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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Незважаючи на процеси глобалізації, регіоналізації та 

транснаціоналізації, держави залишаються важливими суб’єктами у світовій 

економіці. Економічна сила країни є важливою характеристикою національної 

економіки, що відображає здатність країни до впливу економічними засобами на 

інші суб’єкти світової економіки для реалізації своїх національних інтересів. 

Багатоаспектність поняття економічної сили та її багатоформатна природа 

зумовлюють становлення теоретичного дискурсу національної економічної сили й 

актуалізують дослідження зазначеної проблеми. Концепція економічної сили 

поєднує в собі статичний компонент силового потенціалу та динамічний компонент 

активного впливу, об’єктивні параметри національних економік і суб’єктивні 

уявлення індивидів про економіку країн. Знання про розподіл економічної сили 

може сприяти передбаченню поведінки економічних суб’єктів і структурних 

зрушень у світовій економіці. Водночас змінюється ієрархія факторів економічної 

сили країни. Якщо раніше першочергову роль відігравали природні ресурси та 

важка промисловість, то в сучасну епоху посилюється роль інституцій, фінансового 

і людського капіталу, інновацій та домінування в цифровому просторі. 

Зазначена проблематика набуває особливої актуальності для України, яка 

стала об’єктом гібридної агресії, але, належачи до економік середньої величини за 

ВВП, має обмежені можливості застосування своєї економічної сили. Ці особливості 

мають бути враховані у процесі формування стратегії економічного розвитку, 

національного брендингу, регулювання зовнішньої торгівлі, інвестицій, валютно-

кредитних відносин, інтеграційної політики, урегулювання міжнародних 

економічних конфліктів. Для з’ясування закономірностей розвитку світової 

економіки також важливо визначити рівень та фактори впливовості світових і 

регіональних центрів економічної сили, дослідити особливості 

зовнішньоекономічних зв’язків і політики малих та великих економік. 

Окремим сторонам теоретичних основ і практики реалізації економічної сили 

у глобальному господарстві та пов’язаним із нею концепціям присвячені 

дослідження, які проводили, зокрема, такі вчені: І. Бураковський, Й. ван ден Берг, 

В. Дементьєв, С. Джонс, Д. Джуліус, К. Еліот, М. Емерсон, Т. Кальченко, 

Л. Кібальник, Е. Кочетов, К. Латипов, Д. Лук’яненко, В. Мазуренко, Б. Оугг, 

В. Панченко, А. Поручник, Н. Резнікова, С. Сардак, В. Сенчагов, В. Сіденко, 

С. Сіденко, Я. Столярчук, С. Стрейндж, А. Сухоруков, Г. Тревертон, А. Філіпенко, 

В. Фомішина, Г. Хафбауер, О. Шаров, Л. Шинкарук, О. Шнирков, А. Шнипко, 

Дж. Шотт, С. Якубовський. Особливості м’якої економічної сили досліджували 

С. Анхольт, Д. Богуш, П. Гіммарес, Ю. Джаффе, К. Зіммерманн, А. Кардозо, 

О. Михайловська, Дж. Най, А. Папп-Варі, І. Радіков, М. Рижков, А. Роуз, 

Й. Содекава, А. Старостіна, Б. Стоукс, А. Тамас, К. Уітні, Т. Циганкова, Д. Шамбо, 

О. Шевченко. Кількісним аналізом вимірів національної економічної сили 

займалися, зокрема, Х. Анан, О. Арін, З. Ахмадіпор, І. Бобух, А. Вірмані, 

А. Р. Ефтекхарі, А. Задоя, С. Заргхані, Р. Каппел, П. Кузнецов, І. Пузанов, 

С. Соколов, М. Сувек, М. Хонхуа, М. Халуані, К. Хьон, А. Хіршман, 
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А. Субраманьян, М. Хафезніа, О. Швиданенко, Х. Шуофен. Особливості 

міжнародних економічних відносин у малих і великих економіках вивчали 

А. Алесіна, О. Алоуіні, С. Анклесарія Айар, Г. Балдачіно, Дж. Бертрам, П. Вуяковіч, 

А. Гайдуцький, Ю. Гуменюк, Ф. Док’єр, Р. Заблоцька, К. Істер, У. Істерлі, 

Г. Кодрінгтон, В. Козюк, С. Кузнець, Е. Лоран, А. Марфук, Л. Ньямтсерен, 

Е. Сполаоре, Н. Халаф, Дж. Френкель. 

У фундаментальних працях закордонних і вітчизняних учених закладено 

теоретико-методологічні підвалини для подальшого вивчення ролі економічної сили 

країни у глобальному господарстві. Відносини економічної сили присутні в ряді 

напрямів економічних досліджень (у сфері світової економіки та міжнародних 

економічних відносин, економічної політики, мікроекономіки, маркетингу) в 

контексті аналізу таких концепцій, як економія масштабу, економічне суперництво і 

залежність, монополія, національний бренд країни. Однак дослідження комплексного 

явища економічної сили потребує синтезу всіх цих напрямів досліджень та 

комплексної систематизації видів, факторів й ефектів економічної сили, верифікації 

виявлених закономірностей в умовах новітніх тенденцій розвитку міжнародних 

економічних відносин, більш диференційованого підходу до класифікації країн за 

величиною економіки. Необхідність дослідження зазначених питань зумовила вибір 

теми дисертаційної роботи, окреслила коло розглянутих проблем. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконане відповідно до наукової теми кафедри світового господарства 

і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин, яка є 

складовою загальних наукових тем Інституту міжнародних відносин: «Україна в 

міжнародних інтеграційних процесах» (№ 11БФ04801) й «Асоціація як новий 

формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, 

економічний та інформаційний аспекти» (№ 16БФ04801) у межах комплексної 

наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 

глобалізації» (2017–2019 рр.). У межах цієї теми особисто автором досліджено 

проблеми перспектив та ефектів інтеграції України з Європейським Союзом, 

співвідношення сил в умовах інтеграційних та дезінтеграційних процесів. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

визначення концептуальних засад, критеріїв і факторів формування, 

закономірностей розподілу та ефектів національної економічної сили для 

міжнародних економічних відносин і розробка стратегічних орієнтирів щодо її 

реалізації для забезпечення національних інтересів. Досягнення цієї мети передбачає 

розв’язання низки завдань, що визначають структуру наукової роботи: 

- з’ясувати сутність поняття економічної сили та її місце в системі 

фундаментальних характеристик національної економіки; 

- здійснити багатокритеріальну класифікацію видів економічної сили; 

- охарактеризувати відносини між суб’єктом та об’єктом у процесі реалізації 

економічної сили і сфери її використання на міжнародному рівні; 

- визначити фактори економічної сили, особливості їхньої трансформації у 

процесі розвитку глобального господарства, систему чинників економічної 
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потужності та слабкості основних центрів економічної сили у глобальному 

господарстві; 

- охарактеризувати інституційні засади формування економічної сили країни; 

- розкрити переваги та недоліки існуючих методів й удосконалити методику 

оцінки економічної сили країн; 

- обґрунтувати поняття твердої, м’якої, синхронізаційної та адаптаційної економічної 

сили й охарактеризувати стан та динаміку їхнього розподілу між країнами; 

- оцінити зв’язок м’якої сили зі сферами економічного впливу центрів сили; 

- визначити ступінь впливу величини економіки країни на її зовнішньоторговельні 

відносини та міжнародний рух технологій, їхню структуру і регулювання; 

- оцінити ефекти величини економіки для міжнародних інвестиційних, валютно-

фінансових і міграційних зв’язків країни та їхнє регулювання; 

- з’ясувати ефекти та мотивацію країн для міжнародної економічної інтеграції в 

умовах асиметрії економічної сили країн-членів; 

- визначити ступінь залежності розвитку та регулювання зовнішньоекономічних 

зв’язків України від величини її економіки; 

- з’ясувати економічні фактори м’якої сили України та її ефекти для 

зовнішньоекономічних зв’язків; 

- визначити вплив розміру економіки країн на стимули й ефекти від міжнародних 

економічних конфліктів. 

Об’єктом дослідження є закономірності функціонування національних 

економік в умовах асиметрії розподілу економічної сили у глобальному 

господарстві. 

Предмет дослідження – механізм формування та наслідки реалізації 

економічної сили країн у глобальному господарстві. 

Методи дослідження. У дисертації застосовано взаємодоповнювальні 

загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Загальнонаукові методи 

якісного порівняння, аналізу і синтезу, абстрагування використані при розробці 

теоретико-методологічних засад сутності поняття економічної сили. Системний 

підхід як методологічна основа дослідження дозволив різнобічно розглянути 

механізм формування і реалізації економічної сили. Метадослідження, кількісне 

порівняння і регресійно-кореляційний аналіз використані для оцінки факторів 

економічної сили й ефектів величини економіки. Комплексні статистичні індекси, 

наукометричний і вебометричний підхід використані для оцінки розподілу 

економічної сили. Кластерний аналіз застосовано для оцінки внутрішньої м’якої 

економічної сили, частотний аналіз із використанням хі-квадрат критерію – для 

оцінки факторів сили економічного бренду, аналіз структурних відмінностей 

використано для оцінки мотивації до економічних конфліктів, сценарний підхід – 

для прогнозування розширення ЄС, дисперсійний аналіз та його непараметричні 

аналоги застосовано для оцінки ефектів величини економіки. 

Інформаційною базою дослідження стали монографії, наукові статті та роботи, 

офіційні публікації і бази статистичних даних міжнародних організацій, органів 

державного управління, недержавних організацій і компаній, кількісні результати 

інтернет-пошукових сервісів та наукометричних баз даних.  
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Наукова новизна отриманих результатів. Внаслідок наукових досліджень у 

дисертаційній роботі автор сформував власний концептуальний підхід до 

визначення економічної сили країн як ключових суб’єктів глобального 

господарства, з’ясував механізм її формування та реалізації, удосконалив 

методологічний апарат аналізу розподілу й ефектів застосування економічної сили. 

У дисертації отримано такі суттєві наукові результати, що розкривають особистий 

внесок автора у розробку досліджуваної проблеми та конкретизують наукову 

новизну роботи: 

уперше: 

- розроблено дуалістичний підхід до визначення економічної сили країни як її 

здатності впливати економічними засобами на іноземні та національні економічні 

суб’єкти, формувати тренди глобального економічного розвитку задля реалізації 

національних інтересів та протидіяти зовнішнім шокам з метою збереження 

рівноваги економіки країни; така здатність базується на величині економіки, 

наявних ресурсах країни й ефективності їхнього використання (тверда економічна 

сила) і відповідності соціально-економічної моделі й економічної політики країни 

інтересам національних та іноземних виробників і споживачів (м’яка економічна 

сила); поєднання цих базових концепцій відображає можливості країни 

реалізовувати свою економічну силу в міжнародному середовищі завдяки не 

тільки фактичному або потенційному залученню та використанню ресурсів, а й 

ефективності власної соціально-економічної моделі розвитку, інституційній 

організації економічної діяльності та високим стандартам життя;  

- обґрунтовано поняття синхронізаційної економічної сили країни як здатності 

впливати на глобальні, регіональні та внутрішньонаціональні процеси через 

механізм синхронізації національних бізнес-циклів пов’язаних країн, 

що визначається рівнем нормативно-інституційної співпраці, величиною економіки, 

інтенсивністю торговельних, фінансових, науково-технічних зв’язків. Це дозволило 

структурувати центри синхронізаційної сили у глобальному господарстві на 

глобальні (ЄС, США, КНР), трансрегіональні (Велика Британія) й основні 

регіональні (Росія, Бразилія, Японія); 

- запропоновано концепцію адаптаційної економічної сили як здатності країни 

набувати економічних переваг в умовах міжнародного регуляторного середовища та 

новітніх тенденцій розвитку світової економіки у сфері інновацій, формування 

інформаційного суспільства, глобалізації та регіоналізації, екологічних викликів; 

така сила виявляється в ефективності використання економічного потенціалу за 

рахунок інноваційного розвитку, імплементації переваг норм міжнародного 

економічного регулювання, інституційних трансформацій, інтеграції із центрами 

економічної сили, динамічної оптимізації структури економіки та включення в 

глобальні та регіональні мережі доданої вартості; у дослідженні надано оцінку 

адаптаційної сили країн в умовах регіоналізації; 

- розроблено індекс твердої економічної сили країни на основі скоригованого 

чистого національного доходу країни та його зваженого за роками довгострокового 

приросту. Запропонований індекс відображає динаміку зміни національного 
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багатства країни та враховує потенціал і результати реалізації її економічної сили; 

на цій основі здійснено кількісну оцінку економічної сили країн світу; 

удосконалено: 

- багатокритеріальну типологію видів і факторів економічної сили в системі 

засобів реалізації зовнішньоекономічної стратегії за критеріями активності, 

характеру наслідків, рівня кооперації, напряму головного впливу, адресації впливу, 

секторів економіки тощо; зокрема, запропонований критерій за пріоритетними 

формами міжнародних економічних відносин, що використовуються, дозволяє 

виокремити торговельну, інноваційну, інвестиційно-виробничу, валютно-кредитну 

й інтеграційну складові економічної сили країни, які дозволяють їй реалізувати 

свій економічний потенціал у глобальному господарстві; 

- теоретичні засади механізму реалізації економічної сили як системи взаємодії 

між країнами – суб’єктами й об’єктами застосування сили, до елементів якого 

віднесені джерела сили, наявність або відсутність економічного примусу, мотивація 

та форми реалізації; до основних форм реалізації економічної сили віднесені 

економічне лідерство, економічне суперництво в межах конкурентного середовища, 

експансія, експлуатація, санкції та економічні війни; запропоновано авторське 

визначення економічної війни як форми вияву економічного суперництва з 

використанням жорстких економічних засобів, що виходять за межі звичайної 

практики міжнародної економічної взаємодії між країнами, а також визначення 

низки різновидів економічних війн; 

- класифікацію існуючих методів оцінки твердої та м’якої економічної сили 

країни за рівнем комплексності (одно- і багатокритеріальні) й об’єктивності оцінок 

(методи об’єктивних і суб’єктивних оцінок, інфометричні методи); поряд із 

перевагами виявлено і недоліки існуючих методів (довільність ваги компонентів, 

обмеженість вибірки країн із доступними даними, витратність, неметрична шкала 

виміру або акцент на статичних індикаторах тощо); обґрунтовано, що із 

практичного погляду для оцінки твердої економічної сили доцільне врахування 

агрегованих показників, які характеризують здатність залучати зовнішні економічні 

ресурси та здійснювати економічну експансію (ВВП, розрахований за валютним 

курсом) і можливості залучати внутрішні ресурси економіки (ВВП за паритетом 

купівельної спроможності); 

- методи оцінки економічної сили країни на основі інфометричного підходу 

(наукометричні та вебометричні), що уможливило визначення динаміки і структури 

розподілу економічної сили між країнами та її складових у контексті цифрової 

революції; апробація цих методів дозволила виявити їхні переваги та недоліки 

порівняно з методами на основі об’єктивних економічних показників або 

суб’єктивних оцінок експертів і громадськості (гнучкість до цілей дослідження, 

низькі витрати, метрична шкала, висока кореляція з величиною економіки; мовна 

обмеженість, випадки подвійного рахунку, нечіткий поділ на негативну та 

позитивну економічну інформацію про економіку країни), а також змоделювати 

вплив м’якої сили на розвиток міжнародних економічних відносин; 
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набули подальшого розвитку: 

- оцінка факторних диспропорцій в економічній силі основних центрів світового 

господарства; визначено утримання домінуючих позицій США і ЄС в основних 

сферах глобального господарства та м’якій економічній силі, а також вихід на 

паритетні з ними позиції КНР у зовнішній торгівлі, науково-технічній сфері та 

людському капіталі, які стають основними детермінантами економічної сили у 

ХХІ ст.; набуття КНР статусу економічної наддержави поряд із традиційними 

центрами економічної сили створює передумови для трансформації поліцентричної 

моделі глобального економічного простору, що полягатиме у перерозподілі сфер 

економічного впливу і зміні механізму ухвалення рішень у межах глобального рівня 

економічного регулювання; оцінка міжнародних економічних чинників сфер 

домінування центрів сили показала, що економічне лідерство США і ЄС 

забезпечується їхньою зовнішньоекономічною активністю на глобальному, а не 

двосторонньому рівні, лідерство Китаю відзначається у приймаючих для його 

капіталу країнах та в державах зі слабкими зовнішньоекономічними зв’язками із 

США, а сфера м’якого впливу Росії розповсюджується переважно на країни, які 

мають з нею інтенсивні двосторонні торговельно-інвестиційні зв’язки; 

- систематизація ефектів впливу величини економіки на характер участі країни в 

міжнародних економічних відносинах (завдяки економії масштабу, місткому 

внутрішньому ринку, єдиному регуляторному середовищу, переговорній силі) та 

оцінка стійкості цих ефектів в умовах відновлення глобальної економіки після кризи 

2008–09 рр.; показано, що значна величина економіки як ключовий фактор 

економічної сили сприяє зниженню залежності країни від експорту, імпорту та 

зовнішніх запозичень, удосконаленню структури експорту (з переважанням 

продукції обробної промисловості, високотехнологічних товарів, фінансових та 

інформаційно-телекомунікаційних послуг), накопиченню валютних резервів, 

розвитку людського капіталу в умовах мобільності факторів виробництва; натомість 

малі економіки прагнуть компенсувати нестачу економічної сили за рахунок 

зростання експортної відкритості, тарифної лібералізації торгівлі промисловими 

товарами, торговельної та валютної інтеграції, міжнародної спеціалізації у сфері 

послуг, припливу прямих інвестицій, міжнародної допомоги, переказів мігрантів; 

- оцінка асиметричних ефектів економічної інтеграції, зокрема визначено 

нелінійний характер впливу величини економіки на ефективність торговельної 

інтеграції (найбільший виграш для малих економік, найменший – для економік 

середньої величини); трансформацію наслідків валютної інтеграції у країнах 

єврозони у посткризовий період (зникнення виявлених у докризовий період 

відносних переваг малих економік у темпах зростання ВВП, зайнятості та 

зовнішньої торгівлі, а великих – у нижчій інфляції, кращій динаміці заощаджень);  

- прогноз розширення ЄС з урахуванням величини країн – потенційних членів за 

різних сценаріїв економічного зростання в ЄС (повільні, звичайні або швидкі темпи 

зростання); оцінено, що найбільш імовірний сценарій передбачає вступ України до 

ЄС як мінімум у 2030–х рр., зважаючи на очікувані темпи економічної динаміки 

інтеграційного об’єднання, які в умовах збільшення економічної ваги 
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альтернативних центрів сили визначають його потребу у збереженні економічної 

сили, зокрема екстенсивним способом за рахунок розширення Союзу; 

- оцінка детермінації розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України 
величиною її національної економіки; відзначено функціональну схожість України з 
малими (у зовнішній торгівлі товарами, міжнародних інвестиціях і запозиченнях, 
трудовій міграції) і великими економіками (за відкритістю і структурою зовнішньої 
торгівлі послугами та рівнем тарифного регулювання міжнародної торгівлі). Це 
дозволило сформувати рекомендації для митно-тарифної, інвестиційної, валютної та 
інтеграційної політик України з урахуванням величини її національної економічної 
сили (зокрема можливість взаємної торговельної лібералізації та недоцільність 
односторонньої, забезпечення високого рівня валових інвестицій за рахунок 
внутрішнього або зовнішнього підприємницького капіталу, пріоритет поліпшенню 
якості бізнес-регулювання на противагу зниженню податкових ставок, нейтральний 
вплив валютної політики на економічне зростання тощо);  

- оцінка мотивації та наслідків гібридної економічної війни Росії проти України та 
пов’язаних санкцій країн Заходу проти Росії; виявлено обернену залежність 
відносних експортних втрат від величини економіки країн – учасниць конфлікту та 
третіх країн; визначено, що фактичні економічні втрати Росії від економічної війни на 
два порядки перевищують потенційні втрати Росії від Угоди про асоціацію України з 
ЄС, які були одним із мотиваційних чинників для агресії з боку Росії. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного 
дослідження мають прикладне і науково-практичне значення. Здійснені в дисертації 
оцінки та рекомендації, застосовані підходи можуть бути використані у роботі 
органів державної влади України й інших країн, міжнародних економічних 
організацій, інтеграційних утворень при формуванні зовнішньоторговельної, 
валютної політики, інвестиційної та інтеграційної стратегій, стратегії державного 
брендингу та для врегулювання економічних конфліктів; у роботі компаній і 
фінансових установ при оцінці переговорної позиції та перспектив розвитку ринків, 
розробці маркетингової стратегії; у вищих навчальних закладах у навчальних 
дисциплінах, пов’язаних із вивченням міжнародних економічних відносин, світової 
економіки, міжнародного маркетингу, при підготовці навчальної літератури із 
зазначених дисциплін. 

Оцінки та рекомендації щодо поліпшення інвестиційного клімату України взято 
до впровадження Департаментом залучення інвестицій Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України (довідка від 26.07.2017), висновки та пропозиції для 
виходу експортерів України на ринки інших країн – консалтинговою компанією 
Start Global (довідка № 040717 від 04.07.2017). 

Окремі положення дисертації щодо ефектів величини економіки для 
міжнародних економічних зв’язків, зовнішньоторговельної та інвестиційної 
політики, розвитку інтеграційно-дезінтеграційних процесів, особливостей м’якої 
економічної сили використані в роботі Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка при викладанні навчальних 
дисциплін «Економіка міжнародної інтеграції», «Європейське бізнес-середовище», 
«Регулювання міжнародних економічних відносин», «Світова економіка» (довідка 
№ 048/11-121 від 07.04.2017). Положення щодо ефектів торговельної інтеграції для 
економік різної величини були використані в роботі літньої школи «Україна – ЄС» 
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(м. Київ, 2016 р.) Української асоціації економістів міжнародників (довідка № 146 
від 19.09.2017). Положення щодо ефектів економічної інтеграції та дезінтеграції, 
факторів економічної сили та сценаріїв розширення ЄС використані в роботі 
Університету Ерлангена-Нюрнберга імені Фрідріха Александра (Німеччина) при 
викладанні курсу «Економіка міжнародної інтеграції» в межах програми Еразмус+ 
(довідка від 14.05.2018). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною 
науковою працею. Усі наукові результати, викладені в дисертаційному дослідженні, 
отримані автором особисто і відображені в наукових публікаціях. Серед наукових 
праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті положення 
та ідеї, які є результатом самостійної роботи автора щодо визначення мотивації та 
оцінки наслідків економічних конфліктів і дезінтеграції. У дисертаційній роботі не 
використовуються матеріали та висновки кандидатської дисертації здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та наукові результати 

дослідження доповідались й обговорювались на засіданнях кафедри світового 

господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка та на 35 

міжнародних та всеукраїнських науково-теоретичних і науково-практичних 

конференціях, симпозіумах та круглих столах: «Вчення В. І. Вернадського про 

ноосферу і антикризовий соціально-економічний розвиток Білорусі» (22–23 жовтня 

2009 р., м. Мінськ), «Світова фінансова криза: уроки для України» (27–28 травня 

2010 р., м. Київ), «Світ і Росія: регіоналізм в умовах глобалізації» (11–12 листопада 

2010 р., м. Москва), «Посткризова глобальна економіка: відновлення рівноваги (5–6 

липня 2011 р., м. Київ), «Глобальний поділ праці: посткризові виміри» (13 грудня 

2012 р., м. Київ), «Творчий внесок професора А. С. Філіпенка у навчально-наукову 

спеціальність «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»» (17 

жовтня 2013 р., м. Київ), «Центри сили в світовій економіці» (19 грудня 2013 р., 

м. Київ), «Україна – ЄС: Новий етап економічної інтеграції» (10 квітня 2014 р., 

м. Київ), «Економіка та управління підприємствами, регіонами і країнами в умовах 

ризиків» (27–28 листопада 2014 р., м. Чернігів), «Економічна трансформація країн 

пострадянського простору» (28 листопада 2014 р., м. Київ), «Проблеми і 

перспективи розвитку світової економіки і міжнародних економічних відносин» (25 

грудня 2014 р., м. Київ), «Центри сили в світовій економіці: конкуренція або 

співробітництво» (15 березня 2015 р., м. Київ), «Альтернативна економічна система: 

солідарна економіка для України» (2–3 липня 2015 р., м. Київ), «Проблеми і 

перспективи розвитку світової економіки і міжнародних економічних відносин» (8 

жовтня 2015 р., м. Київ), «Геостратегічні пріоритети України в політичній, 

економічній, правовій та інформаційній сферах» (15 жовтня 2015 р., м. Київ), 

«Глобальні соціально-економічні трансформації в ХХІ столітті» (22 жовтня 2015 р., 

м. Київ), «Сучасні виклики розвитку світової економіки» (19–20 листопада 2015 р., 

м. Київ), «Соціальна та економічна солідарність – Український вибір» (28 січня 

2016 р., м. Київ), «Добробут націй в умовах глобальної нестабільності» (22–23 

квітня 2016 р., м. Одеса), «Євразійський економічний союз: досвід і перспективи 

регіональної інтеграції» (23 червня 2016 р., м. Мінськ), «Мега-тренди світового 

розвитку та економічні перспективи України» (30 червня 2016 р., м. Київ), 
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«Глобалізаційні виклики розвитку національних економік» (19 жовтня 2016 р., 

м. Київ), «Стійке економічне зростання в умовах глобалізації» (8–9 листопада 

2016 р., м. Кишинів), «Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, 

правовій та інформаційній сферах» (20 жовтня 2016 р., м. Київ), «Сучасні 

міжнародні економічні відносини: драйвери успіху та виклики розвитку» (23–24 

березня 2017 р., м. Дніпро), «Транскордонна безпека: політико-правовий, соціально-

економічний, гуманітарний та екологічний вимір» (21 квітня 2017 р., м. Львів), 

«Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі» (13 квітня 

2017 р., м. Київ), «Європейські студії в Україні: здобутки, виклики та перспективи (2 

червня 2017 р., м. Київ), «Продуктивна спроможність націй: приклад України», (29 

червня 2017 р., м. Київ), «Китайська цивілізація: традиції та сучасність (26 вересня 

2017 р., м. Київ), «Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, 

правовій та інформаційній сферах» (19 жовтня 2017 р., м. Київ), «Сервісна 

економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та інституційний виміри» (15–

16 листопада 2017 р., м. Київ), «Процеси економічної дезінтеграції у сучасному 

світовому господарстві» (27 жовтня 2017 р., м. Київ), «Національні економічні 

стратегії розвитку в глобальному середовищі» (18 квітня 2018 р., м. Київ), 

«Стратегічне позиціонування України у міжнародному просторі» (18 жовтня 

2018 р., м. Київ). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 65 наукових 

праць, зокрема 1 одноосібна монографія (28,8 друк. арк.), 2 розділи у колективних 

монографіях (1,85 друк. арк.); 28 наукових статей у наукових фахових виданнях 

(21,19 друк. арк.), зокрема 5 у вітчизняних виданнях, які внесені до міжнародних 

наукометричних баз (3,92 друк. арк.), 4 у наукових періодичних виданнях інших 

держав (2,62 друк. арк.), 4 в електронних виданнях (2,86 друк. арк.); 32 матеріали тез 

доповідей на наукових конференціях і семінарах (6,53 друк. арк.), 2 публікації в 

інших виданнях (1,27 друк. арк.). Загальний обсяг публікацій автора за темою 

дослідження 59,6 друк. арк. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з переліку 

умовних скорочень, вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел і 

20 додатків. Обсяг основного тексту – 402 сторінки, що містять 56 аналітичних 

таблиць і 9 рисунків (з них 16 займають повні аркуші). Список використаних джерел 

із 756 найменувань подано на 76 сторінках. Додатки містять 128 таблиць на 130 

сторінках. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, висвітлено стан її 

наукової розробленості, визначено мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, 

охарактеризовано його методи, розкрито наукову новизну та практичне значення 

отриманих висновків і результатів, наведено відомості про апробацію матеріалів 

дисертації та публікації автора.  

Логіку побудови структури дослідження подано на рис. 1. У першому розділі 

«Концептуальні засади дослідження економічної сили країни у світовому 

господарстві» розроблено фундаментальні основи категорії економічної сили, її 

типологію та механізм реалізації. 
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Концептуальні засади 
Термінологічний апарат, місце у школах економічної науки, країна як суб’єкт сили, зв’язок із сукупною 

національною силою, фундаментальна основа (величина економіки, національне багатство, економічні ресурси, 

економічний потенціал, конкурентоспроможність економіки, економічний розвиток, економічна безпека, рівень 

економічної залежності, економічний суверенітет, стабільність економіки) 

Критерії типології (ступінь активності, близькість до результатів, напрям головного впливу, близькість об’єкта 

застосування сили, рівень об’єктивності, ступінь досягнення, рівень кооперації, характер наслідків, ступінь 

відчутності, адресація впливу, фактори цілепокладання, ступінь підпорядкованості, рівень організації, ступінь 

жорсткості, інститути сили, сектори економіки, форми міжнародних економічних відносин). Основні види (тверда, 

м’яка, нормативна, адаптаційна, переговорна, синхронізаційна) 

Механізм застосування сили: суб’єкт – об’єкт, джерела сили, наявність або відсутність примусу, мотивація для 

використання сили, форми реалізації (економічне лідерство, економічне суперництво в межах конкурентного 

середовища, експансія, експлуатація, санкції, економічні війни) 

 

Факторно-критеріальні виміри 
Фактори економічної сили: історично перші і набуті, незмінні та регульовані, макро- і мікрорівня, економічні, 

квазіекономічні і неекономічні, твердої та м’якої економічної сили. Трансформація ролі факторів під впливом змін 

у сфері науки і техніки, ринкових відносин, інформації, безпеки, навколишнього середовища 

Інституційні фактори: цінності, соціально-економічна модель, інституційна структура національного і глобального 

господарства 

Ресурсно-факторна забезпеченість основних центрів економічної сили: загальноекономічними факторами, 

природними, зовнішньоторговельними, фінансовими, науково-технічними, людським капіталом, регуляторними, 

факторами м’якої сили 

Методи оцінки економічної сили: якісні критерії, теоретичні критерії, критерії твердої економічної сили (ВВП, 

національне багатство, зовнішньоекономічні показники, інші однокритеріальні методи, багатокомпонентні індекси, 

чистий скоригований національний дохід), методи оцінки м’якої економічної сили (опитування, статистичні, 

інфометричні) 

 

Структуризація розподілу 
Твердої економічної сили: сучасний стан, історичні і сучасні тенденції перерозподілу, розподіл по країнах, 

регіонах, групах країн 

Синхронізаційної сили – сфери впливу глобальних, трансрегіональних, регіональних центрів сили. Адаптаційної 

сили: відносний виграш або відносний програш країн в інтеграційних блоках 

М’якої економічної сили: розподіл по країнах, сфери впливу центрів сили, внутрішня складова м’якої економічної 

сили 

Взаємодія між сферами торговельного, інвестиційного, м’якого впливу, сферами економічного лідерства 

 

Зовнішньоекономічні ефекти величини економіки  
Вплив на зовнішню торгівлю: обсяги торгівлі, відкритість, баланс, стійкість надходжень від експорту, 

диверсифікація, ціни, структура, регулювання. Ефекти для міжнародного руху технологій: високотехнологічні 

товари та послуги, винагорода за використання прав інтелектуальної власності 

Вплив на міжнародні інвестиції та фінанси: інвестиції, податкове і регуляторне навантаження для бізнесу, 

зовнішня заборгованість, міжнародна допомога, валютний курс і резерви. Ефекти для міжнародної міграції: 

еміграція, імміграція, трансферти мігрантів 

Наслідки та сценарії економічної інтеграції: торговельна інтеграція, валютна інтеграція, розширення економічного 

союзу 

 

Стратегічні орієнтири 
Оптимізація участі в зовнішньоекономічних зв’язках з урахуванням величини економіки: зовнішньоторговельна, 

інвестиційна, валютна, міграційна, інтеграційна політика 

Формування і використання м’якої економічної сили: сильні сторони та слабкості, адаптація бізнесу, оцінка 

ефективності заходів поліпшення національного бренду 

Функціонування національної економіки в умовах економічної дезінтеграції та конфліктів: сценарії, мотивація, 

втрати, перспективи 

Рис. 1. Структурно-логічна схема дослідження економічної сили країни 
Джерело: складено автором. 
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Школи економічної науки по різному ставляться до визнання категорії 

економічної сили. У класичній школі сила розглядається як зовнішній фактор до 

економіки або як сила купівельної спроможності. Неокласична школа допускає 

існування відносин сили у випадку монополії. Концепція економічної сили не 

притаманна австрійській та неоавстрійській школам. Більше уваги приділяється 

економічній силі в низці інших течій економічної науки (меркантилізм, політична 

економія, марксизм, інституціоналізм, соціальний інституціоналізм, 

посткейнсіанство, теорія господарського порядку, цивілізаційний підхід, 

геоекономіка, економічний націоналізм). Меркантилісти визнавали за мету 

зовнішньоекономічної політики досягнення профіциту торговельного балансу задля 

збільшення багатства і сили країни. У марксизмі досліджувалась сила капіталу і 

багатства щодо найманих працівників. Інституціоналісти зазначають, що економіка 

не зводиться тільки до ринку, а включає й  відносини економічної сили. 

Економічний націоналізм передбачає такі цілі політики держави як національна 

єдність, автономія та приріст національної сили. Геоекономіка є системою 

взаємовідносин між суб’єктами у світовому господарстві в умовах прихованого чи 

явного економічного силового впливу. 

Важливим суб’єктом економічної сили є країна, в основі якої лежить наявність 

спільних інтересів у субнаціональних суб’єктів завдяки територіальній близькості, 

тіснішим торговельним зв’язкам усередині країни, державному бюджету, спільному 

регуляторному середовищу, спільним публічним благам, єдиному інформаційному 

простору тощо. Економічну силу країни визначено як її здатність впливати 

економічними засобами на інші економічні суб’єкти та тенденції розвитку 

глобального господарства і протидіяти зовнішньому впливу. Економічна сила 

країни є складовою частиною її загальної національної сили. 

Охарактеризовано місце економічної сили в системі фундаментальних 

характеристик національної економіки. Визначальним елементом економічної сили 

є величина економіки. Проте ширший підхід до виміру економічної сили передбачає 

розгляд широкого спектру ресурсів, якими країна володіє або в інший спосіб 

контролює, здійснює регулювання або має до них доступ (вони становлять основу 

економічного потенціалу) та ефективності їхнього використання. Іншими 

важливими елементами є конкурентоспроможність, економічна безпека, 

незалежність, суверенітет, стабільність та розвиток. 

Автором запропоновано багатокритеріальну типологію видів економічної 

сили. Відзначено їхню роль у межах зовнішньоекономічної стратегії. До основних 

складових віднесено тверду економічну силу, яка базується на реальних 

економічних ресурсах країни та ефективності їхнього використання, і м’яку 

економічну силу, що заснована на перевагах соціально-економічної моделі країни та 

відповідності її економічної політики інтересам власних та іноземних громадян.  

Обґрунтовано поняття синхронізаційної економічної сили країни як її 

здатності детермінувати ділові цикли інших країн, що мотивує економічно залежні 

країни до об’єднання зусиль із сильнішими економіками для розв’язання спільних 

завдань на противагу економічному суперництву. Запропоновано концепцію 

адаптаційної економічної сили як здатності одержувати економічні переваги в 
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умовах міжнародного регуляторного середовища та новітніх тенденцій розвитку 

світової економіки. Нормативна сила характеризується здатністю впливати на 

формальне і неформальне регуляторне середовище для економіки. 

У ході дослідження автором використано комплекс й інших критеріїв 

типології: ступінь активності (сила як здатність і як дія), близькість до результатів 

(потенціал і результати), напрям головного впливу (на інших суб’єктів чи протидія 

їхньому впливу), близькість об’єкта застосування сили (щодо зовнішніх чи 

внутрішніх суб’єктів), рівень об’єктивності (яка існує об’єктивно та сприймається 

суб’єктивно), ступінь досягнутості (досягнута і перспективна), ступінь кооперації 

(індивідуальна, кооперативна, конфронтаційна), характер наслідків (негативні та 

позитивні для суб’єкта, об’єкта сили, третіх країн та системи вищого рівня), ступінь 

відомості (явна і прихована), адресація впливу (на конкретний об’єкт чи на широке 

їх коло), фактори цілепокладання (внутрішніх потреб й обставин), ступінь 

підпорядкованості (ринкова – у процесі обміну, ієрархічна внаслідок формального 

підпорядкування, арбітражна за рахунок використання механізмів урегулювання 

суперечок), рівень організації (інституціоналізована або ні), ступінь жорсткості 

(тверда і м’яка), інститути сили (сила держави, фірм, економічних коаліцій, 

фінансового сектора, міжнародних організацій, споживачів), сектори економіки 

(фінансово-інвестиційна, продовольча, енергетична, промислова, інформаційно-

культурна, інноваційна, людських ресурсів, сировинна, інфраструктурна або сила 

індустріальної економіки, біоекономіки, монетарної, інноваційної, 

культурнокреативної економіки), форма міжнародних економічних відносин 

(торговельна, інвестиційно-виробнича, валютно-кредитна, інтеграційна).  

Охарактеризовано теоретичні засади механізму реалізації економічної сили як 

системи взаємодії між країнами-суб’єктами й об’єктами застосування сили. Його 

структурними елементами є джерела сили, мотивація для використання сили, 

наявність або відсутність примусу та форми реалізації. Реалізація економічної сили, 

крім цілеспрямованого впливу, може відбуватися ненавмисно і без примусу, 

зважаючи на диференційованість інтересів субнаціональних акторів у країнах, 

можливість недостатньої інформованості про наявність впливу, хибних уявлень про 

власні інтереси, незбіжності довго- та короткострокових цілей, синергетичного 

ефекту для обох сторін. Мотивацією до використання економічної сили є набуття 

контролю за ресурсами об’єкта сили, зниження витрат і ризиків, подальше 

нарощення силового потенціалу. Стримують використання сили витрати на 

збільшення силового потенціалу, планування і застосування засобів тиску, 

репутаційні втрати. Основним наслідком використання економічної сили є 

диспропорції у виграші і витратах у процесі взаємодії суб’єкта сили й об’єкта на 

користь суб’єкта. 

У зазначеному розділі автором визначено основні форми реалізації 

економічної сили. Позитивним прикладом реалізації економічної сили є економічне 

лідерство. Економічні лідери створюють міжнародні публічні блага, є прикладом 

для інших країн і знижують конфліктність у світовій економічній системі. 

Економічне суперництво може відбуватися у формі жорстких обмежувальних 

заходів або не виходити за межі звичайної конкуренції в умовах вільного ринку. 
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Економічна експансія характеризує досягнення економічних цілей у географічному 

просторі. Економічна експлуатація передбачає несправедливий перерозподіл 

економічних благ між суб’єктом й об’єктом сили. Економічні санкції є 

інструментарієм економічного впливу для досягнення політико-правових або інших 

цілей. Економічна війна передбачає жорстке суперництво за межами стандартної 

практики міжнародних економічних відносин. До інструментів використання 

економічної сили належать обмеження на міжнародні торговельні, фінансові, 

науково-технічні зв’язки; нееквівалентний обмін і дискримінаційні умови у процесі 

економічної взаємодії; відмова від надання преференцій і міжнародної допомоги; 

викривлення міжнародного регуляторного середовища та ринків на свою користь; 

розлад фінансово-кредитної системи; обумовленість міжнародної допомоги; підкуп 

еліт; популяризація вигідних для себе економічних концепцій і навіть пасивне 

користування перевагами великої економіки за рахунок економії масштабу тощо. 

У другому розділі «Факторно-критеріальні виміри економічної сили 

країни» визначено комплекс факторів економічної сили та методологічні засади її 

оцінки. 

Економічна сила країни залежить від факторів, які ми поділяємо на 

загальноекономічні, зовнішньоторговельні, фінансові, технологічні, людський капітал 

і регуляторні. Крім факторів із доведеним впливом на тверду економічну силу, низка 

факторів можуть справляти незначущий, суперечливий з теоретичного погляду або 

неоднозначний вплив – це характерно для міжнародної торгівлі, зовнішніх активів, 

ролі держави в економіці, розподілу доходів, міграції, міжнародної допомоги. На 

м’яку економічну силу країни впливає широкий спектр економічних факторів: 

статичних і динамічних; макро-, мезо- і мікроекономічних; внутрішніх та зовнішніх; 

ненавмисних і штучних. Трансформація ролі чинників економічної сили відбувається 

під впливом процесів науково-технічного прогресу й інформаційної революції, зміни 

характеру суперництва між країнами, економічних відносин між виробниками та 

споживачами, економічної глобалізації та екологізації економіки. 

Автором охарактеризовано інституційні фактори формування економічної сили 

країни. Відзначено роль цінностей як основи для формування правил поведінки 

економічних суб’єктів, соціально-економічної моделі та інституціональної структури 

національного та глобального господарства. Інституціональна структура глобального 

господарства характеризується відносним послабленням загальнонаціональних 

інституцій порівняно з регіонами всередині країн (децентралізація), компаніями 

(роздержавлення та транснаціоналізація) й інтеграційними блоками (регіоналізація). 

Міжнародні організації, інтеграційні об’єднання та коаліції країн посилюють позиції 

країн-членів стосовно решти світу, але всередині цих об’єднань є домінуючі країни та 

менш впливові країни. Неурядові організації та віртуальні мережі підтримують різні 

ідеологічні течії та цінності, які, незважаючи на часто формальну космополітичність, 

призводять до нерівномірних економічних наслідків для різних країн. На 

субнаціональному рівні економічна сила країн формується переважно за рахунок 

регіонів-лідерів та інтернаціоналізованих великих міст. Пропорції розподілу 

створюваної вартості між різними інституціональними одиницями (держава, 

власники фірм, наймані працівники тощо) впливають на ефективність економічної 
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системи, міжнародний перерозподіл вартості та можливості залучення резидентів 

інших країн до кооперації. 

Під час дослідження було здійснено оцінку диспропорцій у забезпеченості 

факторами економічної сили основних центрів сили у глобальному господарстві. 

Основу економічної сили США формують високий рівень економічного розвитку, 

базування багатьох багатонаціональних компаній, найбільший сектор послуг, великі 

обсяги експорту послуг, висока купівельна спроможність, відносна 

зовнішньоторговельна незалежність, експорт озброєння, великий розвинений 

фінансовий ринок, статус головної міжнародної валюти у долара, можливості 

дешевих запозичень для уряду, експорт прямих інвестицій, лідерство у фінансуванні 

досліджень і розробок, реалізація прав інтелектуальної власності та цифрових 

технологій, індустрія масової культури, відносно високі темпи приросту населення, 

сприятливі умови для бізнесу тощо. ЄС формує економічну силу завдяки величині 

економіки, позицій серед найпотужніших багатонаціональних компаній, залежності 

інших країн від власного економічного стану, високої енергоефективності та 

лідерства в альтернативній електроенергетиці, експорту комерційних послуг, завдяки 

високій купівельній спроможності, донорству міжнародної допомоги, низькому 

навантаженню на економіку витрат на оборону, експорту прямих інвестицій, сильним 

позиціям у МВФ, кількості науково-технічних публікацій, тривалості життя, 

низькому рівню злочинності, інтеграційному потенціалу тощо. За факторами м’якої 

економічної сили ЄС і США помітно випереджають Китай та інші країни. 

Економічну силу Китаю формують динаміка економічного розвитку, лідерство у 

валових заощадженнях та інвестиціях, найбільший сільськогосподарський і 

промисловий сектори, доступ до моря для основних індустріальних центрів, першість 

за обсягами експорту, найбільші валютні резерви, кількість патентних заявок, експорт 

високотехнологічних товарів, кількість науковців, кількість усього населення, обсяг 

витрат на освіту тощо.  

Систематизовано методи оцінки економічної сили країни, виявлено їхні 

переваги та недоліки. Якісні критерії передбачають поділ країн на малі та великі 

економіки (за ВВП або за рівнем впливу на умови торгівлі). Великі економіки є 

світовими або регіональними центрами сили, а малі – економічно залежними від них 

країнами. Відзначено провідну роль економічних факторів в існуючих індексах 

сукупної національної сили країн. Поширеними проблемами існуючих методів 

оцінки твердої економічної сили є неточність оцінок активів у країнах із низьким 

рівнем розвитку, довільність зважування компонентів, недооцінка економічної 

динаміки. Частими недоліками методів оцінки м’якої економічної сили є 

витратність, відсутність даних щодо частини країн, опосередкованість виміру, 

суб’єктивність експертних оцінок, рангові оцінки замість абсолютних значень, 

концентрація уваги на окремих сферах. 

Автором запропоновано метод оцінки твердої економічної сили на основі 

статичних значень та приросту скоригованого чистого національного доходу, 

нормованих відповідно до загальносвітових значень (у %). В його основу покладено 

формулу:  
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де HEP – тверда економічна сила; NNP – частка скоригованого чистого 

національного доходу (СЧНД) країни у світі (характеризує потенціал економічної 

сили); ΔNNP – частка довгострокового приросту СЧНД країни у світі (результат 

реалізації економічної сили); РРР – співвідношення коефіцієнта ПКС і валютного 

курсу (поправка для компромісної оцінки можливостей залучення як зовнішніх, так і 

внутрішніх ресурсів). В індексі мінімізовані проблеми довільного зважування 

різнорідних показників, заниженого чи завищеного валютного курсу, порівняно з 

ВВП краще враховуються зміни в національному багатстві. Запропонований індекс 

має переваги порівняно з ВВП при зіставленні країн із величиною економіки одного 

порядку, але не додає суттєвої інформації при порівнянні малих і великих економік 

внаслідок високої кореляції з ВВП. Розроблено індекс м’якої економічної сили, який 

ураховує обсяг і якість інформації про економіку країни в мережі Інтернет: 
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де SEPi – індекс м’якої економічної сили країни і; Pi – кількість позитивних 
повідомлень про економіку країни і; Ni – кількість негативних повідомлень про 
економіку країни і. Запропоновано підходи до синтезу методів оцінки м’якої і 
твердої економічної сили: індекс загальної економічної сили та індекс м’якої сили 
країни, зважений за економічною силою країн респондентів. 

У третьому розділі «Структуризація розподілу економічної сили за 

країнами світу» здійснено оцінку місця країн у розподілі різних видів економічної 
сили на глобальному або регіональному рівні, визначено взаємозв’язок між сферами 
впливу основних центрів економічної сили. 

З’ясовано стан та тенденції розподілу твердої економічної сили у світі. 
Охарактеризовано історичний контекст еволюції центрів економічної сили зі 
збільшенням ваги країн Заходу. Нині сформувалася довготермінова тенденція 
посилення країн, що розвиваються, особливо в Азії. Відбулося послаблення західних 
країн і Японії у сфері економічної динаміки, багатонаціональних компаній, 
бюджетній сфері, регуляторній сфері, стимулів до торговельної лібералізації тощо. 
Проте залишається невизначеність у темпах подальшого перерозподілу економічної 
сили між основними групами країн.  

Автором розраховано індекс твердої економічної сили країн на основі 
запропонованого нами методу (агреговані дані щодо груп країн див. у табл. 1). Він 
показує схожу величину економічної сили у США (найкраща статична ситуація) та 
Китаю (найкраща ситуація в динаміці) – по майже 20 %. Індекс для ЄС як суб’єкта 
міжнародних економічних відносин (а не сумарної сили країн-членів) на 40 % 
менший (становить 11,4 %) з поправкою на неповну інтеграцію. Далі йдуть Індія 
(5,1 %), окремо Німеччина (3,6), Японія (3,5), Велика Британія (2,9), Бразилія (2,8), 
Франція (2,4), Росія (2,2), Індонезія (2,1), Республіка Корея (1,7), Італія (1,7), 
Мексика (1,7), Канада (1,6), Австралія (1,3), Туреччина (1,3), Іспанія (1,2), Нігерія 
(1,1), Іран, Саудівська Аравія, Аргентина (по 1 %). Завдяки інтеграції в ЄАЕС Росія 
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посилює свою економічну силу на 10 %, завдяки МЕРКОСУР Бразилія – на 28 %, 
але це суттєво менше, ніж ядро ЄС внаслідок європейської інтеграції. 

Таблиця 1 

Концентрація економічної сили по регіонах світу і групах країн у 2015 р., % 
Регіон HEP Країни за рівнем доходу на 

душу населення 

HEP 

Східна Азія і Тихоокеанський регіон 33,1 З високим доходом 50,6 

Європа і Центральна Азія  22,6 З доходом вище середнього 35,4 

Північна Америка  21,4 З доходом нижче середнього 13,6 

Латинська Америка і Карибський регіон 8,2 З низьким доходом 0,8 

Південна Азія 6,6 

 

Близький Схід і Північна Африка 5,3 

Африка південніше Сахари 3,0 

Джерело: Розраховано автором за: World Development Indicators / The World Bank. URL: 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators. 

 

Визначено глобальні (ЄС/єврозона, США, Китай), трансрегіональні (Велика 

Британія) та регіональні центри синхронізаційної сили (Росія, Бразилія, Японія 

тощо) та сфери їхнього впливу (кластери синхронізації ділових циклів). Останнім 

часом відбувалося посилення синхронізаційної сили єврозони, США, а також 

Китаю. До синхронізаційного кластеру Індії входить лише одна країна, що не 

відповідає її статусу великої економіки.  

У ході дослідження автором оцінено адаптаційну силу країн у межах системи 

країн-партнерів по інтеграції з ЄС, а також у НАФТА, АСЕАН і МЕРКОСУР на 

основі порівняння потенціалу економічної сили (національне багатство) з 

економічною силою у результатах (приріст ВНД). Запропонована методика може 

доповнити сукупність методів оцінки ефективності економічної інтеграції. 

Показано, що найменшою адаптаційною економічною силою в системі 

інтеграційних угод ЄС+ (до неї автор відносить країни-члени та країни, що 

користуються режимом вільної торгівлі з ЄС) володіють країни Південної Європи, а 

приналежність до єврозони або глибина угоди про зону вільної торгівлю з ЄС 

суттєво не впливають на адаптаційну силу країн. Порівняно з ЄС+ різниця в 

адаптаційні силі країн менша в межах МЕРКОСУР та НАФТА. 

Систематизовано існуючі оцінки м’якої економічної сили країн. Відзначено 

регіональні та цивілізаційні закономірності розподілу м’якої сили основних 

економічних центрів. Методи, основані на опитуваннях громадськості країн світу, 

показують, що найбільшу сферу м’якого впливу мають США, які випереджають 

Китай, ЄС і Росію. Останніми часом розподіл м’якої сили у світі змістився із 

тримультиполярного (США, Китай, ЄС) до бімультиполярного (США, Китай). До 

жодної сфери впливу не входять більшість країн Близького Сходу і Південної Азії.  

При вивченні ставлення громадян до стану та перспектив розвитку економіки 

своїх країн, автором виявлені такі відмінності. Найкраще ставлення до внутрішньої 

економічної ситуації у низці країн Африки та Азії, включаючи Китай та Індію. У 

розвинених країнах та особливо у країнах Середземномор’я (Південна Європа і 

район Близького Сходу) недостатньо відчуваються перспективи поліпшення 
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економічної ситуації на тлі подолання наслідків економічної кризи та вищих темпів 

економічного зростання в менш розвинених країнах.  

Апробовано запропонований автором інфометричний метод, який, на відміну 

від методів на основі опитувань, доводить, що на ЄС і США припадає близько 40 % 

м’якої економічної сили у світі. Слідом йдуть Китай (5–6 %), Росія та Індія (по 

майже 4 % кожна), Канада, Австралія, ПАР, Японія, Нова Зеландія, (по близько 2–

2,5 %). Відзначено помітний зв’язок індексу м’якої економічної сили з величиною 

економіки (кореляція 0,85). 

Здійснено моделювання зв’язку між сферами економічного і м’якого впливу 

світових та регіональних центрів сили. У ставленні до центрів сили часто 

прослідковувалася позитивна кореляція, особливо між США та ЄС. Здійснено 

емпіричний аналіз міжнародних економічних чинників сфер економічного 

домінування США та Китаю. США підтверджують своє економічне лідерство в 

країнах, де традиційно ставилися до них як до лідера. Китай набуває статусу 

світового економічного лідера на думку населення країн Європи. 

У четвертому розділі «Зовнішньоекономічні ефекти сили малої та великої 

економіки» систематизовано наслідки асиметрії в розподілі економічної сили між 

країнами для міжнародних торговельних, інвестиційно-фінансових, технологічних 

та міграційних зв’язків. Методами дисперсійного аналізу оцінено стійкість ефектів 

величини економіки. Класифікацію країн здійснено за величиною ВВП з поділом на 

три типи (95 малих економік, 63 економіки середньої величини, 31 велику 

економіку). Виокремлення економік середньої величини обумовлено високою 

дисперсією ВВП країн (ВВП найбільшої і найменшої економіки відрізняються у 

500 тис. разів) і краще дозволяє виявити нелінійні ефекти величини економіки. 

Надано рекомендації для економік різної величини щодо оптимізації 

зовнішньоекономічних зв’язків для цілей економічного зростання і відтворення 

економічної сили. 

Вплив на основні показники зовнішньої торгівлі показано в табл. 2. Доведено, 

що порівняно з великими економіками відкритість у торгівлі послугами малих країн 

у три рази вища, а в торгівлі товарами тільки на чверть. Малі економіки чутливі до 

коливань експортних надходжень, мають нижчий рівень товарної та регіональної 

диверсифікації торгівлі, особливо експортної. Торговельний баланс кращий 

зазвичай у великих економіках й економіках середнього розміру. За галузевою 

структурою малі економіки сильніше залежать від експорту й імпорту продуктів 

харчування, а великі – від експорту продукції обробної промисловості та 

високотехнологічних товарів. Для багатьох малих економік важливу роль відіграє 

міжнародний туризм, тільки для частини – фінансові послуги, не характерна 

спеціалізація на інформаційно-телекомунікаційних послугах, продажі прав 

інтелектуальної власності. Рівень оптимального митного тарифу у малих економіках 

нижчий за його рівень у великих країнах, але фактичні тарифи є вищими, поширені 

тарифні піки.  

Автором проведено дисперсійний аналіз впливу зовнішньоекономічних 

показників на економічне зростання з урахуванням величини економіки та 

зростання населення. Доведено, що для всіх країн, незалежно від розміру, вигідним 
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є швидке зростання експорту. Для малих економік вигідною є підвищена частка 

сільськогосподарської сировини в експорті, мала залежність від імпорту продукції 

харчування, тарифна лібералізація й уникнення тарифних піків. Економікам 

середньої величини в досліджений період було вигідно розвивати експорт продукції 

сільського господарства і харчових продуктів, низькотехнологічної продукції 

обробної промисловості; знизити залежність від імпорту продуктів харчування, руд і 

металів; використовувати тарифні обмеження, зокрема в межах селективного 

протекціонізму. Успішні великі економіки менше покладаються на імпорт продукції 

обробної промисловості, але імпортують сільськогосподарську сировину. 

Таблиця 2 

Ефекти величини економіки для зовнішньої торгівлі, 2009-16 рр. 

Показник 

Середні значення 
р-рівень (F-тест/ 

тест К.-У. / 

медіанний тест) 

Малі 

еконо-

міки 

Середні 

еконо-

міки 

Великі 

еконо-

міки 

Експорт + імпорт, % ВВП 102 95 65*** 0,003/0,000/0,000 

Експорт + імпорт товарів, % ВВП 68 75 55** 0,058/0,002/0,040 

Експорт + імпорт послуг, % ВВП 36*** 22 12 0,000/0,000/0,000 

Експорт товарів і послуг, % ВВП 43 48 33** 0,083/0,022/0,013 

Імпорт товарів і послуг, % ВВП 59*** 47*** 32*** 0,000/0,000/0,000 

Торговельний баланс, % ВВП -15,7*** 0,6 1,3 0,000/0,000/0,000 

Поточний рахунок платіжного балансу, 

% ВВП 
-6,4** -0,2 0,4 0,010/0,000/0,000 

Зростання експорту, % на рік 6,0** 3,0 2,9 0,004/0,008/0,041 

Зростання імпорту, % на рік 5,5** 3,7 2,1 0,006/0,013/0,043 

Умови торгівлі, % зміни на рік 0,3** -1,1 -0,5 0,033/0,086/0,537 

Примітка: підкреслені результати тестів, які найкраще відповідають розподілу даних. 

Зірочки позначають рівень значущості відмінності від інших груп за апостеріорним критерієм: 

***- р<0,01, **- р<0,05, *- р<0,1. 

Джерело: Розраховано автором за: World Development Indicators / The World Bank. URL: 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators. 

 

Основні ефекти для міжнародного руху факторів виробництва та фінансів 

охарактеризовано в табл. 3. Оцінено, що в умовах дефіциту торговельного балансу 

внаслідок гіршої конкурентоспроможності малі економіки є відносно схильними до 

припливу ПІІ та надходження міжнародної допомоги. Для середніх економік 

характерні вищі надходження портфельних інвестицій в облігації, великих – 

надходження портфельних інвестицій в акції. Інакше кажучи, залучення 

портфельних інвестицій, особливо в акції, потребує достатньої ємності фінансового 

ринку. До відпливу капіталу у формі прямих або портфельних інвестицій схильні 

тільки великі і середні економіки. 

Переваги малих країн у податковому і регуляторному арбітражі практично 

зникли завдяки реформам у великих економіках та боротьбі із фінансовими 
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зловживаннями. Незважаючи на зазвичай негативну міжнародну інвестиційну 

позицію (внаслідок покриття дефіциту торговельного балансу зовнішніми 

запозиченнями й інвестиціями) в малих країнах, вони мають менші платежі за 

зовнішнім боргом щодо експорту та первинних доходів за рахунок більшої 

торговельної відкритості і часто пільгових умов запозичень. Залежність динаміки 

валютного курсу від величини економіки статистично незначуща. Малі економіки 

схильні до залежності від трансфертів мігрантів і до відпливу кваліфікованих кадрів 

внаслідок високої спеціалізації виробництва (можливості побудови 

диверсифікованої економіки, здатної надати робочі місця представникам усіх 

професій, обмежені вузьким внутрішнім ринком та часто малою площею території), 

особливо на виробництві сировини, вразливості до зовнішніх шоків, обмеженості 

внутрішньої економічної міграції, політики приймаючих країн. 

Таблиця 3 

Ефекти величини економічної сили для міжнародного руху факторів 

виробництва і валютно-фінансових зв’язків 
Критерій Велика 

економіка 

Мала 

економіка 

Примітки 

ПІІ, надходження Низькі Високі  

ПІІ, відплив Великий Малий Середні економіки схожі на 

великі 

Портфельні інвестиції, чисті Відплив Приплив або 

збалансовані 

Середні економіки схожі на малі 

Надходження портфельних 

інвестицій в акції 

Великі Малі  

Надходження портфельних 

інвестицій в облігації 

Великі Малі  

Валові внутрішні заощадження Високі Низькі Середні економіки схожі на 

великі 

Вартість капіталу Нижча Вища  

Зовнішній борг / ВВП Нижчий Вищий  

Короткостроковий борг Більший Менший Стосовно як експорту та 

первинних доходів, так і 

сукупного зовнішнього боргу 

Обслуговування зовнішнього 

боргу 

Вище Менше Принаймні відносно експорту і 

первинного доходу 

Частка зовнішнього боргу на 

пільгових умовах 

Нижча Вища  

Надходження офіційної 

допомоги розвитку 

Менші Більші  

Валютні резерви / імпорт Більші Менші  

Рівень еміграції Нижчий Вищий  

Джерело: Складено на основі узагальнення результатів проведеного автором дисперсійного 

аналізу за даними: World Development Indicators / The World Bank. URL: 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators. 

 

Проведений дисперсійний аналіз взаємодії показників руху факторів 

виробництва і величини економіки виявив у багатьох випадках статистично значущу 
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різницю в темпах зростання ВВП на душу населення. На цій основі визначені 

пріоритети для політики у сфері інвестицій, запозичень і міграції. Незалежно від 

розміру економіки, ВВП зростає швидше переважно у країнах із високим рівнем 

капіталовкладень, меншим відпливом ПІІ, відсутністю надмірного припливу 

мігрантів. Для малих економік пріоритетним є спрощення процедур заснування 

бізнесу, використання зовнішніх запозичень. Середнім економікам, навпаки, вигідно 

покладатися переважно на внутрішні заощадження замість зовнішніх запозичень, 

мати розвинену податкову систему, спрощене регуляторне середовище, 

забезпечувати права власності. Успішні великі економіки менше покладаються на 

приплив портфельних інвестицій в акції, мають необтяжливе регуляторне 

середовище для бізнесу, можуть дозволити собі велику кількість податків і реальну 

ревальвацію національної валюти. Імміграція стримує зростання доходів на душу 

населення у приймаючій країні, але збільшує населення, тому ефект для економічної 

сили країни близький до нейтрального. 

Автором показано, що торговельна інтеграція, особливо глобальна, більш 

виграшна для малих економік (при порівняння темпів зростання ВВП на душу 

населення доведено, що на відміну від інших типів країн вони виграють не тільки 

від зростання експорту, а й від зниження митних тарифів). Виграш великих й 

особливо середніх економік менший та не гарантований. Мотивація до торговельної 

інтеграції для великих економік передбачає зростання експорту, політичного впливу 

й експансію власного великого бізнесу. Для малих країн позитивні стимули – це 

знищення локального викривлення цін, збільшення асортименту товарів, 

вирівнювання умов для бізнесу, економічна відкритість. Охарактеризовані і фактори 

ризику в умовах торговельної інтеграції (для великих економік ерозія ефекту 

великого внутрішнього ринку, для малих – менша переговорна сила при формуванні 

умов інтеграційної угоди, сильніша залежність від оподаткування торгівлі тощо). 

Методами регресійного аналізу виявлено відмінності у наслідках валютної 

інтеграції у країнах єврозони. Відзначено зменшення у посткризовий період 

порівняльних переваг малих економік у формі швидшого зростання зовнішньої 

торгівлі та ВВП, які були сформовані спільною валютою у період до кризи 2008–

09 рр. Оцінені ефекти валютної інтеграції також для державних фінансів, 

платіжного балансу, інфляції, заощаджень та інвестицій, безробіття. 

Здійснено прогноз розширення економічного союзу ЄС для збільшення його 

економічної сили екстенсивним шляхом з урахуванням величини країн – 

потенційних членів за різних сценаріїв. За найбільш імовірних темпів економічного 

зростання в ЄС, він буде економічно готовий до приєднання України у 2030–50-ті рр. 

Окреслені й інші можливі засоби збільшення економічної сили ЄС (прискорення 

розвитку за рахунок інновацій, неповна інтеграція із третіми країнами для 

прив’язування до себе їхніх економічних інтересів, уповільнення економічного 

зростання в інших центрах сили). 

У п’ятому розділі «Стратегічні орієнтири реалізації економічної сили 

України» визначено місце України в системі розподілу економічної сили у 

глобальному господарстві та надані рекомендації для цілей формування і реалізації 

зовнішньоекономічної стратегії. 
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За критерієм ВВП Україна віднесена до групи економік середньої величини. 

Вона демонструє схожість із малими економіками за торговельною відкритістю, 

схильністю до дефіциту торговельного балансу, структурою зовнішньої торгівлі 

товарами. За структурою експорту послуг Україна схожа на великі економіки. Не 

знайдено підтвердження тези, що Україні легше торгувати із країнами зі схожою 

величиною ВВП. З огляду на свій розмір, Україна потенційно має більше 

можливостей для розвитку туризму, фінансових послуг і зниження залежності від 

імпорту енергоносіїв та туристичних послуг. Україна лише частково може собі 

дозволити політику імпортозаміщення. Однак одностороння тарифна лібералізація 

недоцільна. Низька залежність доходів державного бюджету від оподаткування 

зовнішньої торгівлі контрастує з високою відкритістю економіки. З міркувань 

поліпшення умов торгівлі економічно обґрунтоване застосування експортних мит 

щодо вузького кола товарів, на міжнародному ринку яких Україна має помітну частку 

і може впливати на світові ціни (низка видів аграрної та металургійної продукції). За 

інших рівних умов, для України з економічних міркувань економічно вигідніша 

торговельна інтеграція з великими економіками для мінімізації ризику ефекту 

відхилення торгівлі, а з політичних – з малими або середніми економіками для 

уникнення ризику залежності та дисбалансу в переговорній силі при укладанні угод. 

Доведено, що Україна за показниками руху капіталу і зовнішньої 

заборгованості схожа на типові економіки малої або середньої величини. За 

багатьма критеріями в Україні відбулося відчутне поліпшення регуляторної 

складової інвестиційного клімату. Проте є відставання у сфері приєднання до 

електромереж, легкості для менеджменту забезпечення відповідності компаній 

державним регуляторним вимогам. Зважаючи на величину економіки та корупцію, 

зниження податків не є настільки ефективним. Основні зуcилля мають бути 

зосереджені на підвищенні якості державних послуг і процедур для бізнесу. За 

показниками зовнішньої заборгованості Україна схожа на малі економіки, за 

надходженням міжнародної допомоги – на економіки середньої величини. Як і в 

малих економіках, в Україні більші потреби у валютних резервах, але менші 

фактичні їхні розміри. Проте ефект валютних резервів для довгострокового 

економічного зростання оцінюється як нейтральний. Незважаючи на переважно 

позитивні ефекти від валютної інтеграції для менших економік, в умовах низького 

рівня конвергенції та початкового рівня інтеграції з основними торговельними 

партнерами Україна недостатньо готова до участі у валютному союзі. За рівнем 

еміграції Україна схожа на малі економіки, проте не компенсує це позитивним 

природним приростом населення. 

У ході дослідження автором здійснено порівняльний аналіз позитивних і 

негативних факторів м’якої економічної сили України та географічно близьких 

країн Європи. Майже не мають серйозних недоліків серед економічних складових 

національного бренду Німеччина і Польща. Україна може компенсувати дефіцит 

позитивних факторів за рахунок поліпшення реальних економічних показників, а 

також поширення позитивної економічної інформації. Адаптація вітчизняного 

бізнесу до умов відносно слабкого національного бренду України може базуватися 

на контролі якості, використанні відомих брендів компаній, помірних цін, кращому 
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інформуванні про товар, міркуваннях патріотизму, географічному прив’язуванні 

об’єктів інвестицій, симбіозі технологічного розвитку та культури.  

Доведені коротко- і довгострокові ефекти м’якої економічної сили для 

розвитку експорту товарів, послуг й особливо технологій, залучення прямих 

іноземних інвестицій. Ефект м’якої сили країни для експорту товарів переважно 

короткостроковий, для експорту послуг триваліший. Проте попит на туристичні 

послуги найшвидше реагує на зміни у репутації країни. Позитивний вплив на 

приплив ПІІ відслідковується лише у довгостроковому періоді. Це дозволило 

розрахувати потенційний економічний ефект від заходів поширення позитивної 

економічної інформації про Україну. Ефекти для надходження міжнародної 

допомоги та міграції мають суперечливий характер. 

Проведено оцінку мотивації та наслідків економічної війни між Росією, з 

одного боку, і країнами Заходу й Україною, з іншого. Фундаментальною основою 

політико-економічного протистояння в межах трикутника Україна – Росія – Захід є 

існування двох інтеграційних полюсів у Європі: Західна Європа/ЄС і Росія/ЄАЕС. 

Проте всупереч побоюванням російської сторони Угода про асоціацію України з ЄС 

є незначним викликом для економіки Росії. Тільки 1,6 % стратегічно важливого 

російського експорту в ЄС зіштовхнулися б із посиленням конкуренції з боку 

України. Аналогічно для 16,8 % російського експорту в Україну існував ризик 

посилення конкуренції з боку ЄС. Близько 1/9 експорту з Росії в Україну були 

потенційно чутливими до змін у технічному регулюванні. При цьому зазначені 

оцінки не враховують потенційний виграш від зростання ринків збуту за кращого 

геополітичного сценарію. 

Автором показано, що в умовах дослідженого економічного конфлікту 

найменших втрат зазнають великі економіки країн Заходу, а найбільших – Україна. 

Від скорочення українського ринку в абсолютному вимірі найбільших втрат зазнали 

Росія, Китай, Німеччина, а відносно ВВП – Білорусь, Литва, Росія. Від скорочення 

російського ринку в абсолютному вимірі найвагоміші втрати понесли Німеччина, 

Китай, Україна, а відносно ВВП – Білорусь, Литва, Україна. Визначено обернену 

залежність відносних експортних втрат від величини економіки країн – учасниць 

конфлікту та третіх країн. Від економічної дезінтеграції експорт України щодо ВВП 

постраждав на порядок більше, ніж експорт Росії. Водночас Росія відчуває втричі 

більші відносні втрати, ніж США та майже в 16 разів вищі, ніж ЄС (див. табл. 4). 

Фактичні втрати Росії від протистояння (від санкцій, звуження ринку збуту в 

Україні, необхідності додаткових бюджетних витрат тощо) на два порядки 

перевищують потенційні втрати Росії від Угоди про асоціацію України з ЄС 

(максимальна оцінка останніх 3–4 млрд дол з урахуванням тарифних преференцій, 

структури конкуруючого експорту та змін у технічному регулюванні). Репутаційні 

втрати Росії взаємопов’язані зі скороченням її зовнішньоекономічних зв’язків зі 

світом (у частині експорту енергоносіїв).  
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Таблиця 4 

Порівняння втрат експорту Росії на ринках її важливих торговельних 

партнерів і втрат експорту торговельних партнерів на ринках Росії 
 

Економіка – 

торговельний  

партнер 

Втрати експорту Росії Втрати експорту  

торгового партнера 

2016 р. 2015 р. 2016 р. 2015 р. 

% експ. 

2013 р. 

млрд 

дол 

% ВВП Росії у 

2013 р. 

% експ. 

2013 р. 

млрд 

дол 

% ВВП торг. 

партнера у 2013 р. 

ЄС -54 153,0 6,86 5,28 -49 78,5 0,44 0,39 

Китай (материковий) -21 7,6 0,34 0,31 -24 11,9 0,13 0,16 

США -15 1,7 0,08 0,07 -48 5,3 0,03 0,02 

Україна -74 17,6 0,79 0,65 -76 11,5 6,39 5,70 

Японія -52 10,3 0,46 0,23 -53 5,9 0,12 0,12 

Джерело: розраховано автором за даними Direction of Trade Statistics / International Monetary 

Fund. URL: http://data.imf.org/?sk=9D6028D4-F14A-464C-A2F2-59B2CD424B85 (експорт), World 

Economic Outlook Databases / International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/en/ 

Publications/SPROLLS/world-economic-outlook-databases (ВВП). 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації подано теоретичне узагальнення і нове розв’язання наукової 

проблеми, що виявляється в обґрунтуванні концепції економічної сили у процесі 

взаємодії між країнами на сучасному етапі розвитку глобального господарства, 

з’ясуванні її факторів й ефектів для розвитку міжнародних економічних відносин. 

Результати проведеного дисертаційного дослідження дозволяють зробити висновки, 

що характеризуються науковою новизною і мають теоретико-методологічне та 

науково-практичне значення. 

1. Категорія економічної сили відображає фактичну нерівність економічних 

суб’єктів у процесі їхньої взаємодії. Економічна сила країни визначається як її 

здатність впливати економічними засобами на іноземні та національні економічні 

суб’єкти, формувати тенденції розвитку світової економіки, а також як здатність 

протистояти зовнішньому впливу. Головною метою застосування економічної сили 

є максимізація суспільного добробуту у процесі економічного розвитку та 

відтворення сукупної національної сили країни. Економічна сила тісно пов’язана з 

величиною валового внутрішнього продукту, національним багатством, 

економічними ресурсами, потенціалом і якісними характеристиками країни 

(економічною безпекою, суверенітетом, конкурентоспроможністю, стабільністю, 

розвитком). Якщо величина економіки є основним детермінантом стану розподілу 

економічної сили між країнами, то економічний розвиток – головне джерело 

збільшення економічної сили.  

2. Критеріями типології економічної сили є ступінь активності, близькість до 

результатів, напрям головного впливу, близькість об’єкта застосування сили, рівень 

об’єктивності, ступінь досягнутості, рівень кооперації, характер наслідків, ступінь 
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відчутності, адресація впливу, фактори цілепокладання, ступінь підпорядкованості, 

рівень організації, ступінь жорсткості, інститути сили, сектори економіки, форми 

міжнародних економічних відносин. Під економічною силою зазвичай розуміють 

тверду економічну силу, що ґрунтується на величині економіки та інших факторах 

(економічна динаміка, конкурентоспроможність тощо). На противагу їй м’яка 

економічна сила характеризує привабливість, справедливість, успіх та популярність 

економічної системи та політики країни, високі стандарти життя. Специфічними 

видами є переговорна, управлінська, монополістична, нормативна, купівельна 

спроможність. Запропоновано концепції синхронізаційної та адаптаційної сили. 

Синхронізаційну силу визначено як здатність країни до детермінації ділових циклів 

інших країн, що мотивує економічно залежні країни до об’єднання зусиль із 

центрами такої сили для виконання спільних завдань. Адаптаційна сила країни 

визначається як здатність одержувати економічні переваги в умовах міжнародного 

регуляторного середовища та новітніх тенденцій розвитку світової економіки. 

3. Реалізація економічної сили передбачає використання ресурсів, зміну 

правил економічних відносин або вплив на економічні цілі об’єкта сили. Ознакою 

застосування економічної сили є непропорційність вигод і витрат у суб’єкта й 

об’єкта сили. Реалізація економічної сили може відбуватися із примусом або без 

тиску, цілеспрямовано або ненавмисно: як в умовах конфронтації, так і в процесі 

кооперації, випадкових подій, обміну на вільному ринку. На це впливає комплекс 

чинників позитивної та негативної мотивації для суб’єкта й об’єкта сили. 

Економічну силу реалізують у різних формах у межах економічного лідерства 

(передбачає залучення до кооперації та відповідальність за розвиток економіки світу 

або регіону) й економічного суперництва між країнами (може набувати форми від 

звичайної конкуренції та експансії до експлуатації, санкцій та економічних 

конфліктів). Ефективна участь країни в міжнародних економічних зв’язках є 

важливим засобом трансформації потенціалу економічної сили в результати у формі 

економічного розвитку та подальшого збільшення економічної сили. 

4. Здійснено класифікацію факторів економічної сили (історично перші та 

набуті; незмінні природні, регульовані в коротко- або довгостроковій перспективі; 

мікро- і макрорівня; безпосередньо економічні, квазіекономічні та неекономічні). 

Доведено, що економічна сила країни визначається її здатністю встановити контроль 

над трансформаційними процесами й отримувати вигоди від цього. За цих умов 

посилюється значення технологічних, інформаційних, освітніх факторів. Країни, 

забезпечені традиційними факторами, такими як чисельність населення, природні 

ресурси можуть посилити свою економіку за умов поєднання їх з іншими факторами 

в умовах мобільності капіталу та знань. Соціально-економічна модель, рівень 

економічного розвитку, економічна динаміка, економічна солідарність, 

зовнішньоекономічна політика, інтеграційні перспективи, спільні інтереси із 

центрами економічної сили, корпоративні та галузеві бренди, бізнес-культура, 

індустрія масової культури, високотехнологічний сектор, освіта, трудова міграція, 

туризм, фінансування програм брендингу, економічний патріотизм, міжнародні 

рейтинги є важливими факторами і для м’якої економічної сили. Серед центрів сили 

США і ЄС мають кращі позиції щодо зовнішньоторговельних, фінансових і 
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регуляторних факторів твердої економічної сили. Китай випереджає їх за 

показниками людського капіталу. Західні економічні моделі асоціюються з високим 

рівнем розвитку, що надає переваги США і ЄС у м’якій економічній силі. Хоча 

недостатній рівень солідарності та кризові економічні процеси зменшили м’яку силу 

ЄС, однак міжнародна допомога й інтеграційні перспективи для інших європейських 

країн були традиційними перевагами ЄС. Кращий імідж має бізнес-культура, 

культурна індустрія, високотехнологічний сектор, система освіти США та Європи. 

5. У формуванні економічної сили помітну роль відіграє інституційне 

середовище. Відбувається посилення ролі недержавних суб’єктів економічної сили, 

які також визначають інституціональну структуру глобального господарства. Вони 

охоплюють компанії, міжнародні економічні організації, інтеграційні утворення, 

коаліції, міста та регіони, недержавні організації, впливових фізичних осіб. Держави 

можуть ефективно використовувати систему інституцій для посилення впливовості 

власної країни. У протилежному випадку недержавні суб’єкти можуть бути каналом 

відпливу ресурсів або бути джерелом надмірних витрат. Про інституційну структуру 

економіки та соціально-економічну модель країни може свідчити характер і ступінь 

ефективності розподілу створеної вартості. Використаний у роботі наукометричний 

метод дозволив оцінити впливовість елементів інституційної структури глобального 

господарства. На міжнародній арені основну роль відіграють країни, компанії, 

інтеграційні утворення. Існує довготермінова тенденція до збільшення впливу 

регіонів, компаній, наднаціональних структур і верств населення, які традиційно 

вважалися економічно менш активними (жінки, пенсіонери, діти). 

6. Визначено методологічні засади оцінки економічної сили. Згідно з якісними 

критеріями країни світу поділяються на малі (поодинці майже не впливають на 

параметри світової економіки), великі (впливають на світові ціни, користуються 

перевагами ємного внутрішнього ринку) та середні економіки (впливають на світові 

ринки окремих видів товарів і послуг або регіональні ринки). Альтернативними 

методами є виокремлення центрів сили та сателітів або центр-периферійний підхід. 

Найпопулярнішими складовими кількісних індексів національної сили є населення, 

природні ресурси, ВВП, витрати на оборону, споживання чи виробництво енергії. 

Оцінка твердої економічної сили здійснюється за допомогою методів на основі 

ВВП, національного багатства, зовнішньоекономічних показників, інших 

однокритеріальних методів, багатокомпонентних індексів, опитувань експертів або 

громадськості. Методи оцінки м’якої економічної сили передбачають опитування, 

використання статистичних показників або інфометричний підхід. Запропонований 

нами індекс твердої економічної сили на основі статичних значень і приросту 

скоригованого чистого національного доходу враховує статичний і динамічний 

аспекти економічної сили як країн, так й інтеграційних утворень. Тестування 

запропонованого вебометричного індексу м’якої економічної сили показало його 

переваги (зв’язок із цифровою потужністю країни, легкість інтерпретації, низькі 

витрати, метрична шкала, урахування поширеності та структури інформації про 

країну, висока кореляція з величиною економіки). 

7. Найсильнішими економіками є США, ЄС і Китай за рейтингами твердої 

економічної сили. Згідно з нашим індексом, половина економічної сили країн світу 



26 

 

припадає на розвинені країни, 35 % – на нові індустріальні країни, до 1 % – на 

найменш розвинені країни. Оцінка економічної сили України становить 0,13 % від 

сумарного показника всіх країн світу. Існує довготермінова тенденція послаблення 

розвинених країн і посилення країн, що розвиваються, особливо в Азії. Виокремлено 

три глобальні центри синхронізаційної сили: єврозона, США, Китай, один 

трансрегіональний – Велика Британія та декілька регіональних центрів (Росія, 

Бразилія, Японія, а також Нігерія, ПАР, Польща, Індонезія, Саудівська Аравія). 

Економіка України є найсильніше синхронізованою з Росією (кореляція 0,95), 

Бразилією (0,73), Туреччиною (0,62), Китаєм (0,61), єврозоною (0,59). У випадку 

групи країн – членів ЄС і країн, з якими об’єднання має режим вільної торгівлі, у 

середньому найменшою адаптаційною економічною силою володіли країни 

Південної Європи, середньою або нижче середньої – країни-члени заходу та півночі 

ЄС. Зазвичай кращу адаптаційну силу мали нові країни – члени ЄС, країни ЄАВТ, 

країни – кандидати на вступ до ЄС та країни, які мають зону вільної торгівлі з ЄС. 

Не вплинули на адаптаційну силу приналежність до єврозони або внесення послуг 

до угоди про зону вільної торгівлі. В АСЕАН найбільше адаптаційною силою 

скористалися країни-члени з низькими доходами на душу населення, у НАФТА – 

США. 

8. За різними рейтингами м’якої економічної сили лідерами є розвинені країни 

різної величини та Китай. Україна посідає середні, іноді слабкі позиції в рейтингах. 

Згідно з методами, основаними на опитуванні громадськості країн, найбільші сфери 

м’якого впливу має США та Китай, а ЄС помітно послабив свої позиції серед 

громадян країн-членів внаслідок тривалих наслідків економічної кризи 2008–09 рр. 

Зважаючи на економічну динаміку, оцінки стану та перспектив економіки власними 

громадянами найгірші в розвинених економіках і Середземномор’ї, а найкращі – в 

Африці та Азії. В Україні негативне ставлення до поточного економічного стану 

контрастувало з обережним, але довготерміновим оптимізмом. Запропонований 

нами індекс на основі аналізу співвідношення позитивної та негативної інформації 

про економіку країн у мережі Інтернет показує, що на ЄС і США припадає 35–45 % 

м’якої економічної сили світу, з помітним відривом далі йдуть Китай, Росія та Індія. 

Наднаціональні інституції ЄС збільшують м’яку економічну силу країн-членів на 

20 %. Моделювання взаємозв’язку між сферами впливу центрів економічної сили 

довело, що двосторонні економічні зв’язки найсильніше впливають на м’яку силу 

Росії (її сфери економічного та м’якого впливу накладаються одна на одну), тому 

економічна дезінтеграція Росії з іншими країнами та погіршення її іміджу взаємно 

посилюють один одного. Інвестиційні зв’язки з Китаєм поліпшують ставлення до 

Китаю у приймаючій країні, але подібного ефекту двосторонніх торговельних 

зв’язків не виявлено. У сфері торговельно-інвестиційного впливу ЄС послабився 

його м’який вплив внаслідок чутливості до кризових процесів. М’яка сила США 

мало залежить від їхніх двосторонніх економічних відносин. Проте 

високотехнологічний сектор та індустрія масової культури США взаємно 

популяризують один одного та збільшують сферу впливу м’якої сили країни. 

Посилюється поляризація країн у визначенні, хто є світовим економічним лідером: 

США чи Китай. 
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9. Величина економіки має значний вплив на характер зовнішньоекономічних 

зв’язків. Малі економіки є найбільш торговельно відкритими, особливо за імпортом 

та у сфері послуг; вони схильні до дефіцитного торговельного балансу; значно 

залежать від експорту й імпорту продуктів харчування, експорту туристичних 

послуг. Великі економіки часто мають кращі позиції в експорті продукції обробної 

промисловості та високотехнологічних товарів, домінують в експорті фінансових, 

інформаційно-телекомунікаційних послуг, доходах від використання прав 

інтелектуальної власності. Найвища частка транспортних послуг в експорті послуг в 

економіках середньої величини. Малим країнам недоцільно тримати високими 

імпортні й експортні тарифи. Проте їхній державний бюджет внаслідок високих 

митних тарифів, відкритості економіки та суттєвої частки публічних послуг для 

нерезидентів сильніше залежить від оподаткування зовнішньої торгівлі. Для малих і 

середніх економік доцільним є розвиток власного виробництва продуктів 

харчування, для великих – вітчизняної обробної промисловості, для всіх країн – 

стимулювання експорту. Одностороння тарифна лібералізація посилює малі 

економіки, але послаблює економіки середньої величини. 

10. Малі економіки, особливо менш розвинені, в умовах дефіцитного 

торговельного балансу та нестачі внутрішніх заощаджень схильні до припливу 

прямих інвестицій і накопичення зовнішнього боргу. Та оскільки серед малих 

економік більша частка найменш розвинених країн, у середньому вони частіше 

позичають на тривалий термін і на пільгових умовах, тому обслуговування боргу не 

є настільки серйозною проблемою. Великі економіки схильні до експорту капіталу 

(в умовах нижчої реальної відсоткової ставки внаслідок перенагромадження 

капіталу завдяки вищій конкурентоспроможності та профіциту торговельного 

балансу) і сильніше залучені до руху портфельних інвестицій (завдяки більш 

розвиненому та ліквідному фінансовому ринку). Малі країни часто намагалися 

компенсувати недоліки ефекту масштабу нижчими податками і ліберальним бізнес-

регулюванням, однак у сучасних умовах ці переваги зникають внаслідок реформ у 

великих країнах. У малих економіках нижчий рівень оподаткування зарплати та 

швидше видаються операційні ліцензії. Великі економіки випереджають малі за 

швидкістю процедур створення бізнесу, реєстрації власності, урегулювання проблем 

неплатоспроможності. Малі економіки гірше забезпечені валютними резервами, але 

мають сильнішу потребу в них (внаслідок високого відношення імпорту до ВВП в 

умовах волатильності експортних надходжень). Таким економікам притаманна 

значна залежність від міжнародної допомоги та трансфертів мігрантів, вони схильні 

до еміграції, особливо кваліфікованих кадрів, внаслідок недиверсифікованої та 

менш конкурентоспроможної економіки. Виявлено, що для великих і середніх 

економік доцільне спрощення регуляторних вимог на тлі розвитку податкової 

системи, для середніх економік – пріоритет внутрішнім заощадженням перед 

зовнішніми запозиченнями, для малих – ефективне використання зовнішніх 

запозичень, для всіх країн – збереження інвестицій усередині країни й уникнення 

незбалансованої імміграції. 

11. Торговельна інтеграція найвигідніша для малих економік, помірно 

виграшна для великих економік, а чистий ефект для економік середньої величини 
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невизначений. Про це свідчить вплив динаміки експорту і величини імпортних 

тарифів на економічне зростання. В умовах валютної інтеграції у великих 

економіках повільніше зростав державний борг, але підвищилися реальні відсоткові 

ставки та зменшився профіцит поточного рахунку. Малі економіки більше виграють 

від спільної валюти, але вразливі до асиметричних шоків, морального ризику та 

зростання заборгованості. Економічна криза 2008–09 рр. частково знівелювала 

переваги малих країн для зростання їхнього ВВП та зовнішньої торгівлі. Тривалий 

час розширення дозволяло ЄС компенсувати втрату його ваги у світовій економіці, 

але гірша економічна динаміка також обмежила здатність адаптації до приєднання 

нових країн-членів. Швидкість розширення ЄС залежатиме від величини країн – 

потенційних членів та приросту ВВП ЄС. З урахуванням того, що розширення 

потребує додаткових витрат, за найбільш імовірних темпів економічного зростання 

в ЄС, він буде економічно готовий до приєднання України у 2030–50-ті рр.  

12. За критерієм ВВП Україна є економікою середньої величини, що впливає 

на особливості її зовнішньоекономічних зв’язків. Вона має високу торговельну 

відкритість на рівні малих економік, але за рахунок торгівлі товарами, а не 

послугами. За структурою експорту товарів Україна більше схожа на малі 

економіки, послуг – на великі. За рівнем технологічності експорту перебуває на 

рівні, характерному для економік середньої величини, ураховуючи, що розвиток 

частини високотехнологічних виробництв потребує більш місткого внутрішнього 

ринку. Серед географічно близьких країн Україна торгує непропорційно 

інтенсивніше з великими країнами, але їй легше мати профіцит торговельного 

балансу з меншими країнами. Україні варто стимулювати експорт, підтримувати 

профіцит у торгівлі продукцією сільського господарства і харчової промисловості, 

знизити тягар митних формальностей, але можливо зберігати вузький спектр 

експортних тарифів. Позитивні ефекти імпортних тарифів обмежені міжнародними 

зобов’язаннями, але за умов посилення дефіциту торговельного балансу доцільне 

тимчасове підвищення митних тарифів. Скасування митних тарифів уже не несе 

суттєвих втрат для державного бюджету, проте має ризики уповільнення 

економічного зростання. Внутрішні заощадження в Україні нижчі за оптимальний 

рівень в умовах низької реальної відсоткової ставки та суттєвих ризиків. А приплив 

капіталу до України стримують обмеженість внутрішнього ринку, волатильність 

виробництва та інші фактори. Усе ж середня величина економіки дозволяє Україні 

бути привабливою для створення виробництв товарів широкого вжитку та галузей із 

географічною прив’язкою (природні ресурси, транзитний транспорт). Зважаючи на 

розмір країни та заборгованість уряду, Україні важко використовувати податковий 

арбітраж для залучення інвестицій, особливо якщо зниження ставок 

нівелюватиметься корупційним навантаженням. З огляду на це оптимальним 

шляхом є реформи для поліпшення бізнес-середовища. Гальмує економічне 

зростання України висока зовнішня заборгованість на тлі лише середніх показників 

надходжень міжнародної допомоги. За критерієм достатності валютних резервів 

Україна ще вразливіша, ніж малі економіки. За умов валютної інтеграції для 

України були б характерними ефекти для малих економік, але нині економіка 

України недостатньо готова для євроізації або інших сценаріїв заміни національної 
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валюти. Для України притаманна висока залежність від трансфертів мігрантів, 

особливо останнім часом. Еміграція має позитивний вплив для ВВП на душу 

населення, проте ефект для сукупного ВВП країни близький до нейтрального. 

13. Порівняльний вебометричний аналіз факторів м’якої економічної сили 

України та країн-сусідів показує, що основна негативна економічна інформація про 

Україну стосується зарплат, державного бюджету й економічних конфліктів. 

Доведено й оцінено вплив м’якої економічної сили, зокрема через формування 

цифрової потужності країни, на зовнішньоекономічні зв’язки країни на прикладі 

експорту товарів (у т. ч. високотехнологічних), послуг (у т. ч. туристичних та 

інформаційно-телекомунікаційних), умов торгівлі, припливу прямих інвестицій, 

надходжень за використання прав інтелектуальної власності. Важливим є не так 

співвідношення позитивної та негативної інформації, як обсяги позитивної 

економічної інформації про країну. Коротко- та довгострокові ефекти м’якої 

економічної сили для потоків міжнародної допомоги і трансфертів мігрантів 

різняться. Посилення позицій у рейтингах м’якої сили на одну позицію може дати 

Україні короткостроковий (у сфері торгівлі товарами, послугами та технологічних 

зв’язків – по кілька десятків мільйонів доларів на рік) та довгостроковий ефект (у 

сфері послуг – десятки мільйонів доларів, у сфері прямих інвестицій – сотні 

мільйонів доларів). 

14. Охарактеризовано середовище і наслідки для функціонування національної 

економіки в умовах економічної дезінтеграції або послаблення економічних зв’язків 

України і країн Заходу з Росією. Формування власних інтеграційних блоків у Європі 

зумовлює конфліктогенний характер відносин між країнами Заходу та Росією. 

Проте, зважаючи на ефекти створення торгівлі відкритого блоку, ЄС і ЄАЕС є не 

тільки конкурентами, а й комплементарними блоками, що мало би знизити стимули 

для протистояння та дезінтеграції. Однак на практиці утворення зони вільної 

торгівлі України з ЄС супроводжувалося штучним ефектом відхилення торгівлі в 

умовах силової реакції з боку Росії. Асоціація України з ЄС сама по собі несла 

невеликі економічні ризики для Росії – майже на два порядки нижчі за втрати, яких 

зазнає Росія внаслідок ініціювання нею економічної війни, девальвації гривні, 

звуження українського ринку, санкцій країн Заходу, імпортозаміщення, витрат на 

нові, фактично підконтрольні території та репутаційних втрат. Основна частина 

взаємної торгівлі ЄС і України або структурно відмінна від російського експорту, 

або не користується преференціями в межах Угоди про асоціацію. В умовах 

економічного конфлікту і дезінтеграції найнижчих втрат зазнають великі економіки 

країн Заходу, а найбільших – Україна й особливо непідконтрольні центральному 

уряду території, як де-факто відокремлені малі економіки. Зазнають втрат і треті 

сторони. Від скорочення російського ринку більше постраждали малі економіки, ніж 

великі. Порівняно із 2013 р. найвищі сумарні експортні втрати (у % ВВП) від 

звуження ринків України та Росії були в Білорусі (9,9 %), Литві (7,7), Україні 

(6,4 %). Однак у відсотках ВВП експортера втрати експорту Росії на ринках 

основних торговельних партнерів вищі за втрати експорту України на російському 

ринку. Повернення до неконфронтаційного режиму за умов урегулювання проблеми 

територіальної цілісності України є оптимальним рішенням для уникнення 
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подальших втрат сторонами конфлікту. Україні варто берегти добрі стосунки з усіма 

центрами сили, особливо із країнами Заходу, зважаючи на їхню роль у глобальному 

управлінні. 
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АНОТАЦІЯ 

Чугаєв О. А. Економічна сила країни у глобальному господарстві. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». 

– Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і 

науки України, Київ, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних і практичних 

аспектів економічної сили країн як детермінанта функціонування світової 

економіки. У дослідженні обґрунтовано концептуальні засади економічної сили, її 

типологію, охарактеризовано механізм використання економічної сили у 

міжнародному середовищі. 

Автором визначено критерії та методологічні основи вимірювання 

економічної сили країни. Відзначено трансформацію ролі її факторів та показано 

значення інституційного середовища. Здійснено порівняння факторної 

забезпеченості основних центрів економічної сили. У ході дослідження з’ясовано 

структуру розподілу різних складових економічної сили по країнах світу та 

взаємозв’язок між сферами впливу центрів сили. 

У дисертаційній роботі також оцінені ефекти величини економіки для 

міжнародної торгівлі, руху технологій, інвестицій, фінансів та міграції. З’ясовано 

особливості економічної інтеграції в умовах асиметрії економічних потенціалів 

країн. Автором надані рекомендації для участі України у зовнішньоекономічних 

зв’язках з урахуванням величини її економіки та м’якої економічної сили. 

Проведено також порівняльний аналіз функціонування національних економік в 

умовах економічної дезінтеграції та конфліктів. 

Ключові слова: економічна сила країни, центри економічної сили, структура 

світового господарства, величина економіки, бренд країни, міжнародна торгівля, 

міжнародні фінанси, економічна інтеграція, економічне суперництво. 

 

АННОТАЦИЯ 

Чугаев А. А. Экономическая сила страны в глобальном хозяйстве. – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.02 «Мировое хозяйство и международные экономические 

отношения». – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

Министерство образования и науки Украины, Киев, 2018. 

Диссертация посвящена исследованию теоретических и практических 

аспектов экономической силы стран как детерминанты функционирования мировой 

экономики. В работе обоснованы концептуальные основы экономической силы, ее 

типология, охарактеризован механизм использования экономической силы в 

международной среде. 

Автором определены критерии и методологические основы измерения 

экономической силы страны. Отмечена трансформация роли факторов 

экономической силы. Показано значение институциональной среды. Проведено 
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сравнение факторной обеспеченности основных центров экономической силы. В 

ходе исследования определена структура распределения различных составляющих 

экономической силы по странам мира и взаимосвязь между сферами влияния 

центров силы. 

В диссертационной работе также оценены эффекты величины экономики для 

международной торговли, передачи технологий, инвестиций, финансов и миграции. 

Выяснены особенности экономической интеграции в условиях асимметрии 

экономических потенциалов стран. Даны рекомендации для участия Украины во 

внешнеэкономических связях с учетом величины ее экономики и мягкой 

экономической силы. Проведен также сравнительный анализ функционирования 

национальных экономик в условиях экономической дезинтеграции и конфликтов. 

Ключевые слова: экономическая сила страны, центры экономической силы, 

структура мирового хозяйства, величина экономики, бренд страны, международная 

торговля, международные финансы, экономическая интеграция, экономическое 

соперничество.  
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The dissertation is devoted to research of theoretical and practical aspects of 

national economic power as a determinant of developments in the global economy. The 

thesis defines conceptual foundations of economic power, its criteria and factors, assesses 

its distribution between countries, estimates the effects for international economic 

relations, and provides recommendations for participation of Ukraine in foreign economic 

activities allowing for its economic power. 

In the first section economic power is defined as the capacity of a country to use 

economic means in order to influence other economic entities and global economic trends, 

and to resist external pressure. Economic power is closely related to size of economy, 

national wealth, resource potential, competitiveness, development, economic security, 

sovereignty and stability. A multi-criteria typology of economic power is elaborated. The 

main types include hard economic power, which is based on the real economic resources 

of a country and efficiency of their use, and soft economic power, which relies on 

advantages of the national social and economic model and conformity of the national 

economic policies with the interests of the domestic and foreign individuals. The author 

proposes the notion of synchronization power and adaptive power. The structural elements 

of the theoretical mechanism of using economic power include sources of the power, 

existence or absence of coercion, motivation for using force and forms of materialization 

(economic leadership, economic rivalry under competitive environment, expansion, 

exploitation, sanctions and economic wars). 

The second section describes the factors of hard and soft national economic power 

and their transformation. Institutional foundations of national economic power include 
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values, social and economic model, and institutional structure of the national and the 

global economies. There are disproportions in the factors of economic power possessed by 

the main centers of the global economy. The existing national economic power estimation 

methods are reviewed. The author elaborated the national hard economic power index 

based on the adjusted net national income of a country, improved the methods based on 

infometric approach and suggested the method of estimating the domestic component of 

the soft economic power. 

The third section starts with the assessment of the current situation and trends in the 

global distribution of hard economic power. The global synchronization power centers and 

their spheres of influence are determined. There are estimates of the adaptive power of the 

countries within the system of integration agreements EU+, as well as the member states 

of the NAFTA, ASEAN and MERCOSUR. The infometric method and opinion polls 

method enabled to assess the imbalances in distribution of national soft economic power. 

There are also various attitudes of individuals towards the current situation and the 

economic development prospects in their countries. The section ends with the quantitative 

analysis of the interaction between the spheres of economic and soft influence of the 

global and regional powers. 

The fourth section reviews the effects of the asymmetries in the economic power 

distribution between countries for international trade, investment, financial, technological 

and migration relations. The robustness of the effects under the modern post-crisis 

recovery of the global economy is tested. The author provides policy recommendations for 

economies of various size considering optimization of foreign economic relations with the 

aim of economic development and reproduction of economic power. The difference in 

motivation and effects of trade and monetary integration for small and large economies is 

assessed. Finally the author provides a forecast of the EU economic union enlargement 

considering country size of the potential countries for accession under various economic 

growth scenarios. 

The fifth section starts with analyzing peculiarities of foreign economic relations of 

Ukraine as a medium-size economy. The analysis resulted in implications for tariff, 

investment, exchange rate and integration policies of Ukraine. The author provided a 

comparative analysis of the soft economic power of Ukraine and its neighbor countries, an 

assessment of the potential economic effect of disseminating positive information about 

the Ukrainian economy, and elaborated proposals for adaptation of the domestic business 

to the deficit of the national soft economic power. The section ends with the assessment of 

the motivation and effects of the economic conflict between Russia on the one hand and 

Western countries and Ukraine on the other hand. The author provides findings and 

recommendations about the prospects for Ukraine under the current system of economic 

powers. 

Key words: national economic power, centers of economic power, structure of world 

economy, size of economy, country brand, international trade, international finance, 

economic integration, economic rivalry. 


