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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 

Міністерства освіти і науки України, Київ, 2018. 

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів 

економічної сили країн як детермінанта функціонування світової економіки. 

Метою дисертаційного дослідження є визначення закономірностей формування 

національної економічної сили та обґрунтування розвитку міжнародних 

економічних відносин в умовах асиметрії економічної сили країн. У роботі 

обґрунтовано концептуальні засади економічної сили, визначено її критерії та 

фактори, структуру розподілу по країнах світу, оцінено ефекти для 

міжнародних економічних відносин, здійснено рекомендації для участі України 

у зовнішньоекономічних зв’язках з урахуванням її економічної сили.  

З’ясовано сутність поняття економічної сили та її місце в системі 

фундаментальних характеристик національної економіки. Вона визначається як 

здатність країни впливати економічними засобами на інші економічні суб’єкти 

та тенденції розвитку глобального господарства та протидіяти зовнішньому 

впливу. Головною метою застосування економічної сили є максимізація 

суспільного добробуту в процесі економічного розвитку та відтворення 

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

величиною економіки, національним багатством, ресурсним потенціалом, 

конкурентоспроможністю, розвитком, економічною безпекою, суверенітетом, 

стабільністю. 

Запропоновано багатокритеріальну типологію видів економічної сили. До 

основних складових віднесено тверду економічну силу, яка базується на 

реальних економічних ресурсах країни та ефективності їх використання, і м’яку 
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економічну силу, що основана 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 з сильнішими економіками для вирішення 

спільних задач на противагу економічному суперництву. Запропоновано 

концепцію адаптаційної економічної сили як здатності одержувати економічні 

переваги в умовах міжнародного регуляторного середовища та новітніх 

тенденцій розвитку світової економіки. 

Охарактеризовано теоретичні засади механізму реалізації економічної 

сили як системи взаємодії між країнами-суб’єктами та об’єктами застосування 

сили. Його структурними елементами є джерела сили, наявність або відсутність 

примусу, мотивація для використання сили. Результат застосування 

економічної сили – нееквівалентні вигоди та витрати у суб’єкта й об’єкта сили. 

Визначено основні форми реалізації економічної сили: економічне лідерство, 

економічне суперництво в межах конкурентного середовища, експансія, 

експлуатація, санкції та економічні війни. 

Систематизовано фактори твердої та м’якої економічної сили країни. 

Обґрунтовано, що економічна сила країни залежить від її здатності встановити 

контроль над трансформаційними процесами в сфері науки та техніки, 

ринкових відносин, інформації, безпеки, навколишнього середовища. 

Охарактеризовано інституційні засади формування економічної сили країни. 

Відзначено роль цінностей, соціально-економічної моделі й інституціональної 

структури національного та глобального господарства.  

Проведено оцінку диспропорцій у забезпеченості факторами економічної 

сили основних центрів сили у глобальному господарстві. Відзначено 

домінування США і ЄС у сфері основних зовнішньоторговельних, фінансових 

та регуляторних факторів, більшості чинників м’якої економічної сили, а також 

вихід на паритетні з ними позиції КНР у науково-технічній сфері та людському 

капіталі. 
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Систематизовано методи оцінки економічної сили країни, виявлено їх 

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

та середні економіки; центри сили та залежні країни. 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 включають 

опитування, використання статистичних показників та інфометричний метод. 

Розроблено індекс твердої економічної сили країни на основі скоригованого 

чистого національного доходу країни, який враховує потенціал та результати 

реалізації її економічної сили. Удосконалено методи оцінки економічної сили 

країни на основі інфометричного підходу. Запропоновано методику оцінки 

внутрішньої складової м’якої економічної сили на основі ставлення громадян 

до поточної економічної ситуації та їх оцінок перспектив економічного 

розвитку.  

Оцінено стан та тенденції розподілу твердої економічної сили у світі. 

Половина економічної сили країн світу припадає на розвинуті країни, 35% – на 

нові індустріальні країни, до 1% – на найменш розвинуті країни. Існує 

довготермінова тенденція послаблення розвинених країн і посилення країн, що 

розвиваються, особливо в Азії.  

Визначено як глобальні центри синхронізаційної сили ЄС, США, Китай; 

трансрегіональний центр – Великобританію; основні регіональні – Росію, 

Бразилію, Японію. З’ясовано рівень залежності економічних циклів в Україні 

від інших країн. Оцінено адаптаційну силу країн у межах системи 

інтеграційних угод ЄС+, а також НАФТА, АСЕАН і МЕРКОСУР. Показано, що 

найменшою адаптаційною економічною силою в системі 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. 

Інфометричний метод показує, що на ЄС і США припадає близько 40% 

м’якої економічної сили у світі, з помітним відривом далі йдуть Китай, Росія та 
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Індія. Наднаціональна надбудова ЄС збільшує м’яку економічну силу країн-

членів на 20%. Альтернативна методика на основі опитувань показує, що 

найбільші сфери м’якого впливу має США та Китай, а ЄС помітно послабив 

свої позиції в умовах подолання наслідків економічної кризи. Визначено 

відмінності у ставленні громадян до стану та перспектив розвитку економіки 

своїх країн. 

Здійснена кількісна оцінка зв’язку між сферами економічного і м’якого 

впливу світових та регіональних центрів сили на прикладі США, ЄС, КНР і 

Росії. Виявлено прямий зв’язок між двосторонніми зовнішньоекономічними 

зв’язками та м’якою силою Росії, обґрунтовано роль прямих інвестицій Китаю 

для його м’якої економічної сили. Для США і ЄС двосторонні економічні 

зв’язки не є основними драйверами їх м’якої сили. Здійснено емпіричний аналіз 

міжнародних економічних чинників сфер економічного домінування США і 

Китаю. 

Систематизовано ефекти асиметрії в розподілі економічної сили між 

країнами для міжнародних торговельних, інвестиційно-фінансових, 

технологічних та міграційних зв’язків. Оцінено їх стійкість у сучасних умовах 

посткризового відновлення глобальної економіки. Показано, що більша 

величина економічної сили знижує залежність від експорту, імпорту та 

зовнішніх запозичень, забезпечує структуру експорту, де переважають 

продукція обробної промисловості та високотехнологічні товари, фінансові й 

інформаційно-телекомунікаційні послуги, надає можливість накопичувати 

валютні резерви та розвивати людський капітал в умовах мобільності факторів 

виробництва. 

Надано рекомендації для економік різної величини щодо оптимізації 

зовнішньоекономічних зв’язків для цілей економічного зростання і відтворення 

економічної сили. Для оптимізації структури експорту та імпорту для малих і 

середніх економік доцільним є розвиток власного виробництва продуктів 

харчування, для великих – вітчизняної обробної промисловості. В інвестиційно-

фінансовій сфері для великих і середніх економік рекомендовано спрощення 
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регуляторних вимог на фоні розвитку податкової системи, для середніх 

економік – пріоритет має надаватись внутрішнім заощадженням перед 

зовнішніми запозиченнями, для малих – важливим є ефективне використання 

зовнішніх запозичень. Визначено, що ефект міжнародної міграції для 

економічної сили країни близький до нейтрального. 

Розраховано, що найбільші переваги від торговельної інтеграції мають 

малі економіки, помірні переваги – великі економіки, а для економік середньої 

величини ефект найменш передбачуваний. Проведено оцінка трансформації 

асиметричних наслідків валютної інтеграції в країнах єврозони у посткризовий 

період. Відзначено зменшення порівняльних переваг малих економік, які були 

сформовані спільною валютою у докризовий період. Здійснено прогноз 

розширення економічного союзу ЄС з урахуванням величини країн – 

потенційних членів за різних сценаріїв економічного зростання. 

Охарактеризовано особливості участі України як економіки середньої 

величини в системі зовнішньоекономічних зв’язків. У зовнішній торгівлі 

товарами, міжнародних інвестиціях і запозиченнях та трудовій міграції Україна 

проявляє схожість з малими економіками, а у зовнішній торгівлі послугами, 

тарифному регулюванні міжнародної торгівлі – з великими. З урахуванням 

цього надані рекомендації для митно-тарифної, інвестиційної, валютної та 

інтеграційної політики України. 

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

розвитку експорту товарів, послуг, технологій, залучення прямих іноземних 

інвестицій та міжнародної допомоги. Проведено порівняльний аналіз факторів 

м’якої економічної сили України та країн-сусідів. Розраховано потенційний 

економічний ефект від заходів поширення позитивної економічної інформації 

про Україну. Розроблено пропозиції щодо адаптації вітчизняного бізнесу до 

умов дефіциту м’якої національної економічної сили. 

Проведено оцінку мотивації та наслідків економічного конфлікту на 

прикладі трикутнику Захід-Росія-Україна. Визначено обернену залежність 

відносних експортних втрат від величини економіки країн-учасниць конфлікту 
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та третіх країн. Показано, що в умовах економічного конфлікту і дезінтеграції 

найнижчих втрат зазнають великі економіки країн Заходу, а найбільших – 

Україна. Фактичні втрати Росії від протистояння на два порядки перевищують 

потенційні втрати Росії від Угоди про асоціацію України з ЄС. Зроблено 

висновки та рекомендації щодо перспектив для України в умовах діючої 

системи центрів економічної сили. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що здійснені 

в дисертації оцінки та рекомендації, застосовані підходи можуть бути 

використані у роботі органів державної влади України та інших країн, 

міжнародних економічних організацій, інтеграційних утворень при формуванні 

зовнішньоторговельної та валютної політики, інвестиційної та інтеграційної 

стратегії, стратегії державного брендингу, для вирішення економічних 

конфліктів; у роботі компаній та фінансових установ при оцінці переговорної 

позиції та перспектив розвитку ринків, розробці маркетингової стратегії; у 

закладах вищої освіти в навчальних курсах, пов’язаних із вивченням 

міжнародних економічних відносин, світової економіки, міжнародного 

маркетингу. Знання про розподіл економічної сили може сприяти 

передбаченню поведінки економічних суб’єктів та структурних зрушень у 

світовій економіці. 

Ключові слова: економічна сила країни, центри економічної сили, 

структура світового господарства, величина економіки, бренд країни, 

міжнародна торгівля, міжнародні фінанси, економічна інтеграція, економічне 

суперництво. 

 

 

 

 

 

 



8 
  

SUMMARY 

 

Chugaiev O. National Economic Power in the Global Economy. – 

Qualification scientific work with the manuscript copyright. 

Thesis submitted for the degree of doctor of economic sciences, specialty 

08.00.02 “World Economy and International Economic Relations”. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2018. 

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 objective of the dissertation research is finding the preconditions for national 

economic power and rationalization of international economic relations development 

under asymmetry in economic power of countries. 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 the author defines the essence of the notion of economic 

power and its role as one of the fundamental parameters of a national economy. It 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. 

The main objective of using economic power is the maximization of public welfare 

through economic development, and reproduction of the overall national power of a 

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

author proposes the notion of synchronization power as the ability of a country to 

determine business cycles of other countries. It motivates economically dependent 

countries to join their efforts with the stronger economies for solving common 

problems instead of economic rivalry. Another suggested notion is adaptive power as 

an ability to get economic benefits under the existing international regulation 

framework and the new trends in the global economy. 

The author describes the theoretical mechanism of using economic power as an 

interaction between the subjects and objects of this process. Its structural elements 

include sources of the power, existence or absence of coercion, motivation for using 

force. Using economic power results in the imbalance between benefits and costs for 

the subject and the object. The main forms of materialization of economic power 

include economic leadership, economic rivalry under competitive environment, 

expansion, exploitation, sanctions and economic wars. 

The second section describes the system of factors of hard and soft national 

economic power. It provides rationalization for dependence of national economic 

power on the ability to control transformations in science and technology, market 

structure, information, security, and environment. Institutional foundations of 

national economic power are also analyzed. The author notes the importance of 

values, social and economic model, and institutional structure of the national and the 

global economies. 

The author provides assessment of disproportions in the factors of economic 

power possessed by the main centers of the global economy. The US and the EU 

dominate in the main foreign trade, financial and regulatory factors, and the majority 

of the soft economic power factors, while China approaches the situation of parity 

with them in research and technology, and human capital. 

The second section ends with the classification of national economic power 

estimation methods and the analysis of their advantages and weaknesses. The 

qualitative criteria classify countries as small, large and medium-sized economies; 

centers of power and dependent countries. Hard economic power is estimated with 
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the methods based on the GDP, national wealth, foreign economic indicators, other 

univariate methods, multi-criteria indices, interviewing experts and the general 

public. The soft economic power estimation methods include opinion polls, using 

statistical data and infometric approach. The author elaborated the national hard 

economic power index based on the adjusted net national income of a country, which 

considers both the power potential and economic power in results. He also improved 

the national economic power estimation methods based on infometric approach and 

suggested the method of estimating the domestic component of the soft economic 

power based on the attitude of individuals towards the current economic situation and 

their views about the economic development prospects. 

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

in the global distribution of hard economic power. Advanced economies possess a 

half of the global total of economic power, emerging economies have 35%, while 

only 1% belongs to the least developed economies. There is a long-term trend of the 

advanced economies weakening and empowerment of the developing economies, 

especially in Asia. 

The global synchronization power centers include the EU, the US and China, 

while the UK is a transregional center, and Russia, Brazil and Japan are the main 

regional centers. There is an assessment of the dependence of economic cycles of 

Ukraine on other countries. The author estimates 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 Southern European countries possess the 

lowest adaptive power in the EU+ system. Membership in the euro area and the depth 

of the free trade agreements with the EU do not affect significantly the adaptive 

power of the countries. 

The infometric method proves that the EU and the US possess about 40% of 

the total soft economic power in the world. They are followed by China, Russia and 

India with the substantially lower values. The supranational institutions of the EU 

increase the soft economic power of its member states by 20%. The alternative 

method based on public-opinion polls suggests that the US and China have the largest 
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spheres of influence, and the EU significantly weakened its soft influence under the 

crisis and the post-crisis recovery. There are 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 (cases of 

the US, the EU, China and Russia). There is a direct link between the bilateral foreign 

economic relations and the soft power of Russia. Direct investments of China support 

its soft economic power. In case of the US and the EU their bilateral economic links 

with other countries are not the main drivers of their soft power. There is also an 

empirical analysis of international economic factors of the spheres of economic 

domination of the US and China. 

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. A larger size of economy 

decreases dependence on exports, imports and external debt; ensures export structure 

with a higher share of manufactures and high-tech products, financial and ICT 

services; enables to accumulate foreign reserves and to develop human capital under 

mobility of production factors. 

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. As for export and import structure 

optimization, small and medium-sized economies are recommended to develop 

domestic production of food products, while large economies should develop 

domestic manufacturing. As for investments and finance, large and medium-sized 

economies are recommended to ease regulations and to develop their tax systems, 

medium-sized economies should prefer domestic savings over accumulation of 

external debt, and it is important for small economies to use foreign credits 

efficiently. The effect of international migration for national economic power is 

almost neutral. 
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It is estimated that small economies get the largest benefits from trade 

integration, large economies have smaller benefits, and medium-sized economies face 

less predictable effects. There is also an assessment of transformation of asymmetric 

effects of monetary integration in the euro area countries during the post-crisis 

period. The original larger advantages of smaller economies before the crisis 

decreased afterwards. 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. Ukraine is similar to small 

economies by foreign merchandise trade, investments, lending and migration 

indicators; and is similar to large economies by foreign trade in services and tariff 

regulation of trade. The analysis resulted in implications for tariff, investment, 

exchange rate and integration policies of Ukraine. 

There is the evidence for effects of soft economic power for exports of goods, 

services, technology, foreign direct investments and international aid either in the 

short-run or in the long-run. 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 in the West-Russia-Ukraine triangle. There is an inverse relation 

between the relative export losses and the size of economies of the conflicting and 

third countries. Under the economic conflict and disintegration the Western countries 

faced the lowest losses, while Ukraine suffered the most. The actual losses of Russia 

due to the confrontation are several dozen higher than its potential losses due to the 

Association Agreement between the EU and Ukraine. The author provides findings 

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

economic powers. 
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The practical value of the research results means that the estimations, 

approaches and proposals in the dissertations can be used by the government bodies 

of Ukraine and other countries, international economic organizations and regional 

blocs for making decisions in foreign trade and monetary policy, elaboration of 

investment, integration and national branding strategies, and resolving economic 

conflicts; by companies and financial institutions for assessment of bargaining power 

and market development prospects, and elaboration of marketing strategy; by higher 

education institutions for teaching courses related to international economic relations, 

global economy and international marketing. Knowledge about distribution of 

economic power can help to predict behavior of economic entities and structural 

changes in the global economy. 

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. 
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ВСТУП 

 
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 
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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, 

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 
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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; 
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- визначити фактори економічної сили, особливості їхньої трансформації у 

процесі розвитку глобального господарства, систему чинників економічної 

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 
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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.  

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: 
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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-інституціональної 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, 
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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 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; 
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- 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; 

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 
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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 
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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 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. 
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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» (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 
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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» 
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(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), «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» 
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(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. 
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РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ СИЛИ КРАЇНИ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 
1.1. Генезис категорії економічної сили країни в економічній науці 

 
Багато вчених займалися аналізом теоретичних основ сили країни та 

силових відносин у соціальних науках або досліджували різні аспекти власне 

економічної сили та її ролі для країн. Проте методологічна незавершеність 

економічних досліджень, неточна сутнісна визначеність поняття економічної 

сили та її формально-термінологічна нестійкість потребують обґрунтування 

необхідності використання концепції економічної сили в аналізі економічних 

відносин між країнами. Інша група вчених розглядають близькі до економічної 

сили поняття, такі як величина економіки, національне багатство, економічні 

ресурси, потенціал, безпека, конкурентоспроможність тощо. Втім, зв’язок між 

цими поняттями та економічною силою мало висвітлений у науковій літературі.  

Категорія економічної сили в економічній науці. Т. А. Виголко поділяє 

економічні школи залежно від їх відношення до економічної сили / влади на ті, які: 

- визнають її, але як тимчасове відхилення від нормального стану 

економіки (неокласична та неоінституціональна теорія); 

- заперечують її значення для економічної теорії (австрійська та 

неоавстрійська школи); 

- визнають її значення в економіці (марксизм, інституціональна, 

посткейнсіанство, соціально-інституціональна теорії, теорія господарського 

порядку) [43]. 

Дійсно, школи в рамках ліберальної економічної парадигми зазвичай 

негативно ставляться до включення проблеми сили до предмета економічного 

аналізу. В класичній школі сила розглядається як зовнішній фактор до економіки 

або як сила купівельної спроможності. Наприклад, А. Сміт вказує, що країни 

узбережжя можуть порушити економічні зв’язки країн, розташованих вглибині 

континенту, з морем. Він також вказує на залежність сили від податків, які в 
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свою чергу залежать від багатства і виробництва в країні. Відповідно ціллю 

політекономії є збільшення багатства і сили країни [674, с. 24-25, 200-201, 304]. 

Неокласична школа допускає існування відносин сили у випадку 

монополії. Монополії формуються внаслідок таких причин: 

- технологічні особливості галузі, де дуже високі постійні витрати; 

- високі безповоротні витрати на специфічні фактори виробництва, які не 

можуть бути переорієнтовані на інші виробництва; 

- надлишкові виробничі потужності для задоволення пікових потреб; 

- володіння чи виключне право експлуатації рідкісних ресурсів; 

- інституційні чинники, що створюють бар’єри для появи конкурентів. 

Монополії також виникають, тому що конкуренція стимулює постійне 

відтворення монополій унаслідок концентрації, відбувається диференціація 

товарів, великі відстані та транспортні витрати породжують локальні 

монополії, науково-технічні розробки забезпечують тимчасову монополію на 

нові продукти [249]. 

Критично ставляться до економічної сили в економіці австрійська та 

неоавстрійська школа. Зокрема, для неоавстрійської школи характерний погляд 

про відсутність відносин сили й у ситуації монополій, так як обмін залишається 

добровільним. А проблеми влади та монополії викликані лише втручанням 

держави [215].  

Вказується на три перепони на шляху дослідження влади в економіці: 

методологічні, нечітке тлумачення терміна влада, ідеологічні [215]. Одним з 

пояснень є те, що поняття сили не так легко розглядати, оскільки воно не є 

таким чітко визначеним, безпосередньо спостерігаємим і вимірюваним явищем 

як, наприклад, ціна або обсяг продаж. 

Складність визначення сили обумовлено багатоманітністю її форм 

(грошей, держави, економічної, духовної, закону, природи тощо). Вона є лише 

атрибутом соціальних, політичних або інших відносин і часто носить 

прихований характер. Економічна сила при цьому розглядається як відхилення 

від природнього стану економічної системи [68, с. 8-11, 19]. 
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В ряді інших течій економічної науки (переважно меркантилізм, 

політична економія, марксизм, інституціоналізм, соціальний інституціоналізм, 

посткейнсіанство, теорія господарського порядку, цивілізаційний підхід, 

геоекономіка, економічний націоналізм) прямо чи опосередковано визнаються 

відносини економічної сили.  

Меркантилісти визнавали за мету зовнішньоекономічної політики 

досягнення профіциту торговельного балансу задля збільшення багатства 

країни, а останнє вже забезпечувало силу країни [532, с. 4]. Дж. С. Міль 

показав, що матеріальні вигоди від міжнародної торгівлі не обов’язково порівну 

розподілені між торговельними партнерами [593], що могло бути результатом 

нерівних можливостей країн впливати на пропорції міжнародного обміну. 

В марксизмі досліджується сила капіталу і багатства щодо найманих 

працівників в умовах нерівних економічних позицій сторін. Капіталіст може 

прожити довше ніж працівник один без одного. Капітал також розглядається як 

командна влада над працею та її продуктами, сила якого полягає у купівельній 

силі [140]. 

Інституціоналісти зазначають, що економіка це більше ніж ринок, це 

також система економічної сили, що виходить за рамки попиту і пропозиції, 

встановлює правила для ринків і впливає на вигоди та витрати [43]. Т. Веблен 

фактично розглядав гудвіл як «хижацьку» силу над споживачами або 

інвесторами, як здатність одержувати більше прибутку, ніж дозволяли би суто 

ринкові сили [720]. У. Семьюелз вказує, що концепція «невидимої руки» ринку 

вносить плутанину щодо структури розподілу сили. А обмеження сили 

корпорацій призводить до посилення держави [655, с. 42]. Ф. Перру в рамках 

соціального інституціоналізму пояснює економічну нерівність відмінністю у 

розмірах виробництва і капіталу, асиметричністю інформації, приналежністю 

до різних сфер господарства [155; 626].  

Посткейнсіанці обґрунтовують наявність сили в економіці ієрархією 

економічних агентів та невпевненістю. В результаті для уникнення 

невпевненості компанії прагнуть влади над елементами свого середовища: 
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постачальниками, клієнтами, державою та способом виробництва. У теорії 

господарського порядку В. Ойкена економічна влада допускається всередині 

компаній або як влада центрального банку, а загалом вбачається негативний 

вплив економічної сили на господарський процес [43]. Е. Тоффлер вказує, що 

людське життя включає і грошові відносини, і відносини сили [243, с. 55-57]. 

Геоекономіка є системою взаємовідносин між суб’єктами у світовому 

господарстві в сфері виробництва, обміну світовим продуктом, а також 

розподілу і перерозподілу ресурсів та світового доходу [100]. Ці відносини, як 

правило, розглядаються в умовах прихованого чи явного економічного силового 

впливу. Економічний націоналізм передбачає такі цілі як національна єдність, 

автономія та приріст національної сили. Вільна торгівля також може бути в руслі 

економічного націоналізму, якщо вона збільшує силу країни [600, c. 211, 224]. 

Сучасною версією меркантилізму є неомеркантилізм як національна 

стратегія розвитку і безпеки, яка базується на урахуванні реальних 

закономірностей глобальної економічної системи. На відміну від формування 

вільного ринку як мети економічного лібералізму, неомеркантилісти прагнуть 

до створення, перерозподілу і захисту багатства, часто розглядаючи 

міжнародну торгівлю як гру з нульовою сумою, де виграш однієї сторони 

відбувається за рахунок іншої. Засобами досягнення цих цілей є зміна правил 

гри, демпінг для розорення іноземних конкурентів, селективний підхід до 

лібералізації руху капіталу, розвиток передових технологій та галузей для 

максимізації багатства і реінвестування доходів в ці сектори, розширення 

середнього класу [607, с. 99-100]. Б. Е. Мун визначав різницю в цілях участі в 

міжнародній торгівлі підходів для неомеркантилізму і фрітрейдерства на 

прикладі Японії (регулювання для цілей соціальної справедливості, 

внутрішньої стабільності, максимізації національної сили і добробуту) і США 

(торгівля має бути вільною для максимізації індивідуального споживання, 

глобальної ефективності та стабільності світового порядку) [597]. 

Сучасні прихильники концепції економічної сили / влади розглядають 

такі її аспекти як джерела, форми, масштаби, засоби реалізації, наслідки, 
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методи обмеження, влада на мікро- і макрорівні, зв'язок економічної та 

політичної влади, конфлікти інтересів у економіці [89]. В. В. Дементьєв називає 

утопією неокласичний підхід в економіці як світ без примусу та влади. В 

реальності економічні агенти мають нерівні можливості щодо примусу один 

одного. І в цьому сенсі владні відносини є безпосереднім елементом 

економічних відносин, а не зовнішнім фактором. Тому економічна система 

розглядається як система владних відносин [68, с. 12-15]. А чистої економіки 

без впливу силових відносин між ТНК, державами та міжнародними 

організаціями немає і не існувало [583]. Якщо говорити про критику концепції 

економічної сили, безпосередньо опонентів важко виділити, радше йдеться про 

абстрагування від відносин економічної сили на мікрорівні в рамках 

ліберальної економічної доктрини. 

На нашу, думку введення до економічної теорії категорії економічної 

сили може зробити їх реалістичнішими з точки зору пояснення реальних 

процесів у економіці. Детермінантами змістовного наповнення цієї категорії є 

нерівномірний розподіл різноманітних ресурсів, зрощення політичної влади та 

бізнесу, формальне і неформальне регулювання економічних процесів. 

Включення поняття економічної сили до економічної теорії є доцільним 

також з такої причини. К. Ротшильд, зазначає, що люди можуть 

використовувати силу для зміни ринкового механізму, але прагнення до сили є 

так само чинником мотивації, як і прагнення до економічного багатства [651]. 

М. Улмер також розглядає силу як мету економічної діяльності (а не лише 

прибуток) [729, с. 337]. 

На нашу думку, відтворення економічної сили можна розглядати як один 

з універсальних критеріїв економічного успіху (поряд з рівнем споживання, 

доходом і активами фізичних осіб або фірм на мікрорівні та суспільним 

добробутом та національним багатством на макрорівні), а отже складовою 

цільової функції економічних суб’єктів. До того ж економічна сила в процесії її 

реалізації може бути конвертована в певну кількість багатства, обсяг якого 

залежить від конкретних історичних умов розвитку суспільства. 
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Наведемо приклади, як прагнення до економічної сили виступає 

мотивуючим чинником. Прагнення до максимізації добробуту (рівня 

задоволення потреб людини або суспільства, в основі якого лежить абсолютний 

розмір багатства і доходів) та економічної сили (в основі якої лежить відносний 

вимір багатства та інших економічних важелів порівняно з іншими суб’єктами) в 

більшості випадків не суперечать, а сприяють один одному. На мікрорівні спадна 

корисність благ призводить до того, що фізична особа після переходу до класу 

заможних осіб, може втратити стимули до подальшого збільшення доходів. 

Проте збільшення впливовості мотивує особу до прагнення максимізації свого 

багатства. На макрорівні вищий ВВП на душу населення за інших рівних умов 

означає більшу величину економіки та економічної сили – протиріччя між 

досягненням цих цілей як правило немає. Проте А. Хіршман вказує на конфлікт 

цілей максимізації національного доходу і максимізації національної сили [532, 

с. 20]. Ми можемо також навести приклад конфлікту цілей, коли постає вибір 

між кооперативним сценарієм, за якого перша країна максимізує економічне 

зростання, але країна-суперник виграє ще більше, і конфліктним сценарієм за 

якого добробут зменшується в першій країні, але в країні-супернику ще більше. 

Перша країна може вдатися до другого варіанту, якщо йдеться про виживання і 

збереження активів у довгостроковій перспективі, особливо в осіб, що 

приймають рішення: пріоритет нарощуванню економічної сили відносно країни-

суперника надається як засобу мінімізації ризиків. 

Слід відзначити, що в україномовній та російськомовній науковій 

літературі  оригінальний термін «economic power» має декілька еквівалентів 

(влада, потужність, міць, могутність, здатність, повноваження), проте вони 

зазвичай мають різне смислове навантаження (див. табл. 1.1).  

Зокрема якщо альтернативний термін «економічна влада» традиційно 

використовується на теоретично-абстрактному або субнаціональному рівні, у 

відносинах між формально незалежними країнами ми надаємо перевагу терміну 

«економічна сила». Економічна влада передбачає значною мірою відносини 

підпорядкування, які є менш властиві у відносинах між країнами. Термін влада  
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Таблиця 1.1 

Альтернативні варіанти термінології щодо економічної сили 

Термін Особливості тлумачення 

Економічна сила Використовується на міжнародному рівні (наприклад, «світові та 

регіональні центри економічної сили»). 

Економічна влада  Дослідники, які використовують термін «економічна влада» 

(наприклад, В.В. Дементьєв [68]) абстрагуються від особливостей 

міжнародного економічного середовища і реалізації економічної 

сили на рівні багатьох країн і переважно досліджують владу на рівні 

мікроекономіки. Наприклад, як зауважує А. Р. Іжболдін-Кронберг, 

під фізичними особами – суб’єктами економічної влади розуміються 

власники крупних пакетів акцій корпорацій та інші особи, що 

приймають рішення (менеджери корпорацій, лідери профспілок та 

неприбуткових організацій, високі державні посадовці) – всі хто 

впливає на правила гри в економіці та непрямо в політиці [89].  

Міць О. Арін надає перевагу терміну «міць» («мощь») держави [10, с. 14], 

його ж використовує і С. В. Васильєв [37]. 

Паралельне 

використання 

різних варіантів 

термінології 

Л. О. Кібальник використовує терміни «економічний вплив», 

«економічна сила» і «економічна влада» [101]. М. М. Шевченко 

вказує на тісний зв'язок термінів «могутність» держави та «сила», 

«елементи сили», «матеріальний та духовний потенціал». 

Могутність розглядається як статичне поняття, а сила є динамічним і 

операційним поняттям – це могутність, що використовується або 

може бути використана в конкретній ситуації [331]. 

 

зазвичай характерний для політичної, а не економічної сфери. Також поняття 

економічної сили в нашій інтерпретації є ширшим за традиційне розуміння 

економічної влади, оскільки передбачає економічний вплив або впливовість 

суб’єкта сили на інших учасників, незалежно від ступеня навмисності, 

усвідомлення та відмінності від інтересів таких учасників. Економічна сила 

відображає як заходи, які цілеспрямовано здійснюються суб’єктом, так і 

процеси внаслідок асиметрії можливостей країн, які відбуваються незалежно 

від намірів суб’єкта. Про це додатково вказується в підрозділі 1.3. 

Економічну потужність, міць та могутність можна розглядати як 

синоніми. Вони є дійсно ключовою сутнісною характеристикою економічної 

сили країни як її здатності до впливу на інші суб’єкти. Проте, на нашу думку, ці 

три терміни не включають активний компонент економічної сили, а саме 

безпосередній вплив на інших суб’єктів та його результат.  

Термін «здатність» є незавершеним, оскільки вимагає конкретизації щодо 



49 
  

здатності до яких дій мається на увазі. Термін «повноваження» є юридичним 

терміном, тоді як економічний вплив здійснюється далеко не завжди в 

юридичній площині. Наприклад, міжнародне право формально дозволяє країні 

застосовувати економічні санкції у відповідь на порушення права, здійснені 

іншою країною. Проте якщо країна-порушник є набагато сильнішою, перша 

країна може не вдаватися до санкцій через побоювання заходів у відповідь. 

Охарактеризувавши доцільність розгляду відносин економічної сили в 

науці, перейдемо тепер до обґрунтування країни як об’єкту нашого 

дослідження. Незважаючи на процеси глобалізації, транснаціоналізації та 

регіоналізації, країни залишаються основним суб’єктом міжнародних відносин 

та світової економіки. 

На противагу до територіального критерію ми розглядаємо країну не 

просто як територію, а як об’єднання осіб (громадян або навіть резидентів), в 

основі якого лежить наявність у них спільних національних інтересів поряд з 

індивідуальними та груповими. Спільність національних інтересів формується 

в умовах інтенсивності взаємодії та схожості викликів внаслідок територіальної 

близькості, інституційної структури, спільного бюджету, регуляторного 

середовища, наявності спільних публічних благ, цінностей, соціокультурних 

процесів, інформаційного простору, історичних чинників тощо. Спільність 

національних інтересів є основою для формування національних інституцій та 

суб’єктності країни у світовій економіці. Водночас необхідно зробити ряд 

застережень щодо країни як об’єкту нашого дослідження. 

По-перше, ми не зводимо поняття країни лише до держави як апарату 

державної влади та державного сектора. Уряд країни є важливим, але лише 

одним з суб’єктів країни поряд з фізичними особами, компаніями, 

неприбутковими установами. До того ж будь-які інституції лише 

опосередковують інтереси фізичних осіб, тому саме задоволення потреб останніх 

є фінальною метою економічної діяльності. Існуючі підходи щодо розгляду сили 

як атрибуту держави вже передбачали, що сила базується на активах не лише 

уряду. Наприклад, фахівці Інституту національних стратегічних досліджень 
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США зазначають, що уряд здатний використовувати, пропонувати або 

утримувати активи, які є основою для його впливовості, навіть, якщо вони 

знаходяться в приватних руках (наприклад, шляхом запровадження 

торговельного ембарго або обмежень на експорт до певних країн) [505, с. 7].  

По-друге, це складність чіткого розмежування економічних суб’єктів між 

країнами в умовах тенденцій транснаціоналізації, міжнародної міграції тошо. 

Інтереси країни та інтереси окремих фізичних або юридичних осіб можуть в 

цілому співпадати (тоді дії так активи особи посилюють країну), а можуть і 

суперечити один одному (послаблюють країну). Наприклад, формально 

заснована в країні компанія може належати нерезидентам або переводити 

основну частину доданої вартості закордон. Корумповані посадовці або 

політичні діячі можуть діяти всупереч інтересів власної країни. А інтереси 

мігрантів можуть частково співпадати як з національними інтересами країни 

походження, так і країни перебування. Це ускладнює оцінку силових 

потенціалів країн. Зокрема, ми здійснюємо визначення економічної сили на 

основі концепції резидентства (а отже на основі територіальної прив’язки 

центру власного економічного інтересу фізичної або юридичної особи, а не 

ступеню дії таких осіб в інтересах країни) як вимушений крок. Це пов’язано з 

тим, що статистичні бази даних містять інформацію про економічну діяльність 

у розрізі країн, базуючись на розподілі доходів та витрат, активів і зобов’язань 

резидентів та нерезидентів.  

По-третє, спільність інтересів осіб проявляється не тільки на 

національному рівні. На субнаціональному рівні йдеться про інтереси регіонів, 

галузей, класів, фірм, фінансових угруповань, політичних сил, етнічних груп, 

неформальних угруповань громадян, а в екстремальному випадку інтереси 

невизнаних держав або ворожих сторін в умовах збройних конфліктів. На 

наднаціональному рівні спільні інтереси викликані процесами економічної та 

політичної інтеграції, спільною історичною спадщиною та соціокультурними 

чинниками, загальнолюдськими цінностями та загальнопланетарними 

процесами. У нашому дослідженні розглядається економічна сила країни як 
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суб’єкта макрорівня, а сила інших суб’єктів розглядається через призму їх 

впливу на силу країни. Виняток становить економічний союз, який ми також 

відносимо до суб’єктів економічної сили макрорівня. Наприклад, ЄС має 

впливові наднаціональні інституції, інтенсивну взаємодію національних 

господарств, у ряді сфер проводить спільну економічну політику. Тому ми не 

можемо залишити поза увагою ЄС при аналізі світових центрів економічної 

сили поряд з національними економіками США та Китаю. 

Економічна складова національній силі країни. Поняття сили в соціальних 

науках визначається по різному. М. Улмер розглядає силу як атрибут 

конкуруючих соціальних груп [729, с. 337]. Як вказують Е. Карайанніс, 

А. Пірзаде та Д. Попеску, сила є здатністю суб’єкта або сукупності суб’єктів 

впливати на результати таким чином, що його або їх інтереси домінували би 

над інтересами інших [410, с. 32].  

Тривалий час в економіці дослідники не приділяли поняттю сили країни 

достатньо уваги, але воно розглядалося у політичних науках. У ряді 

політологічних досліджень, присвячених дослідженню сутності поняття сили, її 

факторам, проявам та вимірюванню силових потенціалів, економічний 

компонент сили країни розглядається, але лише як один з числа багатьох 

компонентів [743]. Погляди науковців на сутність поняття національної сили 

систематизовані нами у табл. Б.1. Розрізняються також два аспекти 

національної сили: здатність до впливу (power) і власне застосування сили, 

примусу (force) [410; 712]. Національна сила країни включає в себе декілька 

складових: економічну, політичну, військову, інформаційну, науково-технічну, 

ідеологічну, демографічну (детальніше див. табл. Б.2), природно-ресурсну. Але 

всі ці складові взаємопов’язані та важливі, їх комплексне застосування може 

мати синергетичний ефект.  

Наведемо приклади як економічна сила пов’язана з іншими складовими 

сукупної національної сили. В Національній стратегії безпеки США вказується, 

що сильна економіка підтримує силу Америки, а зростаюча та інноваційна 

економіка дозволяє США підтримувати найпотужнішу військову силу [605, 
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с. 17]. Дійсно, військова сила опирається на оборонний бюджет і військово-

промисловий комплекс. Наприклад, США на початку Другої світової війни мали 

відносно невеликі сухопутні сили, але величина економіки поряд з величиною 

населення, потужністю флоту та географічним розташуванням дозволили стати 

їм одним з головних переможців у війні. До того ж ряд визначень економічної 

сили невиправдано звужують її до здатності забезпечувати фінансування 

оборонного бюджету [489]. Політична сила, на нашу думку, базується зокрема на 

можливостях ефективного фінансування управлінського апарату держави або 

можливостях економічно стимулювати політичних союзників.  

Науково-технічна сила основана на високотехнологічних галузях 

економіки, фінансуванні освіти, досліджень, економічній привабливості для 

припливу висококваліфікованих кадрів. Природно-ресурсна сила пов’язана з 

технічними та фінансовими можливостями освоєння ресурсів, здатністю 

виторговувати високі ціни за ресурси або високу плату за право їх видобутку. 

Енергетична сила є елементом економічної та природно-ресурсної.  

Морально-ідеологічна сила, на нашу думку, також базується на 

можливостях фінансування освіти, PR заходів, виплаті достатньо високої 

зарплати службовцям, яка не створює стимулів для зловживань заради 

виживання або досягнення матеріального достатку. Інформаційна сила 

базується на можливостях фінансування збору та обробки інформації та 

поширення сприятливої інформації для країни через засоби масової інформації.  

Соціальна сила включає в себе досягнення соціальних стандартів, 

підкріплених відповідним рівнем економічного розвитку та продуктивності 

праці. Освітня сила ґрунтується на фінансуванні освіти власних громадян або 

іноземних громадян у країні. Демографічна сила базується на можливостях 

забезпечити належні матеріальні умови для народження та збереження здоров’я 

людей, залучення закордонної робочої сили або навпаки підтримки корисних 

зв’язків з емігрантами. 

Якщо розглядати наслідки використання сили, Д. Джуліус зазначає, що 

між економічною силою і військовою є принципові відмінності. Застосування 
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військової сили є грою з нульовою сумою: виграє сильніша сторона за рахунок 

слабшої. Економічна ж конкуренція не є грою з нульовою сумою. Наприклад, 

обидві країни завдяки міжнародній торгівлі можуть виграти. Розповсюджені 

випадки, коли бідніша країна виграє навіть більше, ніж багатша. Тобто 

економічний виграш однієї країни не обов’язково відбувається за рахунок іншої 

[551]. Але на нашу думку, це не означає, що поняття економічної сили не є 

актуальним, оскільки виграш, втрати та ступінь впливу країн не є однаковим. 

Перейдемо тепер до визначення власне економічної сили країни. Вона є 

комплексним поняттям, тому конкретне її визначення може залежати від цілей 

досліджень та їх практичних наслідків (див. табл. 1.2). Ми бачимо, що існує 

принаймні два підходи до визначення економічної сили. 

 

Таблиця 1.2 

Визначення економічної сили 

Джерело Визначення 

Дж. Грехем [512] Економічна сила як можливість впливати на інші держави за 

допомогою економічних засобів 

Т. В. Батуріна, 

С. В. Івлєв  

[21, с. 63] 

Економічна сила держави як «ступінь та інтенсивність впливу 

економічної потужності держави на систему міждержавних відносин 

або окремі країни» 

М. Х. Ялі [349] Економічна міць як «спроможність підтримувати свою військову 

силу і поширювати власний вплив у світі» 

Е. Фрост [489] Економічна сила як «здатність до контролю або впливу на поведінку 

інших через умисне та політично мотивоване використання 

економічних активів» 

Дж. Палермо 

[68; 619] 

Економічна влада як здатність особи або групи осіб цілеспрямовано 

досягати економічних результатів навіть проти волі решти 

С. В. Васильєв [37] Економічна міць як здатність держави розширюватися в 

економічному просторі 

К. Амадео [365] Економічна сила країни є її здатністю поліпшувати власні стандарти 

життя, вона забезпечує її свободу приймати рішення і зменшує 

здатність зовнішніх сил зменшити цю свободу. 

 

Перший, підхід (зокрема використовують Дж. Грехем, Е. Фрост, 

М. Х. Ялі) передбачає, що економіка є джерелом сили, а об’єктом впливу може 

бути як економіка, так й інші сфери. Тобто економічна сила країни основана на 

сукупності економічних активів та способів їх використання для досягнення 
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різних цілей: економічних, політичних, військових, науково-технічних, 

інформаційних, соціальних, демографічних, культурних, екологічних тощо.  

Другий підхід (у С. В. Васильєва, Дж. Палермо, К. Амадео) означає, що 

економічна сила – це здатність досягати результатів в економічній сфері різними 

засобами. Подібний підхід може відображати можливості використання різних 

ресурсів (економічних, політичних, військових, інформаційних, науково-

технічних, демографічних, екологічних, соціальних тощо) для досягнення таких 

цілей, як максимізація доходів і суспільного добробуту, бажаний розподіл благ, 

частка на ринку, контроль за активами та виробництвом тощо.  

М. Вігелл вказує, що перший підхід (де економіка є засіб досягнення 

геополітичних цілей), характерний для стратегії неоімперіалізму та гегемонії, а 

другий (де метою є досягнення економічних цілей), властивий 

неомеркантилізму та ліберальному інституціоналізму [745]. 

Зазначимо, що може існувати й третій підхід: економічна сила як 

здатність досягнення тільки економічних цілей тільки економічними засобами. 

Але це занадто вузький підхід до тлумачення досліджуваного нами поняття.  

У дисертаційному дослідженні ми дотримуємося домінуючого в науковій 

літературі першого підходу. В результаті ми визначаємо економічну силу 

країни як її здатність до впливу економічними засобами на інші суб’єкти 

міжнародних економічних відносин і тенденції розвитку світової економіки та 

протистояти зовнішньому впливу. Ключовими аспектами нашого визначення є: 

- використання саме економічних засобів (а не військових, політичних тощо); 

- асиметрія на користь країни у величині та напрямі впливу (здатність 

впливати означає більшу силу, а підпорядкування зовнішньому впливу – меншу 

силу); 

- об’єкт впливу – як інші суб’єкти (країни, ТНК тощо), так і тенденції 

(глобалізація, науково-технічний прогрес тощо) в світовій економіці, оскільки 

ресурсом або загрозами для реалізації національних інтересів можуть бути не 

тільки інші гравці з власними інтересами, а й об’єктивні процеси, 

закономірності розвитку. 
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Охарактеризуємо тепер співвідношення поняття економічної сили з 

іншими близькими до нього економічними поняттями, що характеризують 

фундаментальні характеристики національної економіки. Узагальнено 

концепції економічної сили і ці співвідношення зображено на рис. 1.1. і 1.2. 

 

 

Рис. 1.1. Концептуальні засади економічної сили 

Джерело: складено автором. 

 

Величина економіки є основою для вимірювання економічної сили країни. 

Про це свідчить те, що у 2015 р. абсолютна величина ВВП (за ПКС) найбільшої 

та найменшої економіки відрізнялися в 500000 разів, а наприклад ВВП на душу 

населення (основний індикатор рівня розвитку) тільки в 186 (розраховано за 

[748]). Тому, на нашу думку, величина економіки є визначальною 
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Рис. 1.2. Місце економічної сили в системі параметрів національної 

економіки 

Джерело: складено автором. 
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інвестиційної позиції або більшої рентабельності закордонних активів 

порівняно із зобов’язаннями перед рештою світу), за інших рівних умов буде 

об’єктивно сильнішою за країну з малим ВВП. Наприклад, у разі економічного 

протистояння закриття ринку великої країни для експортерів малої країни буде 

для останньої важчим тягарем, ніж закриття ринку малої країни для експортерів 

великої країни. Хоча є й інші точки зору (наприклад, С.А. Карганов вважає, що 

ВВП та інші показники системи національних рахунків не придатні для оцінки 

ефективності геополітики країни [96]).  

Але підходи на основі ВВП/ВНП не враховують розмір економіки як 

вартість активів (враховує лише вартість вироблених товарів та послуг / 

одержаних доходів за одиницю часу), тобто накопичене багатство країни. Воно 

також є важливим показником економічної могутності. Різні підходи до 

визначення національного багатства вказані у табл. Б.3. Дискусійним 

залишається, чи характеризує сукупність споживчих благ економічну силу. На 

нашу думку, в більшості випадків так, оскільки вони посилюють переговорну 

позицію споживачів країни, так як нові товари, що купуються ними мають для 

споживачів меншу граничну корисність. І лише у виняткових випадках 

накопичені споживчі товари не посилюють або навіть послаблюють економічну 

силу країни (наприклад, морально застарілі та витратні у експлуатації товари, 

шкідливі для здоров’я товари). 

Існує й інший – функціональний критерій величини економіки – 

впливовість на світовому ринку (див. табл. Б.4), зокрема на світові ціни, валютні 

курси, процентні ставки. Але, як зазначає А. Діксіт, за такого визначення малі 

країни за ВВП іноді можуть впливати на ціни на ринках окремих сировинних або 

диференційованих товарів, на яких вони спеціалізуються. Крім цього, малі 

країни впливають на ціни шляхом участі у переговорах у рамках ГАТТ-СОТ 

щодо регулювання торгівлі [357; 450]. На нашу думку, функціональний критерій 

величини економіки має такі обмеження: 

- відображає вже наслідки величини економіки, ніж саму величину; 

- складніше піддається виміру, особливо зважаючи на галузеву 
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диференціацію впливовості країни; 

- нездатність суттєво впливати на світові економічні параметри об’єднує 

широке коло різнорідних економік (від економік мікро-держав до країн з 

населенням в десятки мільйонів людей). 

З іншого боку, саме функціональний критерій відображає наслідки 

відносин економічної сили, а критерій ВВП – потенціал економічної сили. 

Поняття національного багатства тісно пов’язано з поняттям економічні 

ресурси. Економічні ресурси – це «всі накопичені ресурси, що розташовані на її 

території та за межами, включаючи матеріальні цінності, наукові, інтелектуальні, 

інформаційні й трудові ресурси, підприємницькі здібності, а також природні 

ресурси, які характеризуються загальним обсягом, структурою і якістю» [109].  

Роль економічних ресурсів як засобу забезпечення економічної сили, 

висвітлена в науковій літературі, показана у табл. Б.5. На нашу думку, 

економічна сила країни базується на ресурсах різного виду, щодо яких країна 

має відносини власності, контролю, регулювання або доступу. При цьому 

необхідно розрізняти відносини контролю, регулювання та доступу від 

відносин власності. Тільки критерій власності покладений в основу оцінки 

національного багатства, тому на нашу думку, економічні ресурси країни є 

ширшим поняттям ніж національне багатство. 

Контроль може бути без права власності, наприклад, внаслідок наданих 

повноважень щодо управління. Так, центральні банки одних країн можуть 

надавати послуги з управління валютними резервами іншим центральним 

банкам. У такому випадку контроль передбачає розпорядження ресурсами не 

обов’язково, перш за все, у власних інтересах. Але принаймні теоретично 

суб’єкт, який контролює ресурси, може їх використати у власних інтересах на 

шкоду інтересам власника. 

Відносини регулювання передбачають обмежені контролюючі функції 

суб’єкта регулювання. В такому випадку суб’єкт регулювання встановлює 

достатньо широкі рамки, в яких суб’єкт, який володіє або контролює ресурси, 

може ними розпоряджатися. Класичний приклад цього становить регулювання 
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державою цін на товари, які продає фірма-власник цих товарів.  

Відносини доступу передбачають можливість користування ресурсами і 

без набуття права власності на них та їх контролю. Наприклад, суб’єкти країни 

можуть користуватися контентом у вільному доступі в інтернеті, незахищеними 

правом інтелектуальної власності технологіями, нелегально використовувати 

об’єкти прав інтелектуальної власності, або мати доступ до послуг державного 

апарату своєї країни для захисту своїх інтересів на зовнішніх ринках.  

В межах підходу щодо поділу ресурсів на значимі ресурси та ресурси 

насилля [68, с. 56] ми можемо також навести їх приклади у міжнародній 

економічній площині. Ресурсами насилля можуть бути бюджет для 

фінансування військових операцій, потужності для експорту небезпечних для 

життя і здоров’я людей товарів, обмежуюча міграційна політика, монопольне 

становище тощо. Значимими ресурсами можуть бути продукти харчування як 

гуманітарна допомога; вільні кошти для надання пільгових кредитів; 

енергоносії за пільговими цінами; митно-тарифні преференції; робочі місця, 

для яких може бути спрощений режим допуску іноземців; технологічні знання; 

право голосу у міжнародних економічних організаціях; матеріальна допомога 

для фінансування збройних сил об’єкта.  

Наявність значимих ресурсів є джерелом влади у випадках, вказаних у 

табл. Б.6. Особливо цінними є ресурси, які належать переважно суб’єкту сили, 

структура яких збалансована, користуються попитом, коли цей попит 

нееластичний, щодо яких суб’єкт сили має краще поінформований, які можуть 

бути гнучко використані для різних цілей. 

Економічна сила як здатність до впливу, основана на наявності ресурсів, 

тісно пов’язана з поняттям економічного потенціалу. Приклади визначень 

економічного потенціалу країни вказані у табл. Б.7. Як правило 

використовується підхід на основі цілей (проте як одна з таких цілей не 

розглядається здатність до впливу на решту світу) або ресурсний підхід (де 

розглядаються такі самі ресурси, які лежать в основі економічної сили країни) 
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або поєднуються ці підходи. Іноді поняття економічного потенціалу та 

економічної сили фактично ототожнюються [19; 53; 133].  

У табл. Б.8 подані погляди, щодо зв’язку економічної сили і потенціалу. 

Як правило, економічний потенціал вважається основою економічної сили 

країни. Економічний потенціал характеризує наявність у країні ресурсів, але не 

гарантує ефективне їх використання внаслідок структурної нестачі низки видів 

ресурсів (фінансові ресурси, людський капітал управлінців, технології тощо), 

особливо в умовах кризи, коли навіть велика країна стає об’єктивно слабшою. 

Але економічний потенціал забезпечує можливості для країни.  

Інші характеристики економіки країни забезпечують переважно якісну 

сторону економічної сили. Як зазначає А. О. Ходжаян, 

конкурентоспроможність економіки дозволяє реалізовувати країні функції 

безпеки, стабільності, підвищення добробуту населення, забезпечення позицій 

на світових ринках [259]. У табл. Б.9 подані декілька визначень поняття 

конкурентоспроможності економіки країни.  

На нашу думку, економічна конкурентоспроможність дозволяє 

підтримувати національний економічний розвиток та проникати на зовнішні 

ринки. Конкурентоспроможними можуть бути економіки різної величини. 

Відносно невеликі економіки Швейцарії та Сінгапуру є одними з лідерів 

рейтингів конкурентоспроможності, але економічна впливовість цих країн 

слабша за впливовість країн-гігантів, які мають нижчі місця в таких рейтингах. 

Звичайно ефект масштабу додає конкурентоспроможності країни, проте й малі 

країни можуть досягнути високого рівня конкурентоспроможності за рахунок 

нішевих стратегій розвитку, фокусуючись на вузьких секторах економіки та 

підлаштовуючи під це своє економічне законодавство. 

Економічний розвиток. А. С. Філіпенко визначає, що «розвиток є 

багатовимірним процесом глибокої модернізації та переорієнтування всієї 

економічної, а також соціальної систем, що передбачає поряд зі зростанням 

доходів і виробництва здійснення радикальних змін в інституційній, соціальній 

і адміністративній структурах» [250, с. 80]. Це довготривале та масове 
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поліпшення матеріальних та духовних умов життя людей, що базується на 

збільшенні продуктивності факторів виробництва [252, с. 36].  

Проте, на нашу думку, необхідно розрізняти поняття процесу розвитку та 

рівень розвитку. Процес економічного розвитку базується на економічному 

зростанні, якісних змінах в економічній структурі, інституціях, добробуті тощо. 

Рівень розвитку визначається доходами на душу населення, роллю інституцій, 

якістю життя, технологічним рівнем. Він поряд з конкурентоспроможністю 

характеризує якісні сторони потенціалу економічної сили. 

Обидва аспекти економічного розвитку важливі як детермінанти 

економічної сили. Наприклад, модернізоване виробництво сприяє 

конкурентоспроможності. Достатні кошти на освіту забезпечують формування 

людського капіталу. Швидке економічне зростання сприяє накопиченню 

фінансових ресурсів для економічної експансії та не дозволяє втрачати 

переговорні позиції у взаємодії з іншими країнами. На нашу думку, в умовах 

правових бар’єрів для територіальної експансії та повільної демографічної 

динаміки, економічний розвиток поряд з економічною експансією та 

інтеграцією є основними джерелами нарощування економічної сили. 

Проте ні високий рівень розвитку, ні високі темпи економічного 

зростання та розвитку не гарантують передових позицій у рейтингах країн 

економічної сили. Найбагатші та найрозвинутіші малі країни Європи та 

Близького Сходу мають менше економічної сили за країни-гіганти з числа 

країн, що розвиваються. А високі темпи економічного зростання (12% на рік у 

2009-16 рр. [748]) не компенсують Науру малу кількість населення, і відповідно 

малий розмір економіки. 

Одночасно прискорення економічного розвитку та максимізація 

суспільного добробуту часто є важливою мотивацією та кінцевою метою для 

використання економічної сили. Я. М. Столярчук розглядає як проблему 

асиметрії глобального економічного розвитку [230]. Нашу думку, така 

асиметрія й відображає результат нерівномірного розподілу економічної сили 

між країнами. 
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Так само слабо залежить від величини економіки, але важлива для 

економічної сили економічна безпека. Наприклад, мала стабільна економіка 

може характеризуватися кращим рівнем економічної безпеки та сили, ніж 

велика у стадії глибокої рецесії та великого зовнішнього боргу. У табл. Б.10. ми 

наводимо декілька визначень економічної безпеки країни у наукових джерелах, 

а у табл. Б.11 її складові елементи.  

Хоча зазначається, що економічна безпека є важливим фактором 

конкурентоспроможності країни [131], на нашу думку, поняття економічної 

безпеки, перш за все, характеризує можливості уникнення найгірших сценаріїв 

розвитку подій, часто не акцентуючи увагу на різниці між відмінними та 

задовільними результатами економічної діяльності.  

Особливо важливою є роль економічної безпеки у формуванні 

економічної сили як здатності до протистояння загрозам зовнішнього впливу 

іноземних суб’єктів та внутрішніх деструктивних процесів. Загрози 

економічній безпеці – це «чинники, що ускладнюють саморегуляцію економіки 

та реалізацію економічних інтересів, спричиняють вихід економічних 

показників за меж і нормативних або граничних значень» [236, с. 11]. Їх також 

можливо розглядати як фактори економічної сили країни, але із знаком мінус. 

За аналогією з поглядом на те, що зовнішні загрози – це національна сила 

інших країн [217, с. 66], можемо сказати, що загрози економічній безпеці країни 

– це часто сила інших країн. Але не завжди. Загрожувати можуть й негативні 

процеси та закономірності розвитку світової економіки, які слабо піддаються 

контролю з боку навіть найвпливовіших країн. 

Економічна безпека тісно пов’язана з поняттями економічної 

незалежності, суверенітету, стабільності та стійкості.  

Роль економічної незалежності є достатньо дискусійною. Вона 

визначається як незалежність держави щодо формування та розвитку своєї 

економічної системи та здійснення зовнішньоекономічної діяльності в 

інтересах свого народу [78]. Економічна незалежність країни є складовою 

економічної безпеки, яка дозволяє їй протистояти зовнішньому впливу.  
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Протилежна ситуація – економічна залежність означає обумовленість 

економіки країни розвитком іншої, що спричиняє нерівномірний розвиток цих 

країн [193, с. 63]. Це більше ніж вразливість: якщо на економічно вразливі країни 

можуть вплинути економічні заходи інших країн, але вони здатні мінімізувати 

шкоду завдяки гнучкості та диверсифікованості економіки, то економічно 

залежні країни нездатні цього зробити внаслідок вузької спеціалізації та 

негнучкості [193, с. 95]. Залежність може бути як прямою так і опосередкованою 

через треті країни (наприклад, синхронність економічних циклів двох країн може 

бути обумовлена наявністю спільного кредитора, спільних ринків збуту). 

В умовах глобалізації, коли повна незалежність від світового ринку не 

можлива, важливо прагнути до оптимального рівня взаємозалежності. Сильна 

країна може протиставити своїй залежності від решти світу достатньо засобів 

впливу на ті країни або інші суб’єкти, які можуть поставити під загрозу її 

економічну безпеку. Закритість економіки, а відповідно і низька залежність від 

решти світу, може й навпаки послаблювати економіку. Наприклад, внаслідок 

недоотримання іноземних технологій та інвестицій, дешевших іноземних 

природніх ресурсів, підтримки іноді неефективних внутрішніх виробництв 

країна може мати гіршу динаміку розвитку. А Дж. Френкель і Е. Кавальо 

наводять докази того, що торговельна відкритість економіки може сприяти її 

стабільності [483, с. 18].  

Характер впливу рівня відкритості економіки, на нашу думку, залежить від 

структури зовнішньої торгівлі та ступеня керованості залучення до міжнародних 

економічних зв’язків. Наприклад, у першому випадку країна навіть з низьким 

відношенням зовнішньої торгівлі до ВВП може виявитися слабшою, якщо її 

експорт спрямовується переважно до одного зовнішнього покупця, а імпорт 

стратегічно важливих товарів походить переважно з однієї країни. У другому 

випадку важливим є хто є ініціатором закритості економіки. Якщо держава сама 

вирішує це, то вона може займатися протекціонізмом у тих сферах, де це їй 

вигідно. Якщо ж закритість виникає внаслідок зовнішніх санкцій, то навряд чи 

це посилить країну і зробить її економічно незалежною в позитивному сенсі. 
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Економічний суверенітет визначається як здатність країни контролювати 

власний економічний розвиток і чинити спротив зовнішньому втручанню [14; 

753, с. 67] або право суспільства через державу або інші господарсько-правові 

структури розпоряджатися територією, природними та людськими ресурсами; 

систему заходів та інструментів економічної політики для захисту національної 

економіки [5; 193]. Основою його зокрема є грошовий суверенітет, військові 

витрати, стягування податків [334], а також, на нашу думку, державні інституції, 

міжнародне та національне право, власність або контроль над ресурсами. 

Як і економічна незалежність, економічний суверенітет дозволять країні 

чинити спротив зовнішньому впливу. На нашу думку, суверенітет по своїй суті 

є формально-правовим терміном: всі незалежні країни незалежно від їх розміру 

наділені економічним суверенітетом. Економічний суверенітет дозволяє 

країнам користуватися додатковими формально-правовими інструментами 

реалізації своїх інтересів на міжнародній арені. Але економічний суверенітет не 

гарантує реальної економічної незалежності країни.  

Також країни можуть делегувати частину свого суверенітету на 

наднаціональний рівень, при цьому відчуваючи зростання економічної сили 

внаслідок реалізації ефекту масштабу в рамках інтеграційного утворення. За 

таких умов економічний суверенітет країни поділяється на економічний 

суверенітет держави та делегований на наднаціональний рівень. Останній, на 

нашу думку, є основою для суб’єктності економічних союзів поряд з 

суб’єктністю країн у глобальному господарстві. 

Стабільність і стійкість економіки (див. визначення у табл. Б.12) 

базуються на концепціях рівноваги, відносної незмінності структури та 

показників економіки, адаптації в умовах зовнішніх впливів. Вони 

характеризують здатність чинити спротив зовнішньому впливу. Країни із 

стабільною економікою мають переваги перед країнами в стані кризи. Останні 

в умовах нестачі ліквідних коштів змушені вдаватися до зовнішніх запозичень в 

обмін на поступки в регулюванні економіки (що фактично обмежує 

економічний суверенітет позичальника) або компенсувати підвищені ризики 
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вищою дохідністю боргових інструментів (що з часом стримуватиме 

економічне зростання). 

 

1.2. Типологія економічної сили як основи зовнішньоекономічної стратегії 

країни 

 

Багатомірність і багатоаспектність поняття економічної сили обумовлює 

необхідність розрізняти її види та компоненти. Типологія структурних 

елементів економічної або інших видів сили була здійснена у ряді досліджень. 

Проте більшість науковців використовують один критерій або концентрують 

увагу на окремих аспектах економічної сили.  

Спосіб структурування сили на прикладі індивіда наводить К.-Ф. Вонг 

[747]. Ми ж екстраполюємо його і на рівень країни:  

- сила зсередини (power-from-within) – включає самооцінку, відчуття 

самозначущості, здатність подолати внутрішній тиск – відповідно на рівні країни 

– це суб’єктивна оцінка економічної сили країни особами, що приймають 

рішення, на різних рівнях (від широкої громадськості до найвищих посадовців); 

- сила до (power-to) – здатність до дії, можливість мобілізуватися для змін – 

відповідно, здатність країни або її субнаціональних суб’єктів до економічного 

впливу самостійно; 

- сила разом (power-with) – здатність до солідарності, колективних дій – 

відповідно, здатність до економічного впливу внаслідок погоджених дій країни 

або її суб’єктів разом з іншими країнами або суб’єктами інших країн; 

- сила над (power-over) – здатність чинити опір зовнішньому впливу – 

відповідно здатність країни або її суб’єктів чинити опір впливу інших країн або 

інших іноземних суб’єктів економічними засобами. 

Д. Джуліус включає такі складові економічної сили [551]: 

- здатність «купувати більше потужності» (розбудовувати військову 

потужність), проте цей вузький підхід, на нашу думку, може входити у 

конфлікт із забезпеченням соціальних функцій держави;  
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- «батіг та пряник» – використання допомоги, преференцій або санкцій; 

- можливість визначати правила (дослівно «нахиляти поле для гри» – «tilt 

the playing field») – на нашу думку, вона формується за рахунок національних 

правил, які обумовлюють доступ іноземних суб’єктів на ринок даної країни 

відповідного розміру; здатності лобіювати свої інтереси в процесі розробки 

міжнародних правил; навіть пасивного користування перевагами великої 

економіки, коли інші суб’єкти не можуть ігнорувати її інтереси з міркування її 

можливої реакції; 

- гіперконкурентноспроможність – домінування у ключових галузях, 

сферах інновацій, потоках капіталу, залученні кваліфікованих кадрів за рахунок 

сприятливого бізнес-клімату; 

- м’яка сила – здатність залучати інших за рахунок привабливості своєї 

політики або цінностей. 

С. Стрейндж виокремлює реляційну силу (здатність змусити інших 

зробити дії, вигідні для суб’єкта сили) і структурну силу (можливість 

встановлювати порядок денний для обговорення, міжнародні правила та звичаї) 

[688, с. 24-25, 31]. Детальніше основні приклади типології економічної або 

загальної сили на рівні країни подано у табл. В.1.  

Систематизація напрацювань дослідників національної сили та 

економічної влади, їх адаптація до проблем економічної сили на рівні 

міжнародних відносин та власні пропозиції дозволили нам створити 

багатокритеріальну типологію видів та компонентів економічної сили (див. рис. 

1.3). Це дає можливість комплексно охарактеризувати інструментарій для 

використання економічної сили країни в процесі реалізації її 

зовнішньоекономічної стратегії. 

За ступенем активності економічна сила включає такі рівні (за 

аналогією з [712, с. 30]): 

- економічна сила як здатність впливати економічними засобами на інші 

суб’єкти міжнародних відносин (а в широкому розумінні, включаючи суб’єкти 

всередині самої цієї країни), тобто економічна впливовість; 
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Ступінь 

кооперації: 

- індивідуальна 

- кооперативна 

- конфронтаційна 

Ступінь 

підпорядко-

ваності: 

- ринкова 

- ієрархічна 

- арбітражна  

 

Характер  

наслідків: 

- негативні 

- позитивні 

- (для суб’єкта, 

об’єкта сили, 

третіх країн та 

системи вищого 

рівня) 

Рівень  

організації: 

- інституціона-

лізована 

- неінституціо-

налізована 

 

Рівень 

об’єктивності: 

- об’єктивна 

- суб’єктивно 

сприймаєма 

Близькість 

об’єкта сили: 

- до зовнішніх 

- внутрішніх 

суб’єктів 

   Фактори 

цілепокла-

дання: 
- внутрішніх 

потреб 

- обставин 

Напрям 

головного 

впливу: 

- на інших 

суб’єктів 

- протидія їх 

впливу 

   Адресація 

впливу: 

- на конкретний 

об’єкт 

- широке їх коло 

об’єктів 

Близькість до 

результатів: 

- як потенціал 

- в результатах 

   Ступінь  

досягнутості: 

- досягнута 

- перспективна  

Ступінь 

активності: 

- як здатність 

- як дія 

   Ступінь 

відомості: 

- явна 

- прихована 

Інститути сили: Сектори економіки: Форми Інші види:  
- сила держави 

- фірм 

- недержавних 

організацій 

- секторів 

економіки 

- міжнародних 

організацій 

- споживачів 

- найманих 

працівників 

- індустріаль-

ної 

економіки 

- біоеконо-

міки 

- монетарної 

- інноваційної 

- культурно-

креативної 

економіки 

- фінансово-

інвестиційна 

- продовольча 

- енергетична 

- промислова 

- інформаційно-

культурна 

- інноваційна 

- людських ресурсів 

- сировинна 

- інфраструктурна  

міжнародних 

економічних 

відносин: 

- торговельна 

- інвестиційно-

виробнича 

- валютно-

кредитна 

- міграційна 

- трансфертна 

- інтеграційна  

- переговорна 

- управлінська 

- купівельна 

спроможність 

- синхронізаційна 

- нормативна 

- адаптаційна 

- тверда 

- м’яка  

 

Рис. 1.3. Типологія видів економічної сили 

Джерело: складено автором за результатами мета-дослідження в межах підрозділу 1.2 

та особисто. 

 

 

Економічна сила: 

критерії типології та 

види 



68 
  

- економічна сила як дія – вплив країни на інші суб’єкти міжнародних 

відносин економічними засобами (в широкому розумінні: навмисно чи ні, в 

своїх інтересах чи ні, всупереч волі об’єкту впливу або ні), тобто застосування / 

реалізація економічної сили. 

За близькістю до результатів можна виокремити потенціал економічної 

сили та результати реалізації економічної сили (які залежать від ефективності 

використання потенціалу в конкретних умовах). 

Виходячи з двох визначень економічної сили фахівців Інституту 

національних стратегічних досліджень США, наступний критерій назвемо 

напрямом головного впливу: 

- «здатність контролювати або впливати на поведінку інших через умисне і 

політично мотивоване використання економічних активів»; 

-  «здатність робити спротив зовнішньому контролю або впливу», 

наприклад внаслідок власної самодостатності економіки, завдяки колективному 

тиску країн на постачальників імпортної продукції [505, с. 7] або 

диверсифікації поставок [489]. 

За близькістю об’єкта застосування сили виділимо силу щодо зовнішніх 

суб’єктів (інших країн, міжнародних організацій, ТНК тощо) і силу щодо 

внутрішніх субнаціональних суб’єктів (власні громадяни, фірми-резиденти 

тощо). Остання важлива з точки зору мобілізації внутрішніх ресурсів, 

попередження внутрішньої активності всупереч національним інтересам країни. 

За рівнем об’єктивності економічна сила може бути об’єктивно існуюча 

(вимірюється об’єктивними показниками, підтверджується в процесі практики 

реалізації сили) або суб’єктивно сприймаєма (в свідомості державних діячів, 

ділових кіл, громадськості власної або інших країн). Зокрема, переоцінка 

власних можливостей може створювати ризики втягування в конфлікти, а 

недооцінка сили країни створює ризики еміграції, втечі капіталу тощо. 

За ступенем досягнутості (за аналогією з класифікацією економічного 

потенціалу [109]) економічна сила поділяється на  реальну і потенційну. 

Остання враховує максимальні можливості економіки за ідеальних умов та 
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тенденції зміни факторів, які лежать в основі економічної сили країни. 

Наприклад, вважається, що Китай є економічно слабшим за США, але з 

урахуванням стабільно високих темпів економічного зростання в Китаї та 

резерву можливостей зростання продуктивності праці, різниця в економічній 

силі буде іншою. 

За ступенем кооперації необхідно виокремити: 

- індивідуальну силу, що базується на економічних ресурсах однієї країни; 

- кооперативну, що базується на можливостях взаємодії з іншими країнами 

(доступі до зовнішніх ресурсів, колективних економічних санкціях, 

економічній зацікавленості інших країн у захисті інтересів даної країни); 

- конфронтаційну, що базується на ослабленні конкурентів (можливості 

одержання переваг внаслідок економічних і політичних конфліктів між іншими 

країнами або їх субнаціональними суб’єктами, поширеності кризових процесів 

у таких країнах). 

Із цим пов’язане поняття реляційна сила у розумінні Р. Каппела – вона 

існує внаслідок кооперації (посилює) або конкуренції (послаблює) з іншими 

учасниками [552, с. 16]. 

За характером наслідків для суб’єкта і об’єкта застосування сили та 

третіх сторін економічна сила може розглядатися як у негативному так і в 

позитивному значенні [747]. Проте на нашу думку, важливим є питання, 

наслідки для якого учасника розглядаються. Поширеною ситуацією є виграш 

суб’єкта сили і програш об’єкта сили: для першого з них застосування 

економічної сили матиме позитивні наслідки, для другого – негативні. 

Можлива інша ситуація, коли об’єкт сили виграє врешті решт від дій суб’єкта 

сили (ефект економічного лідерства). Так само можливі випадки, коли суб’єкт 

сили програє внаслідок зміни обставин або надмірних витрат на використання 

сили. До того ж інтереси суб’єктів економічної діяльності в одній тій самій 

країні можуть суттєво різнитися. В найширшому розумінні йдеться про 

позитивні або негативні наслідки для системи вищого рівня, до якої входять 

суб’єкт сили, об’єкти сили і, можливо, треті сторони. Наприклад практика 
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безкарних зловживань економічною силою підриває довіру до міжнародних 

інституцій, зміщує пріоритети в стратегіях країн від максимізації добробуту до 

максимізації економічної сили. Тому цей критерій є комплексний і його варто 

розбити на декілька: наслідки для суб’єкта сили, для об’єкта сили, для окремих 

груп у межах суб’єкта або об’єкта сили (для осіб, що приймають рішення, 

широкої громадськості тощо) або для системи вищого рівня (ефективність 

функціонування світової економіки або інтеграційного утворення). 

За ступенем відомості сила може розумітися у явному та прихованому 

значенні [747]. На нашу думку, явна сила як дія передбачає навмисні та 

оголошені заходи суб’єкта сили. В іншому випадку матиме місце той або інший 

рівень прихованості або неявності. Якщо ж розглядати приховану економічну 

силу як здатність, то елементами її можна вважати тіньовий сектор економіки, 

недосліджені або неафішовані економічні ресурси та відносини. 

За адресацією впливу (за аналогією з підходом С. Стрейндж) економічна 

сила може бути спрямована на конкретний об’єкт (наприклад, вплив на іншу 

країну) або формально необмежене коло об’єктів (розробка правил). 

За факторами цілепокладання (за аналогією підходом В. В. Дементьєва 

на мікрорівні [68, с. 36, 125-126, 136-143]) виокремлюються сила внутрішніх 

потреб (здатність відмовитися від задоволення одних потреб на користь 

задоволення інших потреб, цінностей та моральних норм; відношення до праці, 

власності, порядку, здатність до самоорганізації) і сила обставин (наявність і 

вартість ресурсів, зовнішнє інституційне середовище тощо). 

На нашу думку, сила внутрішніх потреб транслюється на 

загальнонаціональний рівень, зокрема через матеріальні та нематеріальні 

потреби. Так потреби у розкоші серед державних службовців може бути 

стимулом для корупції, що зменшує економічні активи держави, бізнесу та 

громадян. Теж саме серед бізнес-класу – до заниження зарплат працівників. Все 

це скорочує заощадження та інвестиції в країні, сприяє трудовій еміграції, 

стримує відтворення людського капіталу. Шкідливі звички громадян можуть 

збільшити непродуктивні витрати на охорону здоров’я та знизити загальний 
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рівень продуктивності праці. Неадекватні фінансовим можливостям витрати 

незаможних громадян можуть сприяти посиленню системних кредитних ризиків. 

Також послаблювати країну може схильність до споживання імпортних товарів 

та послуг з міркувань вищої якості, нижчої ціни, або суб’єктивного сприйняття 

цього внаслідок засобів маркетингу іноземних компаній. Водночас потреби у 

праці, творчості, самореалізації, набутті нових знань і навичок, раціональній 

організації у вагомої частини населення є важливим джерелом економічного 

розвитку країни (ця теза схожа з мотиваційним підходом, який використовує 

В.В. Липов: «здатність значної частини суб’єктів господарювання завдяки 

творчій активності перетворювати свої знання у виробничий ресурс стає 

справжнім двигуном економічного розвитку» [125, с. 108]). 

За ступенем підпорядкованості (в оригіналі класифікація 

В. В. Дементьєва [68, с. 112-113], ми ж характеризуємо особливості прояву цих 

видів на міжнародному рівні): 

1. Ринкова (іноді використовується термін монополістична [729, с. 337]). 

На нашу думку, на рівні країн ринкова сила проявляється, коли країни або їх 

субнаціональні суб’єкти діють як формально рівноправні, але можуть мати різні 

можливості для виторговування кращих для себе умов. Вона характеризує 

здатність впливати на цінові пропорції та нецінові умови угод у процесі обміну. 

Ринкова сила залежить від структури ринку (співвідношення кількості покупців 

та продавців), еластичності попиту на товар (залежить від наявності товарів-

замінників та чи є угода купівлі-продажу критичною для функціонування 

покупця або продавця), бар’єрів для входу на ринок, легкості переключення між 

різними постачальниками. Хоча ринкова сила аналізується на мікрорівні, на 

міжнародному рівні вона проявляється, коли йдеться про відносини між 

покупцем і продавцем з різних країн. Ринкова сила залежить від наявності в 

країні фірм-монополій або олігополій на глобальних або регіональних ринках 

ряду товарів з низькоеластичним попитом (зокрема, енергоносії, дефіцитні 

сировинні ресурси, високотехнологічні товари тощо), особливо якщо вони 

постачають продукцію великій кількості розрізнених покупців у багатьох 
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країнах. Ринкова сила може реалізовуватися й в умовах втручання держави у 

ринкові відносини. Наприклад, країни-члени ОПЕК користуються ринковою 

силою за рахунок картелю. Фірми великих країн можуть мати кращі можливості 

за рахунок послуг держави у просуванні їх інтересів. Навіть за умов великої 

кількості покупців, якщо вони сконцентровані в одній країні, яка є основним 

покупцем товару, за рахунок митних тарифів країна фактично може реалізувати 

ефект монопсонії на загальнонаціональному рівні (йдеться про ефект умов 

торгівлі, коли іноземні постачальники змушені знижувати ціни). 

2. Ієрархічна – можливість одних суб’єктів визначати правила поведінки 

інших. На міжнародному рівні вона проявляється у відносинах країна-

метрополія – країна-колонія або залежна територія; міжнародна організація або 

інтеграційне утворення – країна-член; держава – іноземні компанії на ринку 

країни або компанії з участю іноземного капіталу; материнська компанія – 

закордонна філія; компанія – працівник, які є резидентами різних країн. Одразу 

зазначимо, що навіть в ієрархічній владі існує певний зворотній зв’язок. 

Наприклад, іноземна компанія може лобіювати свої інтереси в державних 

органах, коаліція частини країн-членів може мати більшість голосів у 

міжнародній організації, працівники можуть оголосити страйк. 

3. Арбітражна – застосування сили третьою стороною, яка має 

забезпечувати дотримання прав та обов’язків сторін. Вона характерна до 

міжнародних економічних організацій, наднаціональних органів, але також може 

проявлятися, наприклад, у вирішенні суперечок між компаніями-резидентами 

різних країн у судах третьої держави. Також арбітражна влада може проявлятися, 

коли держава або коаліція держав застосовують економічні санкції щодо країни, 

яка порушує норми міжнародного права всупереч інтересам третіх країн. 

За рівнем організації (за аналогією з класифікацією соціальної влади 

І. М. Жаровської [81]) сила може бути інституціоналізована (у формі установ з 

ієрархією відносин) або інституціонально не організована (у формі асоціацій, 

лідерства в неформальних групах). 

За інститутами сили (доповнено нами на основі [68, с. 136-143; 462]) 
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можливо виокремити такі компоненти економічної сили країни (в країнах з 

різною економічною моделлю співвідношення цих компонентів відрізняється): 

сила держави (центрального уряду країни, місцевих органів та підприємств 

державного сектора), національних і транснаціональних фірм (поділяється на 

силу власників та менеджерів), недержавних організацій, секторів економіки 

(фінансовий, аграрний, промисловий, енергетичний, торговий тощо), 

міжнародних організацій або широкої громадськості (споживачів та найманих 

працівників). 

За аналогією з визначенням складових економічної безпеки та 

економічного потенціалу у ряді авторів [53; 174; 217, с. 59; 239], ми можемо 

виділити такі компоненти економічної сили за сферою економіки (об’єднані 

близькі за змістом компоненти): фінансова, інвестиційна, валютно-кредитна 

(сила); енергетична; продовольча; промислова, оборонно-промислова; 

інформаційно-телекомунікаційна, інформаційно-кібернетична, інформаційно-

культурна; інноваційна, технологічна, науково-інформаційна; демографічна, 

освітня; сировинна, природно-ресурсна; транспортна, інфраструктурна, 

логістична. Частина з них є чисто економічними складовими сили країни, інші є 

економічними лише в широкому розумінні. Тому тут ми використовуємо 

підходи нечіткої логіки для характеристики складових економічної сили. 

Охарактеризуємо також інший підхід за цим критерієм на основі класифікації 

секторів економіки та економічної науки, яку використовують М. Г. Лобас та 

В. В. Россоха: 

- (сила) індустріальної економіки, яка надає форму сировині та матеріалам; 

- біоекономіки, яка створює продукт завдяки сонячній енергії; 

- монетарної економіки, яка формує кредитно-фінансові відносини; 

- інноваційної економіки, що існує завдяки науково-технічному прогресу; 

- гламурної економіки, що формує ринок розкоші, предметів, що 

демонструють соціальний успіх власника та споживаються публічно, показово; 

- культурнокреативної економіки на основі традицій, національних 

уподобань, творчого їх перетворення у ресурси економіки [127]. 
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За формами міжнародних економічних відносин ми пропонуємо виділити: 

- торговельну силу (домінування на ринках ключових товарів, величина 

внутрішнього ринку як засіб впливу на імпорт, контроль транзиту);  

- інвестиційно-виробничу (контроль за допомогою державних компаній, 

зв’язків з ТНК тощо); 

- валютно-кредитну (відносини з банками та інституціональними 

інвесторами, статус міжнародної валюти); 

- міграційну (залучення кваліфікованих кадрів, трудова експансія); 

- трансфертну (здатність надавати чи залучати економічну допомогу); 

- інтеграційну (концентрація ресурсів на наднаціональному рівні, 

зближення інтересів за рахунок зрощення національних економічних систем і 

посилення взаємозалежності). 

За межами розглянутих раніше критеріїв класифікації в науковій 

літературі виділяють також інші види економічної сили: переговорна, 

управлінська, купівельна спроможність, нормативна, тверда і м’яка. Додатково 

ми пропонуємо виокремити поняття синхронізаційної та адаптаційної сили. 

Переговорна сила характеризує здатність впливу суб’єктів (в нашому 

випадку країни та її субнаціональних суб’єктів) на результати переговорів [462] 

у сфері міжнародних економічних відносин. Переговорна сила на рівні країн 

залежить від співвідношення вигод та витрат для суб’єктів різних країн за різних 

сценаріїв такої взаємодії та проявляється в укладанні контрактів (а отже є тісно 

пов’язана з ринковою силою), інтеграційних процесах, вирішенні суперечок. 

А. Хіршман вказує, що її компоненти включають переговорні вміння, 

інформацію про систему байждужості (та уподобань) партнера, введення в оману 

партнера щодо свої системи байдужості та тиск [532, с. 45]. Дж. Уоллі зазначає, 

що важливим є майбутній стан економік після укладання угоди, який впливає на 

переговорний процес при встановленні спільних правил [743, с. 4-7]. 

Управлінська сила – це здатність до прийняття оптимальних рішень з 

точки зору національних інтересів керівниками з державних структур, 

приватних компаній та недержавних організацій в умовах обмежених ресурсів. 



75 
  

Купівельна спроможність на рівні країн визначається обсягами ВВП, 

фінансових активів, обсягами надходження коштів за рахунок експорту, 

закордонних доходів від факторів виробництва, трансфертів та інвестицій або 

можливостями використовувати власну валюту для міжнародних платежів. 

Вона характеризується доходами та активами, які можна використати для 

купівлі інших активів, товарів та послуг. 

Нормативна сила в широкому тлумаченні – це сила, основана на 

формуванні уявлення про законність і нормальні принципи функціонування, 

використання себе як лідера для прикладу [505, с. 289] або сила судді 

визначати, що таке є норма [203]. Ф. Еріксон використовує схоже поняття 

проективної сили. Нею користується ЄС, коли прагне розповсюдити свої 

стандарти екологічного, трудового, конкурентного, технічного та іншого 

регулювання на інші країни. Природно, що для розвинених країн ЄС ці 

стандарти суворіші, але європейські корпорації, які дотримуються цих 

стандартів потрапляють у нерівне становище на інших ринках з компаніями 

інших країн, які не дотримуються таких стандартів. Вирішенням цієї проблеми 

для ЄС і є поступове поширення своїх регуляторних стандартів на інші країни, 

використовуючи свою економічну силу. В результаті бажання країн мати 

доступ до ринку ЄС призводить до імпорту регуляторної моделі ЄС [471]. 

Розглянуті раніше структурна сила та можливість формувати правила гри, на 

нашу думку, теж відображають нормативну силу. 

Ми визначаємо нормативну економічну силу як здатність впливати на 

привила та формувати формальне і неформальне регуляторне середовище для 

економіки. Вона може реалізовуватися у формі: 

- визначення того, що є нормою в економічних відносинах, наприклад, 

шляхом поширення власних стандартів виробництва, маркетингу та 

споживання, економічної політики (наприклад Митні прототипи ЄС як 

узагальнення передового досвіду в сфері митного регулювання 

використовуються як орієнтир для оцінки рівня ефективності такого 

регулювання в різних країнах світу та здійснення реформ);  
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- арбітражу по господарських процесах (наприклад, Стокгольмський 

арбітраж);  

- лобіюванні економічних нормативних актів за аналогією з власним 

законодавством або у власних інтересах (в тому числі інтеграційних угод, 

міжнародних конвенцій у рамках міжнародних організацій); 

- створенні кодексів поведінки (м’яке право);  

- використання як прикладу для інших своїх успішних компаній та 

державних інститутів (наприклад, твіннінгові проекти між центральними 

банками країн єврозони і країн-членів ЄС, які готуються до впровадження євро 

на своїй території, як інструмент технічної допомоги; Євросистема в своїй 

роботі часто базувалася на традиціях Німецького Бундесбанку);  

- створення і популяризація наукових шкіл у сфері економічної політики та 

права, які обґрунтовують норми права і стандарти політики в інтересах країни-

суб’єкта нормативної економічної сили. 

На глобальному рівні потужною нормативною економічною силою 

користуються США поряд з ЄС (а зараз і Китай). Наприклад, США в 

координації з іншими державами, перш за все іншими найбільшими країнами, 

сформували суспільні блага у формі: відкритих торговельних систем, 

визначення прав власності, міжнародних грошей, стандартів макроекономічної 

політики, ліберального міжнародного порядку, ініціатив у вирішенні кризових 

явищ у світовій економіці, які вважаються нормою і є орієнтиром для країн 

світу. Ці суспільні блага значною мірою відповідають інтересам США та іншим 

провідним країнам [33]. Через це поряд з дією об’єктивних передумов 

достатньо поширена думка, що силовий глобалізм є проектом США [26]. Але 

зазначимо, що за часів Президента Д. Трампа відбувається перегляд доцільності 

вказаних суспільних благ з точки зору інтересів США. В цьому може 

проявлятися і зворотна сторона нормативної сили як здатність до забезпечення 

пріоритету національній економічній політиці над міжнародними нормами та 

звичаями, робити виключення для себе. 

Нормативна сила може бути дуже важливою. Наприклад, гіпотетично за 



77 
  

умов штучно підібраних правил гри можна досягти високої 

конкурентоспроможності та посилення економіки будь-якої країни чи 

території, навіть Антарктиди. Але зауважимо, що різні стримуючі сили не 

дозволяють безмежно зловживати нормативною силою (репутаційні втрати, 

баланс сил, зниження ефективності міжнародної економічної системи).  

Тверда і м’яка економічна сила. Економічну силу за аналогією з сукупною 

національною силою можна поділити на «тверду» (hard economic power) та 

«м’яку» (soft economic power). На нашу думку, відмінність між ними полягає у 

наступному. Тверда економічна сила як здатність базується на реальних 

ресурсах, а м’яка – на суб’єктивному сприйнятті успіху економічної системи 

країни, справедливості її економічного устрою, стандартах життя та 

відповідності її економічних цілей інтересам власних та іноземних громадян.  

Тверда економічна сила як дія передбачає використання реальних активів, 

зміну правил економічних відносин або пропозицію чи погрози про можливість 

цього. М’яка економічна сила як дія передбачає переконання, вплив на 

економічні цілі, інтереси та мотивацію об’єкта сили. Це може досягатися 

популяризацією вигідних країні економічних теорій та шкіл, образу життя з 

відповідною структурою витрат, способу ведення бізнесу, власної системи 

економічного регулювання та соціально-економічної моделі, застосуванням 

економічних рейтингів країн. 

М’яка економічна сила знаходиться на перетині понять економічної та 

м’якої національної сили. Наприклад, Дж. Най вказує, що м’яка сила 

передбачає добровільне залучення інших до співробітництва без погроз або 

винагороди [163]. Інші визначення м’якої сили вказані нами у табл. В.2. 

Приклади інструментів м’якої сили подані у табл. В.3. На нашу думку, м’яка 

сила характеризує впливовість країни завдяки позитивному ставленню 

населення світу та керівників інших країн також до її зовнішньої політики та 

політичного устрою (політична складова), культурних досягнень та суспільних 

цінностей (культурна складова) тощо. На нашу думку, м’яка економічна сила є 

тією складовою м’якої сили, яка визначається економічними факторами 
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(такими як бізнес культура, культурно-креативний сектор економіки, ступінь 

забезпечення різних економічних цінностей, наприклад, економічної свободи, 

ідеологія соціально-економічної політики, довіра у ділових стосунках, 

легітимність зовнішньоекономічної політики тощо). Але ми мусимо зробити 

декілька застережень щодо термінологічного апарату. 

По-перше, термін «soft power» перекладається з англійської зазвичай як 

«м’яка сила», проте іноді зустрічається й інші варіанти перекладу («м’яка 

міць», «розумна влада», «влада ідей», «ніжна сила», «пряник», «м’яка сила» 

[95]). Але для протиставлення двох основних видів економічної сили (твердої, 

основаної на об’єктивних явищах і процесах, та м’якої, основаної на 

суб’єктивних уявленнях) ми застосовуватимемо терміни «тверда» і «м’яка».  

По-друге, необхідно визнати, що серед науковців немає єдиного погляду 

на співвідношення різних складових національної сили (див. табл. В.4) – існує 

декілька підходів з цього приводу: 

- протиставлення твердої, економічної та м’якої сили, основаних на 

примусі, підкупі та переконанні, відповідно ([725, с. xі], У. Мід [80; 145], 

Дж. К. Гелбрейт [494; 595]); 

- економічна сила перетинається і з м’якою, і з твердою силою (К. Хьон 

[536, с. 51], А. Кудрявцев [562, с. 6]) – цей підхід використовуємо і ми, 

враховуючи, що в різній мірі, але практично кожний компонент національної 

сили містить і тверду, і м’яку складові; 

- економічна сила – складова твердої сили (Л. Цзайци [262], О. Ф. Русакова 

[206], Дж. Най [163]); 

- економічна сила – складова м’якої сили ([725, с. 17]); 

- м’яка сила – складова економічної (Д. Джуліус [551], С. Маланчук [583]). 

По-третє, м’яка сила також пов’язана з близькими до неї поняттями: 

інституціональна, репутаційна, репрезентаційна [205; 520] та ідеологічна влада 

[68, с. 129-130], імідж країни, національний бренд, репутація країни. Зокрема, у 

табл. В.5 подані приклади визначень іміджу та бренда. Іноді поняття м’якої 

сили, бренда та іміджу навіть розглядаються як синоніми (Й. Содекава [536, 
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с. 221]). Часто ці поняття розглядаються як окремі: позитивний імідж країни не 

гарантує наявності у неї м’якої сили: м’яка сила наявна, якщо держава створює 

і культивує цінності, норми, економічну модель [192].  

На нашу думку, імідж економіки країни відображає позитивне або 

негативне ставлення до економічного стану, економічної політики, 

справедливості економічної моделі країни. М’яка економічна сила є більш 

комплексним поняттям, адже вона відображає як імідж економіки країни, так і 

рівень поширеності інформації про країну. Наприклад, велика і відома країна з 

помірно позитивним іміджем може бути сильнішою, привабливішою і 

впливовішою за країну з дуже позитивним іміджем, але мало представлену в 

інформаційних потоках.  

Різниця між термінами має також дискурсивний характер. Наприклад, 

якщо термін м’яка (в т. ч. економічна) сила домінує в політологічних та 

політекономічних дослідженнях, імідж – у дослідженнях у сфері міжнародних 

комунікацій, бренд – у маркетингових дослідження. На нашу думку, 

національний бренд країни є втіленням м’якої (переважно економічної) сили в 

дискурсі маркетингу. Зокрема національний бренд країни відображає вартісний 

вимір переваг м’якої сили країни, які дозволяють їй та її фірмам бути 

економічно успішними. Наприклад, споживачі можуть надавати перевагу 

товарам, походженням з країн про позитивні сторони яких вони краще 

поінформовані. Аналогічно заходи брендингу для країни фактично 

відображають інструментарій розбудови м’якої економічної сили. 

На нашу думку, м’яка економічна сила також пов’язана з поняттям 

довіри. В. Куриляк розглядає довіру як одну з економічних категорій і 

важливий економічний ресурс. Розвиток економіки в умовах довіри до 

національної економіки потребує менше обігових коштів, зокрема для 

страхування від ризиків [119, с. 17-18]. На нашу думку, країна, яка володіє 

м’якою силою має кращі шанси залучити інші країни до міжнародної 

кооперації на своїх умовах, мінімізуючи витрати безпосередньо на переговори. 

М’яка економічна сила в свою чергу формується переважно за рахунок 
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економічної інформації останнього часу, але залежить й від подій у минулому.  

За аналогією з типологією елементів м’якої сили та іміджу (М. М. Рижков 

і Р. Шинкаренко [198], Дж. Най [595; 611, с. 94]), ми можемо виділити такі 

складові м’якої економічної сили: залежно від цільової аудиторії (вплив на 

власних громадян або іноземців; на осіб, які приймають рішення, або широку 

громадськість) та джерел формування (завдяки позитивним економічним 

досягненням або PR-технологіям).  

Запропоноване нами поняття синхронізаційної сили ми визначаємо як 

здатність країни до детермінації ділових циклів інших країн, що мотивує 

країни, які розвиваються синхронно, до об’єднання зусиль для вирішення 

спільних задач на противагу економічному суперництву.  

Країни, які залежать від бізнес-циклів суб’єкта синхронізаційної сили, 

об’єктивно зацікавлені у її добробуті та не будуть зайвий раз проводити 

політику, здатну обрушити в рецесію економіку суб’єкта синхронізаційної 

сили. Наприклад, Китай не зацікавлений у рецесії в США, яка призводить до 

кризи й у інших країнах, які при цьому є імпортерами китайської продукції. 

Отже, країни, що володіють такою силою, знижують ризики геоекономічного 

протистояння. Навпаки це підштовхує країни до кооперації щодо попередження 

економічних криз, які можуть вплинути одночасно на декілька країн. 

Інший позитивний ефект синхронізаційної сили пов’язаний з 

резистентністю до економічних криз. Синхронність економічних циклів є 

однією з важливих передумов для валютної інтеграції. Як вказують Е. Хайн і 

А. Тругер без цього єдина монетарна політика може вплинути негативно на 

частину країн-членів валютного союзу [530]. Синхронність економічних циклів 

країн-учасників валютного союзу знижує ризик зміни динаміки валютного 

курсу і процентних ставок всупереч інтересам частини країн-учасників. 

Наприклад, якщо в одній країні відбувається перегрів економіки, а в іншій 

рецесія, то політика підвищення процентних ставок і ревальвації валюти, є 

нормальною реакцією на ситуацію в першій країні та може бути згубною для 
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другої, якщо не застосовуються адекватні компенсатори за іншими напрямами 

економічної політики, такі як бюджетні трансферти. 

Синхронізаційна сила визначається рядом об’єктивних факторів. В основі 

синхронізаційної економічної сили лежать величина економіки, тіснота 

міжнародних економічних зв’язків (в тому числі опосередковано через треті 

країни) та регуляторна кооперація. Наприклад, цикли малої економіки 

синхронізуються з великою, а не навпаки. Якщо йдеться про економіки схожої 

величини, то вони можуть здійснювати взаємний вплив на ділові цикли один 

одного. Адаптація циклів відбувається завдяки торговельним, інвестиційно-

кредитним зв’язкам, переказам мігрантів, офіційній допомозі, інституційному 

зв'язку (схоже інституційне середовище всередині країн, наднаціональні 

інституції тощо), схожості параметрів країн в оцінках інвесторів. Наприклад, у 

країнах з розвинутим фінансовим ринком експансійна політика призводить до 

зростання цін на активи (і пожвавлення інвестиційної діяльності), а де 

фінансовий ринок не розвинутий – до зростання цін на товари (з ризиком 

стагфляції). В умовах ризику глобальної рецесії це може вплинути по різному 

на бізнес-цикли вказаних груп країн. 

Адаптаційна сила. Оскільки, правила гри, що формуються одними 

суб’єктами, можуть відповідати інтересам ширшого кола суб’єктів (наприклад, 

піднесення Китаю відбулося в умовах глобальної економіки, основні правила 

якої створені США, а не Китаєм [39]), а тенденції у світовій економіці можуть 

формуватися як цілеспрямовано, так і стихійно, ми можемо виділити ще один 

вид економічної сили. Це адаптаційна сила – здатність одержувати економічні 

переваги порівняно з іншими країнами в умовах міжнародного регуляторного 

середовища (на глобальному або регіональному рівні) та новітніх тенденцій 

розвитку світової економіки (здатність відповідати на нові виклики). 

Адаптаційна сила проявляється в ефективності використання економічного 

потенціалу за рахунок імплементації норм міжнародного економічного 

регулювання, інституційних трансформацій, співробітництва і допомоги від 
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центрів економічної сили, динамічної оптимізації структури економіки та 

включення в глобальні мережі доданої вартості. 

Наприклад, В. В. Дементьєв розглядає поняття квазівлади ринку, яка 

фіксує ситуацію, коли діє множина покупців і множина продавців, існує вільна 

конкуренція. Хоча суб’єкт ринку може відмовитися від взаємодії з конкретним 

контрагентом без втрат, але він не може відмовитися від взаємодії з усією 

сукупністю потенційних контрагентів. Влада в даному випадку не належить 

окремому контрагенту, але вона належить множині всіх потенційних 

контрагентів. Влада ринку проявляє себе як «стихійне зовнішнє середовище» 

через механізм ціноутворення. В теорії суб’єкт господарювання несе втрати 

відмови від ринкових цін у вигляді неможливості продати за ціною вище 

ринкової або купити за ціною нижче ринкової, він також несе втрати у формі 

обмежених доходів випадку відсутності в нього конкурентних переваг [68, с. 

121-123]. Інакше кажучи, суб’єкт ринку змушений діяти за правилами ринкової 

економічної системи.  

Як бачимо, квазівлада ринку існує сама по собі та не належить жодній 

окремій країні. Вона є владою зовнішнього середовища, хоча може впливати на 

економічну силу країн. Це визначає наскільки функціонування ринкового 

механізму на глобальному та локальному рівні відповідає інтересам конкретної 

країни. Наприклад, навіть в умовах достатньо конкурентного ринку, 

недиверсифіковані економіки є вразливими до коливань цін на експортні 

товари, менш розвинуті країни є вразливими до цін на продукти харчування, 

надмірно енергозалежні країни – до цін на енергоносії. Країни з низьким рівнем 

розвитку часто не можуть на рівних конкурувати в умовах вільного ринку. 

Тобто певні країни краще адаптовані до функціонування в рамках ринкового 

механізму міжнародних економічних відносин ніж інші. 

Аналогічно, на нашу думку, розподіл економічних переваг між країнами 

може відрізнятися в різних типах економічних систем, для яких характерні такі 

властивості та тенденції: 

- автаркізація (виграють навіть менш розвинені, але забезпечені ресурсами 
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країни); 

- конкуренція різних політичних і економічних систем (країна може 

одержати економічні переваги в обмін на політичну лояльність і дотримання 

певних принципів ведення економічної діяльності);  

- взаємна торгівля між національними монополіями (наслідки можуть бути 

різними, наприклад, стабілізація цін або торговельні війни); 

- наявність міжкраїнових трансфертів (наприклад, можуть одержувати 

переваги бідніші країни);  

- поширеність корупції (з одного боку, корупція може сприяти економічній 

експансії частини країн, з іншого боку це створює юридичні ризики та стримує 

модернізацію економіки); 

- масштабні військові конфлікти (можуть виграти нейтральні країни, що 

мають економічні зв’язки з конфліктуючими сторонами); 

- активне запровадження екологічного законодавства (або інших норм 

технічного регулювання) у світі (виграють країни, які вже адаптували до цього 

свою економіку або виробляють продукцію, яка купується іншими країнами 

для забезпечення дотримання ними екологічних норм); 

- швидкий науково-технічний прогрес (переваги для країн, які здатні 

провести структурну перебудову економіки, мають розвинуту систему освіти, 

інвестують у дослідження і розробки, захищають права інтелектуальної 

власності своїх фірм за кордоном, стимулюють творчий потенціал, залучають 

висококваліфікований персонал з інших країн); 

- регіоналізація та глобалізація (наприклад, країни, що першими вступають 

в інтеграційні блоки або СОТ, виставляють свої вимоги до країн-кандидатів на 

приєднання). 

Відповідно ті країни, які здатні ефективно трансформувати свою 

економіку в умовах еволюції світової або регіональної економічної системи та 

міжнародного регулювання, володіють більшою адаптаційною силою. 

Наприклад, практика 1990-х рр. переходу до системи відкритої ринкової 

економіки показала, що серед постсоціалістичних країн найбільшою 
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адаптаційною силою володіли країни Центральної Європи. Адаптація до 

зовнішнього середовища відбувається як стихійно так і засобами економічної 

політики. Наприклад, Дж. Голслаг вказує, що Китай має на меті не підривати 

відносно вільний глобальний ринок, не протидіяти глобалізації, а викривляти 

торговельні потоки, потоки капіталу і знань на свою користь за допомогою 

експортних кредитів, податкових знижок та інших інструментів [534]. В регіоні 

СНД Росія має не тільки суттєву нормативну, а й адаптаційну силу. Проте за 

умов інтеграції з ЄС адаптаційна сила частини секторів економіки Росії може 

бути недостатньою. Адаптаційну силу України в сучасних умовах 

інституціоналізації взаємодії з економічною системою ЄС визначатиме те, 

наскільки ефективно будуть реалізовані зміни в економіці, передбачені Угодою 

про асоціацію з ЄС. 

Роль різних видів економічної сили в межах реалізації 

зовнішньоекономічної стратегії. Відповідно, в процесі реалізації своєї 

зовнішньоекономічної стратегії задля досягнення цілей розвитку і експансії 

країна може покладатися на  економічну силу в таких аспектах: 

- участь у зовнішньоекономічних зв’язках має на меті не тільки збільшення 

добробуту в країні, а й нарощування потенціалу економічної сили відносно 

інших країн, з іншого боку економічна сила може бути використана для  

підвищення ефективності цих зв’язків та досягнення зовнішньополітичних цілей; 

- економічна сила може бути використана як для контролю за діями інших 

суб’єктів та економічних процесів, так і для протидії зовнішньому тиску; 

- важливим є не тільки здатність впливати на суб’єкти за кордоном та 

міжнародні процеси, а й можливість впливу на внутрішні економічні суб’єкти 

для максимізації їх суспільно-корисної діяльності – як з боку держави, так і в 

межах процесів самоорганізації суспільства; 

- крім забезпечення реальних економічних ресурсів та важелів  впливу, 

важливою є підтримка впевненості у власних громадян та закордонних 

суб’єктів щодо здатності ефективно використовувати ці ресурси та важелі; 

- оцінювати як поточний стан економічної сили своєї та інших країн, так і 
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потенційну силу за різних сценаріїв розвитку подій; 

- покладатися як на власні економічні можливості, так і на пошук партнерів 

для об’єднання ресурсів і зуcиль для досягнення спільних цілей, а також 

послаблювати суперників та конкурентів на міжнародній арені в межах 

прийнятних засобів; 

- при прийнятті рішення про застосування економічної сили брати до уваги 

інтереси широкого кола суб’єктів всередині країни, а також інтереси союзників 

та всього людства в тій мірі, в якій вони не суперечать національним інтересам, 

при цьому надавати перевагу досягненню довгострокових цілей над 

короткостроковими; 

- вдаватися до явного використання сили в межах дозволених і прийнятних 

засобів з метою уникнення репутаційних ризиків; 

- для уникнення звинувачень в подвійних стандартах пріоритетною є 

адресація економічного впливу на формально необмежене коло об’єктів за 

допомогою розробки правил для міжнародної економічної взаємодії; 

- не тільки акумулювати економічні ресурси, а й сприяти задоволенню тих 

потреб у суспільстві, які сприяють економічному розвитку та заощадливому 

використанню ресурсів; 

- без шкоди внутрішньому конкурентному середовищу формувати потужні 

національні компанії, здатні ефективно оперувати на закордонних ринках; 

- за можливості ініціювати формування наднаціональних структур, через 

вплив на які також можливо регламентувати поведінку економічних суб’єктів; 

- використовувати можливості формальних механізмів вирішення 

суперечок для захисту національних економічних інтересів; 

- забезпечувати здатність як держави, так і недержавних економічних 

суб’єктів акумулювати економічні ресурси та ефективно їх використовувати; 

- сприяти або принаймні не заважати розвитку пріоритетних та 

конкурентоспроможних секторів економіки країни, використовувати 

можливості для ефективній участі в міжнародній спеціалізації виробництва; 

- забезпечувати розвиток і залучення з-за кордону на сприятливих умовах 
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різних видів економічних ресурсів (людських, природних, технологій та 

інформації, капіталу), не допускати ситуації їх деградації та виснаження; 

- використовувати різні форми міжнародних економічних відносин для 

міжнародної експансії та замкнення на інтереси своєї країни інтересів суб’єктів з 

інших країн; 

- посилювати власну переговорну позицію щодо укладання угод в сфері 

міжнародних економічних відносин та їх регулювання; 

- забезпечувати ефективне функціонування управлінського апарату в сфері 

зовнішньоекономічної політики та зв’язків; 

- впливати на пропорції міжнародного обміну з тими країнами та фірмами, 

для яких доступ до ринку країни є дуже важливим; 

- активно  впливати на формування міжнародних правил в сфері 

регулювання міжнародних економічних відносин, забезпечувати дієвість 

національного законодавства в сфері зовнішньоекономічної діяльності; 

- реалізувати економічну силу не тільки за рахунок використання 

економічних ресурсів та важелів, а й формувати сприятливий імідж економіки 

власної країни всередині і за кордоном; капіталізувати національний бренд 

країни в процесі участі в міжнародних економічних зв’язках; переконувати у 

тому, що співпраця з нашою країною є вигідною для іноземних партнерів; 

- ефективно адаптувати економічну політику до змін у міжнародній 

системі економічного регулювання, діловій практиці, політичних відносинах, 

технологічних зрушень та змін у навколишньому середовищі; 

- великі економіки можуть впливати на інші країн, які розвиваються з ними 

синхронно, знижуючи ризик активної конфронтації з боку останніх та 

залучаючи їх до валютно-фінансової інтеграції. 
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1.3. Теоретичні основи механізму реалізації економічної сили у 

міжнародних економічних відносинах 

 

Реалізація економічної сили передбачає використання економічного 

впливу суб’єктом економічної сили на об’єкт у межах економічного лідерства 

або в процесі економічного суперництва, економічної експансії, економічної 

експлуатації, економічних санкцій та економічних війн. 

Суб’єкт і об’єкт економічної сили. Найповніше структура відносин 

економічної сили досліджена в рамках концепції економічної влади (згідно 

оригінальної термінології). Наприклад, А. Мовсеян і А. Лібман визначають її як 

відносини між економічними інституціями, соціальними групами та індивідами 

в сфері економічної діяльності, в яких суб’єкт влади генерує власний простір, а 

об’єкти влади змушені слідувати інтересам волі суб’єкта влади, поступаючись 

певною мірою власними інтересами та цілями [43;152]. У табл. Д.1. подані інші 

визначення економічної влади. 

Дослідники економічної влади розглядають її на субнаціональному рівні 

або абстрагуючись від рівня економічних суб’єктів. Проектуючи силові 

відносини на міжнародний економічний рівень, зазначимо, що економічна сила 

країни передбачає м’який або жорсткий вплив однієї країни на іншу 

економічними засобами в інтересах першої країни часто проти волі іншої країни. 

Перша країна при цьому розглядається як суб’єкт економічної сили, а інша – як 

об’єкт. Узагальнено ця структура відносин економічної сили вказана на рис. 1.4. 

Об’єкт сили може бути таким внаслідок або відсутності засобів до 

існування або внаслідок наявності власності, яку він ризикує втратити [68, 

с. 88]. В будь-якому випадку він не достатньо забезпечений ресурсами для 

спротиву  застосування  економічної  сили.  У  парі  суб’єкт – об’єкт  сили може 

бути не тільки сконцентрована в одних руках. Залежно від конкретних 

кон’юнктурних умов і конфігурації угруповань у міжнародних відносинах у 

різних епізодах застосування економічної сили одна й та сама країна може бути 

одночасно суб’єктом і об’єктом (див. табл. Д.2). 
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Підкорення або спротив   

  
   

 

Суб’єкт сили 

 
Форми реалізації економічної сили  

(з примусом або без) 

  

Об’єкт сили 

     

Джерело сили 
 Позитивна і негативна мотивація для: 

- використання сили суб’єктом; 

- підкорення / спротиву для об’єкта 

Рис. 1.4. Взаємодія суб’єкту і об’єкту в процесі реалізації економічної сили 

Джерело: складено автором. 

 

На нашу думку, можлива ситуація, коли вплив на країну-об’єкт сили 

здійснюється опосередковано. Наприклад, якщо реалізація економічної сили 

здійснюється в напрямку змін тенденцій розвитку світової економіки, основних 

її параметрів, розбудови інституцій тощо. Тоді силові зусилля суб’єкта не 

спрямовані на інші країни безпосередньо, але змінені тенденції або інституції 

впливатимуть у свою чергу на інші країни. 

Джерелом економічної сили суб’єкта вважаються асиметричний розподіл 

ресурсів; створення витрат для об’єкту сили; безальтернативність вибору у 

об’єкта сили; наявність у об’єкта сили ресурсів, що цікавлять суб’єкта сили; 

права власності, інформація, організація, ринкові залежності, спільні інтереси, 

авторитет, обмін, управління, продуктивність (див. детальніше табл. Д.3). 

Проблема наявності примусу розглянута рядом науковців (див. табл. Д.4). 

Зазвичай відносини влади характеризуються як невід’ємні від примусу щодо 

об’єкту (наприклад, [68, с. 23]). Проте, на нашу думку, умова дії економічної 

сили проти волі об’єкту є дискусійною.  

На рівні країни-об’єкту може бути різне ставлення до такого впливу серед 

державних службовців, населення, бізнес-кіл або інших груп. До того ж фізичні 

особи країни-об’єкта можуть, введені в оману засобами інформаційного впливу, 
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або внаслідок нестачі ефективної інформації можуть свідомо діяти проти 

власних інтересів, розцінюючи свої дії як правильні. Нарешті, іноді застосування 

економічної сили може врешті-решт бути й в інтересах країни-об’єкта. В такому 

випадку країна-суб’єкт сили може діяти в умовно альтруїстичних цілях, 

поступатися малим для досягнення важливіших і ширших для неї цілей у 

глобальному масштабі, займатися кооперацією на вигідних для неї умовах, або 

так само намагатися досягнути для себе хибних цілей. Країна-суб’єкт і країна-

об’єкт також можуть переслідувати різні цілі: коротко- і довгострокові. 

В термінах теорії ігор однократна гра «дилема в’язня» вирішується 

некооперативним шляхом, проте якщо існує серія таких ігор, то альтруїстичні 

стратегії вигідніші в довгостроковій перспективі, ніж егоїстичні. Це підштовхує 

сильні та слабкі країни до кооперації. Егоїстичну стратегію варто здійснювати 

тільки у відповідь на подібну стратегію суперників, якщо останні вдаються до 

неї систематично. 

Окрім відносин економічної влади В. В. Дементьєв також виокремлює 

схожі, але інші відносини, де немає явного примусу [68, с. 41-42]. Йдеться про 

обмін на вільному ринку, кооперація, випадкова незапланована взаємодія, 

ненавмисний вплив. Розглядаючи проблему економічної сили на міжнародному 

рівні, в цілому ми погоджуємося з таким виокремленням. Але на нашу думку, і 

за таких умов можуть відчуватися наслідки нерівномірного розподілу 

економічної сили між країнами у вигляді асиметрії переваг та втрат, а отже 

силові відносини можуть бути присутніми навіть у цих випадках: 

1. Вільний ринок і рівність суб’єктів – це не стільки правило, як виняток. 

Навіть якщо фірми різних країн за власними параметрами є ідентичні, вони 

розташовані у різних країнах, які мають різні можливості щодо захисту 

інтересів своїх фірм у випадку необхідності.  

2. Кооперація для її учасників може нести вигоди у формі економії 

транзакційних витрат, економії на масштабі, гарантії для активів, зниження 

політичних ризиків, страхування від торговельних війн, зменшення 

нестабільності ділових циклів, посилення конкурентного середовища, 
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скорочення витрат на суспільні блага, впливу на національні реформи [193, 

с. 307-308]. Проте кооперація між країнами передбачає виділення ресурсів на 

цей вид взаємодії, а пропорції витрат не обов’язково можуть відповідати 

пропорціям можливостей та інтересів країн-учасників. Наприклад, країни ЄС у 

сукупності мають непропорційно більше голосів у МВФ, ніж багато інших 

країн. З іншого боку, в подібних випадках можуть виграти більше й слабші 

країни, коли малі країни представлені непропорційно більше або їм видається 

пільгове фінансування. Але сильніша країна, як правило, все одно здійснює 

основний контроль над процесом кооперації. 

3. Виняткова незапланована взаємодія може мати неоднакові наслідки для 

країн з різною економічною силою. Наприклад, економічно сильніші країни 

мають більше ресурсів, щоб впоратися з наслідками стихійних лих. Вони також 

очолюють розробку систем раннього попередження, ініціюють створення 

механізмів управління ризиками, в результаті нарощують свою нормативну силу. 

4. Ненавмисний вплив є дискусійним пунктом у цьому переліку. 

Наприклад, економічна криза у великій країні може сильно відобразитися на 

малій економіці, особливо з недиверсифікованою економікою, а така сама за 

глибиною криза у малій економіці суттєво не вплине на велику економіку. Хоча 

навмисного примусу не відбувається, може відбуватись перерозподіл ресурсів 

або відносних можливостей на користь економічно сильнішої країни. Інший 

приклад, суб’єкти слабшої країни можуть бути самі готовими укладати угоди 

на менш вигідних умовах з суб’єктами сильнішої країни, наприклад, з 

міркувань нестачі ліквідності. В такому випадку реалізація економічної сили з 

боку сильної країни виявляється ненавмисною, але наслідки є схожі до таких, 

якби економічна сила використовувалася навмисно. 

З цих міркувань ми також розглядаємо поняття економічної сили у 

ширшому розумінні, ніж традиційне розуміння економічної влади. 

Мотивація для реалізації економічної сили. Погляди на позитивну 

мотивацію для використання економічної сили подані у табл. Д.5. Наслідки 

використання економічної сили є мотиваційним чинником для суб’єкта сили.  
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Реалізація сили відбувається, якщо очікуваний позитивний ефект від 

цього більший за витрати. Різниця між ними називається рентою влади [68, 

с. 64] або рентою сили у нашому випадку. Ця рента основана на привласненні 

чи використанні ресурсів об’єкта сили для зменшення власних витрат, 

недопущенні використання цих ресурсів у несприятливий спосіб, обмеженні 

впливу третіх сторін, зменшенні ступеню непередбачуваності. Зазначимо, що 

частина ренти у вигляді зниження сукупних витрат суб’єкта і об’єкта сили 

відображає відносини кооперації, які також ми можемо включати до відносин 

економічної сили за умов непропорційних витрат і віддачі для суб’єкта та 

об’єкта сили. Тому завдяки кооперації, обміну та синергетичному ефекту 

позитивний ефект може створюватися і для об’єкту сили.  

Також, так як особливістю ресурсу економічної сили є те, що в процесі її 

реалізації вона зазвичай нарощується, а не вичерпується, то ми можемо 

виокремити ще один вид ренти, але не у абсолютному, а відносному вигляді, 

коли йдеться про набуття суб’єктом більшої економічної сили як здатності / 

потенціалу, якщо тільки об’єкт сили або треті сторони не встигають виробити 

або одержати більше ресурсів, ніж отримує суб’єкт сили внаслідок реалізації 

своєї сили. В іншому випадку суб’єкт економічної сили може накопичувати 

ресурси, але втрачати свою відносну економічну силу, але не так сильно як за 

умов відсутності реалізації економічної сили щодо даного об’єкту. Якщо об’єкт 

сили має принаймні абсолютний виграш у процесі кооперації, на нашу думку, 

діє ще й репутаційний позитивний ефект, коли суб’єкт сили збільшує не тільки 

свою тверду, а й м’яку силу, демонструючи позитивні приклади свого впливу. 

Це стосується й репутації об’єкту сили, який може продемонструвати 

правильність своєї економічної політики та геоекономічного вибору. 

Проектуючи наслідки використання економічної сили [68, с. 39] на 

міжнародний економічний рівень, наведемо власні приклади. Це можуть бути 

підвищені витрати об’єкта сили на закупівлю енергоносіїв у суб’єкта сили, 

необхідність знижувати експортні ціни для витримування конкуренції в умовах 

існування високого імпортного тарифу в центрі економічної сили, продаж 
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власності за нижчою вартістю після падіння курсу національної валюти, втеча 

капіталу або кваліфікованої робочої сили, зміна вектору спрямувань до 

економічної інтеграції, зменшення частки високотехнологічних галузей на 

користь виробництва товарів з низьким ступенем обробки. 

Погляди на негативну мотивацію для використання економічної сили 

подані у табл. Д.6. Ми бачимо, що негативною мотивацією для суб’єкта сили є 

витрати на розробку правил поведінки для об’єкта, погодження, використання 

санкцій, оцінку дій об’єкта, втрати від неповного слідування об’єктом сили 

настановам суб’єкта (опортуністичної поведінки), витрати на підтримку 

життєздатності та розвиток об’єкту сили для досягнення довгострокових цілей.  

Ми можемо додати до цього переліку витрати на набуття ресурсів для 

досягнення достатнього рівня економічної сили як здатності (вони можуть бути 

розподілені між різними епізодами використання економічної сили за 

принципом, схожим з амортизацією основних засобів) та можливі репутаційні 

втрати. Надмірні витрати, пов’язані з накопиченням і реалізацією сили можуть 

послабляти самого суб’єкта економічної сили у довгостроковій перспективі. До 

того ж в умовах взаємної залежності збільшення проблем в об’єкті сили може 

негативно вплинути на суб’єкт сили (звуження ринку збуту, зниження 

прибутковості інвестицій за кордон, готовність об’єкта сили до більш 

радикальних дій у відповідь тощо). Це є стимулами, які обмежують 

зловживання економічною силою, стримують прагнення до територіальної 

експансії, стимулюють до кооперації замість конфронтації. 

З табл. Д.6 ми також бачимо, що негативна мотивація об’єкту сили може 

включати витрати ресурсів на користь суб’єкту сили, втрачену вигоду від 

відмови використання ресурсів оптимальним шляхом, втрати від санкцій з боку 

суб’єкта сили (витрати відмови чи непідкорення), втрати від негативних 

екстерналій.  

Витрати підпорядкування можуть мати форму, наприклад, продажу товарів 

за нижчими цінами, відмови від розвитку виробництв товарів подвійного 

призначення, непропорційно більшого усунення торговельних бар’єрів при 
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взаємній лібералізації зовнішньої торгівлі, обумовленості міжнародних кредитів 

тощо. Витрати відмови полягають у вигляді негативних санкцій з боку суб’єкта 

сили. Вони можуть мати форму торговельних санкцій, відмови надання кредитів, 

безповоротної допомоги або торговельних преференцій з боку суб’єкта сили 

тощо. Прикладом перекладання негативних екстерналій є наприклад, тягар 

забруднення навколишнього середовища при видобутку корисних копалин, які 

вимушено продаються за заниженими цінами суб’єкту сили.  

Додамо до цього переліку втрати від контролю або регулювання дій 

агентів іншої країни (країн) у їх взаємодії з даним об’єктом сили (непрямі втрати 

від тиску на інші об’єкти сили) та відносну втрату потенціалу сили об’єктом. 

Включення до конфронтації з суб’єктом сили також може означати необхідність 

нарощення власного силового потенціалу, репутаційні втрати (якщо суб’єкт сили 

володіє більшою м’якою силою і здатен переконувати треті сторони). 

Узагальнено позитивна і негативна мотивація для суб’єкта і об’єкта  

вказана у табл. 1.3. Різниця між позитивними і негативними ефектами може 

бути використана в процесі прогнозування сценаріїв формування та реалізації 

зовнішньоекономічної стратегії держав або поведінки інших економічних 

агентів та при прийнятті ними рішення про спосіб взаємодії. 

Розглянемо тепер сфери використання економічної сили країнами на 

міжнародній арені в рамках економічного домінування (у формі лідерства, 

гегемонії або експлуатації) та суперництва (у формі конкуренції, експансії, 

застосування санкцій та економічних війн). 

Економічне домінування здійснюється, як правило, найсильнішими та 

висококонкурентоспроможними країнами. На нашу думку, економічне лідерство 

характеризує позитивні аспекти економічного домінування, експлуатація – 

негативні, а гегемонія змішані. Зокрема, Р. Каппел зазначає, що якщо лідер діє в 

інтересах оточення, то гегемон вдається до експлуатації при застосуванні 

економічної сили. Лідер може перетворитися на гегемона, коли публічні блага, 

які він продукує, використовуються лише в інтересах самого лідера [552, с. 12, 

20]. У. У. Ростоу подає такі типи визначень економічного лідерства: 
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Таблиця 1.3 

Позитивна і негативна мотивація економічної сили в процесі прийняття 

рішення про доцільність використання чи утримання від застосування 

економічної сили суб’єктом та підкорення чи спротиву з боку об’єкта 

Позитивна  

мотивація 

для суб’єкта 

Позитивна  

мотивація 

для суб’єкта і 

об’єкта 

Негативна мотивація 

для суб’єкта 

Негативна  

мотивація 

для об’єкта 

- скорочення 

власних 

витрат 

- привласнення 

/ використання 

ресурсів 

об’єкта сили 

- недопущення 

використання 

цих ресурсів у 

несприятли-

вий спосіб 

- нарощення 

власного 

силового 

потенціалу  

- об’єднання 

ресурсів 

завдяки 

кооперації 

- зменшення 

транзакційних 

витрат 

- обмеження 

впливу третіх 

сторін 

- зниження 

ступеню 

непередбачу-

ваності 

- репутаційний 

виграш у 

процесі 

кооперації 

- витрати на розробку 

правил поведінки для 

об’єкта 

- витрати на погодження 

- витрати на використання 

санкцій 

- витрати на оцінку дій 

об’єкта 

- попередні витрати на 

досягнення силового 

потенціалу 

- репутаційні втрати 

- втрати від опортуністичної 

поведінки 

- витрати на підтримку 

життєздатності та розвиток 

об’єкту 

- ризики радикалізації 

об’єкта сили 

- витрати ресурсів на 

користь суб’єкту сили 

- втрачена вигода від 

відмови використання 

ресурсів оптимальним 

шляхом 

- втрати від санкцій 

- втрати від негативних 

екстерналій 

- непрямі втрати від 

тиску на інші об’єкти 

сили 

- зменшення силового 

потенціалу 

- витрати на нарощення 

силового потенціалу у 

випадку непідкорення 

- можливі репутаційні 

втрати 

Джерело: складено за [7; 43; 55; 68] та самостійно автором. 

 

- пов’язане з інноваціями та передовими секторами економіки, тобто перші 

позиції країни в комерціалізації нових технологій та встановлення тимчасово 

домінуючої позиції у основному секторі економіки (наприклад як США 

лідирувало у першій хвилі формування автомобілебудівної галузі); 

- що відноситься до політики та передбачає взяття на себе країною-лідером 

відповідальності за ефективне функціонування світової економіки. 

Ці підходи взаємопов’язані: в сучасних умовах країною-лідером може 

бути та, яка лідирує в передових високотехнологічних галузях [649].  

Але зазначимо, що у науковій літературі є різні погляди на це питання і 

поняття лідерства та гегемонії іноді змішуються. Зокрема, Ч. Кіндлбергер 

вказував, що країни-лідери або гегемони домінують завдяки публічним благам, 
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що гарантують стабільність (наприклад, правила, стандарти, стабілізаційна 

функція). Вони приймають на себе вартість їх вироблення, але користь від них 

одержують й інші країни. В результаті використання правил знижуються 

транзакційні витрати, а санкційна сила країни-гегемона знижує ймовірність 

конфліктів. Гегемон також стабілізує економіку завдяки наданню ринків збуту 

для проблемних товарів, стабільним або контрциклічним потокам капіталу, 

забезпеченню ліквідністю, управлінню структурою валютних курсів, 

координацією монетарної політики. Малі країни, на його думку, не мають 

економічної сили (хоча можуть набувати її у разі об’єднання), але й не несуть 

відповідальність за функціонування економічної системи [552, с. 12]. Як зазначає 

М. Вігелл, гегемонія пов’язана з лідерством, наданням колективних благ, а 

недобросовісне домінування центру сили у лише власних інтересах називається 

неоімперіалізмом [745]. П. Темін і Д. Вайнс визначають гегемона як економічно 

сильну країну, яка може стимулювати співробітництво між країнами [699, с. 18]. 

На нашу думку, для досягнення термінологічної визначеності все ж 

необхідно розрізняти ці поняття. Економічне лідерство передбачає взяття 

відповідальності за функціонування і розвиток світової (або регіональної) 

економічної системи, створення вагомої частини публічних благ, позитивний 

приклад для слідування іншими країнами. Економічні лідери ініціюють 

прогресивні зміни в на міжнародному рівні регулювання економічних відносин, 

сприяють ефективному використанню ресурсів у глобальному масштабі, 

аналізують і реагують на виклики для світової економіки, гарантують 

дотримання міжнародних норм. За допомогою поширення передового досвіду, 

прогресивних технологій, знань, форм організації та доступу до фінансування, 

вони підвищують ефективність не тільки своєї національної (або 

наднаціональної) економіки, а й економіки інших країн.  

Відмінність поняття гегемонії від лідерства, на нашу думку, полягає у 

трьох площинах. По-перше, гегемонія – термін у сфері міжнародних відносин, 

що передбачає комплексне домінування. І. Валлерстайн характеризує як 

гегемонію ситуацію, коли одна держава може нав’язувати правила в 
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економічній, політичній, військовій, дипломатичній та культурній сферах [36, 

с. 97]. А лідерство, на нашу думку, можна розглядати в окремій площині 

суспільних відносин (економічне лідерство трьох центрів сили (США, ЄС, 

Китай) на фоні лідерства США у військовій сфері). Більше того, лідерство можна 

розглядати й за окремими критеріями (наприклад, лідерство країн Північної 

Європи в циркулярній економіці, лідерство Японії в робототехніці тощо). 

По друге, гегемонія є характеристикою глобальної системи міжнародних 

відносин у відповідних часових межах (наприклад, І. Валлерстайн виокремлює 

три періоди гегемонії: Нідерландів у середині XVII ст., Великобританії у 

середині XIX ст., США – у середині XX століття) [36, с. 98]. А лідерство країни 

можливо розглядати як на глобальному, так і регіональному рівні та навіть у 

двосторонніх відносинах. 

По-третє, гегемонія, може означати не тільки відповідальність за 

розвиток світової економіки та гарантії правил гри, а й базуватись на 

експлуатації та зловживанні домінуючим положенням. 

В свою чергу, економічна експлуатація базується на концепціях 

нееквівалентного обміну, боргової пастки, технологічного і валютного 

домінування (М. В. Леденева [123]), монополізації, світової ренти та 

екологічної антиренти (Н. Осокіна [265], Л. О. Кібальник [104]). На нашу 

думку, економічна експлуатація характеризується несправедливим розподілом 

або перерозподілом створюваних економічних благ на користь сильніших 

економік, коли результати праці й інвестицій розподіляються врешті решт 

непропорційно участі різних суб’єктів у забезпеченні факторів виробництва. 

Проте гегемонію та експлуатацію також не варто вважати синонімами. 

Зокрема, гегемонія можлива з боку країни, яка домінує у світовій економіці за 

рахунок переваг в економічній силі порівняно з усіма іншими країнами. 

Наприклад, С. Хантінгтон вказував, що гегемонія можлива, якщо країна має за 

різними підходами 20%, 25% або 40% світової економічної активності [542]. На 

нашу думку, гегемонія радше характеризує стан світового порядку 

(монополярна або мономультиполярна система міжнародних відносин), за 
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якого найсильніша країна експлуатує інші. Економічна експлуатація можлива й 

з боку інших країн, наприклад на регіональному рівні або на рівні двосторонніх 

відносин. Іноді може відбуватися навіть зворотна експлуатація слабшими 

країнами сильних, наприклад за рахунок споживання глобальних або 

колективних суспільних благ з доступом для більшості країн (міжнародна 

безпека, вільний доступ до знань, створених у передових країнах тощо) [3].  

Ми можемо також запропонувати поняття реверсу експлуатації. 

Наприклад, йдеться про виплати компенсації у випадку порушення 

законодавства, міжнародного права. В цих випадках відбувається зворотній 

перерозподіл економічних благ. Інший приклад: тривалий час протягом 

колоніального періоду країни-метрополії експлуатували колонії, позбавляючи 

їх життєво необхідних ресурсів, обмежуючи права на економічну діяльність 

(монополія у зовнішній торгівлі, протидія розвитку обробної промисловості) 

або здійснюючи работоргівлю. Але через декілька поколінь по мірі 

концентрації ресурсів, розбудови інституцій та технологічного прогресу країни-

метрополії перетворились на драйвери загальносвітового розвитку, технічного 

та інституціонального прогресу, потужних генераторів знань, гарантів 

міжнародного права та міжнародної безпеки, що продукують й публічні блага 

для всієї світової економіки, здійснюють надання міжнародної фінансової та 

технічної допомоги менш розвинутим країнам. У результаті з кінця ХХ століття 

знов посилюються позиції населення з країн, що розвиваються та (в т. ч. 

колишніх колоній та залежних країн). Цьому сприяють також асиметрії між 

країнами різного рівня розвитку в рівні імпорті тарифних ставок, захисті прав 

інтелектуальної власності тощо. Звичайно, це комплексний багатомірний 

процес, нетто-ефект якого складно піддається кількіснім оцінкам. 

Економічне суперництво є ще одним виміром реалізації економічної сили. 

Це поняття фіксує наявність протилежних економічних інтересів у різних країн, 

і є атрибутом стану відносин між декількома країнами, а не однієї країни. Воно 

може проявлятися у активній формі у випадку застосування жорстких засобів з 

боку держави або інших суб’єктів економічної сили в країні (наприклад, 
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впливовими фірмами та їх об’єднаннями) або у пасивній формі, не виходячи за 

рамки стандартної конкуренції в рамках вільного ринку. Як і економічне 

лідерство остання є також позитивним прикладом застосування економічної 

сили, якщо йдеться про чесну конкуренцію за рахунок кращої якості, 

розширення асортименту, мінімізації витрат за рахунок передових технологій 

або ефекту масштабу, позитивного іміджу виробника, що дотримується 

екологічних та трудових стандартів тощо. 

Часто результатом здійснення економічного суперництва є економічна 

експансія. Згідно визначення Н. В. Резнікової, економічна експансія – це «одна з 

форм зовнішньої політики держав, спрямована на розширення сфери 

економічного впливу шляхом захоплення нових ринків збуту, сфер впливу, 

джерел сировини». При цьому вона може проводитися й на рівні фірм для 

витіснення інших фірм, захоплення ринків збуту та ресурсної бази [194].  

Фактично це той випадок, коли економічні цілі посилення рівня 

впливовості країни досягаються економічними та іншими засобами. Якщо 

економічний розвиток розглядається як ціль безвідносно результатів інших 

країн, то у випадку економічної експансії йдеться про посилення економічних 

позицій порівняно з суб’єктами інших країн, навіть й в умовах 

загальносвітового економічного спаду. Економічна експансія характеризує 

результат реалізації економічної сили, але суто в економічній сфері, а не в 

політичній, військовій, культурній тощо. При цьому не обов’язково 

застосовуються навмисні та явні засоби економічного тиску. 

Н. В. Резнікова навіть протиставляє термін економічна агресія (вона 

здійснюється за допомогою санкцій, викликана переважно політичними 

причинами та застосовується часто до держав-«ізгоїв») і економічна експансія 

(вона носить прихований характер; здійснюється за допомогою вивезення 

капіталу, демпінгу, валютної політики; викликана переважно економічними 

причинами з метою одержання економічної вигоди та завоювання нових ринків 

[194]). Складовими економічної експансії є фінансова, трудова та товарна (див. 

детальніше у табл. Д.7). На нашу думку, ініціювання створення інтеграційних 
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блоків великими країнами може теж бути видом економічної експансії. 

Економічні санкції. Різні підходи до розуміння економічних санкцій 

представлені також у табл. Д.8. У політичному дискурсі економічні санкції – це 

інструмент для досягнення політичних цілей. В юридичному ж дискурсі 

економічні санкції можуть розглядатися достатньо вузько – як інструменти 

покарання інших країн за їх правопорушення (іноді навіть звужуючи це до 

заходів лише міжнародних організацій). Але для цілей аналізу терміна 

економічна сила нас цікавить найширше тлумачення економічних санкцій. У 

широкому розумінні в економічному дискурсі економічні санкції є 

конкретними інструментами або методами застосування економічної сили 

країною, які націлені на створення витрат відмови для об’єкта застосування 

сили. В їх основі також лежить нерівномірний розподіл економічної сили. 

Погляди науковців на цілі економічних санкцій подані у табл. Д.9. Вони 

варіюються від формальних до реальних; попередження, примусу і покарання 

до декларування позиції та заспокоєння груп тиску. 

Інструменти застосування економічної сили можуть мати позитивний, 

негативний та змішаний характер. Тому ми передбачаємо, що економічні 

санкції можуть мати форму більш жорсткого ставлення відносно статус-кво або 

ненадання преференцій порівняно зі статус-кво. Наприклад, Т. Бюте вказує на 

фактори, які впливають на направлення допомоги. Частина їх вказує на те, що 

міжнародна допомога може використовуватися як інструмент економічного 

впливу на країну-реципієнта: військовий альянс з країною-донором, 

геополітичне стратегічне значення, голосування в ООН, членство в Раді 

безпеки ООН, торгівля (експортні можливості для країни-донора), добре 

управління (низька корупція, демократичний лад після Холодної війни) [408]. 

В широкому розумінні всі інструменти державного економічного 

регулювання можуть розглядатися як інструменти економічної сили. Але не 

тільки державного регулювання. Значна частина повноважень у прийнятті 

рішень належить недержавним суб’єктам. Тому інструменти обмежуючої 

ділової практики приватної компанії, яка має монопольне або олігопольне 
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становище, на зовнішніх ринках також можуть розглядатися у цій площині. 

Інструментарій економічних санкцій систематизовано нами у табл. 1.4.  

 

Таблиця 1.4 

Класифікація інструментарію економічних санкцій 

 Негативні санкції Позитивні санкції 

Торговельні Тарифи, нетарифні обмеження, бойкоти, 

ембарго, секторальні експортні або 

імпортні заборони, заборони участі у 

державних закупівлях, антидемпінгові 

процедури, транспортні обмеження, 

транзитні обмеження, підняття цін на 

стратегічні товари, припинення дії 

преференційних торговельних угод 

Тарифні преференції, пільгові 

ціни на стратегічні товари, 

доступ на ринок державних 

закупівель 

Фінансові Платіжні, інвестиційні та кредитні 

обмеження, обмеження на приватизацію / 

оренду державного майна, податки, 

конфіскація, арешт майна 

Гранти, пільгові кредити, 

інвестиційні проекти, 

страхування і гарантії 

Інші Обмеження подорожей, позбавлення 

участі в міжнародних організаціях, 

технологічна блокада, обмеження 

користування ресурсами, припинення 

культурного та освітнього обміну 

Технічна допомога, трансфер 

технологій, членство в 

міжнародних організаціях та 

інтеграційних блоках, 

безвізовий режим, культурний 

та освітній обмін  

Джерело: складено автором за [62; 147; 158; 173; 209; 325; 340; 408; 538; 567]. 

 

Отже, основними критеріями класифікації економічних санкцій, на нашу 

думку є цілі (політичні, економічні, інші), сфера застосування (торговельні – 

експортні й імпортні, фінансові й інші) та характер впливу (негативні – 

покарання, позитивні – стимулювання).  

У науковій літературі питання ефективності санкцій залишається 

достатньо дискусійним. Складним питанням є методика оцінки ефективності 

санкцій. Критеріями ефективності санкцій є досягнення політичних або інших 

цілей санкцій (явних або прихованих), зменшення ВВП та національного 

багатства цільової країни, репутаційні втрати цільової країни та її ізоляція 

[463], співвідношення вигод і втрат, попередження наступних порушень норм 

міжнародного права.  

Фактори ефективності негативних економічних санкцій, згідно існуючих 
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досліджень, систематизовано нами у табл. Д.10. Зокрема, посилюють 

успішність санкцій економічні втрати у цільової країни, попередній успішний 

досвід використання санкцій у схожих ситуаціях, залежність цільової країни від 

ініціатора санкцій та традиційно дружні відносини між ними, нерівність 

доходів у цільовій країні, менш амбітні цілі санкцій, сильна економічна (а 

також науково-технічна, фінансова та військова) перевага ініціатора санкцій 

над цільовою країною, демократичний устрій у цільовій країні, комплексний та 

масштабний характер санкцій, застосування фінансових санкцій, підкріплення 

економічних санкцій військово-політичними діями.  

У табл. Д.11 також наведені погляди щодо прикладів обмежуючих 

факторів ефективності негативних санкцій. Санкції важко зосередити лише на 

правлячій еліті цільової країни: постраждати можуть і невинні громадяни, а це 

репутаційні втрати ініціатора санкцій. Арсенал санкційних інструментів 

обмежений, наприклад, невмотивоване підняття тарифів обмежується СОТ і 

внутрішніми збитками споживачів. Санкції можуть збагатити еліти, що 

контролюють чорний ринок. Для обходу санкцій можуть використовуватися 

фірми-посередники з третіх країн. Коло країн, які запроваджують санкції, є 

обмеженим. На допомогу цільовій країні може прийти країна-конкурент 

ініціатора санкцій. Важко ініціювати всеохоплюючі санкції проти важливого 

торговельного партнера. Як наголошує К. Елліотт, ринкові сили послаблюють 

ефект торговельних санкцій, але посилюють ефект фінансових [538, с. 101]. 

К. Латипов приходить до висновку, що негативні санкції є переважно 

неефективним заходом [122]. Але економічні санкції використовуються все ж 

через їх відносну нижчу вартість, ніж вартість ведення військових дій [567, 

с. 462], включаючи репутаційні втрати. На основі емпіричного аналізу 

Г. Хафбауер, Дж. Шотт, К. Еліот і Б. Оугг надають такі рекомендації: не 

переоцінювати перспективи досягнення політичних цілей санкцій, особливо 

проти автократичних режимів у великих країнах; впроваджувати санкції 

рішуче, а не поступово; економічні санкції іноді не виключають військового 

втручання чи таємних операцій; зважувати втрати (власні та союзників) від 
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санкцій з очікуваними результатами, але і не занадто цим не перейматися, щоб 

не девальвувати ефект від санкцій [539]. 

Незважаючи на помірну ефективність, на нашу думку, використання 

економічних санкцій може бути доцільним також з таких міркувань. Країни-

порушники правопорядку не мають функціонувати в рівних економічних 

умовах з іншими, що є сигналом для всіх країн. Інакше кажучи, санкції є 

спробою вирівнювання правил гри. Ефективність певних видів санкцій у 

визначеному колі конкретних обставин вище середнього. Економічні санкції 

можуть бути допоміжним інструментом або інструментом швидкого 

застосування чи попередження.  

Позитивні санкції характеризуються низькими ризиками репутаційних 

втрат для ініціатора санкцій та знижують витрати від конфронтації, але також 

мають недоліки (див. табл. Д.12). У випадку позитивних санкцій ризиком є 

витрати для цільової країни, необрання на наступний термін політиків-

пропонентів співробітництва з країною-донором, непередбачуваність і 

корумпованість правлячої еліти в країні-реципієнті, моральний ризик у країні-

реципієнті, залежність від міжнародної допомоги, спотворення ринкових 

відносин і ефект відхилення торгівлі. 

Економічні війни. Економічна глобалізація створює ситуацію 

взаємозалежності країн, знижуючи стимули для силового протистояння. Проте 

конфліктні ситуації залишаються одним із способів вирішення яких є 

економічні війни, що реалізуються в площині різних форм міжнародних 

економічних відносин. Різні визначення економічної війни подані в табл. Д.13.  

На нашу думку, економічна війна є формою прояву активного 

економічного суперництва з використанням жорстких економічних засобів, які 

зазвичай виходять за рамки стандартної практики міжнародної економічної 

взаємодії між країнами, та є частковим, найбільш радикальним, випадком 

застосування економічної сили. В той же час, до цього терміна ми можемо 

висловити і критичне ставлення, адже використання терміна «війна» до будь-

якого типу протистояння, крім збройного конфлікту (інформаційна, 
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дипломатична тощо) є радше метафорою, що покликано акцентувати увагу на 

рівні гостроти суперництва. Втім у науковій літературі термін «економічна 

війна» набув поширення і його можна віднести до усталеної термінології. 

Економічну війну також можна розглядати як економічну агресію, але 

якщо йдеться про дії ініціатора конфлікту, а не сторони, яка вимушено 

захищається. За її допомогою досягається ефект відносного збільшення власної 

економічної сили, іноді навіть ціною зниження абсолютного приросту ВВП.  

Основні засоби впливу держави на суперника в умовах економічної війни 

вказані у табл. Д.14. Тобто сюди відносяться економічні санкції (в широкому 

розумінні, а не формально-правовому) у явному вигляді, а також методи, які 

часто не відносять до економічних санкцій з боку держав-суб’єктів 

застосування економічної сили, які зовні можуть не виглядати як засоби 

ведення економічної війни та щодо яких важко однозначно сказати, чи має 

місце економічна війна або негативні наслідки є результатом дії стихійних 

ринкових сил (наприклад, нееквівалентний обмін, валютна експансія, розлад 

фінансово-кредитної системи). Тому іноді також використовується поняття 

геоекономічна війна, яка може мати триваліший та не такий явний характер. 

Для досягнення цілей в економічній війни держави можуть координувати свої 

дії з транснаціональними структурами та міжнародними організаціями, 

об’єднувати зусилля в рамках інтеграційних блоків. 

Наслідками економічних війн можуть бути перерозподіл економічної 

сили, економічна експансія, перерозподіл світової ренти, економічні та 

фінансові кризи, економічна і управлінська залежність, монополізація, 

дезорганізація виробництва, деградація людського капіталу, розповсюдження 

економічної ідеології та стереотипів у інтересах країни-економічного агресора. 

В результаті від економічної війни може виграти одна сторона або програти 

обидві. Можливий також неоднозначний виграш чи програш кожної сторони 

(лише у частини союзників чи субнаціональних суб’єктів, коротко- чи 

довгостроковий). 
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У табл. Д.15 подано існуючі підходи до класифікації економічних, 

монетарних та торговельних війн (багато з критеріїв класифікації торговельних 

і монетарних війн підходять і економічним війнам у цілому). Наприклад, 

П. В. Дем’яненко [69] враховує, чи торговельна війна розширює експорт чи 

скорочує імпорт при визначенні наступальної чи оборонної війни. Але на нашу 

думку критерієм наступу необхідно вважати первинну ініціативу в 

економічному конфлікті. Тоді ініційовані в односторонньому порядку 

обмеження імпорту для країни ініціатора можна вважати наступальною війною. 

Тому для уникнення невизначеності ми можемо розбити цей критерій на два: 

ініціатива (агресія і захист) та напрям торгівлі (експансіоністьска / експортна і 

протекціоністьска / імпортна). Систематизовану і розширену нами 

класифікацію економічних війн вказано у табл.1.5.  

 

Таблиця 1.5 

Класифікація економічних війн 

Критерій Види 

Сфера 

охоплення 

Торгові (цінові, тарифні, нетарифні), енергетичні, сировинні, фінансові 

(бюджетні, кредитні, монетарні), науково-технічні та технологічні, 

продовольчі, приватизаційні й інвестиційні, екологічні 

Ініціатива Агресивні, захисні 

Напрям відносин Експансіоністські, протекціоністські 

Мотивація Економічні, політичні, ідеологічні, екологічні, соціальні причини 

Учасники Міждержавні, державно-наднаціональні, наднаціональні, державно-

корпоративні, корпоративні  

Географічне 

охоплення 

Локальні, регіональні, глобальні 

Тривалість  Коротко-, довгострокові 

Інтенсивність  Помірні, масштабні, тотальні 

Відкритість Явні, приховані 

Асиметрія 

впливу 

Односторонні, взаємні 

Наслідки Виграшні для однієї сторони, програшні для обох сторін 

Особливі види Геоекономічні (тривала і менш явна), імперіалістичні (щодо залежних 

країн чи територій) 

Залучення інших 

сфер 

Суто економічні та комплексні (включаючи дипломатичну, гонку 

озброєння на виснаження, експорт шкідливих для здоров’я товарів, 

організаційну, інформаційну, історичну, ціннісну війну). 

Джерело: складено автором та за: [13; 69; 129; 326; 340]. 
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Запозичені або розроблені нами визначення видів економічних війн  подані 

у табл. Д.16. Також виходячи з підходу до визначення економічної сили, де 

економіка – це засіб, впливу на різні сфери, ми можемо навести приклади, коли 

економіка є основою для ведення й інших видів війн (за основу взята 

класифікація війн, яку використовує А. С. Шнипко [340, с. 49-51]):  

- техногенно-силової (завдяки військово-промисловому комплексу і 

оборонному бюджету); 

- неоголошений геноцид (продаж наркотиків, алкоголю, тютюнових 

виробів, неякісної їжі чи ліків); 

- організаційної (впровадження ворожих організаційних форм ведення 

господарства і управління економікою); 

- інформаційної (завдяки розвинутій інформаційно-телекомунікаційній 

галузі); 

- хронологічна (пануючі школи економічної історії, які інтерпретують події 

минулого); 

- духовної (нав’язування шкідливих цінностей, зокрема в економічній 

площині). 

Легітимність використання економічної сили. Розглянуті нами сфери 

використання економічної сили можуть по різному оцінюватися. Правовий 

аспект заборони використання економічної сили (фактично в розумінні 

економічного примусу чи ведення економічної агресії /війни) висвітлений у 

ряді міжнародних правових документів (див табл. Д.17). З боку СРСР були 

також пропозиції дати правове визначення економічної агресії: «засоби 

економічного тиску, що порушують суверенітет іншої держави, її економічну 

незалежність і загрожують основам життя цієї держави, перешкоджають 

експлуатації природних багатств, націоналізації цих багатств, а також 

економічна блокада» [191]. 

Але окрім юридичного аспекту існують й інші моральні оціночні критерії 

економічної сили як примусу. А. Р. Іжболдін-Кронберг розглядає аспект 

легітимності економічної сили, що характеризує наскільки дії суб’єкта 



106 
  

економічної сили відповідають потребам суспільства та його складових [88]. На 

нашу думку, терміни економічне лідерство, конкуренція і економічні санкції, як 

правило, несуть позитивне смислове навантаження (крім для об’єкта санкцій), 

економічна експансія – нейтральне, а економічний примус, експлуатація, 

економічна війна та агресія – негативне. Така оцінка може характеризувати 

ступінь легітимності використання економічної сили в цих формах.  

 
Висновки до Розділу 1 

 

1. Поняття економічної сили походить з політичних наук та 

альтернативних до ліберальної парадигми напрямів у економіці. Прояв 

відносин економічної сили відбувається за умов нерівності між економічними 

агентами, коли одні з них здатні впливати на параметри взаємодії більшою 

мірою ніж інші  (наприклад, вплив на світові ціни з боку великих економік на 

відміну від малих). Альтернативною термінологією, яка відображає ці 

відносини, є економічна потужність, міць, могутність, влада, впливовість, що 

використовуються в частині вітчизняних досліджень. Проте відміну від 

мікрорівня для опису процесів взаємодії країн доцільним є використання 

терміна «економічна сила». 

Важливим суб’єктом економічної сили є країна. Нами обґрунтовано, що в 

основі її суб’єктності 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. Схожим 

чином відбувається погодження інтересів на рівні економічних союзів в умовах 

глибокої інтеграції. 

Економічна сила країни є складовою частиною її загальної національної 

сили й у науковій літературі виокремлюється на основі використання економіки 

як засобу досягнення різних цілей або як використання різних засобів для 

досягнення економічних цілей. На нашу думку, економічну силу країни доцільно 
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розглядати як її здатність до впливу економічними засобами на інші суб’єкти та 

процеси розвитку міжнародних економічних відносин та протистояти 

зовнішньому впливу. Реалізація економічної сили означає процес такого впливу 

з метою досягнення економічних, політичних або інших цілей. Прагнення до 

збільшення економічної сили поряд з максимізацією доходів та суспільного 

добробуту є важливим мотиваційним чинником для економічної діяльності. 

Запропоновані визначення складових національної сили країни. Показано, 

через які канали економічна сила виступає важливим фактором формування 

політичної (фінансування управлінського апарату, економічні стимули для 

союзників за кордоном), військової (оборонний бюджет), інформаційної 

(інвестиції в інформаційні системи), ідеологічної (фінансування PR-заходів, ЗМІ, 

культури), демографічної (фінансування соціальної сфери, належний рівень 

зарплати), природно-ресурсної (інвестиції в освоєння, вплив на ціни ресурсів або 

ренту за видобуток), науково-технічної (фінансування освіти та досліджень) сили 

країни. 

Поняття економічної сили країни тісно пов’язане з іншими близькими 

поняттями, але не зводиться повністю до жодного з них. Нами побудована 

схема взаємозв’язку економічної сили з іншими характеристиками економіки 

країни. Показано, що визначальним елементом економічної сили є величина 

економіки внаслідок найбільшого рівня диференціації країн саме за критерієм 

величини ВВП. Зазначено, що функціональний критерій величини економіки за 

впливом на параметри глобального господарства характеризує наслідки 

реалізації економічної сили, у той час як величина країни за ВВП та 

національним багатством визначають потенціал економічної сили. 

Обґрунтовано, що економічну силу можуть забезпечувати не тільки ресурси, 

якими володіє країна, а й щодо яких вона має відносини контролю, 

регулювання або доступу (вони становлять основу економічного потенціалу) та 

ефективності їх використання.  

Поряд з величиною економіки важливими елементами економічної сили є 

економічна безпека, незалежність, суверенітет, конкурентоспроможність, 
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стабільність і розвиток. Процес та рівень економічного розвитку є одночасно і 

фактором і результатом використання економічної сили. Економічна 

конкурентоспроможність є основою економічного розвитку та експансії. 

Економічний суверенітет надає додаткові правові інструменти чинити опір 

зовнішньому впливу. Економічна безпека, стійкість і незалежність 

характеризують здатність протистояти зовнішньому впливу, а економічна 

нестабільність помітно послаблює країну та переговорну позицію її резидентів.  

 2. В процесі синтезу та доповнення існуючих класифікацій розроблено 

найбільш комплексну типологію видів економічної сили, відзначено 

особливості їх прояву на рівні країни. Зокрема, використано такі критерії: 

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

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

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

внутрішніх суб’єктів), рівень об’єктивності (об’єктивна та суб’єктивно 

сприймаєма), ступінь досягнутості (досягнута і перспективна), ступінь 

кооперації (індивідуальна, кооперативна, конфронтаційна), характер наслідків 

(негативними та позитивними – показано, що в цьому випадку необхідно 

диференціювати наслідки 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 і обставин), ступінь підпорядкованості (ринкова, ієрархічна, арбітражна 

– охарактеризовано особливості їх прояву на міжнародному рівні), рівень 

організації (інституціоналізована або ні), ступінь жорсткості (тверда і м’яка).  

Детальніше можна виділити види економічної сили за інститутами сили 

(сила держави, фірм, економічних коаліцій, фінансового сектора, міжнародних 

організацій, споживачів). За секторами економіки можна виокремити такі види: 

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

культурна, інноваційна, людських ресурсів, сировинна, інфраструктурна або 

сила індустріальної економіки, біоекономіки, монетарної, інноваційної, 

культурнокреативної економіки. За формами міжнародних економічних 
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відносин запропоновано виокремлювати торговельну, інвестиційно-виробничу, 

валютно-кредитну та інтеграційну економічну силу. Дискусійним є 

виокремлення також міграційної та трансфертної сили.  

Запропоновано визначення, за яких тверда економічна сила розглядається 

як здатність базується на реальних ресурсах, а м’яка – на суб’єктивному 

сприйнятті власними та іноземними громадянами справедливості економічного 

устрою країни та відповідності їх інтересам економічної політики держави. 

Тверда економічна сила реалізується за допомогою використання реальних 

активів. М’яка економічна сила передбачає вплив на економічні цілі, інтереси 

та мотивацію об’єкта сили. Нормативна сила характеризуються здатністю 

впливати на формальне і неформальне регуляторне середовище для економіки, 

нами відзначені форми її реалізації. Поряд з іншими особливими видами 

економічної запропоновано концепції адаптаційної та синхронізаційної сили. 

Для успішного розвитку країна має комплексно використовувати всі 

доступні види економічної сили. Показано, як вони можуть бути враховані під 

час формування та реалізації зовнішньоекономічної стратегії країни. 

3. Реалізація економічної сили має направлений характер від суб’єкта до 

об’єкта сили, але не виключає взаємного, але асиметричного впливу. На 

міжнародному рівні реалізація економічної сили передбачає цілеспрямований 

м’який або жорсткий вплив однієї країни (суб’єкта сили) на іншу (об’єкта сили) 

економічними засобами як правило в інтересах першої країни проти волі 

об’єкта сили. На відміну від панівної думки про примусовий характер реалізації 

економічної влади, показано, що використання економічної сили може 

відбуватися і без явного примусу або ненавмисно, особливо враховуючи 

диференційованість інтересів субнаціональних акторів у країнах – суб’єкті та 

об’єкті сили, можливість недостатньої інформованості про наявність впливу, 

хибних уявлень про власні інтереси, неспівпадіння довгострокових 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 
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силового потенціалу. Стримують використання сили витрати на досягнення 

силового потенціалу, застосування санкцій, оцінку та планування, підтримку 

об’єкта, репутаційні втрати. Можливі витрати об’єкта сили передбачають втрату 

ресурсів, втрачену вигоду, втрати від санкцій, зменшення силового потенціалу. 

Систему чинників мотивації доповнено відносною зміною співвідношення 

силових потенціалів, репутаційним ефектом, витратами на досягнення силового 

потенціалу, зворотним негативним ефект внаслідок взаємозалежності, 

непрямими втратами від тиску на інші об’єкти сили. Показані особливості дії 

мотивації на міжнародному рівні. 

Запропоновано градацію як негативних, так і позитивних форм реалізації 

економічної сили. Позитивним прикладом реалізації економічної сили є 

економічне лідерство (яке необхідно відрізняти від гегемонії). Економічні лідери 

створюють міжнародні публічні блага, є прикладом для інших країн і знижують 

конфліктність у світовій економічній системі. Інша форма реалізації, економічне 

суперництво, може відбуватися у вигляді явних жорстких обмежувальних 

заходів або не виходити за рамки звичайної конкуренції в умовах вільного 

ринку, що впливає на легітимність і моральну оцінку використання економічної 

сили. 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 (у 

вузькому розумінні) або будь-яких цілей (широке трактування). 

Систематизовано і доповнено класифікацію економічних війн. Економічну війну 

визначено як жорстке суперництво за межами стандартної практики 

міжнародних економічних відносин. Запропоновані визначення фінансової, 

сировинної, науково-технічної, продовольчої, інвестиційної та екологічної війни. 

Положення, викладені у розділі, висвітлено в таких наукових працях 

автора [273; 277; 278; 291; 293; 297; 298; 314; 318; 427]. 
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РОЗДІЛ 2. ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНІ ВИМІРИ ЕКОНОМІЧНОЇ 

СИЛИ КРАЇНИ 

 

2.1. Система факторів економічної сили в умовах постіндустріальних 

трансформацій 

 
Економічна сила країни залежить від багатьох факторів. Основна частина 

досліджень у цій сфері описують їх без кількісних оцінок впливу на економічну 

силу. Кількісна оцінка ускладнена багатовимірністю сили або вона може 

фактично дублювати аналіз факторів довгострокового економічного зростання. 

Останнє вже відноситься до теорії економічного розвитку та економічної 

динамки. Також не завжди однозначно можна відокремити фактори сили від її 

складових та індикаторів прояву. Недоліком існуючих досліджень часто є 

неповнота охоплення всього спектра факторів.  

Класифікація і характер впливу факторів твердої економічної сили. В 

ряді досліджень перераховуються або класифікуються фактори твердої 

економічної сили (див. табл. Е.1). Можливо також опосередковано визначити 

фактори економічної сили за аналогією з чинниками, що впливають на 

національне багатство, економічну безпеку, конкурентоспроможність, 

ефективність економіки (див. табл. Е.2).  

В результаті узагальнену класифікацію факторів твердої економічної 

сили зображено на рис. 2.1. У ній враховано такі критерії класифікації: сфера 

відносин і ступінь зв’язку економікою, можливості впливу на фактори, рівень 

економічних відносин. Ми також класифікуємо фактори за функціональними 

сферами як загальноекономічні, природні, зовнішньоторговельні, фінансові, 

технологічні, людський капітал і регуляторні.  

Загальноекономічні фактори включають ВВП (визначає величину 

економіки, яка є ключовим чинником економічної сили), економічне зростання 

(швидкість   нарощення   економічної   сили,   особливо   порівняно   з  іншими 
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Рис. 2.1 Класифікація факторів твердої економічної сили 

Джерело: складено автором особисто та за результатами мета-дослідження [56; 84; 

153, с. 27-30; 234; 253; 331; 342; 433, с. 3; 505; 536; 542; 552, с. 16-24; 652; 678; 725, с. 4-5, 19-

20; 743]. 

 

-Незмінні 

-Регульовані: у коротко- або 
довгостроковій перспективі 

Безпосередньо економічні: 

-величина економіки 

-економічна динаміка 

-рівень розвитку 

-конкурентоспроможність 

-відкритість економіки 

-ціни 

-конкуренція 

-державні фінанси 

-валютні відносини 

-інвестиції 

-фінансовий ринок 

-міжнародна торгівля 

-галузева структура 

-структура власності 

-інфраструктура 

-економічна ефективність 

-розподіл доходів 

-якість менеджменту компаній 

-економічна політика 

-міжнародна допомога 

-економічна інтеграція 

-економічні суперечки 

Квазіекономічні та неекономічні 
(приклади): 

-демографічні (кількість і 
динаміка населення, людський 
капітал, міграція, урбанізація)  

-природні  (ресурси, клімат, 
площа території, віддаленість) 

-інноваційні (наука, технології) 

-інформаційні (розвиток ІКТ, бази 
даних) 

-освітні (тривалість, якість, мовні 
компетенції, структура 
випускників) 

-соціальні  (мобільність, 
довіра, релігія, модні тренди) 

-культурні (цінності, трудова 
етика, індустрія культури) 

-політичні (якість управління, 
демократичність, дипломатія) 

-правові (дієвість законодавства, 
корупція, злочинність) 

-військові (оборонний бюджет, 
військові ризики) 

-Історично перші 

-Набуті 

- Макрорівня 

- Мікрорівня 
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країнами), рівень доходів на душу населення (визначає рівень розвитку країни і 

поряд з кількістю населення визначає величину економіки), галузеву структуру 

економіки та лідерство країни в конкретних галузях (орієнтація на перспективні 

високопродуктивні галузі посилює країну), рівень розвитку інфраструктури, 

економічна стабільність і розвиток на регіональному рівні, обсяги інвестицій та 

заощаджень, стабільність цін. 

Природні фактори включають площу території, запаси енергетичних та 

інших природних ресурсів, ефективність їх використання та збереження, 

контроль над закордонними природними ресурсами, зручність географічного 

положення для транспорту, клімат. 

Зовнішньоторговельні – торговельну відкритість, торговельний баланс 

(основна стаття поточного рахунку платіжного балансу), експорт ключових 

видів товарів та послуг, технологічну структуру експорту, незалежність від 

імпорту стратегічної сировини, цінову і якісну конкурентоспроможність 

експорту, світові ціни на основні статті експорту, купівельну спроможність 

(дозволяє впливати на світові ціни та робить інші країни залежними від збуту 

на ринку країни-імпортера), динаміка розвитку основних закордонних ринків 

збуту і режим доступу до них. 

Фінансові – це стабільність державних фінансів, ефективна структура 

державних витрат, розмір та інтегрованість фінансового ринку, доступ 

реального сектора економіки до фінансування, баланс доходів у межах 

платіжного балансу, позиції в експорті капіталу та ефективність закордонних 

вкладень, доступ до зовнішнього фінансування та ПІІ на сприятливих умовах, 

міжнародна роль і довіра до національної валюти, золотовалютні резерви та 

інші закордонні активи (та їх динаміка як результат активного чи пасивного 

сальдо платіжного балансу), здатність впливати на країни-реципієнти 

міжнародної допомоги. 

Технологічні – фінансування досліджень і розробок, кількість вчених та 

інженерів, патентів, наукові публікації, позиції в експорті технологій, лідерство у 

високотехнологічному виробництві, контроль над ключовими технологіями. 
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Людський капітал – чисельність населення та її динаміка, кількість 

зайнятого населення, продуктивність праці, ефективність системи освіти і 

охорони здоров’я, низький рівень злочинності, мобільність і адаптивність 

робочої сили, здатність зберігати власні та залучати іноземні 

висококваліфіковані кадри, зв’язки з діаспорою. 

Регуляторні – ефективність національного регулювання економічної 

діяльності, участь в інтеграційних блоках, у глобальному рівні управління 

світовим господарством, відсутність напруження у економічних відносинах з 

іншими країнами. 

Хоча вказані класифікації мають переважно науково-теоретичне 

значення, остання використана нами як складова методики порівняльного 

аналізу ресурсно-факторної забезпеченості провідних центрів економічної сили 

для виявлення їх сильних і слабких сторін (підрозділ 2.3), для визначення 

перспектив економіки України в умовах діючої системи центрів економічної 

сили (підрозділ 5.3), а вплив обраних факторів в сфері зовнішньоекономічних 

відносин на економічне зростання і відповідно збільшення економічної сили 

фактично оцінений нами в процесі вибору оптимальних параметрів 

зовнішньоекономічних зв’язків для економік різної величини та України 

зокрема (підрозділи 4.1, 4.2, 5.1). 

Р. Каппел [552, с. 24-25], Ж. І. Каро [412], К. Басу, С. Де, Р. Гош і Швета 

[387, с. 17-19], Х. К. Молеро і Ф. Пухол [596], О. С. Сухарєв [235], 

PricewaterhouseCoopers [709, с. 67]) зосереджують увагу на кількісному аналізі 

впливу факторів на економічну силу (див. табл. Е.3). Кількісні методи доводять 

вплив принаймні таких факторів: ВВП, кількість населення, відносний рівень 

доходів на душу населення, відносна експортоорієнтованість, частка 

промисловості в економіці, економічна динаміка, технологічний рівень, 

фінансовий сектор, частка інвестицій у ВВП, торговельна концентрація / 

диверсифікація, міжнародна допомога, зовнішній і державний борг. Вплив 

низки факторів не доведений (абсолютна відкритість економіки, кількість років 

освіти, продуктивність). Вони не є визначальними для набуття країною статусу 
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регіонального центру сили, принаймні вони не здійснюють статистично 

значущий вплив, якщо як контрольні фактори використовуються ВВП, ВВП на 

душу населення, кількість населення та його динаміка [552, с. 24-25]. Але 

зазначимо, що йдеться саме про статус регіонального центру сили: дослідження 

Р. Каппела не охоплює світових економічних лідерів. Є випадки коли характер 

впливу суперечить теоретичним припущенням (зростання індексу 

конкурентоспроможності корелює негативно з індексом економічної сили 

уряду, проте абсолютне значення цього індексу Всесвітнього економічного 

форуму корелює слабопозитивно) [387, с. 17-19].  

Багато досліджень також концентрують увагу на характері впливу 

окремих факторів. Зокрема, дослідження ролі зовнішньоторговельної складової 

економічної сили подано у табл. Е.4.  

Детально характеризує використання міжнародної торгівлі як фактору 

економічної сили країни А. О. Хіршман. Торговельна сила країни є суттєвою, 

коли вона може вибирати з ким торгувати, а її торговельним партнерам важко 

уникнути торгівлі із нею без втрат. Але він вказує на парадоксальний конфлікт 

між цілями максимізації національного доходу і максимізації економічної сили. 

Наприклад низькі експортні ціни з одного боку погіршують прибутковість, з 

іншого – прив’язують країну-імпортера до країни-експортера [532]. Він також 

систематизує засоби підвищення торговельної сили країни (див. табл. Е.5). 

А. Субраманьян вказує, що торгівля є фактором подвійної дії – сили та 

залежності [691, с. 32].  

Важливою є структура відкритої економіки та зовнішньої торгівлі. Як 

вказує І. С. Кравченко, криза 2007-10 рр. сильніше вразила країни-експортери 

мінеральної сировини [112]. Ми також припускаємо, що експорт інвестиційних, 

проміжних товарів і сировини та споживчих товарів тривалого використання є 

найбільш чутливим до спаду ділової кон’юнктури. Фірми та населення 

відкладають попит на них в умовах скорочення доходів. Більш стабільним за 

інших рівних умов буде експорт товарів широкого вжитку для поточного 

споживання (їжа, одяг тощо). Це стало однією з причин, чому під час кризи такі 
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країни як Україна (експортер металів) та Росія (експортер енергоносіїв) були 

серед найбільш постраждалих, у той час як Китай (експортер товарів широкого 

вжитку, особливо дешевшого сегменту) продовжив динамічне зростання.  

Дослідження факторів фінансової складової економічної сили зазначені у 

табл. Е.6. Наявність розвинутого фінансового ринку дозволяє країні 

здійснювати сильніший вплив на параметри світової економіки та стимулювати 

власний розвиток завдяки контролю над міжнародними потоками капіталу, 

впливу на цінові характеристики фінансових інструментів та біржових товарів, 

фінансовим інноваціям, перевагам ліквідності, стабільності цін на товари 

(завдяки поглинанню зайвої ліквідності), перерозподілу фінансових ресурсів 

для цілей структурної перебудови, диверсифікації ризиків тощо. 

В дослідженні PricewaterhouseCoopers рівень заборгованості держави є 

статистично значущим негативним фактором економічного зростання в країнах, 

що розвиваються [709]. Проте А. Субраманьян і О. А. Арін вказують на 

неоднозначну роль державного боргу. Кореляція між державним боргом і 

дефіцитом бюджету та економічним домінування не така ясна. Великобританія в 

часи свого домінування відчувала зростання цих показників. Різні країни мають 

різну толерантність до величини боргу залежно від історії виплат за боргом та 

перспектив економічного зростання. Зовнішні активи мають значення, якщо 

кредитор має можливість змусити боржників поважати свої зобов’язання [691]. 

У випадку погрози дефолту державний борг може бути й фактором сили, адже це 

може бути засобом покарання країн-власників боргу [10, с. 232].  

Тобто для провідних великих розвинутих країн високий рівень 

державного боргу не обов’язково фактор слабкості, особливо якщо вони мають 

розвинутий фінансовий ринок. Боргові інструменти таких держав мають для 

інвесторів цінність з точки зору не стільки дохідності, як ліквідності. В 

результаті дохідність їх достатньо низька, що полегшує проблему 

обслуговування державного боргу. Наявність розвинутого фінансового ринку 

дозволяє фінансувати державний борг перш за все за рахунок внутрішніх 

джерел країни, уникаючи надмірної зовнішньої заборгованості й відповідно 
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залежності від інших країн. У провідних розвинутих країнах державний борг 

становить проблему тільки у випадку тривалого дефіциту державного бюджету, 

а зовнішній – дефіциту торговельного балансу.  

Зазначимо, що за проблемою збільшення державного боргу може 

маскуватися структурні зміни чи диспропорції в різних складових національної 

сили країни. Наприклад, у часи Другої світової війни США вимушено 

нарощували державний борг, але компенсатором послаблюючого фактору 

цього чиннику стали нарощення військової сили і те, що в країнах-учасницях 

війни в Європі та Азії, які понесли основні втрати, економічна ситуація була 

набагато гірше. Зараз США вносить основний внесок у фінансування військової 

потужності країн НАТО. В той же час військовий бюджет США співставний за 

розмірами з дефіцитом державного бюджету або торговельного балансу. В 

результаті, якщо країни-партнери по НАТО відреагують на заклики Президента 

Д. Трампа збільшити частку витрат на оборону у ВВП, це може підвищити їх 

державні витрати, а відповідно підвищити або податки або рівень державного 

боргу. В результаті проблема державного боргу США не буде виглядати 

настільки суттєвою порівняно з іншими країнами.  

А. Заостровцев вказує на нелінійний вплив частки державних витрат у 

ВВП. Зростання частки державних витрат у ВВП спочатку прискорює 

економічне зростання, а потім гальмує [86]. Ф. М. Ебботт розглядає 

переговорну силу ТНК та приймаючої країни [353]. Цз. Йон вказує на такий 

фактор як доступ до фінансової інформації в інших країнах внаслідок розвитку 

установ, що займаються андерайтингом і аудитом [753].  

І. Кузіємко та Е. Уеркер [569] і Дж. Пінсін [633] на основі статистичного 

аналізу визначили, що реципієнти іноземної допомоги частіше голосують на 

користь донора в міжнародних організаціях. Принаймні це стосується допомоги 

з боку США, Канади, Франції, Іспанії, Великобританії, але не характерно, якщо 

донорами є Японія або країни Північної Європи. Зазначимо, що міжнародна 

економічна допомога може розглядатися подвійно. Вона є посилюючим 

фактором для країни реципієнта, який реалізує свою адаптаційну силу. З іншого 
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боку, вона посилює можливості формувати правила гри (нормативну силу) для 

країни-донора. 

Низка інших факторів економічної сили представлені в табл. Е.7. 

Розглядаються як фактори економічної сили домінування у ланцюгах вартості 

[112; 552, с. 13], урбанізація [387, с. 7; 536, с. 90], уникнення надмірної 

нерівності у доходах та бідності [387, с. 7], рівень зношеності інфраструктури 

[172], верховенство права [536; 652].  

За аналогією з С. Розеном [648], можна сказати, що толерантність до 

економічних втрат серед населення у разі економічних війн підвищує 

економічну силу – нестача сили може компенсуватися толерантністю до втрат. 

Щодо міграції, на нашу думку, з одного боку, вона може призводити до 

зниження національного багатства (постійні мігранти стають нерезидентами, їх 

власність у країні та людський капітал формально стає власністю нерезидентів), 

з іншого боку до збільшення багатства країни походження (якщо вони 

зберігають зв’язок із батьківщиною, лобіюють її інтереси, здійснюють перекази, 

виїжджають тимчасово і одержують вищий дохід за кордоном). Наприклад, 29% 

опитаних компанією RAIT литовців, що проживали за кордоном, повідомили, що 

підтримували родичів, які залишилися у Литві, 11% реалізовували спільні 

проекти з Литвою, 8% – здійснили інвестиції в Литву [344]. Результати наших 

розрахунків у підрозділі 4.3 підтверджують, що діють протилежні ефекти 

міграції для економічної сили (вплив на кількість населення і вплив на доходи на 

душу населення), які значною мірою компенсують один одного. 

Ще одним чинником, на нашу думку, є ризики катастрофічних подій 

(економічні кризи, природні лиха, війни, екологічні катастрофи), для 

попередження, мінімізації та подолання наслідків яких необхідно виділяти 

додаткові ресурси. Країни, де ці ризики мінімальні, мають час, щоб накопичити 

ресурси (запаси стратегічної продукції, валютні резерви) та підготуватися 

(змінити структуру виробництва, адаптувати управлінську структуру). 

Якщо урахувати результати наших розрахунків у підрозділах 4.1-4.3 щодо 

максимізації економічного зростання як джерела посилення економіки до 
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основних зовнішньоекономічних факторів економічної сили можна віднести 

галузеву структуру і динаміку експорту; характер тарифного регулювання 

зовнішньої торгівлі; максимізацію інвестицій у країні незалежно від 

походження (внутрішні або зовнішні) і мінімізацію відтоку капіталу; такі 

аспекти інвестиційного регулювання як розвинута система податкового 

регулювання, легкість регуляторних вимог для бізнесу, захист прав власності; 

ефективність залучення і використання зовнішніх запозичень; умови 

торговельної та валютної інтеграції. 

Систематизуємо тепер фактори м’якої економічної сили. На імідж 

економіки країни у світі та пов’язане з ним поняття м’якої сили впливає ряд 

економічних, політичних та інших факторів. У тій мірі, в якій м’яка сила 

визначається економічними факторами, ми можемо говорити про м’яку 

економічну силу. Вона базується на суб’єктивному сприйнятті справедливості 

економічного устрою країни та відповідності її економічної політики інтересам 

власних та іноземних громадян. 

Наведемо приклади класифікації таких факторів. А. Старостіна, 

В. Кравченко і Г. Личова подають класифікацію за рівнем сприйняття 

(споживачами, бізнесом та національними інститутами) та ступенем 

інтернаціоналізації (внутрішні та зовнішні) [227]. І. Радиков та Я. Лексютина 

перераховують фактори за способами підвищення м’якої економічної сили 

(штучний та ненавмисне рекламування досягнень) [192]. Е. А. Галумов 

виокремлює умовно статичні та умовно-динамічні соціологічні й інституційні 

фактори [46; 63]. Згідно звіту Made in, на бренд країни походження товару 

впливають: аутентичність, диференціація, стандарти якості, компетентність 

[582, с. 22]. О. В. Шевченко і А. Петрук як фактори м’якої сили розглядають 

об’єктивні процеси в економіці [333]. 

В рамках дослідження «Центру економічних досліджень» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка було опитано 290 

респондентів з числа представників торговельно-економічних місій і посольств 

України за кордоном. Виявлено, що для країн з стійким позитивним іміджем 
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були характерні в тому числі розвинута економіка, висока 

конкурентоспроможність економіки, систематичне впровадження програм з 

посилення іміджу країни, з негативним – низький рівень розвитку, відсутність 

програм формування позитивного іміджу, низька конкурентоспроможність, 

участь у військово-політичних конфліктах. Важливими факторами іміджу 

країни були, зокрема, рівень економічного розвитку (55% респондентів), рівень 

освіти населення (59%), технологічні досягнення (56%), а також культурні 

особливості (32%), наявність природних ресурсів (30%), спортивні досягнення 

(19%). Важливість факторів суттєво залежить від цільового аспекту іміджу. 

Наприклад, для залучення інвестицій важливим є інвестиційний клімат, рівень 

корупції, ринкові бар’єри, ринкова економіка. Для залучення туристів – 

інфраструктура, культурні пам’ятки тощо [226]. 

При цьому важливою є не тільки поточна ситуація, адже формування 

м’якої сили відбувається тривалий час, а не миттєво. Охарактеризуємо дію 

основних економічних факторів м’якої сили країни.  

Ресурсом м’якої сили є приваблива соціально-економічна модель країни, 

яка сприяє економічному успіху та справедливому розподілу благ. Ставлення 

до неї залежить від її відповідності економічним цінностям людей (матеріальні 

та нематеріальні результати, економічна свобода, справедливість, 

відповідальність тощо). Соціально-економічна модель країни може бути 

зразком для слідування іншими країнами. Проте навіть приваблива модель не 

може одночасно подобатися усім у світі: поширювати власні ідеї легше у 

схожих суспільствах [95]. Так, країни з ліберальною економічною моделлю 

набуватимуть популярності у своєму середовищі, але можуть бути не настільки 

популярними в країнах з іншою моделлю. 

Рівень економічного розвитку. З одного боку, процвітаюча держава може 

демонструвати успішну економічну модель, викликати бажання з нею 

співробітничати [192], бути центром тяжіння для трудових мігрантів [228] 

тощо. Про позитивний вплив високого рівня розвитку свідчить те, що серед 

лідерів за м’якою економічною силу майже всі країни – розвинуті. Існує сильна 
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кореляція (0,7) між цінністю національного бренда та ВВП на душу населення 

[395]. Проте цей фактор може впливати й інакше. В країнах, що розвиваються, 

високий дохід на душу населення може асоціюватися з дороговизною [35] або 

викликати заздрість. Йдеться про поширеність думок у низці країн, що 

розвиваються, щодо несправедливого розподілу благ на глобальному рівні.  

Величина економіки. Більші економіки частіше представлені в 

інформаційних потоках або своєю продукцією в інших країнах. Зазначимо що 

масштаби економіки можуть формувати м’яку силу і опосередковано. 

Наприклад, перевагами м’якої сили користуються англомовні країни. У свою 

чергу поширеність англійської мови у світі є зокрема результатом економічної 

та політичної ваги Великобританії, а згодом й США у світі в ХІХ-ХХ ст., коли 

відбувалася глобальна комунікаційна революція [219]. Але, як зауважує 

Дж. Най, величина держави, якщо вона підриває баланс сил, може викликати не 

тільки захоплення, а і заздрість [163]. Тобто величина економіки може й 

«лякати» своїм домінуванням. Тоді друга або третя за величиною економіка у 

світі, якщо вона забезпечує баланс сил, може навіть більше користуватися 

перевагами м’якої сили в тих країнах, які незадоволені гегемонією найбільшої 

економіки світу. Також великі економіки користуються перевагами як твердої 

економічної сили, так і часто м’якої економічної сили. А менші країни частіше 

покладаються на м’яку силу [725, с. 14], оскільки вона не настільки залежить 

від розміру економіки. Приклади – модель шведського соціалізму або 

гіперконкурентна економічна модель у Сінгапурі. 

Економічна динаміка. Динамічний економічний розвиток зазвичай сприяє 

м’якій силі країни. Про це свідчить сильна кореляція між сприйняттям людьми 

економічної ситуації в країні та темпами зростання її ВВП [628, с. 14]. Важливою 

є не тільки поточна динаміка, а й перспективна, що впливає на економічний 

оптимізм чи песимізм, особливо серед власного населення. Наприклад серед 

розвинених країн практично лише у Південній Кореї (56%) більшість опитаних 

вважала, що їх діти будуть жити краще [464, с. 8]. Вплив економічної динаміки 

не обов’язково є прямим, особливо щодо країн-лідерів. Динамічний розвиток 
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великої економіки може бути й негативним фактором: вона може сприйматися 

не тільки як торговельний партнер і джерело інвестицій та допомоги, а й як 

потужний конкурент, особливо в країнах зі схожою структурою економіки.  

Зазначимо, що на рівні громадян країни економічна динаміка 

сприймається не стільки як динаміка доходів, скільки як динаміка доступності 

конкретних благ. Наприклад, для бідніших верств населення важливою є 

доступність товарів та послуг першої необхідності. У 2009 р. нами проведено 

дослідження, яке показало, що у 1997-2006 рр. по країнах спостерігалася 

неоднакове співвідношення темпів зростання ВВП і цін на різні групи товарів 

[269]. Статистичні дані за цінами взяті з [474], по динаміці номінального ВВП 

на душу населення, динаміці реального ВВП, дефлятора ВВП і зростання 

населення – взяті або розраховані за [749]. Використана вибірка з 68 країн та 

територій у різних регіонах світу із сукупним населенням 5 млрд осіб. 

Відзначимо, що особливо поліпшилася доступність товарів тривалого 

використання – на 114%, далі проміжних товарів – на 88%, послуг – на 70%, а 

найменше товарів короткострокового використання – на 62%. Коефіцієнт 

кореляції доступності благ з ростом реального ВВП країни в середньому 

становив 68%. За багатьма групами в число лідерів по зростанню доступності 

благ входили Азербайджан, Туркменістан, Білорусь, Казахстан (особливо по 

товарах першої необхідності та товарах нетривалого використання) і країни 

Балтії. За високотехнологічними товарами та товарами тривалого використання 

на перших позиціях знаходилися країни Центральної Європи. Були випадки, 

коли ті самі країни (як правило з вищою інфляцією) входили як у число лідерів, 

так і в число аутсайдерів по різних групах товарів (наприклад, Росія і Україна). 

По ряду груп товарів чи послуг в істотній частині країн (близько 15-38%) 

спостерігалося зниження їх доступності: тютюнові вироби (в основному в 

розвинених країнах, що опосередковано може відображати сильніше лобі з боку 

недержавних організацій та страхових компаній порівняно з тютюновими 

компаніями); комунальні послуги (часто у розвинених і європейських 

постсоціалістичних країнах); транспортні послуги (переважно у Латинській 
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Америці); освіта; послуги фінансового характеру; послуги, пов’язані з туризмом 

і проживанням. Низка країн одразу за кількома групами мали проблеми з ростом 

доступності благ (наприклад, Японія, Німеччина, Бразилія, Болгарія, Румунія). 

Внутрішня економічна солідарність. Недостатній рівень солідарності та 

єдності у думках може послаблювати м’яку силу країни та особливо 

інтеграційного утворення (на прикладі ЄС на це вказується в [142; 595]). Цей 

фактор також пов’язаний з економічною динамікою: у часи економічної кризи 

питання солідарності постає особливо гостро.  

Зовнішньоекономічна політика. Зовнішньоекономічна політика і 

економічна дипломатія (офіційна і неофіційна) можуть напряму просувати 

сприятливі для країни економічні цінності й ідеологію, або викликати схвальні 

чи несхвальні оцінки дій країни. Активна зовнішньоекономічна політика може 

компенсувати невеликий розмір країни (наприклад малі держави можуть 

набувати авторитету завдяки своїм ініціативам щодо вирішення глобальних 

економічних проблем [95]). Важливими елементами зовнішньоекономічної 

політики є міжнародна економічна допомога та інтеграційні перспективи.  

Наступним фактором є довіра і спільні інтереси з економічними центрами 

сили. Наприклад, перевагою Великобританії та Японії є високий рівень довіри 

до них з боку США (як громадськості так й експертів експерти з числа 

урядовців, відставних військових, представників бізнесу і торгівлі, вчених і 

преси) [727, с. 8]. Відповідно, очікуваною буде схильність США мати спільні 

економічні інтереси перш за все з цими країнами. Помірною довірою 

користувалися Франція, Ізраїль та Індія. Набагато нижчою – Пакистан, Росія та 

Китай. Цей фактор особливо важливий за однополярного світопорядку, проте 

може нести й ризики конфронтації з альтернативними центрами сили за 

біполярного або мультиполярного світопорядку. 

Корпоративні та галузеві бренди. Сильні корпоративні бренди та відомі 

галузеві традиції посилюють імідж країни [65, с. 234], навіть відносно 

невеликої [216]. Однак не всі дослідження це підтверджують. Т. Циганкова і 

Т. Завгородня вказують на низьку кореляцію між індексами бренда країн та 
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сумарною вартістю найдорожчих брендів (до 0,2) [263]. Часто галузевий імідж 

країн відповідає найвідомішим брендам країни. Але, наприклад, експорт 

хімічної та фармацевтичної промисловості з Швейцарії в рази перевищують 

експорт її харчової та годинникової промисловості, але саме останні 

асоціюються із Швейцарською культурою [441]. З іншого боку, відомі 

корпоративні бренди можуть також сприяти м’якій силі країн, де вони 

розміщують виробництво [559].  

Бізнес-культура. М’яка сила країни залежить від стилю ведення бізнесу її 

компаніями. Позитивне ставлення до бізнес-культури формується традиціями 

якості, прозорості, соціальної відповідальності, захищеності прав робітників, 

екологічності виробництва, підприємницького духу, поваги до прав 

інтелектуальної власності, несхильності до корупції. Погіршити імідж можуть 

використання дитячої праці, експлуатація робітників [718], слабкий захист 

інтелектуальної власності, що дестимулює інвестиції в покращення якості 

продукту [386], недотримання екологічних вимог [61]. Компанії з країн з 

високим рівнем корупції та непрозорості операцій також можуть мати поганий 

імідж. Ряд країн мають репутацію як ті, які сприяли відмиванню грошей.  

Культурнокреативний сектор. Культура також може розглядатися як 

потужний сектор економіки, який впливає на м’яку силу. Порівняно з іншими 

факторами це є особливо важливим для невеликих країн (наприклад, музична 

індустрія Швеції) і менш розвинутих країн (наприклад, сувенірна продукція). 

Високотехнологічний сектор і освіта. Саме в першу чергу високі 

технології забезпечили у 2014-15 рр. Японії перше місце, а Німеччині третє 

місце у Country Brand Index [437, с. 11, 19]. Проте за рейтингом Good Country 

Index за показниками науки та технології (відносно ВВП) у лідерах були 

Великобританія, Австрія, Кіпр, Чеська республіка, Ізраїль. Україна знаходилася 

на 13-му місці [705]. Саме останній рейтинг характеризує внесок 

високотехнологічного сектора у формування іміджу країни. Система освіти 

допомагає пропагувати власні наукові досягнення та цінності, а також 

поповнювати робочу силу. Наприклад, бажання навчатися в країні зробило 
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найбільший внесок у репутацію Великобританії порівняно з іншими видами 

економічної діяльності. Лідерами за репутацією місця для навчання були 

Канада, Великобританія, Швейцарія та Північна Європа [352]. 

Трудова міграція. Міграція впливає на м’яку силу подвійно. З одного боку, 

мігранти впливають на ставлення до країни свого походження в країні 

перебування. Наприклад, 41% литовців, що проживали за кордоном, 

розповсюджували інформацію про Литву в країні проживання, 20% сприяли 

налагодженню контактів між обома країнами [344]. З іншого боку, на м’яку силу 

приймаючих країн впливає також умови для проживання і роботи, міграційна 

політика. Лідерами за репутацією місця для проживання і роботи були 

Швейцарія, Канада, Австралія та Північна Європа [352]. Закритість для мігрантів 

погіршує м’яку силу приймаючої країни серед країн, де це питання є чутливим.  

Туризм. Поряд з потоками інформації та товарів відвідування туристами та 

туристичні ресурси є також джерелом вражень про країну. Туристична 

привабливість базується на об’єктах для відвідування, інфраструктурі 

транспорту і розваг, рівні комфорту [728]. Наприклад, природна краса значною 

мірою забезпечили у 2014-15 рр. Швейцарії друге місце у Country Brand Index 

[437, с. 16, 25]. Бажання відвідати зробило найбільший внесок у репутацію Італії 

порівняно з іншими видами економічної діяльності [352]. Туристична 

привабливість є перевагою не тільки розвинутих країн, а й країн, що 

розвиваються з вдалим географічним розташуванням та історичною спадщиною. 

На м’яку економічну силу всередині країни впливає й рівень споживчого 

етноцентризму, коли моральним вважається купувати вітчизняні товари. 

Можлива і протилежна ситуація, коли вітчизняне чи закордонне походження не 

мають значення, або імпортні товари цінуються апріорі вище [665]. Для 

реалізації м’якої економічної сили за кордоном, на нашу думку, навпаки краще 

відсутність споживчого етноцентризму в країнах-імпортерах.  

Дж. Уоллі [743, с. 36] і Д. Дон [73] вказують на фактор здатності 

формувати або маніпулювати кредитними та іншими економічними рейтингами. 

Активною складовою формування м’якої сили є відповідні цільові програми 
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щодо поліпшення іміджу країни та розбудови національного бренда з боку 

державних установ або громадських організацій [226; 613]. На м’яку силу країн 

також можуть впливати довіра до валюти [118], сприятливий бізнес-клімат [352], 

іноземні інвестиції [46; 63], якість інфраструктури [332] та інші фактори. 

Трансформація ролі чинників економічної сили в процесі розвитку 

глобального господарства. У дослідженнях національної сили 1930-80-і рр. 

серед економічних факторів основна увага приділяється таким чинникам як 

самозабезпеченість / виробництво сировини (енергоносії, метали) 

(Ф. Фріденсберг, В. Фукс, К. Джерман [486, с. 182; 490; 498; 536]), зайняте 

населення, щільність населення і залізниць, баланс постачань продуктів 

харчування, директивна економіка (К. Джерман [498; 536]), кількість 

населення, ВНП на душу населення (А. М. Шинн [536; 666]), доходи уряду 

(С. Розен [648]; У. Х. Ферріс [479, с. 50]), площа території, споживання енергії 

та сталі (Дж. П. Коул [430; 535]), ВНП, міжнародна допомога, рівень 

оподаткування (А. Ф. К. Органскі, Дж. Куглер [536; 616]), міське населення 

(Дж. Д. Сінгер [603; 671]), зовнішня торгівля (А. О. Хіршман [532]). Проте коло 

аналізованих факторів економічної сили розширюється і змінюється. 

Наприклад, в умовах переходу до постіндустріальної економіки та розвитку 

технологій знижується значення енергоспоживання, виробництва металів.  

Про зміну в системі ключових факторів економічної сили вказується у 

ряді досліджень. Так, Інститут національних стратегічних досліджень США 

виокремлює історично перші чинники (земля, природні ресурси, військовий 

бюджет) та ті, які набули важливості в сучасну епоху (здорова фінансова і 

макроекономічна політика, освічена і здатна адаптуватися робоча сила, ринкова 

конкуренція, підтримуюча інфраструктура (транспорт, комунікації, енергетика), 

стабільний та сприятливий інвестиційний клімат, ефективне управління та 

передбачувані правила гри) [505, с. 7-9].  

Зокрема, територія і природні ресурси були основою економічної сили у 

доіндустріальну епоху. Проте у 1970-х рр. У. П. Банді вказував на те, що сила, 

основана на природних ресурсах, зазвичай обмежена (крім ОПЕК) [405, с. 3]. 
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Може виникати суперечність між формальною приналежність території та 

фактичним контролем та власністю нерезидентами. Економічна інтеграція 

знижує роль кордонів, сприяючи взаємопроникненню національних господарств. 

Трансформація характеру міжнародних конфліктів також змінює 

пріоритети в оцінці факторів економічної сили. Для епохи масштабних збройних 

конфліктів економічна сила мала підпорядкований характер до військово сили і, 

відповідно, на перших позиціях були такі фактори як оборонний бюджет, 

здатність створювати військову та іншу стратегічно важливу продукцію, 

розробляти технології подвійного призначення. З іншого боку, метою війн крім 

захисту було нарощування економічної сили за рахунок збільшення території та 

забезпечення ринків збуту. Після другої світової війни, збройні конфлікти 

перейшли на периферію, а основний акцент у протистоянні між конкуруючими 

центрами сили перейшов у економічну та інформаційну площину. Відповідно, на 

перше місце вийшли фактори, які забезпечували конкурентоспроможність 

економіки (кваліфікована робоча сила, технології цивільного характеру, 

модернізація виробничих потужностей тощо) та демонстрацію переваг 

економічної моделі країни (економічна свобода, соціальний захист тощо). 

Дж. Беннет вказує на характеристики успішної держави в умовах 

інформаційної революції: 

- країни з невеликим населенням і обмеженою територією, або федерації з 

подібних територій – у цих країнах легше досягнути консенсусу; 

- наочно успішні країни; 

- ринково-орієнтовані держави з невеликим втручанням держави та 

можливістю індивідуального підприємництва; 

- країни з невеликими тразакційними витратами на виїзд (залишаться лише 

задоволені життям у країні, частина емігрантів можуть повернутися з новим 

досвідом); 

- країни як дім-база для діаспори, яка має міжнародні контакти; 

- країни-члени інтеграційних об’єднань у сфері економіки та безпеки, які 

таким чином можуть користуватися можливостями, раніше доступними лише 
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великим державам [392]. 

Інакше кажучи, йдеться про переваги в системі управління, демонстрацію 

економічного успіху, економічну свободу, ефективність залучення до 

міграційних та інтеграційних процесів. 

Науково-технічний прогрес обумовлює посилення ролі технологічних, 

інформаційних та освітніх факторів. Вже у 1930-х рр. А. Шумпетер розглядав 

технологічний прогрес та інновації як фактор домінування та лідерства країн. 

До інновацій він відносив: впровадження нового товару або нової якості товару, 

нового методу виробництва, відкриття нового ринку, одержання нового 

джерела поставок сировини або напівфабрикатів, новий спосіб організації 

галузі, наприклад, завдяки одержанню монопольної позиції [552, с. 8; 660; 755].  

Як вказує С. В. Сіденко, економічне лідерство в умовах інформаційного 

суспільства залежить від інтелектуального потенціалу і, відповідно, витрат на 

освіту, дослідження і розробки та здатності залучати закордонних вчених та 

фахівців [218]. А. О. Ходжаян вказує на наявність технологічних лідерів (США, 

Японія, Фінляндія, Швеція, Великобританія, Німеччина, Республіка Корея), що 

завдяки домінуванню на ринку наукомісткої продукції є лідерами у рейтингах 

конкурентоспроможності [260].  І. Насібов вказував на частку країни у світових 

витратах на дослідження і розробки (у 2011 р., 34% у США, 12,9% у Китаю, 

12,1% у Японії, 3% у Індії) [167], як важливу ознаку інноваційності економіки. 

У Звіті Всесвітнього економічного форуму дані вказуються 8 «підривних» 

технологій, здатних кардинально переформатувати ланцюги доданої вартості: 

інтернет речей, автономні / безпілотні транспортні засоби, штучний інтелект і 

машинне навчання, роботизація, цифрова відстежуваність, 3D-друк, доповнена 

та віртуальна реальність, блокчейн [615]. Наприклад, зазначимо, що технології 

віртуальної реальності потенційно можуть знизити силу країн, орієнтованих на 

експорт туристичних послуг та енергоносіїв.  

Цифрова потужність, на нашу думку, впливає неоднозначно. Вона є 

ознакою сили економік, де базуються провідні компанії в сфері ІКТ, які краще 

представлені в цифровому інформаційному просторі, контролюють основні 
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цифрові інформаційні ресурси, ефективно використовують інформаційні 

технології. Йдеться зокрема про феномен Gafanomics для позначення провідних 

компаній у сфері IT (Google, Amazon, Facebook, Apple), «компаній-єдинорогів» 

(приватні стартапи вартістю понад 1 млрд дол.), Китайських технологічних 

гігантів та інших компаній у сфері IT, які контролюють основну частину 

цифрового простору надаючи послуги цифрової інфраструктури [493]. І з цим 

пов’язане зокрема поняття кіберсили як «здатності цифрової економіки 

впливати на події з метою отримання користі від них» [175, c. 426]. 

Використання технологій електронного уряду, електронної медицини тощо 

уможливлює різке підвищення якості та зниження вартості державних послуг.  

З іншого боку, на глобальному рівні інформація є одним з найбільш 

мобільних ресурсів. Формування цифрового простору відбувається значною 

мірою поза рамками контролю з боку національних держав, а хмарні технології 

ще більше розмивають територіальну прив’язку інформації. С. Вебер і 

Дж. Буссель досліджують, як цифрові технології впливають на систему прав 

власності та як це може вплинути на розподіл економічної сили між Північчю та 

Півднем (розвинутими країнами та країнами, що розвиваються) і приходять до 

висновку, що використання спільної глобальної цифрової інфраструктури, 

зокрема вільного програмного забезпечення, посилює Південь [742]. Зростання 

рівня інформаційної прозорості надає ширші можливості як для потужних країн, 

так і для економічно слабших у сфері доступу до знань та просування своїх 

товарів та послуг. 

Цифровий простір змінює характер економічної експансії. На зміну 

територіальної експансії, та на додаток до торговельно-фінансової та 

міграційної експансії відбувається експансія в цифровому просторі. М’яка сила 

країни все більше починає залежати від присутності у цифровому просторі. 

Позитивна інформація про країну та її економічних суб’єктів стає її активом, а 

негативна – пасивом. Захист інтересів і експансія в цифровому просторі, на 

нашу думку, стають одними з пріоритетних задач посилення економіки.  

Цифрові інновації трансформують принципи, на яких працюють цілі 
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галузі, змінюють характер посередництва або витісняють з ринку посередників, 

сприяючи розвитку економіки спільного споживання (Uber, Airbnb, 

файлообмінні сервіси). Йдеться про принципи шерінгової економіки, мережевої 

економіки, економіки поділу [322], пірінгових систем [41]. У рамках цієї моделі 

споживачі також можуть виступати як постачальники, за допомогою послуг 

користування власним майном, яке тимчасово ними не використовується, або 

завдяки спільному використанню речей. Це підвищує ефективність 

використання ресурсів у економіці (нерухомого майна, транспортних засобів, 

транспортної інфраструктури, цифрової продукції тощо), сприяє переходу від 

гіперспоживання до оптимального споживання, вивільняючи більше ресурсів 

для цілей розвитку. З іншого боку, це створює ризики (послаблення позицій 

країн, які спеціалізуються на експорті товарів, що спільно використовуються; 

фіскальні ризики для держави; порушення прав інтелектуальної власності). 

Пошукові сервіси та соціальні мережі заміщують традиційні види 

інформування споживачів засобами реклами за допомогою засобів масової 

інформації. Все це веде до перерозподілу контролю за цифровими потоками, 

що позначається на перерозподілі ринків збуту. 

Технології блокчейн також дозволяють сформувати альтернативні 

економічні моделі, мінімізуючі функції посередників [751]. У період різкого 

зростання вартості криптовалют розглядалися сценарії, за яких вони можуть 

потіснити традиційні валюти світового значення. Фактор криптовалют також 

створює ризики для втрати контролю за фінансовими потоками з боку держави, 

зокрема з фіскальною метою – це виклик, на який має бути знайдене рішення. 

Іншим ризиком стала енергозатратність генерації криптовалют, що могло би 

призвести до ефекту відхилення споживання енергії від продуктивної 

діяльності та посилення позицій країн з дешевими енергоресурсами. 

У Звіті Всесвітнього економічного форуму дані називають «новою 

нафтою цифрової ери». Відбувається боротьба за контроль за великим даними. 

Використання технологій штучного інтелекту для їх обробки надає потужні 

можливості для оптимізації використання ресурсів та безпеки [704]. 
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Але індекс готовності держави до технологій штучного інтелекту показує, 

що не всі країни здатні ефективно долучитися до їх використання у 

найближчому майбутньому. На перших позиціях у рейтингу знаходяться 

Великобританія, США, Канада, Республіка Корея, Нідерланди, Франція, 

Японія, Австралія, Нова Зеландія, Фінляндія [681]. 

Технології штучного інтелекту мають надзвичайне значення для 

мінімізації витрат. Проте висловлюються застереження (наприклад, [447]), що у 

разі кардинального прогресу в їх залученні до системи управління, може 

виникнути ситуація втрати контролю громадянами над політикою держави або 

менеджментом компаній. На додаток суперництва між державами та ТНК, на 

нашу думку, може виникнути суперництво між штучними суперінтелектами з 

трансформацією сутності понять міжнародні відносини; власність; суб’єкти 

сили, права та господарської діяльності. 

Розглядаючи освітні фактори, Е. Тодд вказує, що нижчі зарплати 

створюють інвестиційну привабливість лише за умов достатньо високого рівня 

освіти [240, с. 16]. А. В. Білевич розглядає людський капітал комплексно, 

включаючи біофізичний, інтелектуальний та соціальний капітал. Біофізичний 

капітал – це фізичний та психологічний потенціал особистості в контексті 

створення вартості. Соціальний – це потенціал суспільної взаємодії, на що 

можуть впливати походження, приналежність до соціальної групи, освіта, 

участь у добровольчій діяльності. Інтелектуальний капітал – знання, інформація 

та креативні здатності, сформовані в процесі навчання [24]. Одночасно 

А. Старостіна, В. Кравченко і Г. Личова зазначають, що високий технологічний 

розвиток, кваліфікована робоча сила, працьовите населення, успіхи всупереч 

відсутності природних ресурсів є факторами що посилюють імідж країни [227].  

Поширення цифрових технологій трансформують вимоги до освітніх 

компетенцій. Зокрема, вказується на роль цифрової грамотності населення 

[704]. А роботизація та технології штучного інтелекту можуть знизити цінність 

некваліфікованої праці. Це також може послабити позиції країн, що 

покладаються на надходження трансфертів мігрантів. 
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Неоднозначний вплив здійснюють процеси інтернаціоналізації, інтеграції 

та глобалізації. Знизилося значення фактору величини країни та її економіки. 

Наприклад, йдеться про парадокс Нейсбіта: найвищий рівень глобалізації 

обумовлює міцність найменших її учасників [170]. Ступінь включення країни у 

світову економіку оцінюється подвійно. З одного боку, вагома частка у світовій 

торгівлі, експорті капіталу та технічному сприянні збільшує активну силу – 

можливість впливати; з іншого боку, вище відношення зовнішньої торгівлі до 

ВВП та проникнення іноземного капіталу знижує її пасивну силу – здатність 

протистояти впливу [84]. Посилення міграційних потоків та комунікації між 

людьми розмиває межі між країнами і ресурсами, які вони контролюють. 

Інтеграція дозволяє великим країнам-ініціаторам розширяти зони свого 

впливу, залучаючи до кооперації інші країни, а іноді й блокувати розширення 

зон впливу альтернативних центрів сили (наприклад, як Транстихоокеанське 

партнерство та Трансатлантичне торговельне та інвестиційне партнерство 

могли би прив’язати інтереси десятків країн до США на противагу Китаю).  

Інтеграція також розширює поле для формування глобальних ланцюгів 

створення вартості. Важливим стає управління якісними та вартісними 

параметрами участі країни в цих ланцюгах, зокрема зосередження на тих 

технологічних етапах виробництва, які надають можливість одержати більше 

доданої вартості. Глобальні ланцюги створення вартості також розмивають 

поняття країни походження товару, що деформує роль м’якої економічної сили 

країни як конкурентної переваги для її виробників.  

Глобалізація з одного боку посилює роль технологічних факторів, 

надаючи ринок збуту для високотехнологічної продукції країн-лідерів і 

витісняючи з ринку неефективних виробників. З іншого боку, мобільність 

капіталу та технологій, на нашу думку, може забезпечити прискорений 

розвиток країн, що розвиваються, які мають достатньо ресурсів у сфері 

людського капіталу. До того ж останні мають можливість впроваджувати вже 

апробовані технологічні рішення, які довели свою ефективність і за рахунок 

масового впровадження знизилися у ціні (наприклад, поширення мобільних 
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платежів у Китаї), значною мірою перестрибуючи через етап, коли відбувається 

конкуренція між різними альтернативними технологічними рішеннями. Такі 

переваги можливі у країн-новітніх ринків, якщо технічна інфраструктура в 

країнах-лідерах адаптована під попередні технології, а її заміна чи адаптація 

потребує значних витрат. 

Але важливими є умовами цього є забезпечення безпеки та гарантій 

власності для інвесторів, освіченість населення, сприятливий регуляторний 

клімат і система управління в країні, що сприяють зниженню транзакційних 

витрат і ризиків. Низька вартість робочої сили сама по собі не гарантує 

надходження інвестицій у країну. На користь цієї тез свідчить дослідження, яке 

провели Х. Хольцман, С. Воллер и Й. Вайсброд. У 1970-2003 рр. динаміка 

доходів населення від 8,5 до 63,5 глобальних персентилей була вище 

середнього, тобто люди із середніми і помірно низькими доходами виграли 

найбільше від економічного зростання у світі [535]. В епоху глобалізації як 

правило найшвидше розвивалися країни з середнім рівнем розвитку і доходами 

трохи нижче середнього, розвинуті країни радше закріпили свій статус, а 

найменш розвинуті країни практично опинилися за межами процесу 

загальносвітового економічного розвитку. 

Згідно підходу М. Крахмана і А.Супана сила країни має дві розмірності: 

розмір та розвиток [544; 558; 694]. У наддовгостроковому періоді можлива 

флуктуація ролі чинників, пов’язаних з розміром (територія з природними 

ресурсами і населення) та розвитком (технології, організація). В епоху аграрної 

цивілізації, де основним ресурсом була земля і некваліфікована праця, 

найголовнішими були фактори пов’язані з розміром. В індустріальну та 

постіндустріальну епоху на перше місце вийшли фактори, пов’язані з 

розвитком. Мобільність капіталу, знань і технологій може знов посилити роль 

факторів розміру. Не випадково Китай з найбільшою кількістю населення набув 

також статусу світового центру економічної сили. За такого сценарію з 

урахуванням демографічних тенденцій може відбутися посилення країн 

Африки. З іншого боку, роботизація, технології штучного інтелекту можуть 
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знов посилити роль факторів розвитку.  

Іншою тенденцією є необхідність переходу до циркулярної економіки 

(уникнення надмірного споживання, безвідходне виробництво, відновлювальні 

джерела енергії, подовження життєвого циклу товарів, повторне використання 

ресурсів) в умовах антропогенних ризиків для довкілля. Розвинуті країни 

першими зіштовхнулися з проблемою порушення цілісності екосистем внаслідок 

ефекту негативних екстерналій для довкілля, але і першими вийшли на 

траєкторіє сталого розвитку, розвитку матеріало- і енергозаощадливого 

виробництва та споживання. Основні забруднюючі виробництва були перенесені 

в менш розвинуті країни, в яких вже тепер виникла проблема відстрочених 

економічних наслідків негативного впливу на навколишнє середовище, що також 

відзначилося на іміджі країн з високим рівнем забруднення довкілля. Проте і 

вони в різній мірі залучаються до процесів збереження навколишнього 

середовища. Екологізація економічної діяльності, на нашу думку, може: 

- сприяти розвитку країн, що виробляють енергоефективне обладнання; 

- збільшити витрати на модернізацію, але і поліпшити рівень енергетичної 

безпеки країн; 

- обмежити зростання доходів країн-експортерів енергоносіїв та сировини; 

- стабілізувати глобальний та регіональний попит на енергоносії внаслідок 

уникнення енергетичних криз та збереження родовищ; 

- знизити витрати на охорону здоров’я в індустріалізованих країнах, які 

впроваджують екологічні вимоги до товарів та виробничої діяльності; 

- змістити прихильність споживачів до фірм та країн, які демонструють 

дотримання високих екологічних стандартів; 

- посилити туристичну привабливість. 

Глобальне потепління в довгостроковій перспективі може призвести до 

занепаду країн із посушливим кліматом і посилити економічну привабливість 

північних регіонів та транспортних шляхів. Наприклад, у Росії може 

звільнитися від криги північний морський шлях, що призведе до диверсифікації 

транспортних потоків між Європою та Східною Азією. А пов’язане із 
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потеплінням підняття рівня світового океану несе економічні втрати для країн, 

де важлива частина економічної діяльності сконцентрована на узбережжі, та 

навіть загрожує існуванню цілих острівних мікро-держав. 

Отже, економічна сила країни залежить від здатності держави відповідати 

на нові виклики, встановити контроль над основними аспектами 

трансформаційних процесів у світовій економіці з отриманням вигід від них у 

формі зростання суспільного добробуту та посилення впливу на інші складові 

світового господарства. Проте невизначеність траєкторії подальшого науково-

технічного прогресу обумовлює складність прогнозування трансформації ролі 

факторів економічної сили у майбутньому. 

 

2.2. Інституційні виміри економічної сили в умовах інтернаціоналізації 

глобального господарства 

 

Ефективність формування і реалізації економічної сили країн залежить 

від широкого спектра інституцій, інституціональної структури господарства 

країни та світової економіки в цілому. Поняття інституцій має широке 

тлумачення від формальних організацій і права, які визначають тип соціально-

економічної моделі до неформальних звичаїв та правил, пов’язаних з панівними 

цінностями у суспільстві.  

Важливість інституцій для успіху країни підкреслюють Д. Асемоглу і 

Дж. Робінсон. На історичних прикладах, вони показують, як політичні інституції 

визначають економічні інституції, що визначають стимули до навчання, 

заощаджень, інвестицій, модернізації тощо. Екстрактивні інституції призводять 

до експропріації ресурсів у більшості населення, створюють бар’єри для 

економічної діяльності, стримують ринковий механізм на користь меншості, що 

гальмує в решті решт розвиток країни. Інклюзивні інституції, навпаки, 

посилюють економіку країни. Такі інституції захищають права власності, 

правопорядок, забезпечують надання державних послуг, знижують бар’єри для 

економічної діяльності, дозволяють людям вільно обирати професію [354]. 
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Цінності. В кожній країні перелік основних цінностей може різнитися. Їх 

сукупність значною мірою визначає особливості ментальності суспільства в 

країні. Наприклад, у випадку США Дж. К. Грейсон і К. О’Делл відзначають 

роль ставлення до приватного сектора і праці, моральних цінностей, психології 

винятковості, культури лобізму [56]. Вказується і на поняття американської 

мрії, основаної на успішному зовнішньому житті особистості [192]. 

Незважаючи на занепокоєння щодо конфлікту між багатими та бідними 

американці, маючи схильність до індивідуальної відповідальності, хотіли не 

перерозподілу доходів, а рівних можливостей [686]. Теорія ліберальної 

економіки, основним ідеологом і реалізатором моделі якої є США, є однією з 

головних складових культурного експорту США [240, с. 36]. 

Для низки азіатський країн, включаючи Китай, зі схильністю до 

заощадливості на противагу цінностей споживацтва характерна висока норма 

заощаджень та інвестицій. А у дослідженні PricewaterhouseCoopers частка 

інвестицій у ВВП є статистично значущим позитивний фактором економічного 

зростання [709]. 

При просуванні власних (або нових у власних інтересах) економічних 

цінностей, ідеології, норм та інститутів необхідно враховувати ряд 

закономірностей і рекомендації. Найкраще, якщо така ідеологія адекватна 

викликам часу, прийнятна для більшості країн і використовується всередині 

країною, яка її пропагує і користується довірою [95; 163; 560]. 

Але цінності в тій чи іншій мірі представлені в багатьох країнах, тому 

вони мають транснаціональний характер. Ними не так легко маніпулювати, 

вони можуть мати неоднаковий вплив на держави [725, с. х-xі]. Цінності часто 

підтримуються не тільки державою, а й неурядовими організаціями, 

віртуальними мережами тощо.  

Цінності можуть змінюватися з часом. Наприклад, із зростанням рівня 

життя в Китаї у 2012 р. порівняно з 2008 р. суттєво зросла кількість осіб, які 

переймаються продовольчою безпекою, якістю промислових товарів, пенсійним 

забезпеченням, а також корупцією, умовами праці, нерівністю у доходах при 
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зниженні частки людей, які переймаються зростанням цін [514, с. 9]. 

На нашу думку, кожна цінність, ідеологія несуть у собі геополітичний та 

геоекономічний аспект, незважаючи на свою можливу формальну 

космополітичність (екологічні цінності, демократичні цінності, соціальна 

справедливість тощо). Наприклад, якщо основна частина прибічників певної 

ідеології або ресурси, які їм належать, сконцентровані в якійсь країні або групі 

країн, то прибічники з решті світу можуть свідомо чи несвідомо діяти в 

інтересах тієї країни або групи країн. Хоча зворотній характер впливу також 

може існувати.  

ХХ століття показало переваги країн з демократичними цінностями в 

економічному розвитку. Чисельність жорстко тоталітарних суспільств 

зменшилася, вони або трансформувалися або опинилися на периферії світової 

економіки. Проте частина авторитарних країн адаптувалася, посилила рівень 

економічної свободи і займає вагому частину у світовій економіці. Фактично 

для успішного економічного і технологічного розвитку в умовах швидких 

глобальних трансформаційних змін має бути забезпечений принаймні 

необхідний мінімум політичних свобод і рівня відкритості суспільства. 

Соціально-економічна модель країни. Інституції багато у чому визначають 

характер соціально-економічної моделі країни. Остання в свою чергу впливає 

на ефективність функціонування економіки і, відповідно, здатність до 

нарощування твердої економічної сили, а також економічну привабливість 

країни і, відповідно, її м’яку економічну силу.  

Наприклад, соціально-економічна модель формує стимули до праці й 

інвестування. Зокрема у 2012 р. вважали, що праця впливає на успіх, абсолютна 

більшість населення у США (77%). В Китаї відповідна частка людей становила 

45%, у країнах ЄС від 43% (Греція, Італія) до 56-57% (Великобританія, Іспанія), 

у Росії 35%, Японії 40% [628, с. 15].  

Вибір оптимальної моделі для кожного конкретної країни має 

враховувати особливості ментальності суспільства. З одного боку розбудова 

необхідних інституцій має компенсувати можливі недоліки, пов’язані з 
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панівними цінностями у суспільстві. З іншого боку еволюція цінностей і потреб 

в процесі економічного розвитку знаходить своє відображення і в 

інституційному розвитку. Найуспішнішими соціально-економічними моделями 

можна вважати ліберальну американську модель, соціально-орієнтовану 

європейську, гіпердинамічну регульовану китайську.  

Наприклад, для США характерні низькі податки, відносно невеликі 

перерозподіл доходів і забезпечення соціальних послуг державою, помірний 

рівень втручання держави в економіку регулювання, інтенсивна праця, 

схильність до ризику та змін. При схожих рівнях погодинної оплати праці та 

тривалості життя економічна модель ЄС відрізняється від США схильністю до 

вільного часу, безпеки та стабільності [551], вищою часткою державних витрат 

і податків у ВВП, роллю соціального захисту і профспілок, регламентацією 

ринку праці та нижчою нерівністю у доходах [163]. Про соціальну 

орієнтованість континентальної Західної Європи свідчить те, що серед 

розвинутих країн у Північній Європі найнижча частка низькооплачуваних 

робочих місць (6-8%), а найвища в США та Великобританії (21-25%) [108]. 

Тривалий час привабливість соціально-економічної моделі була складовою 

регіонального і глобального впливу ЄС.  

Об’єднуючими особливостями сучасних західних економічних моделей є 

високі стандарти корпоративного управління, гарантії прав власності для 

широкого кола інвесторів (а не тільки пов’язаних з політичною владою), низький 

рівень корупції, захист конкуренції і повага до прав інтелектуальної власності. 

На нашу думку, в сучасних умовах вони є необхідною умовою для економічного 

лідерства за рахунок високого рівня економічного і технологічного розвитку. 

Інакше країна часто задовольняється стратегією наздоганяючого розвитку, коли 

розвиток відбувається за рахунок експорту до ринку передових країн, що 

розширяється, та імпорту технологій, які створюються за кордоном.  

Гарантії прав власності є умовою для довгострокових інвестицій, які 

мають тривалий термін окупності (важка промисловість, енергетика, 

інноваційний сектор тощо). Корпоративне управління сприяє захисту інтересів 
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широкого кола інвесторів від можливих зловживань з боку менеджменту. Це 

сприяє кращій мобілізації ресурсів у країні для інвестицій в розвиток. Корупція 

з одного боку є засобом подолання негативних наслідків забюрократизованості. 

Але негативних наслідків корупції більше. Вона підвищує транзакційні 

витрати; є елементом рентних платежів на користь непродуктивної діяльності; 

сприяє монополізації господарської діяльності; спотворює державний 

управлінський і ринковий механізми, які мали би сприяти розвитку найбільш 

ефективних виробників, особливо в процесі державних закупівель. Боротьба із 

зловживаннями монопольним становищем сприяє захисту ефективних 

виробників. Захист прав інтелектуальної власності сприяє розвитку 

високотехнологічного і культурнокреативного секторів економіки, але посилює 

країну перш за все в умовах панівних позиції її в цих галузях принаймні на 

локальному або регіональному рівні. 

Привабливість економічної моделі Китаю базується на стабільно 

високому економічному зростанні. ЇЇ особливість полягає й у характері 

управлінської системи, в основі якої лежить Комуністична партія Китаю. 

Остання змогла гнучко адаптуватися до тенденцій розвитку світової економіки, 

уникаючи в сучасних умовах надмірного консерватизму в стратегії 

економічного розвитку.  

На відміну від західних моделей фінансування розвитку відбувається 

значною мірою через державні фінансові установи. ЄС займає проміжне місце за 

участю держав у фінансовій системі, проте в нього висока залученість держави 

до перерозподілу ВВП характерна радше для сектора соціальних послуг та 

трансфертів. У фінансуванні розвитку в ЄС більшу роль грають банки, в США 

корпорації більше покладаються на фінансування з фондовому ринку. 

Також в основі західних економічних моделей розвиток базується перш за 

все на основі сектора послуг (фінансові, ділові тощо), а китайська модель – це 

модель індустріального розвитку і досягнення домінування в цілому ряді 

промислових галузей. А основні зрушення у продуктивності праці 

відбуваються саме в сфері промисловості, а не послуг. Проте розвиток 
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технологій штучного інтелекту у майбутньому може різко підвищити 

продуктивність і в сфері послуг. 

В Західних суспільствах на додаток до системи соціального захисту 

одним з інструментів вирівнювання можливостей став доступ до кредитування. 

Кредитні рейтинги стали одним з інструментів мотивації до ефективної 

економічної діяльності. В той же час інновацією Китаю стає система 

соціального рейтингу, який включає ширше коло аспектів поведінки та впливає 

на доступ громадян до різних послуг та працевлаштування. 

Але і в цих трьох моделях існують недоліки: надмірне суспільне 

розшарування, втручання в економіку, умови праці тощо. Незважаючи на 

традиційне лідерство, економічна криза похитнула віру людей у власну 

економічну модель й у західних суспільствах (наприклад, по ЄС див. у [682]).  

Не вдалося сформувати власну привабливу економічну модель Росії, До 

негативних складових відносили корупцію і хабарництво, показово високе 

класове розшарування, суспільство споживання у столиці [64]. Але 

толерантність до непрозорих корпоративних структур є об’єднуючим фактором 

для Росії з рядом інших країн, зокрема в СНД. Ринки СНД є відносно 

ризикованими для західних інвесторів і багато часу уходить на доведення свого 

прийнятного фінансового та юридичного статусу, у той час як з російськими 

інвесторами ця проблема вирішується не так формально [105, с. 29]. 

Важливою характеристикою соціально-економічної моделі країни, яка 

характеризує її привабливість, є рівень розшарування населення за доходами та 

його динаміка. На рівні широкої громадськості успішність економічної моделі 

часто сприймається на основі динаміки їх персональних абсолютних і відносних 

доходів. Для оцінки зростання добробуту до приросту ВВП варто застосовувати 

поправку на динаміку нерівності розподілу доходів. Нами розраховані коригуючі 

коефіцієнти для 74 країн і територій за період 1995-2009 рр. [271; 422]. Для цього 

використані річні дані по розподілу доходів населення на децильній основі [474]. 

У середньому у світі поправка на нерівність виявилася на порядок нижчою за 

темпи економічного зростання. Хоча основною методологічною проблемою було 
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неврахування тіньових доходів. 

Але по країнах ситуація різнилася. Спостерігалося скорочення нерівності 

доходів у країнах, де вона була високою (переважно Латинська Америка), і 

зростання в регіонах, де вона була низькою (Північна Європа) або 

спостерігалися високі темпи економічного зростання (наприклад, Нігерія, 

Китай, Туркменістан). Зокрема, в Китаї приріст ВВП мав бути скоригованим у 

меншу сторону на 17% за 15-річний період, а в Бразилії на 18% у більшу. Але 

все одно корекція приросту ВВП мало вплинула на рейтинг країн за темпами 

економічного розвитку. В першу вісімку лідерів входили ті самі країни з 

невеликими змінами: Азербайджан, Китай, Казахстан, Білорусь, Естонія, 

В’єтнам, Литва, Індія. Поправка підвищила у рейтингу місця США і Німеччини 

на 2 позиції, Бразилії на 26 позицій, не змінила рейтинг Китаю та Індії, 

погіршила у рейтингу місця Росії на 3 позиції, Японії та України на 1 місце. 

Соціально-економічні моделі, як і країни, конкурують одна з одною. 

Держави часто орієнтуються на соціально-економічні моделі країн-лідерів, 

намагаючись копіювати та адаптувати їх елементи до своєї країни. Так 

відбувається поширення передового досвіду та ефективних інституцій. Проте 

якщо відтворення того чи іншого типу моделі стає самоціллю з ідеологічних 

міркувань або засобом самоідентифікації для суспільства, є засобом збереження 

влади правлячої еліти, можлива ситуація, за якої консервується менш ефективна 

модель економіки. Тоді вона стає фактором слабкості, а не сили країни. 

Розглянемо тепер роль різних типів інституціональних одиниць у 

формуванні економічної мили країни. 

Значення недержавних суб’єктів. На міжнародному рівні під центрами 

економічної сили, як правило, розуміються країни або інтеграційні утворення 

(макроекономічний підхід). Проте значна частина економічної сили знаходиться 

й у суб’єктів міжнародного, наднаціонального, транснаціонального чи 

субнаціонального рівня. Їх також можна розглядати як самостійні суб’єкти 

економічної сили. Наприклад, М. Улмер центр сили визначає як фізичну особу, 

організацію, групу фізичних осіб або організацій, рішення яких здійснюють 
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помітний вплив на національну економіку [729] (мікроекономічний підхід). З 

іншого боку їх дії можуть посилювати або послаблювати економічну силу 

країни. Країні вигідно використовувати інституції різного рівня як додатковий 

інструмент, спрямовуючи їх ресурси, вплив та повноваження на вирішення задач 

економічного розвитку. А А. Старостіна, В. Кравченко і Г. Личова розглядають 

участь в інтеграційних утвореннях, міжнародних організаціях, присутність 

транснаціональних компаній як фактори м’якої сили країни [227]. 

У табл. Ж.1 подано існуючі класифікації недержавних суб’єктів 

міжнародних економічних відносин. Г. Тревертон і С. Джонс, узагальнюючи 

результати семінару, організованого корпорацією RAND разом з іншими 

установами, вказують, що недержавні суб’єкти сили включають широкий 

спектр утворень від терористів та наркоторговців до лобістських груп, 

дослідницьких установ та приватних корпорацій. Держави мають оперувати в 

рамках системи, яка включає й ці суб’єкти та транснаціональні сили, які вони 

утворюють [725, с. x]. Про перерозподіл сили на користь недержавних суб’єктів 

свідчать такі тенденції: 

- держава не володіє монопольним доступом до інформації; 

- революція в інформаційних технологіях перерозподілила діяльність від 

урядів до інших суб’єктів, оскільки ринки реагують швидше за уряд; 

- виникли нові канали інформації та нові голоси, яким довіряють; 

- низька вартість передачі інформації призвела до того, що стало легше 

координувати великі та фізично відокремлені групи; 

- уряди є консервативними структурами за своєю природою, тому зміни 

часто ініційовані недержавними суб’єктами;  

- інформаційні технології змінили поняття кордонів у часі та просторі [725, 

с. xі]. 

Т. В. Кальченко і В. П. Кундиревич також вказують, що перерозподіл 

повноважень від національних держав продовжиться і вгору, і вниз. 

Повноваження концентруватимуться в кожній сфері на тому рівні, де це буде 

найбільш ефективно [92].  
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Охарактеризуємо можливості кожного з видів суб’єктів та їх зв’язок з 

економічною силою країни. На нашу думку до недержавних суб’єктів 

економічної сили на міжнародній арені можна віднести національні або 

транснаціональні приватні компанії та банки; міжнародні економічні 

організації; інтеграційні утворення; коаліції та неформальні групи країн; міста 

та регіони; формальні та неформальні структури, що підтримують цінності або 

ідеологію з економічними наслідками; нелегальні структури; фізичних осіб. 

Транснаціональні суб’єкти. Головним таким суб’єктом можна вважати 

компанії (та банки), особливо ТНК (або БНК – багатонаціональні компанії). 

ТНК контролюють практично половину світової економіки [187], найбільші з 

них за впливовістю випереджають багато держав і часто краще забезпечені 

фінансовими ресурсами за міжнародні організації [128; 592, с. 44-45]. Про 

потужну роль у світовій економіці ТНК вказують й О. І. Рогач [201], 

Л. В. Руденко-Сударєва та інші вчені [204]. Як одна з важливих функцій 

держави розглядається захист своїх ТНК на світовій арені [10, с. 232].  

Часто вони демонструють самостійну поведінку в процесі пошуку засобів 

максимізації прибутку та мінімізації витрат. Наприклад, це стало причиною 

переміщення частини їх виробничої діяльності з розвинутих країн до низки 

країн, що розвиваються. В результаті від цього суттєво виграли багато 

приймаючих країн, наприклад, як Китай, які набули більшої ваги в світовій 

економіці за рахунок прискорення економічного і технологічного розвитку. 

Проте навряд чи слід говорити, на нашу думку, про свідому диверсію ТНК 

проти національних інтересів країн свого походження з таких міркувань: 

- принаймні на початковому етапі інвестиції ТНК за кордон сприяли 

посиленню економічного впливу країн базування ТНК за допомогою залучення 

інших країн до сфери свого впливу і контролю над ключовим галузями, а іноді 

й фактично політичною системою приймаючих країн; 

- інвестиції дали суттєвий ефект для нарощення економічної сили 

приймаючих країн тільки з часом: наприклад, якщо перші інвестиції з США до 

комуністичного Китаю почали заходити після реформ Ден Сяопіна, то набуття 
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Китаєм статусу потужного конкурента США відбулося тільки у ХХІ столітті, 

тобто через 2-3 десятиліття (як правило це більше ніж горизонт планування 

правлячої еліти, яка часто орієнтується на короткострокові цілі в рамках 

виборчого циклу); 

- економічна політика країн базування ТНК формується на основі 

компромісу між коротко-і довгостроковими інтересами великого бізнесу, інших 

впливових груп та електорату – широкої громадськості, інтереси яких не завжди 

співпадають. Тому постає питання, що вважати національними інтересами 

залежно від ступеня погодженості інтересів конкретних груп населення.  

В результаті сформувалося поле для транснаціонального суперництва, 

коли ТНК конкурують одна з одною використовуючи як інструменти ресурси 

та вплив на політику країни базування та приймаючої країни. Побічним 

процесом стає перерозподіл економічної сили між країнами. 

Є і альтернативні точки зору на співвідношення ролі ТНК та держав. 

Держави залишаються ключовими суб’єктами у світовій економіці, про що 

свідчить частка державного бюджету у ВВП та її динаміка в половині з десяти 

найбільших країн [592, c. 49]. Корпорації сприяють розширенню сфери 

економічного впливу країни базування [171; 256], сприяють економічному 

розвитку переважно країн ядра та напівпериферії глобальної економіки. Як 

зазначає Ф. Перру, країна схильна до домінування, коли в неї є сильні 

олігополії в сфері стратегічно важливих товарів та послуг, а переговорна сила 

посилюється урядом [552, с. 8-9]. 

Виходячи з характеристики ТНК В. Сіденка [669], справжні глобалізовані 

ТНК є рідкістю. Незважаючи на процеси транснаціоналізації, корпорації не стали 

повністю глобальними без прив’язки до конкретного місця. Їх операції радше 

регіоналізовані, ніж глобалізовані. В найбільших економіках (США, Японія та 

Німеччина) індекс транснаціоналізації ТНК нижчий [592, с. 52-56]. Ми можемо 

пояснити це тим, що ці країни самі по собі мають ємний ринок і значні ресурси. 

ТНК часто також обмежені у своєму бажанні реалізовувати економічну 

силу з боку акціонерів, споживачів та урядів. Вони можуть бути вразливими до 
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громадської думки, засобів масової інформації, можливості судових позовів, 

акцій громадської непокори, зміни політики уряду, втрати ринку [463, с. 189]. 

Ф. М. Ебботт вказує, що переговорну силу ТНК визначають такі 

економічні ресурси: інвестиційний капітал або доступ до капіталу, технологія, 

якість менеджменту та міжнародні ринки. Силу приймаючої країни – вартість 

природних ресурсів, які цікавлять ТНК; географічне положення; доступність 

ресурсів з інших країн; рівень економічного розвитку; структура її ринку 

капіталу; рівень доходів населення; розмір споживчого ринку; умови ринку 

праці; інвестиційні умови, запропоновані іншими країнами зі схожими 

ресурсами; присутність інших іноземних інвесторів на її території [353]. 

Різняться й думки щодо ролі компаній, контрольованих державою. З 

одного боку, їх можна розглядати як агентів держави, які можуть переслідувати 

не лише комерційні цілі. Наприклад, коли йдеться про створення національних 

нафтових компаній у власності держав, у результаті чого більшість доведених 

нафтових запасів світу знаходяться під контролем урядів [380]. З іншого боку, 

їх поведінка може бути досить самостійною від уряду [525; 661, с. 69]. 

Наднаціональними суб’єктами є міжнародні організації, інтеграційні 

утворення та коаліції країн. Міжнародні організації характеризуються 

диспропорціями у представництві в їх управлінні країн-членів і мають ресурси, 

що поступаються фінансовим ресурсам впливових країн [72; 107], що часто 

ставить їх у залежність від провідних центрів економічної сили. Наприклад, у 

МВФ та Світовому банку домінуючим є вплив США та ЄС. У результаті 

розрахунки підтверджують, що МВФ надає більше грошей урядам країн, 

пов’язаним із США, або принаймні ЄС, або голосуючим разом із Великою 

Сімкою у Генеральній асамблеї ООН [633, с. 4]. З іншого боку міжнародні 

організації також призводять до перерозподілу ресурсів на користь слабших 

країн на поворотній або безповоротній основі.  

Незважаючи на посилення глобального рівня управління, час від часу, 

впливовість міжнародних організацій переживає спад. Наприклад, декілька 

років напередодні світової кризи 2008 р. склалася ситуація, що кредити МВФ 
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майже не користувалися попитом внаслідок стабільності світової економіки: 

борг країн перед МВФ стабільно скорочувався. Але криза різко підвищила 

значущість цієї організації, й не тільки для країн, що розвиваються. 

Об’єднання країн з глибоким рівнем інтеграції, де сформований 

наднаціональний бюрократичний апарат і тісно пов’язані інтереси країн-

учасників можна вважати також суб’єктами економічної сили. Як правило, це 

рівень економічного союзу, в рамках якого здійснюється спільна або погоджена 

економічна політика. Наприклад, ЄС за рахунок розширення компенсує 

відносне послаблення країн-членів у старому складі в умовах швидкого 

розвитку Китаю та деяких інших країн, що розвиваються. Це дозволяє зберігати 

свій вплив у світовій економіці. Також А. Кудрявцев вказує, що інституції ЄС 

можуть впливати на м’яку силу цього інтеграційного утворення, перевагами 

якої користуються індивідуальні країни-члени [562, с. 9]. 

В англомовній літературі як і до країн, до економічних союзів також 

застосовують термін економіка (англійською economy). На нашу думку це 

відображає те, що як країни, так і економічні союзи можна розглядати як 

суб’єктів (економічної сили) макрорівня. За менш глибокого рівня інтеграції 

(спільні ринки, митні союзи) наднаціональні інституції мають обмежені 

повноваження, в результаті суб’єктність таких інтеграційних блоків є 

дискусійною. А ЗВТ, хоча і полегшує взаємопроникнення національних 

економік, не передбачає створення постійних наднаціональних інституцій, тому 

їх не можна вважати суб’єктами економічної сили. 

Всередині регіональних об’єднань також як і на глобальному рівні 

формуються свої центри економічної сили та політичного впливу. Країни-лідери 

є ініціаторами об’єднання [4], які значною мірою впливають на рішення в рамках 

інтеграційних блоків. Наприклад, у Митному Союзі на той момент ЄврАзЕС 

митні ставки були гармонізовані переважно до рівня ставок Російської 

Федерації, відповідно економіка якої могла не так сильно відчути зміну правил 

торгівлі. В рамках НАФТА домінуючий вплив здійснює США, корпорації яких 

достатньою мірою присутні в економіках Мексики та Канади. В політиці ЄЦБ 
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часто відчувалися традиції монетарної політики, притаманні Німеччині. З іншого 

боку, завдяки рівноправному членству інтеграційні утворення можуть 

посилювати малі країни, завдяки ефекту масштабу в економічній діяльності, 

взаємної стабілізації та колективній переговорній силі відносно третіх країн. 

Інші наднаціональні суб’єкти включають коаліції (наприклад Група 10) та 

неформальні угруповання країн («Друзі риби») із спільною погодженою 

позицією в міжнародних організаціях. Формалізовані коаліції передбачають 

вищий ступінь координації, орієнтованість на мету та стійкість до зовнішніх 

впливів ніж неформальні угруповання. Коаліції поділяються на спеціалізовані 

та універсальні; інтеграційні, незалежні та змішані; гомогенні та гетерогенні 

(включають країни з однаковим та різним рівнем розвитку, відповідно); прості 

та парасолькові (останні об’єднують декілька угруповань) [264]. Вони також 

дозволяють своїм членам колективно використовувати свій вплив для 

досягнення економічних і політичних цілей. 

Субнаціональні суб’єкти. На роль регіонів країни у забезпеченні 

економічної сили і конкурентоспроможності держави вказують 

О. А. Швиданенко [327], А. І. Мокій, Н. А. Мікула, О. І. Дацко [156], 

В. П. Марущак [141]. Виділяються регіони-лідери, де сконцентрована значна 

частина економічної активності та які є регіонами-донорами для державного 

бюджету, місцем базування провідних компаній або постачальниками 

ключових ресурсів: Північний Схід у США, Західна Європа в ЄС, Південний 

Схід у Китаї. Іноді навіть використовується термін «регіональна держава» 

(наприклад, Північна Італія, Баден-Вюртемберг, Силіконова долина) [128]. 

Депресивні, віддалені, малонаселені регіони відволікають частину ресурсів 

на себе, проте вони, на нашу думку, є складовою економічного потенціалу і в 

довгостроковій перспективі можуть стати прибутковими внаслідок 

технологічних зрушень, кліматичних змін, винайдення корисних копалин, 

дифузії економічного розвитку, економічної політики. Наприклад, здешевлення 

технологій морського перевезення зрідженого газу робить економічно доцільним 

видобуток газу у віддалених або острівних районах. У ЄС відбувалася дифузія 
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економічного розвитку на користь периферійних країн і регіонів.  

Окрему категорію становлять регіони, які де-факто є невизнаними 

квазідержавами [128]. Політична невизначеність і економічна дезінтеграція в 

таких умовах є часто фактором послаблення економіки країни. 

Погляди науковців на економічне значення для країни великих міст 

подано у табл. Ж.2. Найбільші міста за економічною впливовістю 

випереджають більшість національних економік світу. До рейтингу 

найвпливовіших міст FutureBrand увійшли: Нью-Йорк, Лондон, Пекін, 

Вашингтон, Москва, Токіо, Париж, Берлін, Шанхай, Дубаї, Гонконг, Сінгапур, 

Нью-Делі, Сан-Паоло, Ріо-де-Жанейро, Лос-Анджелес, Рим, Торонто, Сеул, 

Мумбаї [437, с. 27]. Як ми бачимо, найвпливовіші міста розташовані переважно 

в США, ЄС і Китаї. Але розмір міста не забезпечує автоматично добробут і 

економічну силу. Існує нелінійна залежність між продуктивністю на душу 

населення та кількістю населення міста, з максимумом продуктивності при 

населенні у декілька мільйонів жителів [588].  

Міста також можуть додавати м’якої економічної сили країні [437, с. 28]. 

Наприклад, Ю. Б. Бочаров у 2010 р. розрахував, що кількість веб-сторінок зі 

словом Мінськ вдвічі більша ніж зі словом Білорусь, з Києвом – становила 

0,75% від сторінок зі словом Україна, з Баку – 11,7% від сторінок з 

Азербайджаном [30]. Припускаємо, що це може стосуватися й інших міст 

(наприклад, Лондон, Рим) або регіонів (Голландія, Англія). 

Рівень поширення кримінальних та напівлегальних структур також 

впливає на розподіл економічної сили між країнами. Проблеми з безпекою, які 

вони створюють, призводять до прямих матеріальних втрат легальних суб’єктів 

та підвищеного попиту на зброю та інші засоби безпеки, а відповідно і на 

продукцію країн, які їх експортують. 

Ряд фізичних осіб за величиною контрольованих ресурсів (мільярдери, 

менеджери великих компаній, урядовці) також можуть випереджати малі 

економіки країн-світу або можуть бути впливовими опосередковано завдяки 

генерації ідей та здійснення оцінок (провідні вчені-економісти). Як правило, 
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впливові особи сприяють посиленню країни центру їх економічної активності 

або резиденції, але можуть послаблювати у випадках втечі капіталу, надмірного 

споживання розкоші, корупції або помилкових рішень. 

Forbes [714] публікує рейтинг мільярдерів за їх оціненими статками. Нами 

систематизовано ці дані по країнах світу (див. табл. 2.1) і розраховані частки у 

сукупному їх багатстві. На США припадає більше третини активів мільярдерів, 

що майже вдвічі більше ніж у ЄС та у 3-4,5 рази більше ніж у Китаї. Подібна 

асиметрія пояснюється вищими доходами на душу населення та суттєвою 

нерівністю розподілу доходів у США.  

У Гонконгу сконцентровано близько 30% активів мільярдерів Китаю. 

Росія та Індія посіли 5 і 6 місця. На Україну припадає лише 0,17% таких 

активів. Якщо порівняти із часткою країн у світовій економіці, в Росії явно 

сильніше відчувається вплив найбагатших осіб в економіці, в Японії – навпаки. 

Е. В. Балацький та А. Б. Гусєв вводять поняття коефіцієнту олігархічності 

національної економіки як співвідношення особистого капіталу мільярдерів 

країни з першої сотні переліку Форбс до ВВП. За цим показником чи не 

лідером була Росія, яка більше ніж у 3 рази випереджала США та європейські 

країни, але поступалася Швеції та Гонконгу (але в останніх випадках йдеться 

про країни з невеликою кількістю населення) [16]. 

Інвестиційні активи мільйонерів були розподілені в 2014 р. (2010 р.) так: 

у США 28,8% (27,3%), АТР 28% (25,3%), Європі 23% (23,9%), Латинській 

Америці 13,6% (17%), Близькому Сході 4% (3,9%), Африці 2,6% (2,7%) 

(розраховано за: [713]). Як бачимо, відбулося явне посилення позицій заможних 

осіб з АТР, невелике посилення в США та на Близькому Сході, явне 

послаблення у Латинській Америці, невелике послаблення і Європі та Африці. 

Узагальнено роль різних недержавних суб’єктів для економічної сили 

країни  в табл. 2.2. 

Роль інституціональної структури економіки в процесі розподілу і 

перерозподілу створеної вартості. Впливовість різних інституціональних 

одиниць  позначається  на  розподілі  та  перерозподілі  створеної  вартості,  що 
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Таблиця 2.1 

Багатство і кількість мільярдерів по країнах у 2015 р. 
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США 2567 537 36,39 29,34 Єгипет 23.5 8 0,33 0,44 

ЄС 1437 343 20,37 18,74 Нігерія 23 5 0,33 0,27 

Китай 565 213 8,01 11,64 ОАЕ 19.2 4 0,27 0,22 

Німеччина 435 103 6,17 5,63 Колумбія 18.5 3 0,26 0,16 

Росія 337 88 4,78 4,81 Кіпр 15.8 5 0,22 0,27 

Індія 294 91 4,17 4,97 Чехія  15.5 5 0,22 0,27 

Франція 253 47 3,59 2,57 Ліван 14 7 0,20 0,38 

Гонконг 246 56 3,49 3,06 Україна 12 5 0,17 0,27 

Бразилія 181 54 2,57 2,95 Польща 11.5 5 0,16 0,27 

Великобританія  171 53 2,42 2,90 Аргентина 11 5 0,16 0,27 

Італія 156 39 2,21 2,13 Казахстан 10.8 5 0,15 0,27 

Мексика 144 16 2,04 0,87 Нова Зеландія 9.9 2 0,14 0,11 

Канада 135 39 1,91 2,13 Венесуела 9.6 3 0,14 0,16 

Іспанія 116 21 1,64 1,15 Перу 8.8 6 0,12 0,33 

Швеція 116 23 1,64 1,26 Бельгія 8.2 3 0,12 0,16 

Швейцарія  99 29 1,40 1,58 Португалія 8.2 3 0,12 0,16 

Японія 98 25 1,39 1,37 Фінляндія 8 5 0,11 0,27 

Тайвань 82 33 1,16 1,80 Греція 7 3 0,10 0,16 

Республіка Корея 78 30 1,11 1,64 Кувейт 5.9 5 0,08 0,27 

Австралія 69 27 0,98 1,48 Марокко 5.3 3 0,08 0,16 

Індонезія 56 23 0,79 1,26 Грузія 5.2 1 0,07 0,05 

Таїланд 55 16 0,78 0,87 Монако 4.7 3 0,07 0,16 

Сінгапур 54 19 0,77 1,04 Есватіні 3.9 1 0,06 0,05 

Ізраїль 54 17 0,77 0,93 Ангола  3.3 1 0,05 0,05 

Саудівська Аравія 52 10 0,74 0,55 Алжир  3.1 1 0,04 0,05 

Туреччина 52 32 0,74 1,75 Танзанія 2.3 3 0,03 0,16 

Філіппіни 51 11 0,72 0,60 Оман 2.2 2 0,03 0,11 

Малайзія 49 12 0,69 0,66 Румунія 2.2 2 0,03 0,11 

Чилі 40 12 0,57 0,66 Джерсі 1.8 1 0,03 0,05 

Австрія 30 7 0,43 0,38 В’єтнам 1.7 1 0,02 0,05 

Ірландія 30 5 0,43 0,27 Ісландія 1.3 1 0,02 0,05 

Південна Африка 29 7 0,41 0,38 Непал 1.3 1 0,02 0,05 

Нідерланди 28 9 0,40 0,49 

Сент-Кіттс і 

Невіс 1.2 1 0,02 0,05 

Данія 26 5 0,37 0,27 Уганда 1.1 1 0,02 0,05 

Норвегія 25 10 0,35 0,55 Гватемала 1 1 0,01 0,05 

Джерело: розраховано за [714]. 
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Таблиця 2.2 

Наднаціональні, транснаціональні та субнаціональні суб’єкти  

Тип суб’єкта Вплив на національні економіки Індикатори економічної 

сили 

ТНК та інші 

бізнес-

структури 

Контроль інвестиційних потоків, 

структури виробництва, вплив на 

технологічний розвиток. Збільшують 

економічні сфери впливу країн-базування. 

Сприяють економічному розвитку країн 

ядра, але ще більше напівпериферії. 

Прибуток, частка ринку, 

активи, людський капітал, 

сила корпоративного 

бренда 

Міжнародні 

організації 

Нерівномірне представлення країн в 

управлінні, одержанні фінансування, 

рекомендації та регуляторні вимоги. 

Спектр повноважень, 

фінансові ресурси, ВВП 

країн-членів 

Інтеграційні 

утворення 

Збереження або посилення економічної 

впливовості країн-членів, домінування 

найсильніших країн-членів, компенсаторні 

механізми для економічно слабших країн. 

ВВП країн-членів, глибина 

інтеграції, міжнародні 

економічні транзакції 

всередині інтеграційного 

блоку, бюджет 

наднаціональних органів 

Коаліції та 

неформальні 

групи країн 

Посилення колективного впливу країн-

учасниць у певній сфері. Часто є 

інструментом впливу помірно великих 

країн та економік середньої величини. 

Величина ВВП або 

економічної сфери країн-

учасниць, яка стала 

причиною формування 

коаліції 

Регіони країн Регіони-лідери забезпечують основну 

частину національної економічної сили. 

Депресивні, віддалені або малонаселені – 

за інших обставин можуть посилювати 

країну в довгостроковій перспективі. 

Неконтрольовані регіони – послаблюють. 

Валовий регіональний 

продукт, статус регіона-

донора в державному 

бюджеті 

Великі міста Забезпечують основну частину 

національної економічної сили. 

Валовий продукт міста, 

міжнародні фінансові 

потоки, присутність ТНК 

Мережі та 

організації, що 

підтримують 

певні цінності 

Посилюють економіки країн, які краще 

пристосовані до функціонування в умовах 

домінування цих цінностей  

Фінансові, людські ресурси, 

присутність в 

інформаційному просторі, 

вплив на політику 

Кримінальні 

структури 

Економічні втрати країн, де здійснюють 

активність ці структури. Посилюють 

країн-експортерів засобів безпеки. 

Фінансові, людські ресурси, 

економічні зв’язки з 

легальними структурами 

Фізичні особи Посилюють економіку країни проживання, 

центру економічної активності. 

Послаблюють у випадку виведення 

капіталу за кордон, заміщення 

модернізації споживанням розкоші, 

корупції управлінських кадрів або 

методологічних помилок. 

Власність, контрольовані 

активи, управлінські 

рішення під впливом ідей 

особи 

Джерело: складено автором особисто та за результатами мета-дослідження [72; 103; 

107; 141; 156; 171; 188; 212; 221; 256; 264; 327; 353; 488; 562, с. 9; 725; 731]. 
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характеризує співвідношення між економічною силою цих одиниць (прямо) і 

країнами (опосередковано, якщо задіяні суб’єкти – резиденти різних країн). 

Ідеться про компоненти вартості, вказані в табл. 2.3. 

Наприклад, прибуток за умов можливості ним розпоряджатися 

характеризує наявність значної економічної сили у власників фірми (внаслідок 

як реалізації існуючої в них економічної сили, так і зростання її внаслідок 

накопичення нових ресурсів). А непрямо висока норма прибутку посилює 

непрямих бенефіціарів, на користь яких далі розподіляється прибуток: 

наприклад,  виробники  престижних  товарів  та  власники  нерухомості.  Високі 

витрати на сировину та комплектуючі можуть відображати необхідність 

купувати у постачальника монополіста, або приховані трансферти закордон за 

допомогою трансфертного ціноутворення в рамках однієї ТНК. 

Побічні безкоштовні послуги виникають, наприклад, коли будівництво 

архітектурно-привабливих офісних споруд для самої фірми збільшує рівень 

естетичного задоволення мешканців населеного пункту та туристів, або коли 

реклама є засобом фінансування випуску інформаційної продукції. Це є 

прикладом позитивних ринкових екстерналій. Тіньові потоки коштів або інших 

цінностей включають хабарі за звільнення від відповідальності або уникнення 

адміністративних процедур, виплати під тиском за можливість нормального 

функціонування, вкрадене працівниками. Виплати, які несуть у собі елементи 

страхових відносин включають не тільки операції страхових компаній. 

Наприклад, зберігання коштів у вигляді низькодохідних, але надійних 

інструментів, деномінованих в іноземній валюті, означає пільгове кредитування 

емітентів цієї іноземної валюти. 

Справедливий і ефективний розподіл вартості в середині країни має 

посилювати країну подвійно: завдяки збільшенню твердої (зростання 

макроекономічної ефективності, швидкий економічний розвиток і відповідно 

зростання величини економіки) і м’якої економічної сили (привабливість 

економічної моделі). Наприклад, варто уникати ситуації, коли ресурси 

накопичуються  переважно  в  руках  неефективних  виробників,  монополістів, 
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Таблиця 2.3 

Компоненти вартості, які характеризують економічну силу 

інституціональних одиниць 

Компонент вартості Прямі бенефіціари Непрямі бенефіціари - приклади 

Прибуток Власники фірми Виробники товарів розкоші, 

нерухомості 

Зарплата і соціальні 

внески 

Наймані працівники Виробники товарів широкого 

вжитку, пенсійні фонди, медичні й 

інші заклади соціальної 

інфраструктури, постачальники 

комунальних послуг 

Проценти по кредитах Кредитори Власники депозитів 

Податки та збори Держава  Працівники бюджетної сфери, 

вразливі верстви населення, 

постачальники товарів та послуг 

державі, корумповані чиновники, 

реципієнти міжнародної допомоги 

за кордоном 

Вартість сировини, 

комплектуючих тощо 

Постачальники, включаючи 

філії ТНК, монополістів 

Різні 

Знижки та 

безкоштовні послуги 

споживачам 

Покупці, включаючи 

монопсоністів, оптових 

покупців, покупців, які 

закуповують асинхронно з 

діловими циклами 

Різні 

Витрати на 

формування бренда, 

дослідження і 

розробки 

Рекламні агенції, дослідники 

та конструктори 

Виробники контрафактної 

продукції, конкуренти та суміжні 

галузі (після закінчення терміну 

патентного захисту) 

Благодійні внески Благодійні організації Вразливі верстви населення, 

постачальники соціальних товарів 

та послуг 

Побічні безкоштовні 

послуги  

Будівельні фірми, дизайнери, 

виробники аудіовізуальної 

продукції  

Мешканці населеного пункту, 

туристи, працівники туристичної 

інфраструктури, споживачі 

аудіовізуальної продукції 

Тіньові потоки Корумповані чиновники, 

кримінальні структури, 

співробітники фірми, які 

проводять шахрайські схеми 

тощо 

 

Страхові внески та 

виплати 

Страхові компанії, емітенти 

резервних валют 

Постраждалі, мешканці країни зі 

статусом резервної валюти 

Джерело: складено автором. 
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корупціонерів або кримінальних структур. Натомість інституційна структура 

має забезпечувати накопичення ресурсів у руках тих, хто зможе ефективно 

ними скористатися для цілей досягнення стійкого економічного розвитку 

країни, здійснювати довгострокові інвестиції в усі типи капіталу (людський, 

вироблений, природний). 

У взаємодії з іншими країнами подвійний ефект не обов’язково 

виконується. Наприклад, якщо йдеться про несправедливий перерозподіл 

вартості на користь власних інституціональних одиниць – резидентів країни. Це 

збільшує тверду економічну силу цієї країни, але може негативно відобразитися 

на її м’якій силі. 

Кількісна оцінка інституційної структури світового господарства. 

Оскільки пряме порівняння різних інституційних одиниць різного рівня 

ускладнене відсутністю спільних критеріїв, нами запропоновано і використано 

непрямий метод на основі наукометричного підходу. У [424; 426] ми провели 

контент-аналіз назв близько 50 000 наукових робіт з бази даних економічних 

досліджень RepEс за 1960-2010 рр. [640]. Обрано ті слова, які свідчили про 

характеристики різних типів суб’єктів, і розраховано їх частки відносно всіх 

слів у назвах робіт у проміле (‰). Для визначення статистичної значущості у 

різниці часток додатково ми використали хі-квадрат тест на різницю у частотах. 

Контент-аналіз показав, що група слів «національний» (national) мала 

загалом понижувальну тенденцію, а група «субнаціональний» (subnational) 

підвищувальну до 2001-10 рр. Це може свідчати про відносне послаблення 

національних держав як міжнародних економічних суб’єктів. Група «фірми» 

(firms) демонструвала підвищувальний тренд. «Домогосподарства» (households) 

– також, але максимуму було досягнуто в 1991-96 рр. Максимуми для групи 

«праця» (labor) було досягнуто у 1993-98 та 2003-04 рр. Був підвищувальний 

тренд у випадку «жінок» (gender (women)), «дітей» (child (-ren)), «пенсії» 

(pension (retirement)), що могло свідчити про зростання економічної 

впливовості жінок, дітей та пенсіонерів та зростання соціальної орієнтації 

інституційної структури економіки. 
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Інтеграційна тематика може бути пов’язана із позиціями ЄС та інших 

інтеграційних утворень. Популярність слів з групи «інтеграція» (integration) 

вдвічі впала у 1975-85 рр., але згодом зросла втричі. У неї був максимум у1985-

93 рр. та локальні максимуми в 1999 та 2001 рр., що можна пов’язати з 

утворенням ЄС та єврозони. Цікавою є послідовність піків популярності різних 

слів з цієї групи: «координація» (coordination) у 1980-90 рр., «конвергенція» 

(convergence) у 1991-96 рр., «кооперація» (cooperation) у 1991-2000 рр., 

«гармонізація» (harmonization) у 1991-2003 рр., «інтеграція» (integration) у 

2001-2004 рр., «приєднання / вступ» (accession) у 2001-2006 рр. Отже, контент-

аналіз не стільки вказує на розширення популярності інтеграційної тематики, 

скільки на поглиблення інтеграції. 

Максимум по групі «міжнародне регулювання торгівлі» (international 

trade regulation) був у 1991-2006 рр., переважно завдяки словам «СОТ» (WTO) 

та «ГАТТ» (GATT) може свідчити про посилення цієї організації в цей період. У 

2001-2005 був пік популярності також «ОЕСР» (OECD) та «МВФ» (IMF). Хоча 

тут можна говорити явно про вплив часового лагу, оскільки за декілька років до 

початку світової фінансової кризи 2008-2009 рр. потреби у фінансуванні МВФ 

стали різко падати. Тому науковці часто досліджували роль МВФ у вирішенні 

криз у попередні роки. 

Аналогічно, можемо сказати, що на галузевому рівні посилюються 

позиції виробників послуг, особливо туристичних. Пік зацікавлення науковців 

сільське господарство і енергетика мали у 1980-і рр. (імовірно після посилення 

позицій країн-експортерів у 1970-і рр.), промисловість у середині 1990-і рр., 

нерухомість – у кінці 1990-х рр. Локальний максимум популярності продуктів 

харчування та енергоносіїв на початку кризи 2008-09 рр., відображає тимчасове 

помітне зростання цін на ці групи товарів. Інноваційний сектор посилювався до 

середини 1990-х рр., після чого зберігав свій рівень впливу. Банки могли бути 

найвпливовішими у 1980-і рр. і на початку 2000-х рр. 

Якщо порівняти кількість слів, об’єднаних у смислові групи, за весь 

період, то можна виявити закономірності, які приблизно дають уявлення про 
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розподіл економічної сили у міжнародному середовищі у 2000-х рр. 

(враховуючи, що у базі даних RepEс половина досліджень була опублікована до 

2005 р., половина з 2005 р.). За ознакою рівня суб’єктів розподіл вказаний – у 

табл. Ж.3. За галузевою ознакою – у табл. Ж.4. У відсотках оцінений таким 

чином розподіл економічної сили вказаний у табл. 2.4.  

 

Таблиця 2.4. 

Розподіл економічної сили по типах інституцій та галузях на початку 

ХХІ століття, % 

Галузі Частка Рівні суб’єктів Частка 

Інноваційний сектор 19 Країни 30 

Фінансовий сектор 18 Фірми 22 

Агропромисловий сектор 16 Наднаціональні утворення 18 

Інша промисловість 14 Фізичні особи 11 

Соціальні послуги 13 Міжнародні організації 11 

Інші послуги 9 

Міста і регіони країн 8 Енергетичний сектор 8 

Сектор будівництва і нерухомості 3 

Джерело: розраховано автором на основі пошукової системи наукових робіт RepEс [640]. 

 

2.3. Ресурсно-факторна забезпеченість основних центрів економічної сили 

 

Світовий (регіональний) центр економічної сили, на нашу думку, є 

країною або економічним союзом, які здійснюють потужний вплив на 

економічний розвиток країн світу (регіону), завдяки величині власної економіки, 

ролі у міжнародних економічних відносинах та домінуючим позиціям у системі 

міжнародного економічного регулювання на глобальному (регіональному) рівні. 

Але навіть світові центри економічної сили не є лідерами абсолютно за 

всіма критеріями, а помірно впливові країни за певними показниками можуть 

опинитися на перших позиціях. На регіональному рівні може мати значення 

співвідношення економічних потенціалів, рівня розвитку, економічної 

динаміки, тісноти двосторонніх економічних зв’язків та інших характеристик 
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глобальних, регіональних центрів сили та інших країн. 

Чинники твердої економічної сили центрів світового господарства. Ряд 

наукових робіт аналізують особливості факторів сили декількох країн 

одночасно (див. табл. И.1). Наприклад, Р. Каппел використовує кількісні 

методи для з’ясування факторів, які визначають статус регіонального центру 

економічної сили (на прикладі Китаю, Індії, Бразилії, Південної Африки). До 

таких факторів ним віднесено економічну динаміку, географію, вертикальні 

мережі, регіональну інтеграцію (див. табл. И.2) [552, с. 16-24]. 

Розглянемо тепер систему факторів твердої економічної сили чотирьох 

центрів економічної сили: США, ЄС, Китаю та Росії за допомогою мета-

дослідження та даних Світового банку за 2013-15 рр. Вибір цих економік 

обумовлений тим, що перші три є глобальними центрами сили, Росія – є 

регіональним центром сили в регіоні, де знаходиться Україна. При урахуванні 

показників ЄС, за можливості, ми робимо поправку на зовнішньоекономічні 

транзакції в середині ЄС (наприклад 2/3 його зовнішньої торгівлі припадає на 

торгівлю між країнами-членами). Ми систематизуємо погляди інших науковців 

та проводимо порівняльний аналіз сучасних статистичних даних. Якщо не 

вказано інакше, використані статистичні дані Світового банку за 2017 р. [748].  

Погляди інших вчених на позитивні фактори економічної сили США 

подано у табл. И.3. Ми можемо сказати, що США мають також такі позитивні 

фактори економічної сили: 

1. Загальноекономічні. США мають найбільший ВВП (але зараз лише за 

валютним курсом 19,4 трлн дол.), найбільший сектор послуг (14,3 трлн дол. у 

2016 р.). Серед країн-гігантів має найвищий ВВП на душу населення (59,5 тис. 

дол.).  

2. Природні. США мають потужні власні запаси природних ресурсів хоча 

вони непропорційно менші відносно величини економіки, посилюється роль 

сланцевого газу, видобутого в США. Загалом енергетична незалежність краща, 

ніж у ЄС чи Китаю. 

3. Зовнішньоторговельні. Мають ємний ринок. Самі ж США слабо 
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залежать від зовнішньоекономічної кон’юнктури, зважаючи на низьку 

торговельну відкритість (експорт становить 12% ВВП). США залишаються на 

1-му місці за експортом озброєння (12 млрд дол.). 

4. Фінансові. США мають найбільшу ринкову капіталізацію компаній у 

лістингу (32 трлн дол.), зберігають профіцит балансу доходів з іншими 

країнами (191 млрд дол. у 2016 р.).  

5. Технологічні. США мають високі іноземні доходи від реалізації прав на 

інтелектуальну власність (128 млрд дол.) і є країною базування низки компаній-

гігантів у сфері ІТ (Microsoft, Facebook, Twitter, Youtube, Google тощо), які 

мають контроль над вагомою частиною цифрового простору.  

6. Людський капітал. Завдяки імміграції США мають вищі темпи 

зростання населення (0,7% на рік).  

7. Регуляторні. Складність системи оподаткування менша ніж у Китаї та є 

на рівні інших центрів сили. 

Але США має й негативні фактори економічної сили (зовнішні оцінки 

також див. у табл. И.4): 

1. Загальноекономічні. Тривалий час за динамікою ВВП (а за методом 

ПКС вже і за досягнутою величиною ВВП) Китай випереджає США. 

2. Зовнішньоторговельні. Зберігається дефіцит торгового балансу (2,8% 

ВВП у 2016 р.), хоча він і скоротився за останні роки.  

3. Фінансові. Гіпертрофований розвиток фінансового сектора відносно 

реального сектора економіки нагадує ситуацію, коли надмірний державний 

борг заміщує приватний, позбавляючи останній необхідних фінансових 

ресурсів. Зазначимо, що сума військових витрат (3,1% ВВП) співставна з 

дефіцитом торгового балансу. Борг центрального уряду досягнув 99% ВВП, що 

вище ніж в інших розглянутих центрах сили, хоча нижче ніж у Японії. 

4. Людський капітал. Інтенсивність праці порівняно з ЄС створює 

додаткове навантаження на здоров’я працівників. Вартість охорони здоров’я 

(17% ВВП) набагато вища ніж у ЄС при порівнюваній якості та відставанні за 

тривалістю життя. 



159 
  

ЄС має такі позитивні фактори економічної сили (зовнішні оцінки також 

див. у табл. И.5): 

1. Загальноекономічні. Час від часу ЄС випереджає США за ВВП, але це 

суттєво залежить від коливань валютного курсу. 

2. Природні. ЄС має найвищий рівень енергоефективності та найвищу 

частку електроенергії, виробленої з альтернативних джерел (19% у 2015 р.), що 

частково компенсує нестачу природних ресурсів. 

3. Зовнішньоторговельні. ЄС є потужним експортерів 

високотехнологічних товарів (650 млрд дол.), найбільшим експортером послуг 

у сфері ІКТ (850 млрд дол.) та туристичних послуг (440 млрд дол. у 2016 р.). 

4. Фінансові. ЄС є найбільшим експортером ПІІ (610 млрд дол.).  

5. Технологічні. ЄС має високі іноземні доходи від реалізації прав на 

інтелектуальну власність – 144 млрд дол., найвищу кількість науково-технічних 

статей (613 тис. у 2016 р.) і друге місце за кількістю вчених. 

6. Людський капітал. За кількістю населення ЄС поступається тільки 

Китаю та Індії, має один з найнижчих рівнів злочинності, найвищу тривалість 

середньої освіти. 

7. Регуляторні. ЄС забезпечує високі стандарти якості продукції. В нього 

залишається значний інтеграційний потенціал, зокрема за рахунок розширення. 

До послаблюючих ЄС факторів ми відносимо такі (зовнішні оцінки також 

див. у табл. И.6): 

1. Загальноекономічні. ЄС довше, ніж США, відчув наслідки кризи 2008-

09 рр., особливо в ряді країн-членів. 

2. Природні. ЄС має меншу площу території і, відповідно, зазвичай гірше 

забезпечений природними ресурсами.  

3. Зовнішньоторговельні. ЄС має найвищу частку чистого імпорту у 

споживанні енергоносіїв (52% у 2015 р.).  

4. Фінансові. В період кризи помітно зросла різниця у дохідності 

боргових цінних паперів різних країн-членів. 

5. Людський капітал. У ЄС найвища частка людей похилого віку (30,5% 



160 
  

людей робочого віку), найнижча народжуваність, вище безробіття (7,6%). 

6. Регуляторні. В частині сфер компетенція наднаціональних органів 

суттєво обмежена. Час від часу також піднімається питання про вихід ряду 

країн з ЄС чи єврозони. 

Китай має такі позитивні фактори економічної сили (зовнішні оцінки 

також див. у табл. И.7): 

1. Загальноекономічні. Китай має найвищу як частку валових інвестицій у 

ВВП (44%) так і абсолютну їх величину (5,3 трлн дол.). Теж саме стосується 

валових внутрішніх заощаджень (47% ВВП і 5,8 трлн дол.).  

2. Природні. Основна економічна активність Китаю зосереджена на 

узбережжі, що полегшує транспортування. Він також знаходиться у 

сприятливій кліматичній зоні. 

3. Зовнішньоторговельні. Китай є лідером за високотехнологічним 

експортом товарів (496 млрд дол. у 2016 р.) і має значний профіцит 

торговельного балансу (209 млрд дол.). 

4. Фінансові. Посилення впливу Китаю відбувається завдяки закордонним 

та іноземним інвестиціям. Зростає роль національної валюти Китаю. 

5. Технологічні. Китай має перше місце за кількістю заявок на патенти з 

боку резидентів (1,2 млн у 2016 р.).  

6. Людський капітал. Китай має найбільшу кількість робочої сили, до 

того ж з помірним рівнем зарплат і зростаючим рівнем освіти. 

7. Регуляторні. Посилюється роль Китаю у глобальному управлінні.  

Китай має такі негативні фактори економічної сили (зовнішні оцінки 

також див. у табл. И.8): 

1. Загальноекономічні. Середній дохід на душу населення в Китаї нижчий 

ніж в інших центрах сили. Очікується поступове уповільнення економічного 

зростання.  

2. Природні. Кількісно в Китаї у 2014 р. вже були найвищі викиди 

парникових газів (більші ніж у США та ЄС разом), але на душу населення вони 

знаходяться на рівні ЄС і вдвічі нижчі, ніж у США та Росії. 
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3. Зовнішньоторговельні. В структурі експорту домінують бюджетні 

версії товарів з нижчою ціною. По мірі набуття статусу економіки-гіганту 

експортоорієнтовна стратегія починає втрачати актуальність. 

4. Людський капітал. Існує проблема старіння населення, але поки що 

вона не настільки актуальна, ніж в інших центрах сили. 

5. Регуляторні. Китай має нижчий серед інших центрів сили рейтинг 

легкості ведення бізнесу (78-е місце), вищу кількість процедур для заснування 

бізнесу, довший час на сплату податків. 

Фактори економічної сили у випадку Росії такі (зовнішні оцінки також 

див. у табл. И.9): 

1. Загальноекономічні. Наявний розвинутий оборонно-промисловий 

комплекс. 

2. Природні. Росія має значні природні ресурси, особливо природного 

газу, найбільшу площу лісів (8 млн кв. км). 

3. Зовнішньоторговельні. Росія мала профіцит торговельного балансу 84 

млрд дол. (лише в 2,5 рази менший за китайський) або 5,4% ВВП (найвищий 

показник серед чотирьох центрів сили). Експорт озброєння непропорційно 

великий (лише вдвічі поступається американському).  

4. Фінансові. Росія накопичила золотовалютні резерви (433 млрд дол.) 

майже на рівні США. 

5. Людський капітал. Має більшу частку робочої сили з вищою освітою. 

6. Регуляторні. Регіональний вплив Росії посилює ЄАЕС. 

Але послаблюють Росію такі економічні чинники (зовнішні оцінки також 

див. у табл. И.10): 

1. Загальноекономічні. У 2015-16 рр. відбувалося падіння ВВП. Багато 

негативних факторів пов’язані з тим, що економіка Росії на порядок менша ніж 

США або ЄС. Інфляція зазвичай підвищена (15,5% у 2015 р., 3,7% у 2017 р.).  

2. Природні. Ряд природних факторів підвищують вартість виробництва і 

транспортування. Зважаючи на структуру економіки в Росії відбувається 

найбільше абсолютне скорочення енергетичних ресурсів серед розглянутих 
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центрів сили. Існують гірші можливості для дешевого виду транспорту – 

морських перевезень, зважаючи на інфраструктуру і віддаленість виробничих 

центрів та районів видобутку корисних копалин від моря. 

3. Зовнішньоторговельні. Економічні показники Росії погіршилися в 

умовах падіння цін на енергоносії. Вона несе втрати від санкцій та скорочення 

ринку України. У 2014-16 рр. експорт скоротився на 44%. Зростання профіциту 

торговельного балансу в 2015 р. відбулося внаслідок девальвації рубля.  

4. Фінансові. У 2014-15 рр. відбулося скорочення золотовалютних 

резервів і девальвація національної валюти. Військові витрати на оборону 

підвищені (4,3% ВВП). Внаслідок санкцій та зниження довіри інвесторів Росія 

має обмежені можливості для зовнішнього фінансування розвитку. 

5. Технологічні. Частка витрат на дослідження і розробки у ВВП є 

найнижчою серед чотирьох розглянутих економік (1,1% у 2015 р.). 

6.Людський капітал. Проблемами Росії є вища смертність, особливо 

чоловіків, високий рівень умисних вбивств. 

7. Регуляторні. На міжнародному рівні інтеграційні угоди майже 

обмежені регіоном СНД, існує конфронтація з провідними економіками світу. 

Інтеграційні перспективи в рамках ЄАЕС нівелюються дезінтеграцією з 

країнами Заходу та Україною. На національному рівні в Росії чи не найважчі 

митні процедури, високий рівень корупції. 

Отже ми бачимо, що незважаючи потужний вплив, центри економічної 

сили мають й вразливості. Основними послаблюючими факторами для США є 

дефіцит торговельного балансу, високий державний борг, низький рівень 

забезпеченості валютними резервами, високі викиди парникових газів на душу 

населення, надмірно високі ціни на медичні послуги. 

У випадку ЄС негативними чинниками є обмеженість природних ресурсів 

і залежність від імпорту енергоносіїв і сировини, низький рівень 

народжуваності та проблеми із старінням населення, вищий рівень безробіття, 

неповнота інтеграції та суб’єктності у міжнародних економічних відносинах, а 

також проблеми із макроекономічною стабільністю в ряді країн-членів. 
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Китай послаблюють невисокий дохід на душу населення, забруднення 

довкілля, негативний баланс доходів, нижча частка населення з вищою освітою, 

ускладнена система оподаткування та регулювання бізнесу, меншою мірою 

енергетична залежність, якість товарів тощо. 

В Росії наявні багато послаблюючих чинників, що не дозволяють їй бути 

глобальним центром економічної сили. Тому Росія є регіональним центром 

економічної сили, зважаючи на переважно гірші економічні показники країн-

сусідів. Послаблюючими факторами є відносно менша величина економіки та 

пов’язані з цим ряд інших факторів, поточна економічна криза, гірші 

можливості для логістики, кліматичні умови, відставання у енергоефективності 

та альтернативній електроенергетиці, залежність від зовнішньоекономічної 

кон’юнктури та падіння цін на енергоносії, недостатньо розвинутий фінансовий 

ринок, негативний баланс доходів, невелика роль рубля як міжнародної валюти 

та його девальвація, ускладнені зовнішні запозичення, інфляція, високе 

навантаження військових витрат на економіку, обмежений вплив у інституціях 

глобального управління, відносно вужчий високотехнологічний сектор, менша 

кількість населення та гірша її динаміка, рівень злочинності, складні митні 

процедури, складності підключення до базової інфраструктури, високий рівень 

корупції. Результати аналізу твердої економічної сили вказаних чотирьох 

центрів сили узагальнені нами у табл. 2.5. 

Розглянемо далі чинників м’якої економічної сили основних центрів 

світового господарства на прикладі США, ЄС і Китаю. Особливості їх 

соціально-економічних моделей розглянуті у підрозділі 2.2. Високий рівень 

розвитку підтримує м’яку силу США і ЄС. Всі три центри сили користуються 

перевагами ставлення як до великих економік, проте Китай ([247]) або ЄС мають 

статус альтернативних центрів сили, які стримують гегемонію США. 

Китай, а також США краще скористалися перевагами економічної 

динаміки, ніж ЄС. Виходячи з даних Pew Research Center [502], ми можемо 

сказати,  що  м’яка  сила  ЄС  помітно  зменшилася  з  2007  по  2013  р.  на  

фоні фінансово-економічної кризи, яка також  похитнула  віру  громадськості  у 
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Таблиця 2.5 

Фактори твердої економічної сили центрів сили 

Фактори США ЄС Китай Росія 

Величина економіки + + + - 

Економічне зростання +   ++ - 

Доходи на душу населення ++ + -   

Валові інвестиції +   ++ - 

Валові внутрішні заощадження   + ++ - 

Найбільші корпорації ++ ++ +   

Залежність інших країн від економічного стану 

центру сили 
++ ++  + - 

Сільське господарство + + ++   

Промисловість + + ++   

Сектор послуг ++ +   - 

Залізнична інфраструктура + … + + 

Всього загальноекономічні  14 10 13 -5 

Можливості транспортування морем + … ++ - 

Кліматичні умови + + + - 

Енергетичні ресурси +     ++ 

Частка імпортних енергоносіїв у споживанні енергії   -   ++ 

Енергоефективність ВВП + ++     

Розвиток альтернативної електроенергетики + ++   - 

Викиди парникових газів   + - ++ 

Викиди парникових газів на душу населення - + + - 

Площа лісів + -   ++ 

Всього природні 5 5 3 4 

Експорт товарів + + ++   

Експорт комерційних послуг ++ ++ +   

Баланс торгівлі товарами та послугами - + + ++ 

Купівельна спроможність ++ ++ +   

Торговельна незалежність ++ +   - 

Якість товарів + +     

Військовий експорт ++ +   + 

Експорт інформаційно-телекомунікаційних послуг  + ++   - 

Експорт туристичних послуг + ++   - 

Всього зовнішньоторговельні 11 13 5 0 

Ринкова капіталізація ++ …   - 

Баланс доходів + … - - 

Донор міжнародної допомоги + ++     

Міжнародна валюта ++ +   - 

Стабільність валютного курсу +   + - 

Валютні резерви - + ++ + 

Заборгованість центрального уряду -   … ++ 

Можливості емітувати урядові боргові цінні папери 

з низькою дохідністю 
++ +   - 
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Продовж. табл. 2.5 

Фактори США ЄС Китай Росія 

Навантаження військових витрат на економіку   ++ + - 

Експорт ПІІ ++ ++ +   

Впливовість у МВФ + ++   - 

Всього фінансові 10 11 4 -4 

Патентні заявки +   ++ - 

Експорт високотехнологічних товарів + + ++   

Витрати на дослідження і розробки відносно ВВП ++ + +   

Науково-технічні публікації + ++ +   

Дохід від реалізації прав інтелектуальної власності ++ +     

Кількість науковців   + ++ - 

Провідні ІТ-компанії ++ + +  

Всього технологічні 9 7 9 -2 

Кількість населення   + ++ - 

Приріст населення ++   + - 

Тривалість життя + ++   - 

Рівень народжуваності   -     

Кількість людей похилого віку відносно людей 

працездатного віку 
  - ++ + 

Рівень безробіття   - + … 

Якість вищої освіти + +     

Поширеність вищої освіти + + - ++ 

Мобільність людей +   … … 

Співвідношення ціни та якості медицини - + +   

Рівень навмисних вбивств + ++ ++ - 

Всього людський капітал 6 5 8 -1 

Участь у глобальному управління ++ ++ +   

Повнота суб’єктності у міжнародних економічних 

відносинах 
+ - + + 

Інтеграційний потенціал   ++     

Складність системи оподаткування +   - + 

Легкість ведення бізнесу ++ + -   

Легкість митних процедур + +   - 

Рівень корупції … +   - 

Всього регуляторні 8 7 0 -1 

Співвідношення позитивних і негативних 

факторів 
63 58 42 -9 

Примітка: ++ означає помітно кращий рівень, + кращий рівень, - гірший рівень, … 

відсутні дані. 

Джерело: складено автором за результатами мета-дослідження (див. додаток И) та за 

даними [748]. 
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ефективність інтеграції в ЄС. Тому подолання наслідків циклічних проблем є 

важливим засобом відновлення м’якої економічної сили ЄС. Наприклад, у 

рейтингу 2015 р. Іспанія, Португалія, Італія та Ірландія помітно покращили 

свою репутацію, коли їх економічні показники почали поліпшуватися [351].  

Водночас Китай не має переваг у сфері м’якої сили від швидшого 

економічного зростання порівняно з США. Є стримане ставлення з боку інших 

центрів сили, які побоюються перетворення Китаю на нового гегемона [751]. 

Вже у 2007 р. сприйняття у Західній Європі зростання економічної сили Китаю 

загалом було негативне. 

Негативне відношення було і у Мексиці, Південній Кореї та Індії, а 

позитивне – у країнах Африки [506, с. 41]. У 2011 р. найкраще ставлення до 

економічного зростання Китаю було у Кенії, Пакистані, Палестині, Йорданії, 

Індонезії, найгірше – у Туреччині й Індії [726, с. 7]. Це впливає і на бажання 

інтегруватися. У 2010 р. 3/4 американців хотіли збільшити торгівлю США з 

Японією, 58% з ЄС і лише 45% з Китаєм. Саме в цей період, Китай активно 

наздоганяв США і мав з ним великий профіцит торговельного балансу, як це 

робила у 1980-х рр. [687]. У цілому по світу вплив економічного підйому 

Китаю виявився позитивним для країн-виробників енергії, сировини та 

сільськогосподарських продуктів, але вдарив по країнах, які експортують 

промислові вироби внаслідок цінової конкуренції [61]. 

Після кризи 2008-09 рр. ЄС зіштовхнувся з проблемою внутрішньої 

економічної солідарності. У 2012-15 рр. серед країн-членів ЄС спостерігалася 

різниця у ставленні один на одного, на наднаціональні інституції, значення і 

способи вирішення економічних проблем (результати опитування 

громадськості див. у [475, с. 2, 35; 637, с. 7, 15, 26; 683; 685; 710, с. 8, 15]. 

Наприклад, за одними критеріями ментально осторонь від решти ЄС опинилася 

Греція та ряд інших країн Південної Європи (стереотипи щодо працьовитості 

націй, ставлення до найбільших країн-членів, переймання проблемами ЄС). За 

іншим аспектом знаходилася осторонь Німеччина. Оцінки у Німеччині щодо 

поточної економічної ситуації та актуальних економічних проблем різко 
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відрізнялися від середньостатистичних по ЄС. Відбулись розходження в 

поглядах й усередині «ядра ЄС»: між Францією і Німеччиною. 

М’яка сила США залежить від сприйняття їх глобальних ініціатив (СОТ, 

Бреттон-Вудські інституції, Вашингтонський консенсус [192], [551]). Як на 

найвпливовішу економіку світу на США обґрунтовано чи ні, часто також 

покладалася відповідальність за недоліки всього світового господарства 

(приклади аргументів проти зовнішньоекономічної політики США вказані в 

[137; 213, с. 32-36; 506, с. 25]). Китай запропонував світу «Пекінський 

консенсус» як альтернативу «Вашингтонському консенсусу», що базується на 

поєднанні ринкової економіки та контрольованої політичної системи, а сам 

Китай у зовнішніх відносинах схильний до принципів невтручання у внутрішні 

справи, взаємовигідності співробітництва та рівності сторін [192]. Новітньою 

ініціативою став «Один пояс – один шлях» який консолідує інтереси країн-

транзитерів з інтересами Китаю. М’яка сила країн ЄС створюється й тим, що 

порівняно з США він спрямовує більшу частку свого ВВП на допомогу країнам, 

що розвиваються [49; 163]. Наведемо приклади. За субіндексом процвітання та 

рівність Good Country Index, що характеризує, зокрема, відкритість торгівлі, 

експорт інвестицій та допомоги лідерами були: Ірландія, Швейцарія, Фінляндія, 

Швеція, Бельгія. США – лише на 53-му місці, Україна – на 96-му, Китай – на 

108-му, Росія – на 112-му. За субіндексом здоров’я і добробут Good Country 

Index, що характеризує, переважно гуманітарну і харчову допомогу та експорт 

медикаментів лідерами були: Іспанія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Данія. США – 

на 7-му місці, Росія – 42-му, Китай – 70-му, Україна – 105-му [705]. Проте 

зовнішньоекономічна політика країни може по різному сприйматися у світі. 

Існує значна різниця у ставленні до зовнішньоекономічної політики США в 

різних країнах (найгірше ставлення в ряді країн ісламського поясу). Географічні 

відмінності в оцінках ставлення до політики ЄС були меншими [726, с. 34, 47]. 

Інтеграційні перспективи особливу роль грають у м’якій силі ЄС. Як 

зазначає А.С. Філіпенко, ЄС як атрактор притягує до себе нових членів [251]. 

Принаймні на регіональному рівні ЄС може запропонувати найтісніший рівень 
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економічної інтеграції. Для США та Китаю цей фактор не настільки важливий 

унаслідок відсутності перспектив глибокої інтеграції. Порівняно зі США чи 

іншими розвинутими країнами м’яка економічна сила ЄС сильніше залежить 

від того, чи залишається він відкритим до інтеграції з іншими країнами. Тому 

навіть у складні часи ЄС необхідно здійснювати інтеграційні кроки, хоча би на 

мінімальному рівні. Можливо тому, приєднання (хоча і невеликих за розміром 

країн) Хорватії у 2013 р. до ЄС та країн Балтії у 2011-15 рр. до єврозони були 

знаковими сигналами, що ЄС все ще намагається утримати за собою подібний 

аспект м’якої політико-економічної сили. Також під час боргової кризи в 

єврозоні низка партнерів з Великої двадцятки зазначали, що інтеграція в 

єврозоні є глобальним публічним благом, яке має бути збережене [407]. 

Характер і глибина інтеграції в ЄС виступали як позитивний приклад і фактор 

натхнення для економічної інтеграції в інших частинах світу. 

Щодо рівня довіри з боку основних центрів сили, тривалий час це було 

взаємною перевагою США та низки країн Європи [727, с. 8], але ситуація 

змінилася за часів Президента Д. Трампа. У відносинах між США та Китаєм 

траплялися непоодинокі торговельні суперечки. Американці занепокоєні 

торговельним дефіцитом з Китаєм, аутсорсингом робочих місць. У результаті 

США більше цінували економічні відносини з ЄС та Японією, ніж з Китаєм. У 

Китаї порівну надавали перевагу партнерству з США та ЄС порівняно з 

Японією чи Кореєю [744, с. 12, 24, 29].  

США мають лідерство за кількістю світових корпоративних брендів (17 з 

25) [165]. З іншого боку, останнім часом, американські корпоративні бренди 

часто перестали бути «вибором за замовчуванням». Вплив американської поп-

культури вже не настільки сильний, що знизило довіру до американських 

товарів як похідних від американського способу життя [330]. Потужні 

корпоративні та галузеві бренди мають низка країн ЄС [437, с. 14-26, 31]. 

Потужні корпоративні бренди Китаю сформувалися відносно нещодавно. 

За рейтингом Anholt-Gfk Roper Nation Brands 2014 р. у сфері сучасної 

культури лідером були США [500]. Проте за рейтингом Good Country Index за 
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відносними показниками культури в лідерах були низка країн ЄС (Бельгія, 

Нідерланди, Мальта, Австрія, Німеччина) [705]. Виходячи з даних [366, с. 3; 

506, с. 6; 744; 746] у світі, навіть в Азії, продукція сектора масової культури 

США помітно популярніша ніж та, що походить з Китаю. Але поп-культура 

США не користується популярністю в ісламських країнах та Індії.  

Науково-технічні досягнення забезпечують високі позиції у рейтингах 

м’якої економічної сили для США та ЄС. Представники США одержують 

більшість Нобелівських премій, втричі частіше ніж Китай публікували наукові 

роботи у престижних журналах [164]. У сфері освіти лідерство знаходиться у 

США та ЄС [164; 744, с. 9, 17, 25-26, 35; 756]. Китай відстає як місце, де надають 

перевагу навчатися мешканці інших країн. Але стримуючими факторами для 

США є зростання конкуренції в сфері міжнародних освітніх послуг з боку інших 

країн і висока вартість навчання та проживання. За кількістю іноземних 

студентів країни ЄС переважають США [186], хоча потрібно робити поправку на 

обмін студентами між країнами-членами.  

Щодо інших факторів, виходячи з даних ряду досліджень ([366, с. 3; 516; 

744) до бізнес-культури США та ЄС (крім Південної Європи) ставлення в 

цілому позитивне. Китаю не вистачає багатьох недержавних організацій 

(основні зусилля щодо м’якого впливу покладаються на державні установи). 

Навпаки неурядові організації та громадянське суспільство генерують важливу 

частину м’якої сили США [613] та ЄС. Маючи потужну історичну спадщину та 

налагоджені туристичні маршрути, ЄС найкраще користується перевагами 

м’якого впливу на фактичних та потенційних туристів. Всі три центри по 

різному користуються перевагами інвестиційної привабливості (ємний ринок, 

якісне регуляторне середовище, низькі виробничі витрати тощо). Західні центри 

сили також домінують у створенні міжнародних економічних рейтингів країн 

та компаній. Результати важливості факторів м’якої економічної сили світових 

центрів сили систематизовано нами у табл. 2.6. 
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Таблиця 2.6 

Фактори м’якої економічної сили центрів сили 

Фактори США ЄС Китай 

Економічна модель + +  

Рівень економічного розвитку + +  

Величина економіки + ++ ++ 

Економічна динаміка +  + 

Внутрішня економічна солідарність +  + 

Зовнішньоекономічна політика + ++  

Інтеграційні перспективи  ++  

Довіра і спільні інтереси з центрами сили + +  

Корпоративні та галузеві бренди + +  

Бізнес-культура + +  

Культурнокреативний сектор економіки ++ +  

Високотехнологічний сектор економіки ++ +  

Освіта + +  

Туристична привабливість  +  

Недержавні організації + +  

Інвестиції + + + 

Вплив на рейтинги + +  

Оцінка позитивних факторів 17 18 5 

Примітка: ++ означає помітно кращий рівень, + кращий рівень. 

Джерело: складено автором за результатами мета-дослідження в межах підрозділу 2.3. 

 

2.4. Методологічні засади оцінки економічної сили країни 

 

Для вимірювання економічної сили використовуються різні критерії – від 

найпростіших до комплексних. Вимірювання економічної сили ускладнене тим, 

що це не є безпосередньо спостерігаємим явищем. За аналогією з 

Н. В. Резніковою можна сказати, що економічну силу, як і економічну залежність 

і домінування важче помітити у спокійні часи [193, с. 89]. Абстрактний характер, 

багатомірність і багатокомпонентність поняття економічної сили обумовлює 

множинність методів її кількісного виміру. Конкретний метод виміру може 

залежати від цілей досліджень та їх практичних наслідків.  

Якісні критерії економічної сили країн. Внаслідок нерівномірного 

розподілу економічної сили склалася ієрархія країн за силовим потенціалом. 
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Перехід кількісних характеристик економічної сили у якість дозволяє 

охарактеризувати приналежність країни до того чи іншого рівня в цій ієрархії.  

Найпростіша класифікація передбачає поділ економік або країн за 

величиною (ВВП чи населення) на великі та малі, або детальніше: економіки-

гіганти / найбільші економіки, великі економіки, економіки середнього розміру, 

малі економіки, найменші економіки / економіки мікродержав. Але немає 

єдиного підходу у визначенні меж між ними.  

Якщо виходити з критерію кількості населення (на поширеність цього 

критерію вказується зокрема в [522]), то межа між малими та великими країнами 

знаходиться в діапазоні від 1 до 50 млн осіб (див. детальніше у табл. К.1.), тобто 

серед науковців немає консенсусу з цього приводу. Світовий банк у своїх 

публікаціях також використав як критерій малої країни членство у Форумі малих 

держав [748]. У ряді джерел з числа малих країн виключають багаті нафтою 

країни та малі розвинуті країни Європи [374]. На нашу думку, для визначення 

величини економіки краще підходить ВВП ніж населення. А дихотомічний поділ 

на малі та великі економіки є достатньо спрощеним і має бути доповнений 

принаймні третьою групою – середні економіки (економіки середньої величини). 

Характеристика центрів сили, полюсів та економічних лідерів у наукових 

дослідженнях вказана в табл. К.2. Виділяють також поняття сфери впливу. Згідно 

С. Н. Соколова, це регіон під політичним, економічним та культурним впливом 

держави-метрополії. Її частковим випадком є міжнародна торговельна сфера 

впливу під сильним економічним впливом метрополії [224]. Країни також можна 

поділити в рамках центр-периферійного підходу на країни ядра, напівпериферії 

та периферії (див. детальніше у табл. К.3). Але О. А. Швиданенко вказує на 

розмивання меж між центром і периферією, можливості периферійності без 

залежності, залежності без відсталості [329]. Серед науковців немає єдиної 

думки, наскільки периферійні країни є слабшими (див. табл. К.4).  

Узагальнену ієрархію країн за рівнем їх економічної сили ми можемо 

зобразити на рис. 2.2. Найбільш чітким і формалізованим є критерій величини 

економіки. Центр-периферійний підхід найбільш комплексний, але також й 
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найменш формалізований серед трьох. Економіки-гіганти такі як США, ЄС, 

Китай є глобальними центрами економічної сили. Великі економіки можуть бути 

регіональними центрами економічної сили (Бразилія, Росія, Індія, Австралія, 

Японія, ПАР, Туреччина, найбільші країни-члени ЄС тощо). Їх позиція не може 

бути проігнорована при вирішенні задач принаймні регіонального значення 

(хоча критично до цього ставиться С. Анклесарія Айар, вказуючи, що 

незважаючи на величину економіки Індії не вдається вирішувати ефективно свої 

проблеми на національному та регіональному рівні [373]). Решта країн є в тій чи 

інші мірі залежними і відносяться до однієї чи декількох сфер впливу центрів 

сили. Водночас величина економіки країни не так сильно пов’язана з місцем 

країни в рамках центр-периферійного підходу. Наприклад, навіть середні та малі 

розвинуті економіки можна віднести до країн ядра або принаймні 

напівпериферії. Китай знаходиться на шляху до набуття статусу економіки ядра 

або навіть формує альтернативне до Заходу ядро світової економіки.  

 

 

Рис. 2.2. Якісна ієрархія країн у міжнародних економічних відносинах 

Джерело: складено автором за результатами мета-дослідження в межах підрозділу 2.4 

і додатку К. 

 

Теоретичні критерії економічної сили. В теоретичних дослідженнях 

використовуються такі критерії сили, як величина Шейплі, індекс Колемана і 
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нетто-ефект (див. табл. 2.7). Такі критерії використовуються як правило в 

теоретичних дослідженнях, а не емпіричних. 

 

Таблиця 2.7 

Теоретичні критерії економічної сили 

Критерій Опис 

Величина 

Шейплі 

Міра сили в сенсі внеску конкретного гравця (країни) до спільного результату 

коаліції гравців у разі її входження до тих чи інших коаліцій при вирішенні 

задач у рамках теорії ігор. Фактично відображає переговорну силу країни, 

наприклад, при утворенні багатосторонніх торговельних угод [743, c.15-16]. 

Індекс 

Колемана 

Дає пропорцію перестановок у коаліціях, у яких перехід члена коаліції на іншу 

сторону є критичним [743, c.15-16].  

Нетто-

ефект 

Різниця між найістотнішими економічними заходами, що можуть застосувати 

дві країни відносно одна одної (за шкалою від -100 до +100). Якщо нетто-ефект 

країни 100, то вона повністю домінує над іншою країною. Нетто-ефект може 

бути нульовим або в ситуації автаркії (повна незалежність країн одна від одної) 

або у випадку ідеальної взаємозалежності (їх можливі економічні заходи рівні 

за наслідками для країн). Нетто-ефект від 0 до 100 означає неповне 

домінування, а від -100 до 0 часткову залежність [193, с. 90-94]. 

 

Індекси сукупної національної сили країни. Оскільки поняття сили почали 

розглядати спочатку у політичних науках, то одержали розповсюдження, перш 

за все методи оцінки сукупної національної сили країни. Вони містять 

економічну складову (найважливішою складовою цих індексів є показники 

безпосередньо або опосередковано пов’язані з економікою) і побудовані за 

схожими методологічними принципами, тому наробки відповідних дослідників 

також представляють цінність для визначення економічної сили країн. 

Наймасштабніший огляд методів (мета-дослідження) оцінки національної 

сили подає К. Хьон. Він визначив, що авторами індексів були дослідники з 

США у 37% випадків, Китаю і ЄС по 16%, хоча домінування а таких 

дослідженнях США частково пояснюється кращою доступністю англомовної 

літератури [536, с. 252]. Основні розробки були здійснені представниками 

політичних наук (38% випадків), але науковці в сфері економіки та бізнесу 

забезпечили 23% досліджень у цьому напрямі. Раніше економісти були на 

останньому місці, але вийшли на друге місце у 2000-х рр., тобто частка 

економістів зростає. Це підтверджує актуальність обраної нами теми 
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дослідження для галузі економічних наук. Серед використаних індикаторів у 

індексах сили політологи тяжіють до використання політичних показників, 

економісти – до економічних [536, с. 252-256] (див. детальніше у табл. Л.1).  

Більшість вчених (73%) використовує довільно вагові коефіцієнти для 

складових індексів. Решта використовували такі методи: методи зниження 

розмірності даних (наприклад, аналіз основних компонент, факторний аналіз, 

кластерний аналіз тощо) – у 17% випадків, методи на основі опитувань 

суб’єктивних оцінок сили та регресійного аналізу – 10%, методи на основі 

емпіричних даних ефективності індексів (наприклад результати війн) та 

регресійного аналізу – майже не використовувались. Метод суб’єктивних оцінок 

має переваги перед довільним вибором ваги компонентів індексів, проте 

демонструє залежність від ситуації, часу та громадянства респондентів [536, с. 

266, 268, 271].  

М. Р. Хафезніа, С. Х. Заргхані, З. Ахмадіпор та А. Р. Ефтекхарі наводять 

28 методів визначення національної сили. Серед економічних та 

квазіекономічних показників найчастіше зустрічаються: населення (23), 

природні ресурси (17), географічне положення (16), розмір країни (13), наука і 

технологія (13), фінанси (11), промислове виробництво (9), міжнародна 

торгівля (7), економічне зростання (7), виробництво продуктів харчування (7), 

клімат (6), ВНП (6), транспорт (3) [518]. Розглянемо детальніше основні методи 

вимірювання національної сили.  

Серед методів оцінки національної сили можна виокремити базові та 

деталізовані, основані на об’єктивних та суб’єктивних оцінках. Складовими 

індексів національної сили є безпосередньо економічні, політичні, військові, 

географічні, соціальні, демографічні, культурні, освітні, науково-технічні 

показники. У табл. Л.2. подані компоненти базових індексів національної сили. 

Ми також подаємо декілька формул у табл. Л.3.  

Але є й деталізовані індекси, що враховують багато факторів. Китайська 

концепція комплексної національної сили, яку використовують Х. Анан і 

М. Хонхуа, включає 23 індикатори, об’єднані у 8 груп (розраховується зважена 
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середня частки країни у світових відповідних групах показників), майже всі з 

яких є по суті економічними [372, с. 19] – див табл. Л.4. У Китайській академії 

соціальних наук у проекті під керівництвом В. Сонфеня використали 8 аспектів 

і 64 індикатори (див табл. Л.5). Економічним компонентам у широкому 

розумінні надається фактично ¾ ваги. В індексі комплексної національної сили 

Х. Шуофена економічні аспекти розпорошені по різних складових (див. табл. 

Л.6. [632]). Згідно індексу комплексної національної сили японських вчених для 

оцінки національної сили використовуються 3 групи індексів, що об’єднуються 

в 1 загальний (див. табл. Л.7) [217, с. 7-10].  

В проекті за участі М. Халуані йдеться про 4 групи 65 показників (див. 

табл. Л.8) [521]. Метод стратегічної матриці враховує 9 компонентів (кожний 

вимірюється у балах від 1 до 10 експертними оцінками) – див табл. Л.9 [504, 

с. 5, 9, 17, 23]. М. Р. Хафезніа, С. Х. Заргхані, З. Ахмадіпор та А. Р. Ефтекхарі 

визначають національну силу як суму 9 груп змінних (87 показників – див табл. 

Л.10). Для визначення ваги індикаторів вони використовували думки експертів, 

факторний аналіз та інші методи. Враховувалася частка країн у відповідних 

показниках, нормування відносно максимальних та мінімальних значень, 

порівняння із середнім рівнем, або безпосередні значення зовнішніх індексів 

[518]. Спеціалісти RAND Arroyo Center звертають особливу увагу на якісні 

сторони оцінки (див. табл. Л.11) [698, с. 5, 8-18]. Інші приклади деталізованих 

індексів національної сили вказані у табл. Л.12.  

У ряді досліджень використані суб’єктивні оцінки сили країни (див. табл. 

Л.13). Базуючись на методах суб’єктивних оцінок, можна сказати, що половина 

національної сили визначається економічними показниками, а серед 

економічних показників ВНП у 3 рази важливіший за міжнародну торгівлю. 

Критичні зауваження дослідників щодо методики оцінки національної 

сили вказані у табл. Л.14. Основною проблемою існуючих методів оцінки є 

часто довільність вагових коефіцієнтів, але для подолання цієї проблеми 

можливо використовувати методи, що базуються на аналізі основних 

компонент, регресійному аналізі, опитуванні тощо. На нашу думку, урахування 
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великої кількості різнорідних індикаторів з ваговими коефіцієнтами може бути 

виправдане в індексах національної сили, але не в індексах економічної сили. В 

останньому випадку більшість показників вимірюються у грошових одиницях, 

що полегшує їх порівняння. Основна складність залишається при об’єднані 

статичних і динамічних показників. Існуючі індекси часто вимірюють силу у 

порядковій шкалі, тобто не можна сказати, у скільки разів одна країна сильніша 

за іншу. Частина складових показників є якісними, безпосередньо не 

вимірюються, тому залежні від суб’єктивних оцінок. Часто індекси 

національної сили враховують лише окремі складові економіки, крім випадків, 

коли безпосередньо використаний ВВП.  

Перейдемо тепер до методів, які вимірюють суто економічну силу країни. 

ВВП як критерій економічної сили. ВВП і ВНП та національний дохід для 

оцінки національної сили використовували багато вчених, наприклад, 

К. Амадео [365], К. Девіс, Ч. Хітч, Р. МакКін, Дж. Голдстейн [518], О. Алоуіні 

[363, с. 6]. А. Н. Ілларіонов вказував, що економічна міць зазвичай 

характеризується національним доходом і кінцевим продуктом (фактично ВВП 

або ВНП) [90]. О. В. Басюк характеризує ВВП і ВНП як найбільш універсальні 

показники, що характеризують економічну могутність країни [19]. Аргументи 

на користь ВВП як міри економічної сили такі: 

- динаміка ВВП має силу самоздійснених очікувань: сама по собі 

інформація про позитивну динаміку ВВП посилює оптимізм інвесторів, 

кредиторів, споживачів тощо, що додатково підштовхує зростання ВВП, і 

навпаки [732, с. 10]; 

- більший ВВП означає ширшу податкову базу [732, с. 11] (це посилює 

силу уряду, а часто й країни в цілому); 

- ВВП впливає на кількість голосів у міжнародних економічних 

організаціях; 

- по ВВП і ВНП є доступні та регулярно оновлювані статистичні дані. 

Проте Й. ван ден Берг радикально піддає критиці показник ВВП як міру 

зростання добробуту, систематизуючи міркування різних дослідників проти 
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ВВП. Спробуємо визначити, які з них є важливими при розгляді ВВП як 

критерію економічної сили, так як поняття економічна сила і добробут не є 

ідентичними. Релевантність аргументів проти ВВП систематизована нами у табл. 

2.8 (детальніші аргументи дослідників та наші коментарі вказані у табл. М.1). 

Існує два основних методи співставлення ВВП різних країн: за валютним 

курсом та за ПКС. Як вказує В. Г. Клінов, ВВП на основі ПКС краще 

відображають співвідношення економічної міці [106]. А. Субраманьян надає 

перевагу комбінації ВВП за ПКС та валютним курсом, враховуючи, що 

використання економічної сили потребує ресурсів як національного 

походження, так і тих, що торгуються на міжнародному ринку [691, с. 40]. 

Г. Шатц зазначає, що ВВП за валютним курсом є кращим індикатором 

економічної сили, оскільки на міжнародному ринку можна витратити валюту, а 

не абстрактні розрахункові одиниці [663].  

На нашу думку, існують аргументи на користь обох варіантів обрахунку 

ВВП. Зокрема, ВВП за валютним курсом: 

- вище в розвинутих країнах і формально краще відображає економічну 

силу саме на міжнародній арені, здатність до купівлі власності закордоном; 

- тісніше пов’язаний з національним багатством; 

- відображає циклічні коливання економічної сили (наприклад, в умовах 

кризи та девальвації, економіка об’єктивно слабша); 

- краще враховує якість товарів. 

З іншого боку, в країнах з нижчим рівнем розвитку ВВП частіше не 

враховує ефекти, які є важливими для обрахунку економічної сили (а 

використання ВВП за ПКС дає кращі оцінки, особливо для країн, що 

розвиваються, де ці ефекти поширеніші): 

- неринкові транзакції (між членами сім’ї, створення благ для себе); 

- доступ до загальнодоступних благ для всіх осіб у світі (хоча з поправкою 

на рівень можливостей доступу через розвиток інфраструктури та освіти): 

безкоштовне програмне забезпечення, інтернет-контент, знання в іншій формі; 
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Таблиця 2.8 

Релевантність аргументів проти ВВП для цілей оцінки економічної сили 

Аргумент Релевантність Примітки 

Невідповідність ринкової 

та суспільної вартості, 

ринкові екстерналії 

Так  

Оцінка витрат, а не 

прогресу 

Так ВВП включає витрати на подолання 

наслідків забруднення, катастроф тощо 

Спадаюча корисність 

споживчих витрат 

Частково Якщо йдеться про заміщення інвестицій 

споживанням товарів розкоші 

Неврахування 

соціального середовища 

Частково Роль для відтворення людського і 

соціального капіталу, протидії еміграції 

Залежність осіб від змін у 

добробуті 

Частково Стимули для інвестицій 

Неврахування вільного 

часу і відпочинку 

Переважно ні Якщо не йдеться про відтворення людського 

капіталу, вільний час може бути корисним для 

визначення потенційної економічної сили: він 

може бути використаний для збільшення 

виробництва або освіти 

Нерівність розподілу 

доходів 

Ні Протилежні ефекти: 1) негативний вплив на 

м’яку силу та соціальні ліфти; 2) позитивний 

ефект від концентрації сили в руках 

обмеженого кола осіб, що приймають рішення 

Відносна бідність Так Стимули для криміналізації 

Невикористання 

вироблених товарів 

Так Протилежні ефекти: 1) в розвинутих країн 

частіше купують, щоб викинути; 2) в країнах, 

що розвиваються, часто гірша енерго- і 

матеріалоефективність 

Неформальна економіка Так Недооцінка сили країн з нижчим рівнем 

розвитку. Вихід – використання ВВП на 

основі ПКС 

Скорочення природних 

ресурсів 

Так  

Витрати на 

малопродуктивні публічні 

послуги (силові 

структури, 

фундаментальна наука) 

Частково в 

короткостро-

ковій 

перспективі 

Ефект від таких послуг проявляється 

переважно в довгостроковій перспективі 

Рентні відносини Частково Протилежні ефекти: 1) в розвинутих країн 

рента адвокатам тощо; 2) в країнах з нижчим 

рівнем розвитку вище корупція 

Нелегальна економіка Так Потрібно враховувати як правило зі знаком 

мінус  

Зміни вартості активів Частково Краще це відображає національне багатство 

Здатність до інновацій Так  
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Продовж. табл. 2.8 

Аргумент Релевантність Примітки 

Зовнішнє середовище 

країни 

Так В економічних союзах і коаліціях при 

взаємодії з третіми країнами країна-член 

сильніше. Країни-ізгої за інших рівних умов 

слабші. 

Якість соціальних і 

економічних інституцій 

Частково ВВП все ж враховує це у довгостроковому 

періоді 

Доступ до знань Частково Зростає коло знань з універсальним доступом 

Зовнішня заборгованість Частково Частково це враховує торговельний баланс 

Кон’юнктурні доходи Частково Можуть бути нестійкими у часі 

Виробництво псевдоблаг Частково Алкоголь, тютюн, небезпечна продукція 

тощо, крім коли йдуть на експорт 

Географічне середовище Так Вищі витрати у холодному кліматі, в 

сейсмонебезпечних районах, пустелях тощо. 

Здатність до 

демографічного 

відтворення 

Так Бідніші країни з високою народжуваністю 

часто мають кращі можливості до посилення 

економічного впливу у довгостроковій 

перспективі 

Доходи нерезидентів і 

доходи резидентів за 

кордоном  

Так ВНД краще відображає економічну силу 

Джерело: складено автором самостійно та на основі [52; 513; 698; 732]. 

 

- спадна корисність одержання додаткових благ (якщо йдеться про 

забезпеченість базовими благами); 

- в динаміці в наддовгостроковій перспективі економіка в сучасних умовах 

слідує демографічним тенденціям (в умовах зниження масштабу збройних 

конфліктів, високої мобільності капіталу та технологій); 

- штучно завищений валютний курс відображає не силу, а накопичення 

диспропорцій в економіці (дефіцит торговельного балансу, що врешті-решт 

призводить до валютної кризи). 

Також постає вибір між ВВП та ВНП (ВНД). Перший спосіб є 

поширеніший, хоча на нашу думку, для цілей визначення економічної сили 

країни як сукупності її резидентів метод на основі ВНД є більш обґрунтованим. 

Але і тут виникають методологічні розходження, наприклад, якщо національне 

багатство змінюється в результаті міграції, коли резидент однієї країни з його 
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активами та зобов’язаннями стає резидентом іншої. 

Ряд дослідників використовують поправки до ВВП (див. табл. М.2):  

- логарифмування (на нашу думку, логарифмування враховує спадну 

корисність благ, але призводить до проблеми неадитивності грошових одиниць 

і завищує силу малих країн); 

- урахування ВВП на душу населення (але це не завжди відповідає цілям 

поправки на рівень розвитку технологій та дублює інформацію, яку дає ВВП за 

валютним курсом); 

- нормування відносно найсильнішої чи найрозвинутішої країни (тоді 

індикатор не показує частку від цілого – сукупності економічної сили всіх країн); 

- урахування вільного часу (але це відображає економічний потенціал, а не 

економічну силу в дії, тобто враховуватиме потенціал вільного часу, який за 

необхідності може бути задіяний для збільшення фактичної економічної сили, 

але з суттєвим знижувальним коригуючим коефіцієнтом (наприклад, для 

додаткової праці може не вистачити обладнання, або це може створити 

ситуацію перевиробництва), тому ця поправка додає мало корисності). 

Отже, ВВП часто використовується для вимірювання твердої економічної 

сили з міркувань оперативності публікації статистичних даних та простоти 

використання. Основними недоліками критерію за ВВП є ринкові екстерналії, 

витратний та часто споживацький характер, недооцінка ролі соціального 

капіталу, вироблені, але невикористані товари, неформальна економіка, вплив 

на довкілля, рентні відносини, вартість активів, зовнішнє середовище, здатність 

до інновацій, доступ до інформації та знань, виробництво псевдоблаг, 

кон’юнктурні доходи, зовнішня заборгованість. Але багато аргументів проти 

ВВП як міри добробуту не є аргументами проти ВВП як міри економічної сили: 

спадаюча гранична корисність споживчих витрат, неврахування відпочинку, 

нерівного розподілу доходів.  

Якщо все ж надається перевага критерію ВВП, постає вибір між ВВП, 

розрахованим за валютним курсом та ПКС. Кожний з них має переваги та 

недоліки. ВВП за валютним курсом краще враховує здатність залучати 
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зовнішні ресурси та проводити економічну експансію, тісніше пов’язаний з 

національним багатством, відображає циклічність, якість продукції. ВВП за 

ПКС краще враховує здатність залучати внутрішні ресурси, наявність 

неформальної економіки, доступ до універсальних благ, спадну корисність 

благ, довгострокові демографічні тенденції; завищений валютний курс може 

бути не тільки перевагою, а й маскувати проблеми. Тому ми вважаємо, що 

середнє обох видів ВВП краще відображає економічну силу. Також порівняно з 

ВВП ми надаємо перевагу ВНД, виходячи з концепції країни як сукупності 

резидентів, а не території. Використання перетворень ВВП типу 

логарифмування, показник на душу населення, нормування щодо 

найуспішнішої країни, урахування продуктивності суттєво не додає корисності. 

Спробою подолання недоліків ВВП стали комплексні індикатори 

добробуту. Індекс сталого економічного добробуту (Index of Sustainable 

Economic Welfare – ISEW) включає низку поправок до ВВП (див. табл. М.3). У 

результаті після досягнення ВВП порогового рівня ISEW починає спадати [732, 

с. 12-13]. Частина поправок у цьому індексі має сенс для економічної сили 

(наприклад, втрати ресурсів), а частина має сенс лише для обрахунку добробуту 

(наприклад, нерівність, урбанізація). Значна частина компонентів у Індикаторі 

справжнього прогресу (Genuine Progress Indicator) (див. табл. М.4) [695] може 

бути корисною для економічної сили, але цей індекс має лише епізодичну 

статистику. Сталий індекс чистої корисності (Sustainable Net Benefit Index – 

SNBI), сталий чистий дохід (Sustainable National Income – SNI) та інші індекси, 

де ВВП коригується на зміни у довкіллі [732, с. 12, 14], містять лише корисні 

поправки для обрахунку економічної сили (хоча не всі). Чистий економічний 

добробут крім ВВП включає також продукцію частини тіньової економіки, яка 

не має деструктивного характеру, зокрема роботу на дому, зростання кількості 

вільного часу і виключає витрати на відновлення довкілля [15, с. 16]. 

Скориговані чисті заощадження Світового банку (Adjusted Net Savings), в 

оригіналі справжні заощадження (Genuine Savings – GS)), зменшують чисті 

заощадження на величину скорочення природних ресурсів, втрат від 
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забруднення для економіки та здоров’я, чистих запозичень за кордоном, 

скорочення (амортизацію) капіталу і збільшують на величину витрат на освіту 

та чистих закордонних офіційних трансфертів. Вони часто вдвічі менші за 

валові заощадження і навіть негативні для Близького Сходу та Африки, а 

найбільші у Східній Азії. Головним недоліком цього показника залишається 

неврахування неформальної економіки. Чистий національний продукт як сума 

споживання та справжніх заощаджень або скоригований чистий національний 

дохід (СЧНД) – це ВНД мінус споживання основних фондів та вичерпання 

природних ресурсів (але не робиться поправка на інвестиції в людський капітал 

та забруднення довкілля) [732, с. 14; 741; 748]. Він є одним з найкращих 

показників для розрахунку економічної сили. 

Існують також комплексні індекси, що враховують різні аспекти 

добробуту людини не тільки монетарного характеру (зокрема, індекс людського 

розвитку ООН, де ВВП включений після логарифмічної трансформації, що 

відображає спадну корисність доходу, але він не враховує екологічну сталість) 

[732, с. 15], індекси конкурентоспроможності тощо. Такі індекси мають 

суттєвий недолік: не враховують величину економіки. Також, як зауважує 

О. А. Швиданенко, урахування індикаторів, які характеризують рівень 

добробуту і ступінь вирішення соціально-гуманітарних проблем, може вивести 

на перші місця такі країни як Австралія і Канада, а не економічних лідерів: 

США, Німеччину та Японію [328]. А рейтингам конкурентоспроможності 

властиві такі недоліки як суб’єктивізм експертів, нестача системності, 

зіставлення за одним зразком, недостатнє урахування участі країни в 

глобальному попиті та пропозиції. О. А. Швиданенко також пропонує 

визначати співвідношення виробничої конкурентоспроможності до споживчої 

конкурентоспроможності, що визначає перспективність країни стати потужним 

економічним центром [327, с. 13-14]. 

Отже, комплексні індекси добробуту вносять багато правок до ВВП, щоб 

оцінити результативність економічної діяльності для задоволення потреб 

людини. Але лише частина з цих поправок корисна для цілей розрахунку 
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економічної сили на рівні країни у міжнародному середовищі (наприклад, 

витрачання невідновлювальних природних ресурсів, волонтерська робота). 

Основним недоліком цих індексів є неперіодичність опублікованої статистики 

або недостатній спектр охоплених країн. Індекси людського розвитку та 

конкурентоспроможності не враховують величину економіки. З практичної 

точки зору в цій групі індикаторів найбільш корисними є скоригований чистий 

національний дохід. 

Критерії на основі багатства. База даних Wealth of Nations Світового 

банку надає дані про національне багатство. Сукупне багатство розраховано як 

сума природного, виробленого і нематеріального капіталу та чистих закордонних 

активів [701]. Проте ця статистика не оновлюється з 2005 р. Спосіб обрахунку 

нематеріального капіталу та його велика частка в сукупному багатстві 

створюють обґрунтовані підозри у завищеній оцінці національного багатства 

розвинутих країн. Він розраховується як різниця між сукупним багатством та 

іншими видами багатства. Сукупне багатство розраховується як дисконтована 

вартість майбутнього сталого споживання. Інші критерії на основі багатства 

подані у табл. М.5. Як вказує Е. де Сото, існує суттєва проблема недооцінки 

багатства у країнах, що розвиваються. Ресурси і активи в них внаслідок 

недосконалості правовідносин часто не можуть бути перетворені на капітал [66].  

Використання як проксі-змінної національного багатства величини 

капіталу мільярдерів на основі даних Forbes [714] теж має недоліки: 

нетотожність відносин власності та контролю, вплив розподілу доходів, а також 

те, що заможні фізичні особи також можуть скористатися перевагами 

мобільності й втратити зв’язок із країною свого походження. У ряді країн 

слабкі позиції в цьому рейтингу, компенсуються силою інституцій (наприклад, 

Японія), а в деяких навпаки високі статки мільярдерів маскують нерозвинутість 

інституцій у країні. 

Таким чином, недоліки критеріїв на основі національного багатства 

включають неперіодичність публікації даних, неврахування економічної 

динаміки та неформальної економіки, нетотожність понять власності та 
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контролю, складності оцінки невідчутного капіталу (людський, інформаційний, 

соціальний, інституціональний та організаційний капітал), охоплення частини 

економічних суб’єктів (домогосподарства, мільйонери або мільярдери) або інші 

методологічні проблеми, що призводять до завищення оцінки національного 

багатства у розвинутих країн. 

Інші одномірні критерії гіпертрофовано акцентують увагу лише на одному 

факторі чи складовій економічної сили . При досліджені ефектів величини країни 

крім ВВП часто використовується кількість населення, рідше – площа території. 

Ці критерії розміру країни орієнтовані на вимірювання її основних ресурсів: 

людських, землі та капіталу. Зазначимо, що ці критерії розміру не є ідеальними 

замінниками один одного. Так кореляція Спірмана, як вказує Х. Панахі, між ВВП 

і населенням 72 країн становила лише 0,225, між ВВП і площею 0,317, між 

населенням і площею 0,583 [620]. Але їх як проксі-змінні можливо 

використовувати як відображення економічної сили країни у короткостроковій 

перспективі (ВВП) або наддовгостроковій (населення, територія). 

Низка інших одномірних критеріїв вказані у табл. М.6. Але в епоху 

розвитку енерго- і матеріалозберігаючих технологій застарілими виглядають 

підходи на основі споживання енергії чи виробництва сталі. Перспективним 

видається інфометричний підхід на основі частоти присутності країн у 

економічних публікаціях. Але тут є ризик того, що негативні новини про країну 

також будуть відображені у публікаціях. Тому він може виступати як 

доповнення до інших методів, а не замінник. Також цікавим є підхід на основі 

громадської думки, але на практиці його використовували щодо визначення 

країни – економічного лідеру світу. По країнах, які мало представлені в 

інформаційних потоках, результати можуть бути неточними і сильно залежати 

від громадянства опитаних. Торговельна складова економічної сили може 

розраховуватися за величиною торговельної сфери впливу країни завдяки її 

двостороннім експортним та імпортним зв’язкам. Про це свідчить кількість 

країн у сфері впливу, але кращий результат може дати сумарний експорт та 

імпорт країни у своїй сфері впливу. 
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Отже одномірні критерії фактично концентрують увагу лише на одному 

факторі чи прояві економічної сили. Населення та площа території 

характеризують економічну силу тільки у наддовгостроковій перспективі 

(останнім часом швидше розвиваються економіки з кращою демографічною 

ситуацією), але іноді використовуються для оцінок ефектів величини країни. 

Для відслідковування динаміки економічної сили конкретних країн 

використовуються також багатокомпонентні індекси, кожний з яких має свою 

специфіку щодо визначення сили та різний перелік компонентів (див. табл. М.7). 

В даному випадку економічна сила вимірюється на основі декількох факторів. 

Основною проблемою їх залишаються неповний перелік факторів, довільні 

вагові коефіцієнти при факторах, часто витратний характер показників, 

дублювання інформації, яку надають різні показники. Наприклад, індекс 

Ф. Фріденсберга [486, с. 182; 536] був розрахований на індустріальну еру, тому 

малопридатний у сучасних умовах. Індекс В. Фукса [490] також не враховує 

проблеми ефективності використання ресурсів. У індексі В. Я. Асановича [12] 

виникає проблема складності обрахунку двох останніх множників (коефіцієнт 

корисної дії та якість управління). Частина індексів нагадують за структурою 

формули розрахунку квоти країни у МВФ. З одного боку це краще відображає 

впливовість у цій міжнародній організації, з іншого боку, відомі непоодинокі 

приклади диспропорцій представництва країн у МВФ відносно їх економічної 

ваги у світі.  

К. Басу, С. Де, Р. Гош і Швета створили індекс економічної сили уряду. 

Використання як одного з компонентів індексу доходів уряду завищує 

економічну силу соціально-орієнтованих або мілітаризованих країн. Проти вони 

запропонували цікавий інший методологічний підхід. На додаток до індексу 

економічної сили уряду вони використовують імпульс індексу, який враховує як 

силу, так і швидкість її приросту [387, с. 17-19]. На нашу думку, це є вдалим 

способом об’єднання статичних і динамічних аспектів економічної сили.  

Удосконалення методу розрахунку твердої економічної сили. В результаті 

проведеного аналізу ми можемо запропонувати використовувати метод, який 
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враховує статичний та динамічний аспекти економічної сили. Хоча враховано 

лише економічні результати реалізації економічної сили, ми припускаємо, що 

вони сильно корелюють із сукупними результатами (політичними та іншими). 

Формула має вигляд: 

3

PPPNNP)+ NNP+(W
 = HEP



,    (2.1) 

де HEP – тверда економічна сила; W – частка національного багатства 

країни у світі (потенціал – базовий рівень); NNP – частка скоригованого 

чистого національного доходу країни (СЧНД) у світі (дія – швидкість зміни); 

ΔNNP – частка довгострокового (наприклад за 10 років) приросту СЧНД країни 

у світі (результати – прискорення зміни); РРР – співвідношення коефіцієнту 

ПКС і валютного курсу. Після використання формули 2.1 відбувається 

нормування HEP так, щоб сума HEP всіх країн дорівнювала 1 (або 100%). 

Ми використовуємо середньоарифметичну середню, так як приріст СЧНД 

може все ж бути іноді негативним, хоча ймовірність цього знижується завдяки 

використанню тривалого періоду обрахунку. На користь 

середньоарифметичного методу також діє міркування, що навіть за глибокої 

кризи країна володіє активами та може швидко відновити діяльність. На 

користь цього свідчить факт, що у 1991 р. після завершення економічної та 

політичної нестабільності в Лівані відбулось економічне зростання у 38% за рік 

[749]. К. Хьон вказує, що геометрична середня потрібна, якщо більший індекс 

сили має бути наданий країнам, у яких різні аспекти національної сили 

збалансовані, та не рекомендує її використовувати, коли є неповні або 

ненадійні дані по окремих компонентах індексу [536, с. 107, 256]. Так, як ми 

розглядаємо лише економічну силу за допомогою одного узагальнюючого 

показника, в цьому немає необхідності. 

Використання СЧНД має переваги перед ВВП, так як це краще враховує 

зміни у національному багатстві. СЧНД є ВНД (а отже враховує принцип 

резидентності, а не територіальності) за мінусом споживання основних активів 
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та вичерпання природних ресурсів. СЧНД розраховуються за валютним курсом, 

тому частково введена поправка на коефіцієнт ПКС так, що країни, що 

розвиваються, одержують більше значення сили ніж при перерахунку за 

валютним курсом. 

Але на практиці використання запропонованого нами методу 

зіштовхується з такими проблемами: відсутність надійної регулярно 

оновлюваної інформації про національне багатство широкого спектра країн; 

порівняно з ВНД СЧНД публікується Світовим банком із запізненням у 1 рік. 

Тому з практичних міркувань ми можемо запропонувати іншу формулу для 

оцінки економічної сили країни: 

4

PPPNNP)+ (3NNP
 = HEP



,    (2.2) 

Використовується метод зважування за роками. ΔNNP розраховується як 

середньозважене річних часток абсолютного приросту СЧНД країни у 

середньорічному світовому прирості цього показника за 10 останніх років так, 

що найостаннішим рокам надається більша вага: наприклад, якщо t – рік 

публікації даних (дані публікуються з лагом 2 роки) в році t-2 ваговий 

коефіцієнт становить 10/55, у році t-3 9/55, у році t-4 8/55,…, у році t-11 1/55. 

Але для урахування економічної динаміки в останній рік (t-1) ми також 

враховуємо відношення абсолютного приросту ВНД за валютним курсом у рік 

t-1 у середньорічному світовому прирості СЧНД за 10 попередніх років – з 

ваговим коефіцієнтом 12. Тобто зазвичай використовується така формула: 

77

)G12NNP10...NNP2+ NNP
 = NNP 1-t2-t10-t11-t NI


 , (2.3) 

На користь надання більшої ваги останнім рокам свідчать висновки 

дослідження, яке провели У. Істерлі, М. Кремер, Л. Прітчетт і Л. Саммерс, що 

високі темпи економічного зростання в одне десятиліття не гарантують такі 

самі високі темпи наступного десятиліття: кореляція між ними слабка і 

становить 0,16-0,31 [460]. 
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Вага 3 при NNP враховує те, що середньозважений період, за який ми 

обраховуємо приріст СЧНД становить майже 4 роки. При цьому подвоєння 

СЧНД світу останнім часом відбувалося приблизно за 11-12 р., тобто приблизно 

в 3 рази довший період. Тому ми надаємо в 3 рази вищу вагу статичному 

показнику NNP порівняно з динамічним ΔNNP. РРР можливо розрахувати, 

поділивши ВНД країни за ПКС на ВНД за валютним курсом. Після розрахунку 

індексу твердої сили він нормується так, щоб сума HEP всіх країн дорівнювала 1 

(або 100%). Але на практиці ми використовуємо 98,5% для урахування того 

факту, що залишаються країни, по яких відсутні відповідні статистичні дані 

(оцінено приблизно з урахуванням частки таких країн у ВНД світу). 

На практиці можна зіштовхнутися з ситуацією, коли по ряду країн 

відсутні дані за певний рік чи показник. Якщо обсяг відсутніх даних по країні 

мінімальний, можливо використати метод екстраполяції для 1-2 років при 

розрахунку ΔNNP, не використовувати поправку на приріст ВНД у рік t-1, не 

використовувати компонент ΔNNP, використати середнє значення у світі для 

РРР. Але це знижує точність розрахунків по відповідних країнах. 

Метод також адаптований нами для оцінки економічної сили інтеграційних 

утворень різної глибини інтеграції. Постає питання, чи можливо механічно 

додати показники країн-членів? Навіть у ЄС наднаціональні органи поділяють 

частину повноважень з національними органами. На міжнародній арені в частині 

сфер країни-члени проводять самостійну політику. В ряді сфер країни-члени 

проводять власну політику, існує складний механізм погодження інтересів країн-

членів при прийнятті рішень. Тому ЄС має неповну суб’єктність у міжнародних 

відносинах. За цих умов додавання показників економічної сили країн-членів не 

дає повноцінне уявлення про економічну силу саме інтеграційного блоку 

(схожий підхід використовують Г. Мерніков і А. Шевцов [145, с. 52]). В 

інтеграційних блоках, які знаходяться на стадії митного союзу або спільного 

ринку, концентрація прийняття рішень на наднаціональному рівні ще менша. 

З урахуванням цього ми пропонуємо використати середньогеометричне 

суми твердої економічної сили всіх країн-членів та твердої економічної сили 
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найбільших країн-членів (ядра): 

- однієї у випадку митного союзу та спільного ринку (наприклад, Росії у 

ЄврАзЕС, Бразилії у МЕРКОСУР); 

- двох-трьох у випадку економічного та валютного союзу (наприклад, 

Німеччини, Франції та Великобританії або Італії (враховуючи процес виходу 

Великобританії) у ЄС). 

Методи оцінки м’якої економічної сили країни. В сучасній науковій 

літературі часто розглядається поняття загальної м’якої сили країни, рідше 

вимірюється власне м’яка економічна сила. Так само мало розповсюджений 

підхід, коли в економічній силі виділяють м’яку складову, що базується на 

впливі на свідомість людей. Існує декілька методів оцінки м’якої сили, іміджу 

та бренда країни. Хоча іноді ці близькі поняття розглядаються як синоніми, ми 

маємо їх розрізняти. Навіть мала країна може мати гарний імідж, але якщо про 

неї мало відомо, її м’яка сила є малою. Залежно від способу виміру 

національний бренд може відображати як економічний імідж, так і м’яку силу 

країни. Б. Йенеш зазначає, що оцінку бренда країни ускладнює те, що його не 

можна продати, як корпоративний [548]. Відповідно, за різними методами не 

обов’язково ті самі країни можуть опинитися у лідерах за привабливістю їх 

економіки, наприклад, для споживачів, інвесторів, туристів або державних 

службовців, відповідальних за економічну політику. 

Існуючі методи оцінки м’якої економічної сили включають методи на 

основі опитувань, об’єктивних статистичних показників та інфометричні 

методи (в т. ч. наукометричні, вебометричні методи).  

Методи на основі опитувань. Хоча м’яку силу складно об’єктивно 

вимірювати, основним способом оцінки є опитування думки людей щодо тих 

чи інших країн [192]. Інакше кажучи, оцінюється м’яка сила безпосередньо 

через його дію на свідомість людей. 

Наприклад, Country Brand Index компанії FutureBrand ураховує такі 

аспекти: наскільки відома країна (відомість не гарантує сильного бренда), з 

якими якостями пов’язана, наскільки поважається, бажання відвідати / 
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інвестувати / купляти її товари, реалізація цих бажань, рекомендація країни 

членам сім’ї / друзям / колегам. Асоціації з країною об’єднуються в дві групи: 

статус і досвід [437, с. 7, 9, 28, 54]. 

З 2002 р. проект глобального ставлення Pew Global Attitudes Project 

проводить опитування громадськості у десятках країн світу. Недоліком їх 

методики є неповне і непостійне охоплення країн респондентів у різні роки. 

Вони використовують такі питання як: якою є економічна ситуація у країні 

респондента, чи покращиться економічна ситуація в країні, чи будуть фінансово 

краще жити діти ніж батьки; ставлення до одного з провідних економічних чи 

політичних центрів світу (США, ЄС, Китай, Росія); ставлення до американського 

способу ведення бізнесу, американських науково-технічних досягнень, 

американської музики / кіно / телебачення; вплив на країну респондента чи 

урахування інтересів країни респондента з боку США чи Китаю [711]. 

Метод опитувань країн громадян ЄС і країн-кандидатів на вступ 

використовує Євробарометр, частина його досліджень має відношення до 

вимірювання м’якої економічної сили (ставлення до ЄС, економічного і 

монетарного союзу, економічних проблем у ЄС, інтеграції з іншими країнами, 

основні досягнення ЄС, чи будуть діти жити краще, де будуть відпочивати) 

[473]. Наприклад, Європейська Комісія разом з TNS Political & Social Network 

проводили опитування респондентів із запитаннями, чи будуть вони 

відпочивати у своїй країні та в які країни поїдуть для відпочинку за кордоном. 

Їх звіт характеризує туристичну привабливість країн: у першому випадку з 

поправкою на дохід туристів, у другому – на відстань [635]. 

У табл. Н.1. вказані інші методи оцінки на основі опитувань. 

Т. Циганкова і Т. Завгородня вказують, що рейтинги С. Анхольта 

консервативніші, а оцінки Future Brand мінливіші [263]. На нашу думку, методи 

оцінки м’якої сили на основі опитувань безпосередньо вимірюють враження 

людей, ураховують найостаннішу інформацію, мають низькі ризики помилок 

інтерпретації, але є витратними, охоплюють обмежену кількість країн, можуть 

бути чутливими до формулювань запитань. 
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Іншим способом є використання методів на основі об’єктивних 

статистичних даних (оцінка за факторами або ефектами м’якої сили, іміджу, 

престижу країни), наприклад, це можуть бути кількість нобелівських лауреатів, 

частка іноземної допомоги у розвитку до ВВП, фінансові засоби на публічну 

дипломатію [609]. 

Проект Good Country Index показує, який внесок роблять країни 

(позитивний або негативний) у загальне благо для людства. Враховуються такі 

компоненти: наука і технології, культура, міжнародний мир і безпека, світовий 

порядок, планета і клімат, процвітання і рівність, здоров’я і добробут. Багато 

індикаторів взяті відносно розміру економіки, тому в лідерах часто опиняються 

малі країни [705]. А отже цей індекс вимірює імідж, а не м’яку силу країн. 

Й. Содекава поділяє м’яку силу на: вільну (суб’єктивну) і тісну (базується на 

об’єктивних даних). Він також поділяє її на три групи компонентів: обрана 

сила, лідерство, якість життя та культура. Й. Содекава переважно використовує 

об’єктивні показники, але для оцінки якості життя та культури – опитування 

(тобто об’єднані два класи методів) [536, с. 221-223]. До індексу британського 

Інституту уряду (Institute for Government) входять 5 субіндексів (культура, 

дипломатія, уряд, освіта, бізнес / інновації) і суб’єктивні оцінки [192]. У табл. 

Н.2. вказані інші методи оцінки на основі об’єктивних статистичних даних. 

В широкому розумінні м’яка сила держави в економічній площині також 

характеризується різними індексами її економічної ефективності, наприклад, 

індексами глобалізації [258], якості життя [644]), глобальної 

конкурентоспроможності, економічної свободи [44]. На нашу думку, там, де ці 

індекси визначаються на основі опитувань експертів, ці суб’єктивні оцінки 

експертів вже також відображають вплив бренда країни на їх свідомість. Ці 

індекси також можуть включати об’єктивні показники результативності впливу 

економічної інформації про країни (міграція, іноземні інвестиції тощо). 

На нашу думку, частковими індикаторами м’якої сили можна також 

вважати кількість стандартів, які походять з аналізованої країни та 

приймаються іншими країнами. Щодо міграції можна розглядати кількість 
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мігрантів до країни відносно решти світу. Проте, зазначимо, що це не є 

ідеальним методом, так як найбільш привабливі для життя країни часто мають 

суттєві бар’єри для імміграції. 

У табл. Н.3. подано ряд критичних зауважень науковців щодо цього класу 

методів. Суб’єктивні та об’єктивні показники необхідно зважувати при 

побудові комплексного індексу. Суб’єктивне надання тієї чи іншої ваги різним 

компонентам є іноді основою звинувачень у маніпуляції рейтингами. Але 

Й. Содекава для кращої об’єктивності використовується аналіз основних 

компонент для зважування складових індикаторів свого індексу [536, с. 221-

223]. Ускладнює ситуацію і те, що в комплексних індексах твердої та м’якої 

сили іноді використовуються ті самі фактори, тому індикатори твердої та м’якої 

сили не завжди легко відрізнити. 

Отже, методи на основі статистичних даних базуються переважно на 

об’єктивних показниках, менш витратні при застосуванні зовнішніх даних, 

придатні для великої кількості країн, мають низькі ризики помилок та 

нерепрезентативності вхідних даних, інтерпретації але вимірюють силу за 

факторами чи наслідками (а не безпосередньо), чутливі до лагу публікації 

статистичних даних та методу зважування різних складових показників, якісні 

показники все одно основані на суб’єктивних експертних оцінках. Результати 

вимірювання подаються переважно у порядковій шкалі, а не метричній – виняток 

становить оцінка вартості національного бренда компанією Brand Finance. 

Підвидами інфометричного підходу є: 

- контент-аналіз публікацій у відомих засобах масової інформації (The East 

West Nation Brand Perception Index [458]); 

- наукометричний метод (використовують А. Р. Кардозо, П. Гіммарес та 

К. Ф. Зіммерманн [411]); 

- вебометричний підхід, який зазвичай передбачає використання статистики 

пошукових запитів або їх результатів застосування пошукових сервісів мережі 

інтернет таких як Google або Yandex (Ю. Б. Бочаров [30], Х. Х. Гарсіа де ла Крус 

та International Perspective Institute [497]) або спеціалізовані інформаційні 

http://brandfinance.com/
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ресурси: Reuters, Bloomberg, Yahoo Finance (О. В. Михайловська [150]) чи 

платформи для огляду блогосфери (Н. О. Піпченко [181]). 

Наприклад, Bloom Consulting публікує три індекси. The Digital Country 

Index будується на основі частоти згадування 245 країн у пошукових запитах 

громадян світу дев’ятьма мовами за допомогою програмного забезпечення 

Digital Demand - D2©. Виокремлюються п’ять вимірів пошуку: туризм, талант, 

інвестиції, експорт, національна видатність – але лише останній вимір розрізняє 

позитивну та негативну інформацію [703]. Звіт Countries Regions and Cities 

Country Brand Ranking Trade Edition охоплює 180 країн і враховує чисті ПІІ 

(тобто використовується не тільки інфометричний підхід, а й статистичні 

показники) та різні інфометричні показники в сфері інвестування [397]. Звіт 

Countries Regions and Cities Country Brand Ranking Tourism Edition також 

охоплює 180 країн і враховує: чисті надходження від туризму чисті 

надходження від туризму та різні інфометричні показники в цій сфері [396]. 

На нашу думку, інфометричні методи безпосередньо оцінюють характер 

представлення країни в інформаційному просторі й зокрема цифровому 

просторі. Позитивна економічна інформація може розглядатися як 

інформаційні активи країни, негативна – як пасиви в інформаційному (у т. ч. 

цифровому) просторі). Такі методи маловитратні за умов автоматизації, 

теоретично придатні для всіх країн, подають результати у метричній шкалі, 

враховують поширеність інформації про країну, останню та більш ранню 

інформацію, але ставлення до країни у свідомості людей оцінюють 

опосередковано, витратні за умов детального контент-аналізу, не завжди 

правильно розрізняють позитивну та негативну інформацію, чутливі до 

мовного фактору, PR-кампаній, вибору джерел інформації (конкретних засобів 

масової інформації, баз наукових робіт, пошукового сервісу).  

Щодо наукометричних методів, потрібно робити поправку на те, що в 

кожній країні орієнтуються не тільки на статті в міжнародних базах, а й 

локальні публікації. Вебометричні методи можуть враховувати кількість веб-

сторінок, пошукових запитів користувачів інтернету, відвідувань веб-сторінок 
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або часу проведеного при їх перегляді. Вони також характеризують цифрову 

потужність країни. Методи, що оцінюють кількість пошукових запитів, 

переважно оцінюють сукупну зацікавленість країною, а не позитивне чи 

негативне ставлення до неї. 

Узагальнено переваги та недоліки різних підходів вказані нами у табл. 

2.9. Отже існуючі методи оцінки м’якої економічної сили часто акцентують 

увагу на окремих сферах (туризм, країна походження товарів, інвестиційна 

привабливість тощо), абстрагуються від ступеню поширеності інформації про 

країну (тобто вимірюють імідж економіки, а не м’яку економічну силу), чутливі 

до методу зважування компонентів або придатні для вузького спектра країн. 

Вони часто подають рейтинги країн у порядковій шкалі, а не метричній, тому 

на їх основі важко визначити у скільки разів м’яка економічна сила однієї 

країни більша за силу іншої. Крім того переважають методи оцінки загальної 

м’якої сили та іміджу країни, а не їх економічної складової. Різні методи 

можуть давати більш стабільні або мінливі оцінки. В індексах твердої та м‘якої 

економічної сили іноді використовуються схожі показники.  

Власна методика оцінки м’якої економічної сили з урахуванням 

присутності країни у цифровому просторі. В результаті ми можемо 

запропонувати такий вебометричний індекс м’якої економічної сили: 
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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. 

Кількість повідомлень розраховується як кількість несхожих інтернет-

сторінок, одержаних у результаті пошукового запиту на певну дату (статична 

сила або сила як потенціал) або за період (реалізація м’якої сили). Якщо 

використовуються результати на певну дату (це дозволяє використовувати індекс 

для більшого кола країн), то враховується інформація про країну за всі роки. Це 
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Таблиця 2.9 

Особливості різних підходів вимірювання м’якої економічної сили країни 

Особливості Методи 

опитувань 

Методи 

статистичних 

показників 

Інфометричні методи 

Безпосередність 

вимірювання 

Безпосереднє 

вимірювання 

відображення 

іміджу в 

свідомості 

Вимірювання за 

факторами або 

наслідками 

Опосередковане вимірювання 

іміджу в індивідуальній 

свідомості, безпосереднє 

вимірювання в публічному 

інформаційному просторі 

Витратність Значна Зазвичай витрати 

нижчі  

Малі витрати за умов 

автоматизації, великі – за 

умов детального контент-

аналізу 

Охоплення країн Обмежене Велике, крім якщо 

використовуються 

важкодоступні 

показники  

Теоретично необмежене 

Шкала Метрична, 

порядкова 

Порядкова внаслідок 

об’єднання 

різнорідних 

показників, 

включаючи якісні 

Метрична, порядкова 

Урахування 

ступеня відомості 

країни 

Можливе Опосередковане Високе 

Можливості 

урахування 

найостаннішої 

інформації 

Високі  Низькі Високі для відомих країн, 

середні для решти 

Ризики помилок 

інтерпретації 

Низькі Низькі  Без детального контент-

аналізу або при підрахунку 

пошукових запитів не завжди 

правильно розрізняються 

позитивна та негативна 

інформація  

Ризики 

нерепрезентатив-

них вхідних 

даних  

Середні, за 

вузького кола 

респондентів – 

високі  

Низькі Середні: враховується 

інформація не всіма мовами 

або в окремих базах даних 

наукових робіт, дублюючі 

повідомлення 

Можливості 

маніпуляції 

Формулювання 

запитань 

Вибір ваги для 

окремих індикаторів 

PR-кампанії 

Джерело: складено автором. 
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логічно, оскільки м’яка сила є продуктом поточних і минулих подій. Наприклад, 

економічно успішна країна зараз, але із невдачами у минулому, не зможе мати 

ідеальний імідж. Але більша вага фактично автоматично надається інформації 

останнього часу внаслідок того, що кількість інформації зростає з кожним роком. 

Індекс може приймає лише позитивне значення (в теорії ми виходимо з 

того, що сила країни завжди має позитивне значення, навіть якщо імідж 

відносно негативний) та залежить не тільки від позитивного чи негативного 

ставлення, а й ступеня присутності країни в інформаційному полі. Сума всіх 

індексів країн дорівнює 100%. Зазначимо, що складова формули (2.4): 
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є фактично індексом економічного іміджу країни (відношення позитивної до 

всієї інформації про країну без урахування обсягу інформації). Якщо EI 

наближається до 1 імідж економіки країни позитивний, якщо до 0 – негативний.  

Пошуковий запит формується так, щоб на веб-сторінці були розташовані 

близько одночасно три компоненти: позитивна (good) або негативна (bad) 

інформація, приналежність до економічної сфери (economic), приналежність до 

країни (наприклад, Ukraine). Для низки країн додавалися результати по різних 

альтернативних назвах (наприклад, U.S., USA, United States). Ми також робимо 

пошук по територіях, по яких статистичні дані подаються окремо, і ЄС як 

найрозвиненішій наднаціональній інституційній надбудові. 

Наприклад, позитивні повідомлення по Україні нами були визначені за 

таким запитом у пошуковому сервісі Google [511]: "good economic * * Ukraine". 

Знаки * * дозволяють гарантувати, що назва країни та перші два слова у запиті 

розташовані дуже близько по тексту. Таким чином ми проводимо експрес-

контент-аналіз, автоматизуючи критерії пошуку інформації. Індекс SEP 

відображає ступінь присутності країни у англомовному інформаційному полі з 

поправкою на співвідношення позитивних і негативних повідомлень по країні. 

Одержана інформація за таким запитом найчастіше характеризує економічний 

стан, новини, умови, менеджмент або дохідність у країні чи її економічні 
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зв’язки з іншими країнами. 

Отже, на відміну від індексу економічного іміджу ЕІ індекс м’якої 

економічної сили країни SEP враховує не тільки частку позитивної інформації 

про країну в усіх повідомленнях про неї, а й частку позитивної інформації про 

країну в інформації про всі країни. Переваги нашого вебометричного індексу 

SEP полягають у низьких витратах за рахунок автоматизації контент-аналізу, 

використанні метричної шкали та безпосередньому відображенні частки країни 

у інтернет-просторі з поправкою на співвідношення позитивної та негативної 

інформації, можливості розрахунку для великої кількості країн, урахування 

найостаннішої та попередньої інформації. З іншого боку, індекс SEP має свої 

обмеження: врахування лише англомовного сегменту, неповне вилучення 

випадків подвійного обрахунку, ефект бази порівняння, недосконала 

класифікація повідомлень на позитивні та негативні, неточність результатів по 

малих економіках, чутливість до PR-кампаній.  

Для синтезу методів оцінки м’якої і твердої економічної сили ми можемо 

також запропонувати індекс м’якої сили країни зважений за економічною 

силою країн респондентів: 

  kiki GDPPWII ,     (2.6) 

де WIIi – зважений індекс м’якої сили країни і; Pik – імідж країни і в країні k 

(частка громадськості, що позитивно ставиться до країни і); GDPk – частка ВВП 

за ПКС країни k у світовому ВВП (або може використовуватися HEPk). 

Інакше кажучи, фактично ми зважуємо загальне ставлення до країни на 

величину ВВП країн, де проводиться опитування, тому що важливою є думка 

перш за все представників впливових економік (США, ЄС, Китаю), які 

домінують у створенні світових правил гри, мають ємніший ринок, більше 

вільних коштів для інвестицій тощо. 

У випадку необхідності розрахунку сукупної економічної сили країни, ми 

можемо запропонувати, наприклад, таку формулу: 

iii IIHEPTEP  ,     (2.7) 
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де TEPi – індекс сукупної економічної сили країни і; HEPi – індекс твердої 

економічної сили країни і (див. формулу 2.2); IIi – WIIi або інший індекс м’якої 

сили країни і.  

Цей підхід є в руслі думки, Р. Кляйна та китайських вчених, що тверда і 

м’яка сила мають бути помножені, а не додані [536, с. 117]. Множення надає 

більший індекс країнам, у яких різні складові економічної сили збалансовані. 

Наприклад, країна з великою економікою, але зі слабкою м’якою силою 

стикається з високим ризиком конфронтації з іншими країнами. Вона може 

покладатися тільки на себе, частина її ВВП буде витрачатися на ведення 

економічних війн або подолання їх наслідків тощо. А країна з меншою твердою 

економічною силою і привабливим іміджем економіки може вигравати за 

рахунок залучення інших країн до кооперації. Отже, цей індекс 

характеризуватиме здатність країни користуватися не тільки своєю 

економічною силою, а й інших країн за рахунок співробітництва та коаліцій. 

Але все ж множення є тільки одним з можливих варіантів поєднання 

компонентів у формулі. Альтернативними способами, наприклад, є додавання, 

множення з ваговими коефіцієнтами тощо. Індекс ТЕР також має бути 

нормований, щоб сума всіх індексів країн дорівнювала 100%. 

Таким чином, індекс WII враховує цінність позитивного ставлення до 

країни з боку тих країн, які володіють основною частиною ресурсів та 

найвпливовіші в рамках глобального управління. Індекс ТЕР оцінює 

можливості країни користуватися як своєю економічною силою так й силою 

інших країн за рахунок співробітництва.  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Переважна більшість досліджень факторів твердої економічної сили 

зводиться до їх класифікації. Нами запропонована функціональна класифікація 

факторів, використана далі для порівняльного аналізу центрів економічної сили. 

Рідше використовується кількісна оцінка важливості факторів на основі 



199 
  

регресійного аналізу або опитування експертів. Крім факторів із доведеним 

впливом, низка факторів можуть справляти незначущий, суперечливий з 

теоретичної точки зору або неоднозначний вплив. Останній характерний для 

міжнародної торгівлі, ролі держави в економіці, розподілу доходів, міграції, 

міжнародної допомоги. Наприклад, масштабний експорт означає можливість 

обмежувати поставки, але й означає вразливість до зовнішньоекономічної 

кон’юнктури. Важлива структура торгівлі: експортери дешевого сегменту 

товарів широкого вжитку поточного споживання не настільки вразливі, як 

експортери інвестиційних, проміжних товарів та сировини в умовах спаду 

ділової кон’юнктури. Неоднозначний вплив можуть мати зовнішні активи, стан 

державних фінансів, рівень урбанізації, економічна відкритість, наявність 

природних ресурсів, нерівність у доходах населення, міжнародна міграція, 

міжнародна допомога. Нами кількісно підтверджено вплив на основі сучасних 

даних (після кризи 2008 р.) низки факторів в сфері експорту, тарифного 

регулювання імпорту, інвестицій та позик. На відміну від попередніх 

досліджень враховано особливості їх впливу на економіки різної величини. 

Доведено, що нетто-вплив міжнародної міграції близький до нейтрального. 

На м’яку економічну силу країни впливає широкий спектр економічних 

факторів: статичних і динамічних; макро-, мезо- і мікроекономічних; внутрішніх 

та зовнішніх; ненавмисних та штучних. Нами систематизовано ефекти від низки 

факторів. Показано, що одні й ті самі економічні фактори можуть неоднозначно 

впливати на привабливість країни, особливо в різних регіонах світу. Існують 

випадки взаємодії факторів. Наприклад, величина економіки та динамічний 

розвиток позитивно впливають на м’яку економічну силу, якщо тільки не 

йдеться про формування потужного конкурента. Кількісно оцінена роль 

динаміки доступності різних благ та динаміки нерівності доходів як проекції 

успішності  економічної моделі на рівень зростання добробуту фізичних осіб. 

Обґрунтовано напрями трансформації ролі чинників економічної сили. 

Зрушення відбуваються під впливом процесів науково-технічного прогресу та 

інформаційної революції, зміни характеру суперництва між країнами, 
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економічних відносин між виробниками і споживачами, економічної 

глобалізації. Відзначено асиметричний вплив екологіїзації економічної 

діяльності на різні типи країн. 

2. Систематизовано роль цінностей та інституційної структури 

національного і глобального господарства у формуванні економічної сили 

країни. Недержавні інституції в останні десятиліття посилили свою економічну 

силу в умовах інформаційної революції та ускладнення економічних відносин, 

проте держави залишаються важливими суб’єктами сили. Відзначені випадки, 

коли недержавні агенти можуть посилювати або послаблювати економічну 

силу країн. В основі успіху країн-економічних лідерів є поєднання економічних 

та регуляторних можливостей уряду та інших структур. 

Найвпливовішими недержавними інституціями є ТНК, але вони часто 

орієнтуються на країни базування. Міжнародні організації, інтеграційні 

об’єднання та коаліції країн посилюють позиції країн-членів відносно 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. Вони характеризуються високою 

конкурентоспроможністю, забезпечують основні надходження до державного 

бюджету і вносять суттєвий внесок до м’якої сили країні. Кількісно оцінено 

пропорції між багатством найзаможніших осіб, залежно від їх країни базування.   

Запропоновано методологічний підхід для оцінки впливовості різних 

видів інституціональних одиниць на основі пропорцій між компонентами 

вартості, які йдуть на їх користь (з урахуванням їх резидентства). В свою чергу 

це впливає на формування твердої та м’якої економічної сили країни завдяки 

впливу на ефективність економічної системи, міжнародний перерозподіл 

вартості та можливості залучення резидентів інших країн до кооперації. 

Запропонований нами наукометричний метод непрямої оцінки за 
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допомогою контент-аналізу наукових статей показує, що інституціональна 

структура глобального господарства характеризується відносним послабленням 

країн порівняно з регіонами всередині країн (децентралізація), компаніями 

(роздержавлення і транснаціоналізація) та інтеграційними блоками 

(регіоналізація). Принаймні до початку 2000-х рр. зростала роль міжнародних 

організацій. Відносна економічна сила фізичних осіб і, зокрема найманих 

робітників, досягла максимуму у 1990-і – на початку 2000-х рр. На галузевому 

рівні домінують інноваційний, фінансовий, агропромисловий і звичайний 

промисловий сектори, але посилюються позиції виробників послуг.  

3. На основі комплексного порівняльного аналізу сучасних даних нами 

визначені сильні та слабкі сторони центрів економічної сили, які здійснюють 

основний вплив на економіку України, а також інші країни світу.  

Показано, що в основі економічної сили США лежать високий рівень 

економічного розвитку, домінування серед ТНК, найбільший сектор послуг, 

великі обсяги експорту послуг, чи не найбільша 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, реалізації прав інтелектуальної 

власності та цифрових технологіях, відносно високі темпи приросту населення, 

участь у глобальному управлінні, сприятливі умови для бізнесу тощо.  

ЄС формує економічну силу внаслідок величини економіки, позиціям 

серед найпотужніших ТНК, залежності інших країн від власного економічного 

стану, високій енергоефективності та лідерству у альтернативній 

електроенергетиці, експорту комерційних послуг, 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, участі у глобальному управлінні, інтеграційному потенціалу.  

Економічну силу Китаю формують динаміка економічного розвитку, 
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лідерство у валових заощадженнях та інвестиціях, найбільший 

сільськогосподарський та 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 всього населення, обсяг витрат на освіту тощо.  

Основними факторами економічної сили Росії є енергетичний сектор 

(запаси ресурсів, експорт, енергонезалежність), найбільші лісові ресурси, 

високий рівень профіциту торгового балансу, низький рівень державного боргу, 

поширеність вищої освіти серед робочої сили, а також: забезпеченість 

залізничною інфраструктурою, валютними резервами, експорт озброєння, 

відносно нижчий рівень старіння населення тощо.  

За факторами м’якої економічної сили ЄС і США випереджають Китай та 

інші країни. Основними перевагами економіки США є індустрія масової 

культури, високотехнологічний сектор, ЄС – зовнішньоекономічна політика, 

величина економіки та інтеграційні перспективи, Китаю – величина економіки.  

4. Проведено порівняльний аналіз методів оцінки економічної сили 

країни. За якісними критеріями економічної сили країни світу можна 

структурувати за величиною економіки та за географічним охопленням. Проте 

чіткі межі між таксономічними групами країн провести неможливо. 

Розмиваються межі між методами оцінки економічної та сукупної національної 

сили, оскільки в основу останніх покладені переважно економічні та 

квазіекономічні показники. 

Запропоновано класифікацію кількісних методів твердої економічної 

сили країни: теоретичні критерії; методи на основі ВВП, національного 

багатства або індексів добробуту; інші однокритеріальні (враховують 

енергоспоживання, доходи уряду, квоту в МВФ, кількість населення, площу 

території або величину торговельної сфери впливу) або багатокомпоненті 

методи, інфометричний підхід. Показано, що частими проблемами існуючих 

методів є неточність оцінок активів у країнах з низьким рівнем розвитку, 

довільність зважування компонентів, обмежена вибірка країн, недооцінка 
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економічної динаміки. Проведений аналіз переваг та недоліків ВВП та різних 

способів його розрахунку саме як методу оцінки впливовості економіки країни, 

порівняно з тим, що традиційно об’єктом критики ВВП науковцями є його 

функція як індикатору економічного прогресу. 

Нами запропонований метод оцінки твердої економічної сили на основі 

статичних значень та приросту скоригованого чистого національного доходу, 

нормованих відповідно до загальносвітових значень. У ньому мінімізовані 

проблеми довільного зважування різнорідних показників, заниженого чи 

завищеного валютного курсу, порівняно з ВВП краще враховуються зміни у 

національному багатстві. Запропонований індекс має переваги порівняно з ВВП 

чи ВНД при порівнянні країн з величиною економіки одного порядку, але не 

додає суттєвої інформації при порівнянні малих і великих економік. 

Проведені нами класифікація (методи на основі суб’єктивних оцінок, 

об’єктивних даних та інфометричні)  і порівняльний аналіз показав, що частими 

недоліками методів оцінки м’якої економічної сили є витратність, обмеженість 

вибірки країн чи джерел інформації, опосередкованість виміру, суб’єктивність 

експертних оцінок, неметрична шкала виміру, концентрація уваги на окремих 

сферах, абстрагування від кількості інформації про країну. Нами розроблено 

індекс м’якої економічної сили на основі аналізу цифрової присутності країни, 

який на відміну від існуючих інфометричних методів, концентрує увагу на 

економічній інформації про країну, враховує як співвідношення негативної та 

позитивної інформації, так і абсолютну кількість позитивної інформації. 

Покращення можливостей пошукових сервісів, детальніший контент-аналіз або 

поєднання запропонованого індексу з методами на основі опитування чи 

об’єктивних факторів може посилити точність результатів. Запропонована 

методика синтезу розроблених нами індексів твердої і м’якої сили. 

Положення, викладені в розділі, висвітлено в таких наукових працях 

автора [269; 271; 272; 279; 287; 291; 302; 304; 306; 309; 321; 420; 421; 422; 424; 

426]. 
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РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРИЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ ЕКОНОМІЧНОЇ СИЛИ ЗА 

КРАЇНАМИ СВІТУ 

 

3.1. Динаміка розподілу твердої економічної сили в системі сучасного 

глобального господарства 

 

Економічна сила розподілена неоднаково між провідними економічними 

центрами світу та іншими країнами. По мірі розвитку світового господарства 

вона продовжує перерозподілятися. У ХХІ ст. домінуючою тенденцією є 

значний перерозподіл економічної сили з країн Заходу до країн Азії та від 

розвинутих країн до значної частини країн, що розвиваються. Економічна сила 

не є безпосередньо вимірюваним показником, проте про її перерозподіл можна 

говорити за цілим рядом ознак. 

Історичний контекст домінування центрів економічної сили. Згідно 

ретроспективних оцінок ВВП А. Меддісона [581], центр економічної сили був 

тривалий час сконцентрований на території сучасного Китаю та Індії: з 1 р. н.е. 

по 1820 р. на них припадало близько 50% світового валового продукту. Проте в 

ті часи на території сучасного Китаю та особливо Індії існувало декілька держав. 

До того ж розвиток транспортної інфраструктури та недостатня швидкість руху 

інформації обмежували їх економічний вплив суміжними регіонами. Хоча 

Західна Європа випередила Китай та Індію за ВВП тільки починаючи із середини 

ХІХ століття, ряд європейських країн на цей час вже досягли стадії розквіту 

власних колоніальних імперій. Великобританія була потужною колоніальною 

імперією, маючи лише 9% світового валового продукту в метрополії. США 

вийшло на перші позиції вже в 1913 р., маючи 19% сумарного ВВП світу. Різні 

країни (в сучасних кордонах) або регіони мали в різні часи пік своєї економічної 

ваги у світі (згідно охоплених дослідженням періодів часу): Італія – 6,1% та Індія 

– 32% у 1 р. н.е., Західна Азія – 10,3% і Африка – 11,5% у 1000 р., Іспанія – 2,1% 

у 1600 р., Нідерланди – 1,1% у 1700 р. і 1950-73 рр., Китай – 33% у 1820 р., 

Великобританія – 9% і Франція – 6,5% у 1870 р., Німеччина – 8,7% і Східна 
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Європа – 4,9% у 1913 р., США – 27% і СРСР – 9,6% у 1950 р., Латинська 

Америка – 8,7% і Японія – 7,8% у 1973 р., Мексика – 1,8% у 2003 р. (розраховано 

за даними [581]). В зазначені роки відповідні території досягали максимуму своєї 

економічної могутності (але за винятком Великобританії та США це не означає, 

що в ті часи вони були світовими гегемонами). 

Ознаки сучасного глобального перерозподілу економічної сили. Цілий ряд 

аргументів наведено на користь існування домінуючої тенденції щодо 

перерозподілу економічної сили між Заходом і Сходом, розвинутими країнами і 

країнами середнього рівня розвитку. Проте ряд інших дослідників вказують, що 

ця тенденція переоцінена в економічній літературі. Частина дослідників 

поєднують аргументи на користь обох точок зору. Ми мусимо визнати, що в 

існуючих дослідженнях непоодинокою є однобічність в оцінці тенденцій 

перерозподілу економічної сили: занадто оптимістична або песимістична 

оцінка у дослідників з відповідних країн, покладання на екстраполяцію 

тенденцій останніх років, або концентрація на окремих факторах. 

Систематизуємо аргументи щодо глобального перерозподілу економічної сили.  

Ми можемо говорити, що країни Заходу і розвинуті країни загалом 

тривалий час рухаються в напрямі втрати домінування у економічній силі, 

виходячи з ряду міркувань (див. табл. П.1). 

Посилення економічної сили країн, що розвиваються, відображається у 

вищих темпах їх економічного зростання. Воно відбувається не лише на 

державному, а й на корпоративному рівні. Відбуваються зрушення й у 

фінансовій сфері. Посилюється роль країн, що розвиваються, у міжнародному 

регулюванні світової економіки. Про проблеми у розвинутих країнах свідчить 

структура витрат їх державного бюджету. Відбувається послаблення західних 

країн у сфері купівельної спроможності, заощаджень, зовнішніх активів і 

заборгованості, експорту, сировини та енергетики, демографічному потенціалі. 

Центр економічної активності знову зміщується в сторону Азії, де він був 

зосереджений до ХІХ століття. 

В коло економік-гігантів увійшли й представники країн, що 
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розвиваються. І тепер вони також можуть користуватися перевагами статусу 

«занадто великі, щоб зазнати краху» (too big to fail). У результаті інші країни не 

зацікавлені у кризі в цих економіках. Тобто йдеться не лише про посилення 

конгломерату країн, що розвиваються, а й про висування їх представника 

(Китаю) на статус економічної наддержави. Китай перетворився на 

системоформуючу економіку у глобальному господарстві. 

На нашу думку, про відносне економічне послаблення провідних 

розвинутих країн може свідчити уповільнення прогресу в сфері лібералізації 

торгівлі в межах СОТ. Раніше західні компанії були відносно більш 

конкурентоспроможними та митні тарифи були сильнішим бар’єром на шляху 

їх експорту до країн, що розвиваються, ніж у зворотному напрямі. Знижуючи 

імпортні тарифи у себе західні країни також полегшували доступ на ринок для 

своїх же ТНК, які розміщували виробництво у країнах Півдня. Тепер у багатьох 

країнах, що розвиваються, сформувалися свої потужні компанії, тому подальше 

зниження імпортних тарифів у західних країнах в обмін на зниження митних 

тарифів у інших країнах призведе до менших відносних переваг для західних 

ТНК, ніж це було раніше. 

Часткове підтвердження цього аргументу ми знаходимо у інших 

дослідженнях. Зокрема А. Маттоо, Ф. Нг та А. Субраманьян вказують, що 

економічна сила і динаміка Китаю (точніше занепокоєння його зростанням як 

потужного конкурента) стала уповільнюючим фактором у переговорах у рамках 

Доха-раунду СОТ у кінці першого десятиліття 2000-х рр. У найбільш захищених 

секторах найважливіших торговельних партнерів Китаю частка імпорту з Китаю 

суттєво вища (від 50% в імпорті США, ЄС і Канаді до 70% в імпорті Японії), ніж 

в усьому імпорті. В багатьох основних імпортерах частка Китаю навіть у цих 

захищених секторах зросла більше ніж вдвічі у 2001-2009 рр. і це не зважаючи на 

наявність преференційних торговельних угод у цих торговельних партнерів із 

сусідами (наприклад, Мексика, Туреччина, Канада) [587, с. 1-2] 

Але можна навести й аргументи на користь перебільшення чи 

відтермінування тенденції втрати економічної сили розвинутими країнами (див. 
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табл. П.2).  

ВВП характеризують поточний річний приріст економічного потенціалу, 

а національне багатство формується протягом тривалого періоду. Раніше 

розвинуті країни практично формували переважну частину світового валового 

продукту. В результаті, наприклад, у 2008 р. на країни з високим доходом на 

душу населення припадало в 6 разів більше національного багатства ніж у 

середньодохідних країнах з доходами вище середнього, в 18,6 разів ніж у 

середньодохідних країнах з доходами нижче середнього і в 61 раз ніж у країнах 

з низьким доходом (розраховано за даними: [235]). 

Західні країни залишаються найбільш забезпеченими фінансовою 

інфраструктурою. США зберігають за собою санкційний потенціал як за 

рахунок ваги власної економіки, так і за рахунок коаліції. Країни Заходу 

залишаються лідерами також у сфері конкурентоспроможності, рівня розвитку, 

якості виробництва та інституцій, світових валют, науки та інновацій, 

міжнародної допомоги, мають кращу структуру економіки, нижчу залежність 

від зовнішньоекономічної кон’юнктури. 

Основна корекція темпів економічного зростання під час кризових 

процесів у західних країнах вже відбулася; припускаємо, що ЄС все ж 

продовжить повільне, але розширення; західний центр економічної сили 

залишається відносно консолідованим; Китай та частина інших країн, що 

розвиваються, вступають у період демографічного старіння, Китай відчуває 

суттєву корекцію на фінансових ринках; політична нестабільність струмує 

розвиток країн Близького Сходу, економічні санкції та посилення закритості 

позначається на економіці Росії, експортери енергоносіїв вже відчувають 

втрати від падіння цін на нафту. На відміну від Китаю сила США є 

багатомірною. 

Якщо США для збереження позицій у сфері трудових ресурсів активно 

залучає мігрантів, то ЄС ще й може продовжити своє розширення. На нашу 

думку, розширення ЄС є об’єктивно необхідним засобом збереження його 

відносної ваги у світовій економіці та економічної сили. Проте залишається 
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питанням з якою швидкістю це відбуватиметься. В умовах фінансово-

економічних потрясінь потреби у розширенні зросли (для збереження 

економічної ваги у світі), проте можливості економічно підтримувати процеси 

розширення різко зменшилися і навіть створили ризик дезінтеграції. Але 

враховуючи циклічний характер розвитку економіки можна очікувати, що ЄС 

далі розширюватиметься, хоча і не так швидко, як раніше. 

А. І. Агеєв та Б. В. Куроєдов допускали 5 варіантів економічного 

розвитку Китаю:  

- різке піднесення – тоді за рахунок індустріалізації, інформатизації та 

науково-технічних проривів Китай наздожене за ВВП США у 2025-2030 рр.; 

- стійке поступальне зростання – довгострокове поступове уповільнення 

темпів економічного зростання, але він також буде наддержавою; 

- уповільнення темпів зростання (після 2020 р. нижче 5%) – є найбільш 

імовірним і базується на існуючих диспропорціях в економіці та демографічних 

процесах; 

- застій – економіка забезпечить лише задоволення потреб зростаючого 

населення, це можливо за погіршення ситуації у світовій економіці або свідомої 

політики стримування Китаю з боку Заходу; 

- зрив економічного зростання – за умов силових авантюр і означає для 

Китаю статус лише великої держави [2]. 

Ліберальний зовнішньоекономічний дискурс панував за часів 

домінування західних центрів сили. Вихід на позиції світового економічного 

центру Китаю стає стимулом для зміни парадигми зовнішньоекономічної 

політики. Серед традиційних країн-лідерів наростають тенденції до спротиву 

існуючим тенденціям. Це проявляється зокрема у реформах, ініційованих 

Президентом США Д. Трампом у руслі концепції неомеркантилізму, зокрема 

впровадження нових тарифних бар’єрів на імпорт металів з інших країн та для 

імпорту цілого переліку товарів з Китаю. 

В результаті очікується, що різні аспекти економічної сили у 

майбутньому будуть розподілені по різному. В 2030 р. за такими критеріями 
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лідерами можуть бути: величина економіки (перше місце – Китай, друге місце – 

Європа/США), ключова міжнародна валюта (США, Європа), фінансова сила 

(США, Європа), наука і технології (США, Китай), здатність забезпечити себе 

ресурсами / ресурсна сила (США, Європа/Китай), здатність задавати норми / 

глобальне управління (США/Європа, Китай), регіоналізм (Європа, США, 

Китай), а за усіма критеріями (США, Європа/Китай) [398].  

Аргументи на користь обох точок зору систематизовані нами у табл. 3.1.  

Існуючі оцінки сучасного розподілу твердої економічної сили між 

країнами. Ми бачимо, що без використання комплексних показників важче 

визначити характер розподілу економічної сили. Наведемо декілька прикладів 

оцінок сучасного стану такого розподілу у ХХІ столітті. 

За індексом економічної сили уряду, який використовують К. Басу, С. Де, 

Р. Гош і Швета, у 2009 р. перші позиції займали такі країни: США, Китай, 

Японія, Німеччина, Індія, Росія, Франція, Бразилія, Південна Африка, Італія. А 

в 2000 році: США, Японія, Китай, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія, 

Індія, Канада, Бразилія. За 2000-09 рр. відбулися такі основні зміни: зростання 

Росії  з  15-го  до  6-го  місця, Південної Африки з 12-го до 9-го місця, Бразилії з 

10-го до 8-го місця, Індії з 8-го до 5-го місця; зменшення Великобританії з 6-го 

до 11-го місця, Канади з 9-го до 15-го місця. Якщо враховувати й менші 

економіки то за швидкістю зростання індексу перші місця посідають 

Азербайджан, Білорусь, Судан, Ангола, Казахстан, Грузія, Китай, Киргизька 

Республіка, Україна, Румунія. А комбіновано за силою та швидкістю її 

зростання рейтинг такий: Китай, Індія, Росія, США, Бразилія, Південна 

Африка, Німеччина, Саудівська Аравія, Японія, Італія [387, с. 15-18]. 

У 2005 р. (останні опубліковані дані) Світовий банк дає такі дані щодо 

національного багатства: США 32,3%, Японія 10,4%, Німеччина 6,7%, 

Великобританія 5,9%, Франція 5,3%, Італія 4,3%, Китай 3,7%, Україна 0,2%. 

Якщо не враховувати невідчутний капітал, то розподіл буде іншим: США 

20,7%, Японія 12,5%, Китай 8,8%, Німеччина 5,9%, Росія 4,6%, Франція 4,2%, 

Італія  3,5%,  Великобританія  3,3%,  Індія  3,3%,  Бразилія  3%,  Україна 0,42%. 
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Таблиця 3.1 

Ознаки послаблення і збереження економічної впливовості розвинутих 

країн і країн Заходу 

Критерій Послаблення Збереження сили 

Купівельна спроможність +  

Регуляторна сила + + 

М’яка сила +  

Здатність до стимулювання та покарання: 

міжнародна допомога і санкційна активність  

 + 

Конкурентоспроможність   + 

Багатомірність сили  + 

Темпи економічного розвитку +  

Різниця у стартових позиціях  + 

Циклічність  + 

Національне багатство  + 

Заощадження +  

Структура економіки  + 

Залежність від зовнішньоекономічної кон’юнктури  + 

Зміни у складі економік-гігантів  +  

Рівень розвитку економік-гігантів  + 

Незацікавленість у кризових процесах в економіках-

гігантах 

+  

Позиції ТНК +  

Експорт +  

Енергетичний та сировинний сектор +  

Якість виробництва та інституцій  + 

Темпи глобальної торговельної лібералізації +  

Фінансовий ринок  + 

Зовнішня заборгованість +  

Валютні резерви та фонди суверенного багатства +  

Провідні валюти  + 

Структура витрат державного бюджету +  

Науково-технічна сфера  + 

Міграційна привабливість  + 

Демографічний потенціал +  

Інтеграційний потенціал  + 

Джерело: складено автором за результатами мета-дослідження в межах підрозділу 3.1. 

 

Якщо не враховувати проблеми із сталістю розвитку, другий спосіб краще 

характеризує потенціал економічної сили (розраховано за: [701]). 

Згідно Credit Suisse Wealth Report, багатство домогосподарств країн світу 

було розподілено як вказано у табл. П.3. А за регіонами у 2017 /2014/2000 рр.: 

Північна Америка 33,6% / 34,7% / 38,8%, Європа 26,9% / 32,4% / 28,8%, АТР 
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36,1% / 28,4% / 28,6%, Латинська Америка 2,5% / 3,5% / 2,9%, Африка 0,8% / 

1,1% / 0,9% [439; 507, c.22-25, 34-37]. Як бачимо основний перерозподіл відбувся 

від Японії та США до Китаю, а тимчасово і до частини Європи (незважаючи на 

кризу, зокрема й унаслідок динаміки курсу євро). Проте їх методика дозволяє 

обрахувати відносно надійно багатство лише розвинутих країн: якість даних по 

багатьох країнах, що розвиваються, включаючи Україну, достатньо низька. 

С. Н. Соколов визначає розміри торговельних сфер впливу країн. Якщо ми 

додамо експорт та імпорт метрополій у своїх сферах впливу, зазначений у 

дослідженні С. Н. Соколова, то найбільші сфери впливу будуть такими: 

американська (1962 млрд дол.), німецька (1513 млрд дол.), французька (348 млрд 

дол.), китайська (270 млрд дол.), японська (218 млрд дол.), британська (100 млрд 

дол.), російська (87 млрд дол.), італійська (56 млрд дол.), сінгапурська (40 млрд 

дол.), іспанська (37 млрд дол.), бразильська (32 млрд дол.), австралійська (15 

млрд дол.), південноафриканська (11 млрд дол.), саудівська (8,5 млрд дол.), 

індійська (5,5 млрд дол.), бельгійська (0,9 млрд дол.), португальська (0,4 млрд 

дол.). А за обсягами ВВП найбільшими сферами впливу є американська та 

німецька (понад 10 трлн дол.), французька, китайська, японська (1-5 трлн дол.), 

російська, італійська, бразильська, сінгапурська, австралійська, іспанська (100-

1000 млрд дол.), можливо британська (розраховано за [224]). Як ми бачимо, за 

цими двома показниками рейтинг сфер впливу майже однаковий. 

Ще одна група оцінок використовує метод опитування замість 

об’єктивних статистичних показників. Згідно опитувань суб’єктивної думки 

студентів за профільною спеціальністю, М. Сувек проранжував країни 

відповідно до економічної сили в такому порядку у 2010 р.: США, Швейцарія, 

Німеччина, Японія (1), ЄС, Нідерланди, Китай (5), Швеція, Саудівська Аравія 

(8), Великобританія, Іспанія, Бельгія (10), Італія, Франція (13), Польща (15), 

Бразилія, Австралія, Аргентина (16), Тайвань (19), Південна Африка (19), 

Канада (19), Таїланд, Південна Корея (22), Єгипет (24), Венесуела (25), Індія 

(25), Чилі (27), В’єтнам, Туреччина, Росія, Нігерія, Колумбія (28), Мексика (33), 

Північна Корея, Ізраїль, Індонезія (34), Україна, Іран (37), Пакистан (39), 
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Бангладеш (40). Як бачимо, по ряду країн (наприклад, Швейцарія, Індія, 

Нідерланди, Росія), це суттєво відрізняється від об’єктивних показників [693]. 

Окреме питання – визначення світового економічного лідера – країни, яка 

володіє максимальною економічною силою. На сучасному етапі це питання не є 

простим. Спеціалісти Pew Research Center згідно опитування показують, що 

громадськість різних країн може називати економічним лідером такі світові 

економічні центри: США, ЄС, Китай та навіть Японію. США тривалий час 

вважався економічним лідером світу. Економіка ЄС постійно розширюється, 

проте в останні роки зіштовхнулася з труднощами, до того ж ЄС не є повністю 

консолідованим суб’єктом. Китай є найдинамічнішою великою економікою, що 

швидко наближається до США за обсягом ВВП. 

В 2013 р. США вважали економічним лідером відносна більшість 

населення в 28 країнах, Китай – у 14. Середньоарифметична по охоплених 

кранах частка населення, яка вважала той чи інший центр економічним лідером, 

становила 46% для США, 31% для Китаю, 6% для Японії та 5% для ЄС 

(розраховано за: [502]). В Україні в 2015 р. більшість громадян вважала 

економічним лідером світу США (44%), далі Китай (17%), ЄС (12%), Японію 

(12%) [502]. Детальніші дані за 2017 р. вказано у табл. П.4. 

Але незважаючи на відповіді частини респондентів про економічне 

лідерство Японії, на нашу думку, в сучасних умовах для цього немає 

об’єктивних підстав. Наприклад, економіка ЄС набагато більша за економіку 

Японію, при цьому громадськість світу оцінює їх шанси вважатися 

економічним лідером світу схожим чином. Тому це той випадок, коли 

суб’єктивні оцінки не завжди можна використовувати для вимірювання 

об’єктивних явищ. Для порівняння суб’єктивні оцінки економічного лідерства 

США або Китаю точніше відображають об’єктивну реальність.  

Інші зовнішні оцінки твердої економічної сили подано у табл. П.5. Ми 

бачимо, що більшість оцінок доволі схожим чином показують розподіл 

економічної сили між країнами. Але відмінності все ж є. Методи на основі 

національного багатства та його складових надають явну перевагу розвинутим 
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країнам. За методом розміру торговельної сфери впливу після США йде 

Німеччина (з невеликим відривом), Франція (з великим відривом), Китай, 

Японія, Великобританія, Росія, Італія. Методи суб’єктивних оцінок по окремих 

країнах подають неочікувані результати (завищені оцінки по Швейцарії, 

Нідерландам, Японії, занижена оцінка по ЄС та Росії). 

Кількісна оцінка розподілу твердої економічної сили на основі 

скоригованого чистого національного доходу. У підрозділі 2.4 ми запропонували 

метод для оцінки твердої економічної сили за допомогою формули (2.2). Далі в 

цій главі ми проведемо його тестування на основі даних Світового банку [748]. 

Результати розрахунків індексу твердої економічної сили (HEP) наведені у табл. 

П.6. У табл. 3.2. ми порівнюємо рейтинг країн-лідерів за індексом твердої 

економічної сили (HEP), його статичним і динамічним компонентами (NNP і 

ΔNNP), ВНД за валютним курсом (GNIer) і ВНД за ПКС (GNIppp).  

 

Таблиця 3.2 

Показники економічної сили країн-лідерів у 2015 р., % 

№ Країна HEP Країна NNP Країна ΔNNP Країна GNIer Країна GNIppp 

1 Китай  20,0 США 23,0 Китай 21,9 США 24,7 Китай 17,1 

2 США 19,8 Китай 13,5 США 14,0 Китай 14,7 США 16,0 

3 Індія 5,1 Японія 5,8 Індія 2,7 Японія 5,8 Індія 7,0 

4 ФРН 3,6 ФРН 5,0 Індонезія 1,12 ФРН 4,7 Японія 4,4 

5 

Японія 3,5 

Велика 

Британія 3,9 

Республіка 

Корея 1,07 

Велика 

Британія 3,8 ФРН 3,5 

6 Велика 

Британія 2,8 Франція 3,6 Австралія 0,83 Франція 3,4 Росія 3,1 

7 Бразилія 2,8 Бразилія 3,1 Нігерія 0,80 Індія 2,8 Бразилія 2,8 

8 Франція 2,4 Індія 2,7 Аргентина 0,79 Італія 2,5 Індонезія 2,4 

9 

Росія 2,1 Італія 2,7 

Велика 

Британія 0,63 Бразилія 2,4 Франція 2,4 

10 

Індонезія 2,1 Росія 2,4 Єгипет 0,63 Канада 2,1 

Велика 

Британія 2,3 

Джерело: розраховано за [748]. 

 

У табл. 3.3 вказане аналогічне порівняння різних оцінок економічної сили 

України. Низький показник для неї (нижче рангу за обома методами розрахунку 

ВНД) відображає негативну економічну динаміку в останні роки. Але 
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очікується, що завдяки посткризовій стабілізації економіки оцінка економічної 

сили України покращиться. Серед країн Центральної та Східної Європи 

Україна має економічну силу одного порядку з Румунією, Казахстаном, 

Чеською Республікою, Угорщиною, Азербайджаном, Білоруссю, Словацькою 

Республікою, Болгарією. 
 

Таблиця 3.3 

Оцінки економічної сили України у 2015 р. 

Показник Значення, 

% 

Ранг 

HEP 0,13 66 

NNP 0,17 59 

ΔNNP -0,002 156 

GNIer 0,12 62 

GNIppp 0,30 47 

Джерело: розраховано за [748]. 

 

Зазвичай наш індекс твердої економічної сили призводить до рейтингу, 

близького до усередненого рангу між рейтингами за ВНД за валютним курсом 

та за ПКС. У табл. 3.4. показана кореляційна матриця між альтернативними 

способами вимірювання економічної сили (перед цим ми поділили ї на частку 

країни у населенні світу для очищення від впливу розміру країни). Ми бачимо, 

що наш індекс HEP майже однаково сильно корелює з ВНД за різними 

способами розрахунку. Це означає, що хоча наш метод, який враховує й 

економічну динаміку, точніше оцінює економічну силу країни, методи на 

основі ВНД або навіть ВВП (наприклад, середнє часток ВНД за валютним 

курсом і ПКС у світі) також придатні з міркувань спрощення розрахунків. 

Якщо ж йдеться про оцінку ефектів асиметрії в економічній силі між країнами, 

які суттєво відрізняються (малі економіки, економіки середнього розміру, 

великі економіки), то наш метод не має переваг перед використанням ВВП чи 

ВНД. Без поправки на кількість населення кореляція між HEP і GNIppp 

становила 0,997. Отже метод на основі HEP має явну перевагу лише у випадку, 

коли потрібно порівняти силу економік схожої величини. 
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Таблиця 3.4 

Кореляція між показниками економічної сили країн, скоригованих на 

кількість населення 

Країна HEP NNP ΔNNP GNIer GNIppp 

HEP 1     

NNP 0,952 1    

ΔNNP 0,267 0,029 1   

GNIer 0,963 0,994 0,097 1  

GNIppp 0,963 0,892 0,179 0,912 1 

Джерело: розраховано за [748]. 

 

Порівняно з GNIppp індекс HEP відхиляється в середньому на 17%. 

Найбільше позитивне відхилення становило 54%, негативне 71%. Індекс HEP 

показує явно більшу економічну силу ніж GNIppp у таких країн як Вануату, 

Ізраїль, Папуа-Нова Гвінея, Нова Зеландія, Австралія, Ісландія, Уругвай, 

Швейцарія (відхилення вище +30%). Явно меншу – у Республіці Конго, Лівії, 

Гамбії, Екваторіальній Гвінеї, Омані, Малаві, Туркменістані (-60% і менше), в 

Україні (-54%). Ці відхилення викликані впливом економічної динаміки, 

неоднаковою ефективністю використання основного капіталу та природних 

ресурсів або спрощеним методом розрахунку HEP за відсутності частини 

даних. По групах країн позитивне відхилення було, зокрема, в Північній 

Америці, розвинутих країнах, Східній Азії, негативне – в Південній Азії, 

Близькому Сході та Північній Африці, країнах (що розвиваються) Європи та 

Центральної Азії, Центральній Європі та країнах Балтії. 

По групах країн економічна сила була розподілена як вказано у табл. 3.5.  

Ми можемо також використати запропонований нами підхід оцінки 

економічної сили інтеграційних утворень з поправкою на неповну суб’єктність 

(див. підрозділ 2.4). HEP всіх країн ЄС становить 16,9% світу, сумарно 

Німеччини, Франції та Італії 7,7%. Тому скоригований HEP ЄС становить 11,4%. 

Це в 3 рази більше ніж HEP Німеччини. Проте це приблизно на 40% менше ніж 

HEP США чи Китаю, і це краще відображає ефект неповної інтеграції у ЄС. 
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Таблиця 3.5 

Концентрація економічної сили за регіонами світу і групами країн, % 

Регіон HEP Країни за рівнем 

доходу на душу 

населення 

HEP Інші групи країн HEP 

Східна Азія і 

Тихоокеанський регіон 
33,1 

З високим 

доходом 
50,6 ЄС 16,9 

Європа і Центральна 

Азія 
22,6 

З доходом вище 

середнього 
35,4 Єврозона  11,6 

Північна Америка  21,4 
З доходом нижче 

середнього 
13,6 

Центральна Європа 

і країни Балтії 
1,9 

Латинська Америка і 

Карибський регіон 
8,2 З низьким доходом 0,8 Арабський світ 4,4 

Південна Азія 6,6 

 

Близький Схід і 

Північна Африка 
5,3 

Африка південніше 

Сахари 
3,0 

Джерело: розраховано за [748]. 

 

У випадку ЄАЕС та МЕРКОСУР неповнота інтеграції сильніша. HEP 

Росії 2,15%, всіх країн ЄАЕС 2,59%, тому скоригований HEP ЄАЕС становить 

2,36%. Ми можемо сказати, що завдяки ЄАЕС Росія посилює свою впливовість 

приблизно на 10% порівняно з відсутністю інтеграції. HEP Бразилії 2,80%, всіх 

країн МЕРКОСУР 4,56%, тому скоригований HEP МЕРКОСУР становить 

3,58%. Завдяки МЕРКОСУР Бразилія посилює свою впливовість на 28%. 

Наукометричний підхід. Непрямим свідченням змін у співвідношенні 

економічної сили сила є зміни у частоті слів у наукових робах з міжнародної 

економічної тематики. У [424; 426] ми провели контент-аналіз назв наукових 

робіт з бази даних економічних досліджень RepEс за 1960-2010 рр. [640]. 

Фактично наш метод схожий на метод, який використовують Х. К. Молеро і 

Ф. Пухол [596], але замість контент-аналізу публікацій у одному, хоча і 

відомому журналі «Економіст», ми аналізуємо назви наукових робіт у відомій 

базі даних. Бралися до уваги, лише ті роботи які містили слово «міжнародний» 

(international) у назві або анотаціях. Таких наукових робіт було близько 50 000. 

Серед слів визначено відносну частоту тих, які свідчили про характеристики 



217 
  

країн у проміле (‰). Для визначення статистичної значущості у різниці часток 

додатково ми використали хі-квадрат тест на різницю у частотах. 

Наукометричний метод також свідчить про зростання ролі країн, що 

розвиваються, Азії та (з високою волатильністю) Африки, а також зниження 

економічної ваги розвинутих країн. Центральна та Східна Європа досягли 

максимуму економічної сили в першій половині 2000-х рр., а Латинська 

Америка перед світовою кризою 2008-09 рр. Узагальнено частки груп країн 

вказані у табл. П.7., а частоти по країнах у П.8 та [424]. 

Якщо порівняти кількість слів за весь період у рамках груп країн, то можна 

виявити закономірності, які приблизно дають уявлення про розподіл економічної 

сили у міжнародному середовищі у 2000-х рр. (враховуючи, що у базі даних 

RePEc половина досліджень була опублікована до 2005 р., половина з 2005 р.). У 

відсотках оцінений таким чином розподіл економічної сили вказаний у табл. 3.6.  

 

Таблиця 3.6. 

Розподіл економічної сили по групах країн та регіонах світу на 

початку ХХІ століття, % 

Групи країн Частка Регіони Частка 

Розвинуті країни 
48 

Західна Європа 32 

Азія 29 

Країни, що розвиваються 
43 

Америка 20 

Африка 8 

Постсоціалістичні країни / країни з 

перехідною економікою 9 
Центральна та Східна Європа 6 

Австралія і Океанія 5 

Джерело: розраховано автором на основі пошукової системи наукових робіт RePEc [640]. 

 

Як ми бачимо, наукометричний метод на основі контент-аналізу відносно 

добре відображає розподіл економічної сили між групами країн. Проблемним 

моментом є те, що кризові процеси, які відображають послаблення економічної 

потужності, також привертають увагу науковців. У чверті випадків висока 

популярність групи країн у дослідженнях свідчить радше про слабкість 

економіки, а не силу. В результаті можна стверджувати, що тенденції у 
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популярності країн та їх груп у наукових дослідженнях можуть відображати 

зміни у їх економічній силі прямо (дослідження досвіду успішних країн), 

опосередковано (внаслідок економічної інтеграції, змін у важливості галузей) 

та протилежно (економічні кризи). 

 

3.2. Оцінка синхронізаційної та адаптаційної економічної сили в контексті 

регіоналізації 

 

В підрозділі 1.2 ми запропонували виокремити як особливі типи 

економічної сили – синхронізаційну та адаптаційну. Перша характеризує 

здатність країни синхронізувати інші економіки зі своїм діловим циклом. Друга 

характеризує здатність країни пристосовуватися до зовнішнього середовища, в 

якому функціонує її економіка. Детальніше обґрунтування цих запропонованих 

нами понять ми подаємо у підрозділі 1.2. 

Синхронізаційна сила основних глобальних і регіональних центрів 

економічної сили. Першу спробу оцінити синхронізаційну силу країн фактично 

ми здійснили раніше у 2008 р. при аналізі передумов для валютної інтеграції. 

Як основний показник економічного циклу ми використали зростання 

реального ВВП (за даними [474], для зони євро – за даними [749]). За цим 

показником були розраховані коефіцієнти кореляції між країнами та групами 

країн. Використані дані за 1995-2008 рр. Детальніше методика описана в [310]. 

Як можливі основні центри (синхронізаційної) сили спочатку обрано 

США, єврозону (для країн всього світу), Японію, Китай, Індію (для Азіатсько-

Тихоокеанського регіону та Південної Азії), Росію (для постсоціалістичних 

країн), Бразилію (для країн Латинської Америки). Також розглядалася 

можливість розгляду як центрів сили Великобританії (для історично пов’язаних 

країн та Західної Європи), ПАР (для країн Африки), Ірану (для Близького 

Сходу), Польщі (для країн Центральної Європи).  

Оскільки цикли в Польщі не були синхронізовані з більшістю країн 

Центральної Європи або були слабше синхронізовані, ніж з єврозоною або 
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Росією (за винятком Словаччини чи Чеської Республіки) то далі Польща не 

розглядалась як такий регіональний центр. Іран також далі не розглядався як 

центр сили, оскільки серед територіально близьких країн його економічний 

цикл був синхронним лише з Таджикистаном та Вірменією. Через невеликий 

розмір економіки також обмежені можливості мала ПАР через низьку 

синхронність з іншими країнами регіону в цілому (у другому періоді). 

Спочатку необхідно зазначити, що зі світом синхронно зростали 

економіки, перш за все Японії та ПАР, у той час як асинхронно – Ірану. 

Достатньо синхронізовані були пари економік Китай-Японія та Китай-Індія, і 

меншою мірою Індія-Японія, що створює об’єктивні передумови для існування 

синхронізованого кластеру економік і формування на базі однієї з цих пар або 

всіх трьох країн більшого валютного інтеграційного утворення. З країнами Азії 

також сильно виявилася синхронізованою економіка ПАР. У другій половині 

дослідженого періоду синхронність країн Азії посилилася з країнами Заходу і 

частково з Росією, це стосується і синхронності Росії та країн Заходу. У другій 

половині періоді посилилася синхронність циклів країн Центральної та Східної 

Європи з країнами Західної Європи, що є логічним наслідком розширення ЄС, 

але також за весь аналізований період спостерігається синхронність з Росією (що 

можна пояснити наявністю трансформаційних процесів та традиційними 

зв’язками) та меншою мірою країнами Азії (що пов’язано з кризовими явищами 

другої половини 1990-х років, які зачепили значну частину країн, що 

розвиваються та постсоціалістичних країн). Країни Латинської Америки загалом 

синхронні з Бразилією та з багатьма іншими центрами інтеграції (крім США та 

Великобританії). Якщо розглядати динаміку, то підвищилася їх синхронність з 

зоною євро. Країни Близького Сходу та Африки в цілому достатньо синхронні з 

Індією та Росією. США синхронні перш за все з Великобританією, і не так 

сильно з Японією та зоною євро. Зона євро – перш за все з Великобританією, але 

все ж Великобританія в другій половині дослідженого періоду сильніше 

зменшила синхронність з зоною євро, ніж з США. 

Центри сили серед країн, що розвиваються, не менш синхронні з іншими 
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країнами світу, ніж США та зона євро (за відношенням кількості країн, з якими 

первинні центри синхронні по ділових циклах до кількості всіх аналізованих 

країн). При цьому зона євро, Росія і Бразилія сильніше синхронізовані з 

географічно близькими країнами, ніж іншими країнами (за цим же показником). 

Найменш синхронними з центрами сили були такі країни: Кірібаті, Науру, 

Самоа, Тувалу, Литва, Молдова, Хорватія, Гренада, Йорданія, Сирія, Того.  

Як бачимо, не завжди члени існуючих чи планових інтеграційних блоків 

розвивалися більш синхронно, ніж з іншими центрами. Так динаміка ВВП у 

країнах зони євро була переважно синхронна, але є винятки, особливо це 

стосувалося ряду кандидатів на приєднання до зони євро. Існували значною 

мірою передумови для Азіатської валютної одиниці в межах АСЕАН+3. Мала 

передумови для створення зона арабського динару. Частково розвивалися 

синхронно учасники (принаймні найбільші учасники) можливого валютного 

союзу на базі Південно-Азіатської Асоціації Регіонального Співробітництва. 

В зоні Східнокарибського долара немає чітко визначеного центру 

економічної сили. Найбільший ВВП має Сент-Люсія, з якою синхронні Антигуа 

і Барбуда, Домініка, меншою мірою Сент-Кіттс і Невіс, Сент-Вінсент і 

Гренадіни. Валютна інтеграція в рамках Боліваріанської альтернативи мала 

передумови. Наприклад, синхронність економічного зростання країн з 

Венесуелою була така: Болівія, Нікарагуа, Гондурас, Домініка, Еквадор, 

Латинська Америка загалом. Щодо Центральноамериканської інтеграційної 

системи синхронність економічного зростання країн з Домініканською 

республікою була така: Гватемала, Сальвадор, Коста-Ріка, Панама, у той час як 

інші країни-учасниці несинхронні. Валютна інтеграція на основі МЕРКОСУР 

має передумови, хоча економіки Аргентини та Бразилії були не настільки 

синхронні, як можна було б очікувати. 

Слабо пов’язані між собою економіки країн Африки. Найбільші 

економіки зони франку КФА Камерун і Кот-Д’Івуар несинхронні, хоча перший 

був пов’язаний з Беніном, Ботсваною, Екваторіальною Гвінеєю, а другий – з 

Центральноафриканською Республікою, Еритреєю, Ефіопією, Габоном, 
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Гвінеєю, Малаві, Сейшельськими Островами. Члени існуючого валютного 

угруповання на основі ПАР (+Есватіні та Лесото), як і Австралії (+ряд держав 

Океанії) синхронні лише частково.  

Розглянемо, як відбувалася переорієнтація країн за ступенем синхронності 

економічного зростання у часі. Зокрема, можна назвати такі декілька прикладів: 

Південна Корея – від Японії; Індонезія – від Японії до Індії; Нова Зеландія – від 

Японії до Великобританії; Непал – до Індії; Таджикистан, Туркменістан, 

Молдова – від Росії; Таїланд – від Індії та Китаю; Австралія – від США; Білорусь 

– також до Західних країн; Болгарія, Чеська Республіка, Латвія – також до 

єврозони; Грузія, Словаччина – до Росії та єврозони; Польща – також до Росії; 

Норвегія – до єврозони; Іран – від Саудівської Аравії; Зімбабве – до ПАР. 

Україна тісно пов’язана перш за все з країнами СНД. У 2000-і рр. 

відбулося зрушення в бік західних країн та країн Центральної Європи, хоча 

зв’язок з країнами СНД залишався тіснішим. Існує й висока (припускаємо, 

випадкова) кореляція з економічною динамікою низки віддалених країн, яка 

контрастує з низькою інтенсивністю двосторонніх економічних зв’язків. 

Таким чином, синхронізаційною силою володіли у досліджений період 

перш за все єврозона (за межами зони в сфері її дії було 26-33 країн), США (23-

29 країн), Росія (14-19), Бразилія (14-16), Великобританія (13-17), Китай (11-

12), Індія (9-10), Японія (7-8), Саудівська Аравія (6), Південна Африка (6-8), 

Нігерія (5-9), Кот-Д’Івуар (5) та інші. Разом з тим, слід ураховувати зрушення в 

переорієнтації країн між центрами економічної сили; обмежений часовий 

проміжок по використаних даних. 

Розглянемо тепер сучасніший період 2001-2015 рр. за даними 

Міжнародного Валютного Фонду [749]. На цей раз ми використовуємо 

кореляційний аналіз з урахуванням зважування, де останньому року надається 

вага 15, передостанньому 14 і т. д. Ми так само застосовуємо умову 

територіальної близькості чи історичних зв’язків (крім вже трьох глобальних 

центрів – США, єврозони та Китаю). Ми відносимо країну до одного чи більше 

кластерів центрів сили, якщо кореляція з таким центром принаймні 0,4 (у 
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виняткових випадках більше 0,3) і якщо вона є як правило найбільшою серед 

кореляцій з центрами сили. Ми також розглядаємо за необхідності інші 

регіональні центри сили (наприклад, Нігерія, ПАР в Африці тощо). В низці 

випадків економіки переважно синхронізовані з декількома центрами сили. 

Щодо синхронізації центрів сили між собою ми припускаємо, що менші 

економіки синхронізовані з більшими, а не навпаки. 

 У результаті маємо такий розподіл країн по синхронізованим кластерам 

центрів економічної сили, як вказано у табл. 3.7-3.11. 

По-перше, розглянемо рівень синхронізації основних центрів сили між 

собою. Західні центри сили значно синхронізовані між собою, а також з 

Японією на рівні 0,70-0,92. При цьому Японія вже мало синхронізована з 

Китаєм та Індією. Достатньо синхронізований Китай з іншими країнами БРІКС 

на рівні 0,55-0,70. Росія і Бразилія – теж (крім Індії), але Росія також відносно 

синхронізована із західними центрами сили. 

В кластері США знаходяться переважно країни двох регіонів: Азія з 

Тихоокеанським регіоном та Америка. Цікаво, що Великобританія більше 

синхронізована з США, ніж з єврозоною. Для США Великобританія також є 

найбільш синхронізованою економікою. 

Країни єврозони переважно сильно синхронізовані між собою. Навіть 

Греція, яка фактично розвивалася несинхронно, вже демонструє помірну, але 

помітну позитивну кореляцію 0,41. В Європі також з єврозоною синхронізовані 

інші країни ЄС, ЄАВТ і ряд інших країн. Значна частина країн Азії разом з 

Тихоокеанським регіоном та Америки синхронізовані з єврозоною. Наприклад 

Гонконг синхронізований більше з єврозоною ніж з материковим Китаєм, 

майже однаково як з Японією та США. 

Суттєво збільшило кількість синхронізованих країн з Китаєм зняття нами 

обмеження територіальної близькості. Найсильніша синхронізація відбувається 

з країнами з країнами Азії з Тихоокеанським регіоном (але переважно з 

країнами Близького Сходу) та Африки. Цікаво, що є синхронність з рядом 

європейських постсоціалістичних країн. 
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Таблиця 3.7 

Економіки, синхронізовані переважно з США 

Європа Азія і Тихоокеанський 

регіон 

Америка Африка 

Великобританія 

(0,92),  

Данія (0,91),  

Естонія (0,86), 

Швеція (0,84), 

Угорщина (0,80), 

Латвія (0,78),  

Литва (0,78),  

єврозона (0,77), 

Ірландія (0,77), 

Туреччина (0,76), 

Мальта (0,63), 

Ісландія (0,53) 

Малайзія (0,86), Японія 

(0,81), Камбоджа (0,79), 

ОАЕ (0,79), Нова Зеландія 

(0,75), Філіппіни (0,74), 

Гонконг (0,72), Палау 

(0,70), Бангладеш (0,67), 

Пакистан (0,65),  

Фіджі (0,62), Самоа (0,57),  

Кувейт (0,54),  

М’янма (0,54),  

Соломонові Острови (0,50),  

Саудівська Аравія (0,47),  

Австралія (0,44),  

Шрі-Ланка (0,34) 

Багамські Острови 

(0,86), Канада (0,85), 

Мексика (0,84), 

Сальвадор (0,83), 

Гондурас (0,79), 

Нікарагуа (0,78), 

Барбадос (0,72),  

Коста-Рика (0,68),  

Чилі (0,63), Антигуа і 

Барбуда (0,58),  

Гренада (0,56), Пуерто-

Ріко (0,51), Сент-

Вінсент і Гренадіни 

(0,48), Беліз (0,44)  

Намібія (0,81), 

Алжир (0,63), 

Демократична 

Республіка Конго 

(0,56),  

Мавританія (0,55), 

Кенія (0,51), 

Сенегал (0,50), 

Камерун (0,47), 

Сейшельські 

Острови (0,47), 

Мадагаскар (0,45), 

Габон (0,39),  

Нігер (0,35) 

Примітка: в табл. 3.7-3.11 у дужках кореляція економічного зростання з центром сили. 

Джерело: розраховано за [749]. 

Таблиця 3.8 

Економіки, синхронізовані переважно з єврозоною 

Країни єврозони Решта Європи Азія і Тихоокеан-

ський регіон 

Америка Африка 

Італія (0,98), 

Нідерланди 

(0,97),  

Фінляндія (0,96), 

Бельгія (0,95), 

Франція (0,94), 

Австрія (0,92), 

Словенія (0,92), 

Німеччина (0,90), 

Словаччина 

(0,90), 

Люксембург 

(0,86),  

Литва (0,82), 

Естонія (0,78), 

Іспанія (0,78), 

Ірландія (0,76), 

Португалія (0,76),  

Латвія (0,74), 

Кіпр (0,61), 

Мальта (0,58), 

Греція (0,41) 

Чеська Республіка 

(0,92),  

Данія (0,92), 

Швеція (0,92), 

Швейцарія (0,85), 

Чорногорія (0,83),  

Норвегія (0,82), 

Хорватія (0,82), 

Великобританія 

(0,81), 

Угорщина (0,79), 

Туреччина (0,77),  

Вірменія (0,76), 

Болгарія (0,76), 

Грузія (0,75), 

Македонія (0,72),  

Румунія (0,71), 

Сан-Марино (0,70),  

Росія (0,66), 

Польща (0,64), 

Боснія і 

Герцеговина (0,61),  

Ісландія (0,58)  

Гонконг (0,84), 

Малайзія (0,81), 

Камбоджа (0,77), 

Республіка Корея 

(0,76),  

В’єтнам (0,72), 

Японія (0,70), 

Ізраїль (0,67), 

Самоа (0,66), 

Пакистан (0,64), 

Бангладеш (0,62), 

Соломонові 

Острови (0,58), 

Мальдіви (0,54), 

Бутан (0,52), 

Бруней (0,48), 

Кувейт (0,46), 

Австралія (0,43), 

Тувалу (0,42), 

Саудівська Аравія 

(0,41),  

Шрі-Ланка (0,32) 

Сальвадор 

(0,87),  

Гондурас (0,86), 

Гватемала (0,80), 

Канада (0,80), 

Мексика (0,80), 

Барбадос (0,79), 

Коста-Рика 

(0,77),  

США (0,77), 

Ямайка (0,75), 

Нікарагуа (0,70), 

Домініканська 

Республіка 

(0,65),  

Колумбія (0,63), 

Чилі (0,61), 

Тринідад і 

Тобаго (0,52),  

Панама (0,51), 

Парагвай (0,41), 

Сент-Люсія 

(0,37) 

ПАР (0,79), 

Кабо-Верде 

(0,67),  

Ботсвана (0,59), 

Мадагаскар 

(0,52), 

Сейшельські 

Острови (0,52), 

Джибуті (0,47), 

Кенія (0,45), 

Мавританія 

(0,44),  

Танзанія (0,42), 

Гвінея-Бісау 

(0,33)  

Джерело: розраховано за [749]. 
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Таблиця 3.9 

Економіки, синхронізовані переважно з (материковим) Китаєм 

Європа Азія і Тихоокеанський 

регіон 

Америка Африка 

Азербайджан (0,82), 

Білорусь (0,80), 

Польща (0,73), 

Албанія (0,69),  

Кіпр (0,67),  

Росія (0,65),  

Косово (0,66), 

Боснія і 

Герцеговина (0,53)  

Катар (0,81), Йорданія 

(0,72), Ізраїль (0,69),  

Іран (0,66), Вануату (0,65), 

Бахрейн (0,61), Бутан 

(0,58), Макао (0,57),  

Індія (0,55), Ліван (0,49),  

Бруней (0,45), Австралія 

(0,44), Ємен (0,44),  

Індонезія (0,41), 

Афганістан (0,37)  

Суринам (0,77), 

Бразилія (0,70), 

Аргентина (0,67), 

Тринідад і Тобаго 

(0,61),  

Венесуела (0,57), 

Домініка (0,55), 

Колумбія (0,53) 

Ангола (0,77), Нігерія 

(0,71), ПАР (0,69),  

Єгипет (0,68), Уганда 

(0,64), Замбія (0,64), 

Малаві (0,52), Туніс 

(0,52), Мозамбік (0,51), 

Маврикій (0,50), Судан 

(0,46), Лесото (0,43), 

Марокко (0,31) 

Джерело: розраховано за [749]. 

Таблиця 3.10 

Економіки, синхронізовані переважно з Великобританією 

Європа Азія і Тихоокеанський 

регіон 

Америка Африка 

Данія (0,88),  

Ірландія (0,84), 

Люксембург (0,83), 

Швеція (0,81), 

Норвегія (0,76), 

Мальта (0,69),  

Ісландія (0,66)  

Малайзія (0,81),  

ОАЕ (0,76),  

Нова Зеландія (0,71), 

Бангладеш (0,64), Фіджі 

(0,64), Пакистан (0,63), 

М’янма (0,58), Кувейт 

(0,54), Австралія (0,40) 

Канада (0,88), Ямайка 

(0,83), Багамські Острови 

(0,79), Барбадос (0,72), 

Антигуа і Гренада (0,68),  

Барбуда (0,67), Сент-

Вінсент і Гренадіни (0,54), 

Сент-Кіттс і Невіс (0,52) 

Ботсвана (0,61), 

Камерун (0,57), 

Сейшельські 

Острови (0,52), 

Танзанія (0,48) 

Джерело: розраховано за [749]. 

 

У Великобританії як і у інших центрів глобального впливу є 

синхронізовані країни в усіх регіонах світу, що ми пов’язуємо зі спільним 

історичним минулим. Японія навіть із зняттям обмежень на територіальну 

близькість демонструвала би сильнішу синхронність розвитку з країнами 

Південно-Східної Азії. Наприклад, Тайвань і Гонконг помітно більше 

синхронізований з Японією, ніж з материковим Китаєм. Індія в своєму 

синхронізаційному кластері має лише Іран. 

Помітна синхронність спостерігається з Росією на пострадянському 

просторі (найбільше в України) та ряді територіально близьких країн Європи 

(навіть серед Західної Європи – Австрія, Швейцарія та Фінляндія) та Азії 

(Республіка Корея, Монголія). Щодо високої кореляція з рядом країн Близького 
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Таблиця 3.11 

Кластери розподілу синхронізаційної економічної сили регіональних 

центрів впливу 

Центр сили Синхронізовані економіки 

Японія (Азія і 

Тихоокеанський регіон) 

Малайзія (0,88), Філіппіни (0,88), Таїланд (0,82), Сінгапур (0,79), 

Тайвань (0,78), Гонконг (0,76), Республіка Корея (0,73), Бруней 

(0,40) 

Індія (Азія і 

Тихоокеанський регіон) 

Іран (0,60) 

Росія (Центральна, 

Східна Європа і 

Середня Азія) 

Україна (0,95), Вірменія (0,86), Грузія (0,86), Казахстан (0,86), 

Австрія (0,84), Білорусь (0,84), Литва (0,84), Фінляндія (0,82), 

Швейцарія (0,82), Таджикистан (0,81), Словаччина (0,79), 

Туркменістан (0,75), Естонія (0,74), Сербія (0,71), Болгарія (0,70), 

Республіка Корея (0,70), Латвія (0,68), Молдова (0,67), Румунія 

(0,64), Монголія (0,62), Боснія і Герцеговина (0,53)  

Бразилія (Латинська 

Америка і Карибський 

регіон) 

Суринам (0,85), Перу (0,81), Чилі (0,68), Уругвай (0,66), 

Аргентина (0,62), Еквадор (0,61), Венесуела (0,60), Домініка 

(0,57), Колумбія (0,52), Тринідад і Тобаго (0,52), Парагвай (0,47), 

Панама (0,43) 

Нігерія (Африка) 

Замбія (0,77), Малаві (0,64), Уганда (0,64), Бурунді (0,58), Судан 

(0,50), Лесото (0,46), Чад (0,41), Екваторіальна Гвінея (0,39), 

Сьєрра-Леоне (0,33) 

ПАР (Африка) 

Кабо-Верде (0,84), Ангола (0,78), Мозамбік (0,66), Есватіні (0,60), 

Гвінея (0,55), Мадагаскар (0,54), Буркіна-Фасо (0,51), 

Екваторіальна Гвінея (0,45) 

Польща (Центральна та 

Східна Європа) 

Кіпр (0,76), Македонія (0,68), Боснія і Герцеговина (0,57), Косово 

(0,56) 

Саудівська Аравія 

(Близький Схід) 

Кувейт (0,75), Ірак (0,53) 

Індонезія (Південно-

Східна Азія) 

Соломонові Острови (0,61), Лаос (0,59), Східний Тимор (0,45) 

Джерело: розраховано за [749]. 

 

Сходу, ми припускаємо, що сильніший вплив здійснює спільна причина – ціни 

на енергоносії, а не вплив Росії на регіон.  

Помітний синхронізаційний вплив здійснює Бразилія в Латинській 

Америці (вже й на Аргентину), Нігерія та ПАР в Африці, а в низці випадків 

Польща в Південно-Східній Європі, Індонезія в Південно-Східній Азії / Океанії, 

Саудівська Аравія в Перській затоці. Ми не здійснювали додаткову деталізацію 

по іншим регіональним центрам впливу. 

В результаті найбільша кількість країн / економік у синхронізаційних 

кластерах за нашою методикою має єврозона (за межами себе 63-66), США (52-
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55), Китай (41-43), Великобританія (29), Росія (21), Бразилія (12), Нігерія (9), 

Японія (8), ПАР (8), Польща (4), Індонезія (3), Саудівська Аравія (2), Індія (1). 

Відбувається явне посилення синхронізації країн з економіками єврозони, 

США, а також Китаєм. Припускаємо, що кризові процеси з 2008 р. могли на це 

вплинути. Але явно менше країн стали синхронно розвиватися з Індією та 

Саудівською Аравією. 

Синхронізацію країн з Україною важко відрізнити від їх синхронізації з 

Росією. Принаймні у жодної країни ми не виявили помітно більшої 

синхронності розвитку з Україною, ніж з Росією. Серед основних центрів 

Україна найбільше синхронізована з Росією (0,95) – в умовах кризи і гібридної 

війни кореляція навіть посилилася, потім з Бразилією (0,73), Китаєм (0,61), 

єврозоною (0,59), Японією (0,56), Великобританією (0,50), США (0,54), а також 

з іншими регіональними центрами: Туреччиною (0,62), Польщею (0,42). 

За межами кластерів центрів сили опинилися ряд країн Африки (Бенін, 

Гамбія, Гана, Еритрея, Ефіопія, Зімбабве, Коморські острови, Кот-д’Івуар, 

Ліберія, Лівія, Малі, Республіка Конго, Руанда, Сан-Томе і Принсіпі, Того, 

ЦАР), Латинської Америки (Болівія, Гайана, Гаїті), Океанії (Кірібаті, 

Маршалові Острови, Мікронезія, Папуа – Нова Гвінея, Тонга) та Азії 

(Киргизька Республіка, Непал, Оман, Узбекистан). 

Виходячи з критерію синхронізації економіки, підтверджуються 

передумови для валютного союзу на базі єврозони (з переважною більшістю 

країн Європи), а також можливості для створення валютних союзів на базі СНД, 

НАФТА, БРІКС, частини АСЕАН разом з Японією та Республікою Корея, 

МЕРКАСУР чи УНАСУР; односторонньої доларизації чи євроізації до 40-50 

країн, юанізації до 30-40 країн, фунтизації до 20-30 країн, рублізації, ієнізації, 

«реалізації» (від бразильського реалу) – по декілька країн. Для багатьох країн 

Африки та Океанії ускладнені перспективи валютної інтеграції внаслідок низької 

синхронності їх розвитку. З погляду синхронізації економік існують передумови 

для валютного союзу України з Росією / ЄАЕС / СНД, але політико-економічна 

конфронтація унеможливлює це. Але інші вектори валютної інтеграції 
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(включаючи єврозону) також є перспективними за критерієм синхронності 

розвитку економік. Утім робимо застереження, що критерій синхронності 

ділових циклів є тільки однією з багатьох передумов для валютної інтеграції.  

Адаптаційна економічна сила країн у межах регіональних інтеграційних 

утворень. Інтеграційні об’єднання часто є засобом реалізації взаємовигідних 

зв’язків між країнами на основі економії масштабу. З іншого боку, країни, 

маючі різну вагу, неоднаково впливають на розробку нормативно-правового 

поля економічної інтеграції, що гіпотетично може бути джерелом економічної 

несправедливості, коли пролобійовані частиною учасників спільні правила не є 

вигідними для усіх. Утім, іноді, навіть в умовах нав’язаних ззовні правил гри, 

країни можуть ефективно функціонувати.  

Спробуємо оцінити розподіл адаптаційної економічної сили між країнами 

на прикладі інтеграційного кластеру ЄС+, що дозволить визначити основних 

бенефіціаріїв від економічної інтеграції. У нашому дослідженні ми розглядаємо 

інтеграційний кластер ЄС+ як сукупність країн ЄС та країн, з якими ЄС має 

інтеграційні угоди. 

Адаптаційну економічну силу країни ми визначаємо як здатність 

економіки країни пристосуватися до спільних правил гри, тобто здатність 

одержувати економічні переваги в умовах існуючої глобальної чи 

наднаціональної економічної системи. Ми робимо припущення, що економічна 

інтеграція є однаково справедливою для країн-учасниць або такі країни мають 

рівну адаптаційну економічну силу, якщо потенціал економічної сили дорівнює 

економічній силі в результатах.  

Ми використовуємо підхід, частково схожий на підхід О. С. Сухарєва, за 

яким ефективність економіки розраховується як відношення ВНП до 

національного багатства (фізичного, людського та природно-ресурсного 

потенціалу). За його розрахунками у 2000-х рр. коефіцієнт ефективності 

становив 16% у Японії, 8,13% у США, 7,33 у Німеччині, 0,62% у Росії [235]. 

Тобто в рамках глобальної економічної системи Японія мала кращу 

адаптаційну економічну силу ніж США і Німеччина, а США і Німеччина мали в 
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рази більшу таку силу ніж Росія. 

Потенціал економічної сили країни ми вимірюємо як її сукупне багатство 

(в доларах станом на 2005 р., включаючи природній капітал, вироблений 

капітал, нематеріальний капітал і чисті закордонні активи – за даними [701]). 

Обрані дані за 2005 р., так як цей рік найближчий до початку періоду (тобто 

враховані стартові умови), за який ми розраховуємо економічну силу в 

результатах. Нажаль також, це останній рік, за який Світовий банк веде 

статистику за цим показником – надалі він не розраховувався. 

Економічна сила в результатах вимірюється як довгостроковий приріст 

доданої вартості резидентів країни, а саме як різниця між ВНД країни (в 

доларах за ПКС у постійних цінах 2005 р. – за даними [748]) у 2012 і 2003 рр. 

Ці два показники вимірюються як частки країн у сумарних таких показниках 

всіх країн інтеграційного кластеру ЄС+. 

Далі розраховується коефіцієнт ефективності економічної сили або індекс 

адаптаційної економічної сили (EPE – відношення економічної сили в 

результатах до потенціалу економічної сили). Ми припускали, що EPE може 

сильно залежати від рівня економічного розвитку країни та приросту населення 

(за даними [748]). Проте значущого зв’язку з приростом населення не виявлено 

(кореляція лише 0.25). Але логарифм ВНД (в доларах за ПКС у поточних цінах) 

на душу населення у 2012 р. сильно корелював ЕРЕ (-0.74). Тому надалі 

використовується скоригований ЕРЕadj як різниця між фактичним EPE і 

теоретичним EPEth, розрахованим на основі регресії (формула 3.1), де 

незалежною змінною є ВНД (GNIpc) на душу населення: 

EPEth = 20,4647 – 1,84148 ln(GNIpc),                                 (3.1) 

ЕРЕadj < 0 інтерпретується як те, що країна має недостатню адаптаційну 

силу в рамках інтеграційного утворення або ці правила гри недостатньою 

мірою враховували інтереси даної країни. ЕРЕadj > 0 інтерпретується навпаки, 

тобто в існуючих умовах країна мала кращий відносний успіх. У табл. 3.12 

систематизовані результати наших розрахунків по досліджених країнах. 
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Таблиця 3.12 

Відносний економічний виграш країн в інтеграційному кластері ЄС+ 

Країна Статус ЕРЕadj Країна Статус ЕРЕadj 

Беліз ЗВТ (т,п) -2,31 Німеччина ЄС, єврозона 0,01 

Греція ЄС, єврозона -2,10 Австрія ЄС, єврозона 0,05 

Португалія ЄС, єврозона -1,89 Швеція ЄС 0,23 

Угорщина ЄС, НЧ -1,56 Македонія Канд. 0,38 

Хорватія Канд. -1,49 Швейцарія ЄАВТ 0,39 

Італія ЄС, єврозона 

-1,34 

Чеська 

Республіка 

ЄС, НЧ 

0,40 

Ісландія ЄАВТ -0,98 Латвія ЄС, НЧ 0,54 

Іспанія ЄС, єврозона -0,82 Болгарія ЄС, НЧ 0,55 

Великобританія ЄС -0,73 Албанія ЗВТ (т,п) 0,60 

Ірландія ЄС, єврозона -0,65 Норвегія ЄАВТ 0,83 

Франція ЄС, єврозона -0,61 Румунія ЄС, НЧ 0,86 

Мальта ЄС, НЧ, 

єврозона  -0,55 

Ізраїль ЗВТ (т) 

1,23 

Данія ЄС -0,44 Туніс ЗВТ (т) 1,35 

Фінляндія ЄС, єврозона -0,37 Польща ЄС, НЧ 1,37 

Бельгія ЄС, єврозона 

-0,35 

Туреччина Канд., митний 

союз 1,62 

Мексика ЗВТ (т,п) 

-0,31 

Домініканська 

Республіка 

ЗВТ (т,п) 

1,79 

Південна 

Африка 

ЗВТ (т) 

-0,27 

Словацька 

Республіка 

ЄС, НЧ, єврозона 

2,27 

Люксембург ЄС, єврозона -0,21 Чилі ЗВТ (т,п) 2,65 

Нідерланди ЄС, єврозона -0,21 Алжир ЗВТ (т) 2,77 

Йорданія ЗВТ (т) -0,16 Єгипет  ЗВТ (т) 4,46 

Марокко ЗВТ (т) -0,05 

Примітка: НЧ – нова країна-член ЄС, канд. – країна-кандидат на приєднання до ЄС у 

досліджуваний період, ЗВТ (т) – має зону вільної торгівлі з ЄС по товарах, ЗВТ (т,п) - має 

зону вільної торгівлі з ЄС по товарах і послугах. 

Джерело: розраховано за [701; 748]. 

 

Як ми бачимо, найбільший (відносний) програш мала група країн 

південної Європи. Решта старих країн-членів ЄС мали нейтральні результати 

або помірний програш. Сама по собі приналежність до єврозони суттєво не 

виплинула на ЕРЕadj. Нові країни-члени ЄС мали в середньому помірний 

виграш. Країни-члени ЄАВТ, що тривалий час мають інтеграційні зв’язки з ЄС  

на рівні спільного ринку і країни-кандидати на вступ до ЄС опинилися в різній 

ситуації, але в середньому у помірному виграші. Така сама ситуація склалася і з 
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країнами, які мають зону вільної торгівлі з ЄС, при цьому включення послуг до 

угоди про вільну торгівлю суттєво не впливає на результати. 

Незважаючи на методологічну простоту і комплексність ефекту, 

запропонований нами підхід є лише одним з багатьох методів оцінки наслідків 

економічної інтеграції та мусить використовуватися з обережністю. На 

результати нашого дослідження могли вплинути: 

- вибір досліджуваного періоду (включав асиметричні кризи (наприклад, до 

кризи 2008-09 рр. Південна Європа демонструвала кращі результати); на частину 

країн, ще не встигла суттєво вплинути економічна інтеграція: частина угод про 

вільну торгівлі вступили в силу лише декілька років тому); 

- недосконалість виміру показників економічної сили; 

- здійснено поправку ЕРЕ лише на один контрольний фактор (рівень 

економічного розвитку). 

Доцільно провести повторне дослідження з часом, включивши до вибірки 

й Україну. За інших рівних умова Україна, як країна з ЗВТ з ЄС, мала би більше 

шансів мати відносно більшу адаптаційну силу в кластері ЄС+. Але 

враховуючи економічну кризу і наслідки тиску з боку Росії, адаптаційна сила 

України є низькою, принаймні на момент дослідження. 

Аналогічним чином ми розраховуємо ЕРЕadj для обраних 8 країн-членів 

АСЕАН, 4 країн МЕРКОСУР та 3 країн НАФТА з урахуванням доступності 

статистичних даних за 2005-16 рр. EPEth розраховується на основі регресій як 

функція від логарифму ВНД на душу населення у випадку АСЕАН та 

МЕРКОСУР і від приросту населення у випадку НАФТА, враховуючи вищий 

коефіцієнт кореляції. У табл. 3.13 систематизовані результати наших 

розрахунків по вказаних інтеграційних утвореннях. 

В АСЕАН навіть з поправкою на рівень розвитку основні переваги 

одержали бідніші країни (Лаос, В’єтнам і Філіппіни), а найменш адаптованими 

виявилися Бруней (з найвищими доходами на душу населення у регіоні) та 

Індонезія.  Порівняно  з  Брунеєм  інша  найзаможніша країна,  Сингапур,  мала 
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Таблиця 3.13 

Відносний економічний виграш країн в АСЕАН, МЕРКОСУР і НАФТА 

Країна ЕРЕadj Країна ЕРЕadj 

АСЕАН  МЕРКОСУР  

Бруней -1,44 Аргентина 0,09 

Індонезія -0,41 Бразилія -0,17 

Лаос 1,11 Уругвай -0,12 

Малайзія 0,13 Венесуела 0,19 

Філіппіни 0,47 НАФТА  

Сингапур -0,26 Канада -0,36 

Таїланд -0,23 Мексика 0,12 

В’єтнам 0,65 США 0,22 

Джерело: розраховано за [701; 748]. 

 

кращі позиції завдяки найвищим темпами приросту населення за період (31%) 

та диверсифікованій економіці. У МЕРКОСУР контраст в адаптаційні силі 

країн-членів не такий сильний. Найкращі позиції виявилися у Венесуелі. Але 

потрібно зробити застереження, що останні дані по Венесуелі були за 2014 р. 

Враховуючи політичну нестабільність і зниження цін на енергоносії в подальші 

роки, ми не можемо однозначно стверджувати, що Венесуела одержала 

економічні переваги в межах МЕРКОСУР. У НАФТА з поправкою на темпи 

зростання населення найкраще скористалися адаптаційною силою найбільша і 

найзаможніша економіка США, а найменше скористалася перевагами в межах 

цього інтеграційного утворення Канада. 

Подібне дослідження на прикладі ЄС-27 проводили Ч. Мереуца, 

Л. Л. Албу, М. Іордан, М. Н. Кіліан, але для 2009 р. (тобто лише у 

короткостроковому періоді), хоча вони використали ширше коло показників 

успішності. Вони використовують матрицю за критеріями економічної сили (за 

логарифмом ВВП країни у 2009 р. поділяються на 5 класів: А*, А, В, С, С*) та 

економічними успіхами (середньоарифметична багатьох індикаторів, при 

цьому вони або їх логарифми нормуються відносно максимальних і 

мінімальних значень). Знаходження країни відносно квадрантів вказує на 

співвідношення її економічної сили та економічних успіхів. 

Ці критерії успішності, які ми можем частково вважати індикаторами 
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економічної сили в результатах, включали:  

- макроекономічні індикатори успіху: зростання ВВП, безробіття, інфляція, 

частка валових інвестицій у ВВП, баланс державного бюджету відносно ВВП, 

державний борг відносно ВВП; 

- індекс економічної структури: енергоінтенсивність ВВП; 

- індекси ефективної участі на міжнародних ринках: частка експорту 

високотехнологічних секторів, транспортних засобів, машин та обладнання в 

експорті обробної промисловості; відношення високотехнологічного експорту 

до аналогічного імпорту; відношення експорту до імпорту; 

- індекси політики людського розвитку: частки витрат на дослідження і 

розробку, на освіту, на медицину у ВВП; 

- індекси інформаційного суспільства: кількість інтернет-користувачів так 

комп’ютерів на 100 осіб; 

- індекс туристичних доходів: витрати іноземних туристів у країні. 

Виходячи з їх розрахунків, ми припускаємо, що найвищу адаптаційну силу 

в ЄС27 в умовах кризи 2009 р. мали: Люксембург, далі Данія, Мальта, Кіпр, далі 

Швеція, Австрія, Фінляндія, Ірландія, Словенія, Естонія. А найгіршу Італія, 

Великобританія, Іспанія, Польща, Румунія, Греція, далі Угорщина, Португалія. 

Успіхи решти країн відповідали їх економічній силі [591]. 

Проте більшість індикаторів успішності не можна вважати індикаторами 

лише економічної сили в результатах – вони характеризують й потенціал сили. 

Вони є показниками статики, а не динаміки (крім зростання ВВП). Наприклад, 

Польща, вплив на яку економічної кризи був мінімальним опинилася в 

несприятливому квадранті матриці. Тому методика, яку використовують 

Ч. Мереуца, Л. Л. Албу, М. Іордан, М. Н. Кіліан, без її модифікації не можна 

використати для визначення адаптаційної економічної сили, але їх підхід був 

цікавим методологічним орієнтиром для цілей нашого дослідження. 
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3.3. Глобальні дисбаланси в розподілі м’якої економічної сили в умовах 

інформаційної революції 

 

В підрозділі 2.4 ми охарактеризували методи оцінки м’якої сили та 

запропонували власну методику. Порівняємо результати їх використання. 

Існуючі оцінки розподілу м’якої економічної сили між країнами. В компанії 

FutureBrand країни поділяються за рівнем їх м’якої економічної сили на звичайні 

країни, статусні країни, досвідчені країни та країни-бренди (див. табл. Р.1) [437, 

с. 5, 7, 42-46]. За Country Brand Index компанії FutureBrand у 2014-15 рр. рейтинг 

країн-брендів був таким: на першому місці Японія, далі Швейцарія, Німеччина, 

Швеція, Канада, Норвегія, США, Австралія, Данія, Австрія, Нова Зеландія, 

Великобританія, Фінляндія, Сінгапур, Ісландія, Нідерланди, Франція, Італія, 

ОАЕ, Республіка Корея [437, с. 11, 36]. За конкретними економічними аспектами 

національних брендів лідери відрізнялися (наприклад Італія мала найкращі 

позиції у категоріях туризм, спадщина і культура).  

В рейтингу Reputation Institute репутації країн на перших місцях у 2016 р. 

знаходилися Швеція, Канада, Швейцарія, Австралія, Норвегія, Фінляндія, Нова 

Зеландія, Данія, Ірландія. Україна знаходилася на 50-му місці серед 70 країн. Але 

за субіндексом Розвинута економіка лідери такі: Японія, Швеція, Швейцарія, 

Німеччина, Франція, Канада, Норвегія, Великобританія, Нідерланди, Фінляндія 

[352]. Виділяються й лідери за цільовими складовими (наприклад, Канада – як 

найкраще місце для відвідування і навчання; Швейцарія – для інвестування, 

проживання, праці, купівлі та організації заходів) . 

У рейтингу The Digital Country Index, що враховує кількість запитів 

користувачів інтернету, в категорії підприємництво у 2016 р. лідирували Китай, 

Великобританія, США, Сінгапур, Бразилія. По окремих вимірах лідерами стали 

США (таланти, видатність), Китай (експорт, інвестиції), Іспанія (туризм). 

Україна займала 52-е місце у світі та 21-е в Європі, а по вимірах: експорт (54-е), 

інвестиції (22-е), туризм (98-е), таланти (57-е), видатність (85-е) [703]. 

За індексом The East West Nation Brand Perception Index у 2011 р. перші 
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місця займали Сінгапур, Малайзія, Кувейт, Республіка Корея, Ірландія, Канада, 

Гонконг, Чеська Республіка, Об’єднані Арабські Емірати, Катар. Китай 

знаходився на 17-му місці, Німеччина – на 30-му, США – на 52-му, Росія – на 

140-му, Україна – на 191-му серед 200 країн. Ми бачимо, що тут також оцінка 

бренда мало пов’язана з розміром країни і є зміщення на користь розвинутих 

країн Східної Азії та Близького Сходу. Але за кількістю всіх згадувань 

лідирували США (3,7 млн), Великобританія (1,25 млн), Австралія (760 тис.), 

Індія (640 тис.), Китай (470 тис.), Японія (390 тис.), Франція (340 тис.), Бразилія 

(330 тис.). Україні було присвячено 25 тис. повідомлень [458]. 

Згідно звіту Countries Regions and Cities Country Brand Ranking Trade 

Edition компанії Bloom Consulting, який відображає ситуацію протягом декількох 

років до 2015 р., на першому місці знаходилися США, далі йдуть Китай, 

Великобританія, Гонконг, Сінгапур, Франція, Бразилія, Австралія, Індія, Канада. 

Україна знаходилася на 34-му місці (в Європі на 15-му). За допомогою онлайн-

пошуку на макрорегіональному рівні інвестори частіше цікавляться Європою. 

Доступність інвестиційної інформації краща в Європі та Америці, а точність 

стратегії агенцій стимулювання інвестицій краща в Європі та Азії [397]. 

Якщо ми перемножимо приблизно розраховану IIF та Q у дослідженні 

О. В. Михайловської, ми можемо фактично одержати інвестиційний компонент 

м’якої економічної сили, який дорівнюватиме (в тисячах) 160 у Індії,146 у 

Китаю, 123 у Японії, 115 у США, 79 у Бразилії, 55 у Мексики, 51 у Франції, 40 

в Іспанії, 36 у Швеції, 35 у Малайзії, 31 у Німеччини, по 29 у Великобританії та 

Аргентини, 28 у Росії, 26 в Індонезії, 9 в України. Як бачимо інформаційно-

інвестиційний потенціал зазвичай найкращий у найбільших економік, що 

розвиваються (розраховано за: [150]). 

Щодо туристичної привабливості як компоненту м’якої сили країн ЄС, 

згідно з Євробарометром у 2015 р. громадяни таких країн-членів і кандидатів на 

вступ до ЄС частіше планували відпочивати у своїй країні: Хорватія 77%, 

Греція 76%, Туреччина 76%, Іспанія 69%, Франція 68%, Болгарія 66%, 

Португалія 65%, Польща 62%, а найменшою: Люксембург 7%, Бельгія 18%, 
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Мальта 20%, Ісландія 21%, Кіпр 27%, Нідерланди 29% [635, с. 78]. З одного 

боку, це характеризує туристичну привабливість країни для власних громадян. 

З іншого боку, необхідно робити поправку на доходи населення і розмір країни. 

За межами країни респондентів найбільш туристично привабливими для 

респондентів Євробарометру є такі країни (але тут вже необхідно враховувати 

поправку на відстань): Іспанія 11%, Італія 9%, Франція 7%, США або Канада 

5%, Греція 5%, Німеччина 4%, Азія або Океанія 4%, Північна Африка або 

Близький Схід 4%. А якщо враховувати й країну респондента, то сукупний 

рейтинг буде таким: Іспанія 17%, Італія 16%, Франція 15%, Німеччина 10%, 

Великобританія 9%, Греція 6%, Польща 6% [635, с. 81-82]. 

Ю. Б. Бочаров у 2010 р. вказував кількість повідомлень про пострадянські 

країни в пошуковій системі Google двома мовами. Англійською мовою більше 

інформації про Грузію (18,6%), Азербайджан (16,5%), Росію (11,5%), а про 

Україну 5,5%. Російською мовою – про Казахстан (20,1%), Росію (16,1%), 

Вірменію (16,0%), а про Україну 4%. Якщо рахувати за кількістю запитів 

користувачів інтернету у пошуковій системі «Яндекс», то частіше цікавляться 

Росією (57,1%), Україною (26,3%), Казахстаном (6%) [30]. Ми бачимо, що 

останній рейтинг краще співвідноситься з величиною країн. Якщо ми розрахуємо 

середні цих часток (без зважування, хоча це не є оптимальним способом), то 

рейтинг буде таким: Росія (28,2%), Україна (12%), Грузія (10,7%), Казахстан 

(9,9%), Вірменія (8,3%), Азербайджан (7%), Киргизька Республіка (5,1%), 

Узбекистан (4,2%), Молдова (3,2%), Туркменістан (2,9%), Латвія (2,6%), Естонія 

(2,5%), Білорусь (1,8%), Таджикистан (1%), Литва (0,6%) (розраховано за: [30]). 

Інші зовнішні оцінки м’якої економічної сили подано у табл. Р.2. 

Наприклад, наукометричний метод надає перевагу США та Великій Британії як 

основним країнам походження економічної думки [411]. 

Існуючі рейтинги національних брендів та іміджу показують, що за 

різними методами загальних оцінок перше місце займають США, Японія, 

Німеччина, Китай, Швеція, Ірландія або Сінгапур. За компонентами м’якої сили 

лідери такі: привабливість для інвестицій – Японія, США, Китай, Швейцарія, 
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Сінгапур або Індія, країна-експортер – Японія, США, Китай або Швейцарія, 

проживання і робота – Швейцарія або США, туризм – Іспанія, Італія, США або 

Канада, навчання – Канада, вплив економічної науки – США, кількість 

публікацій у провідних засобах масової інформації – США і Великобританія. 

Галузевими лідерами за репутацією експортерів є Франція (продукти харчування 

і напої), США (товари особистого догляду та модні вироби), Німеччина 

(автомобілі), Японія (електроніка), Швейцарія (товари розкоші). 

Україна займає середні, іноді слабкі місця: 74-е з 75, 68-е з 100 чи 191-е з 

200 країн за оцінкою бренда, 50-е з 70 за репутацією, 99-е з 125 за внеском у 

загальнолюдське благо, 52-е з 245 за пошуковими запитами в інтернеті, 22-е з 

245 або 34-е з 180 за інвестуванням, 54-е з 245 за експортом, 57-е з 245 як місце 

для проживання, роботи чи навчання, 85-е з 245 за суспільно культурною 

сферою та урядуванням, лише 74-е з 180 або 98-е з 245 для цілей туризму. 

Сфери м’якого впливу провідних економічних і політичних центрів світу. 

Далі ми маємо на меті визначити закономірності у стані та динаміці 

глобального розподілу м’якої сили як потенціалу можливостей м’якого, 

ментального впливу основних економічних і політичних центрів світу. 

Проект глобального ставлення Pew Global Attitudes Project проводить 

опитування громадськості щодо ставлення до таких центрів сили в розрізі країн 

респондентів. У результаті була підготовлена база даних і окремі звіти, з яких 

можна судити про рівень загальної м’якої сили країн та її економічної 

компоненти. Недоліком цього методу є витратність, неповне і непостійне 

охоплення країн. Їх дані дозволяють оцінити співвідношення м’якої сили трьох 

основних економічних центрів світу: США, ЄС, Китаю, а також одного з 

політичних центрів світу – Росії [711]. 

Розглянемо загальне ставлення до чотирьох вказаних центрів у динаміці 

(2007-13 рр.). Детальніше відсоток позитивних оцінок по країнах, коли 

респонденти відповідали, що вони сприятливо ставляться до вказаного 

економічного центру зазначений в [291, c. 121-123] (складено автором за 

даними [502; 503, с. 2; 506, с. 73]). У цих оцінках неможливо виділити напряму 
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економічну компоненту м’якої сили вказаних центрів: зробити це можливо 

тільки опосередковано. Цікаво, що до свого центру найкраще ставляться жителі 

Китаю (95%), далі США (81%) та частково Росії, та в останню чергу ЄС. 

В ставленні до США прослідковується значною мірою політична 

компонента, про що свідчить регіональний та цивілізаційний розподіл 

негативних оцінок США. У сфері м’якого впливу США знаходяться особливо 

ряд країн Африки та країни-союзники, та навпаки найгірше ставляться 

переважно в ісламських країнах та Росії.  

У сфері м’якого впливу ЄС знаходяться принаймні Німеччина (60%), ряд 

постсоціалістичних країн і частково Республіка Корея та Японія. У ставленні до 

ЄС менше контрастів, ніж у ставленні до США: практично немає такого доброго 

і такого поганого ставлення як до США, але серед самих членів ЄС ставлення до 

ЄС різниться досить помітно. В Україні одне з найкращих вражень про ЄС у 

досліджений період (72%). У м’якій силі ЄС прослідковується економічна 

компонента, враховуючи, що ставлення до ЄС значно погіршилося в умовах 

невирішених фінансових проблем цього об’єднання, переважно в самих країнах-

членах. Але подолання циклічних економічних проблем та зовнішній 

інтеграційний потенціал можуть відновити м’яку силу ЄС. 

У сфері м’якого впливу Китаю переважають азіатські та африканські 

країни, а гірше ставляться Японія, Індія та ряд країн Європи. Динаміка ставлення 

до Китаю є доволі різноспрямованою. Серед найбільших економік найкращим є 

ставлення до Китаю у самому Китаї, а далі з помітним відривом у Бразилії та 

Росії (країни БРІКС). У ставленні до Китаю поєднуються політична (політичні 

зв’язки, прикордонні суперечки) та економічна складова (економічний успіх, 

швидке наростання глобального економічного впливу, конкуренція з боку 

дешевого китайського імпорту, економічна експансія капіталу). 

Для Росії подаються дані у спеціальних звітах, а не онлайн-базі даних як 

для решти економічних центрів [503, с. 2; 506, с. 73]. У середньому по 

охоплених країнах відношення до Росії є гіршим ніж до попередніх центрів. 

Частково це пояснюється тим, що помітна частка респондентів не визначилася 
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із відповіддю, а не дала негативну оцінку. Тобто слабший глобальний вплив 

Росії викликає часто невизначеність ставлення респондентів. Припускаємо, що 

у ставленні до Росії прослідковуються значною мірою й історичні та політичні 

фактори (підтримка тих чи інших країн Росією, культурні зв’язки, 

спадкоємність СРСР як історично альтернативного до Заходу центру сили).  

З часу проведення нашого дослідження відбулися події, які погіршили 

м’яку силу Росії. Інформація у 2015 р. свідчить про те, що до Росії найкраще 

ставилися у В’єтнамі (75%), Гані (56%), Китаї (51%), Республіці Корея (46%), а 

найгірше у Пакистані (12%), Польщі, Туреччині (15%), Йорданії, 

Великобританії (18%), Україні та Японії (21%). У зв’язку з військово-

політичними діями Росії відносно України та Сирії кардинально змінилося коло 

країн, які найгірше ставляться до Росії. Найбільші втрати довіри до Росії 

відбулися у Великобританії (-20 п.п. порівняно з 2013 р.), Польщі (-21 п.п.) та 

Україні (-60 п.п. порівняно з 2007 р.) [684]. 

Найкраще ставлення до всіх центрів (сума часток позитивних відповідей 

до трьох центрів принаймні 220% при теоретичному максимумі 400%) – у Кенії, 

Сенегалі, Гані, Південній Кореї, Малайзії, Нігерії, Індонезії, Філіппінах, Чилі, 

Бразилії, Китаї, Австралії (є африканський та східноазіатський нахил). Найгірше 

ставлення (до 150%) – у Туреччині, Йорданії, Палестині, Пакистані, Єгипті 

(нахил на Близький Схід та Південну Азію), а для трьох центрів й у Індії, що 

може свідчити про самостійну орієнтацію населення цих країн або орієнтацію на 

«децентралізований» ісламський центр, не охоплений дослідженням.  

Для визначення відносного позитивного ставлення до центру сили 

порівняно зі ставленням до інших таких центрів ми розрахуємо запропонований 

нами індикатор відносної м’якої сили економічного центру: 

4
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 ,   (3.2) 

де RSPIi – індекс відносної м’якої сили економічного центру і; FOi – 

відсоток позитивних оцінок щодо економічного центру і; FOj та FOk – відсотки 

позитивних оцінок щодо решти економічних центрів: k та j, відповідно. 
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Тобто у формулі (3.2) від відсотку позитивних оцінок щодо економічного 

центру, що розглядається, віднімається середнє арифметичне, яке враховує 

відсоток негативних або нейтральних оцінок щодо даного центру та відсоток 

позитивних оцінок щодо решти центрів. Результати розрахунку RSPIi 

представлені в [291, c. 129-121] у табл. Р.4., а локально домінуючі центри м’якої 

сили – в табл. 3.14. 

Таким чином, у світі сформувалася бімультиполярна структура сфер 

м’якого впливу (тобто переважно США та Китаю). Залишається потенціал 

відновлення довіри до ЄС у разі подолання кризових явищ. Оцінка Китаю у 

майбутньому може покращитися (за рахунок зростання впливу і зв’язків) або 

погіршитися (за рахунок тиску економічної конкуренції на країни з боку Китаю).  

Можливо розрахувати RSPI з урахуванням чотирьох економічних 

центрів. Але це призводить до висновку, що домінуючим центром Росія є лише 

у Греції. Відсутність даних не дозволяє оцінити таким способом м’яку силу 

інших провідних економічних центрів (Японія, Індія, Бразилія; 

«децентралізованих» центрів, таких як ісламський регіон, Африка південніше 

Сахари тощо; або окремих країн, таких як Україна). 

Внутрішній м'який економічний вплив країн на власних громадян. Крім 

зовнішнього ставлення до економіки країни, важливою є й думка власних 

громадян про те, чи економічна система країни справедлива і сприятлива для їх 

добробуту. Вона характеризує силу м’якого економічного впливу держави на 

власних громадян, рівень економічної солідарності у суспільстві та очікування 

щодо подальшого перерозподілу економічної сили у світі. Ми також 

використовуємо дані Pew Research Center [502] по 46 країнах за 2015 р. (або 

принаймні 2014 чи 2013 рр.). Розглянуто такі наближені індикатори (проксі-

змінні) внутрішнього м’якого економічного впливу: 

- поточне ставлення до економіки країни (С) – частка респондентів, які 

відповідають «добре» на запитання «Чи економічна ситуація у Вашій країні 

добра?»; 

- короткостроковий оптимізм (S)  –  частка респондентів,  які  відповідають 
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Таблиця 3.14 

Домінуючі центри м’якої сили у країнах світу 

Країна 
Домінуючий центр 

Країна 
Домінуючий центр 

2007 р.  2013 р. 2007 р.  2013 р. 

Австралія   США Марокко Немає   

Аргентина Немає Немає Мексика Немає США 

Бангладеш Китай!   Нігерія 
США, 

Китай 
Китай, США 

Бразилія США? США Німеччина ЄС! ЄС 

Болгарія ЄС!   Пакистан Китай!! Китай!!! 

Великобританія Немає США? Палестина (тер.) Немає Немає 

Венесуела   Китай! Перу США?   

Болівія   Немає Республіка Корея ЄС США!, ЄС 

Гана 
США, 

Китай, ЄС 
США! Південна Африка   США! 

Греція   Китай Польща ЄС! ЄС, США 

Ефіопія ЄС, США   Росія ЄС ЄС? 

Єгипет Китай Немає Сальвадор   США! 

Ізраїль США! США!! Сенегал   США, Китай 

Індія   Немає Словаччина ЄС!!   

Індонезія Китай Китай США США! США! 

Іспанія ЄС!! США Танзанія Китай   

Італія ЄС! США! Туніс   Китай 

Йорданія Немає Немає Туреччина   Немає 

Канада ЄС США Уганда США США! 

Кенія 
США, ЄС, 

Китай 

США, 

Китай 
Україна ЄС! ЄС 

Китай Китай!!! Китай!!! Філіппіни США!! США! 

Кот-д’Івуар 
Китай, 

США 
  Франція ЄС США 

Кувейт Немає   
Чеська 

Республіка 
Немає США 

Литва   ЄС!, США Чилі Немає США 

Ліван ЄС? Немає Швеція ЄС   

Малайзія Китай!! Китай! Японія США, ЄС США!, ЄС 

Малі 
Китай, ЄС, 

США 
  

   

Примітка. Знаком оклику (!) позначено країни, які найбільшою мірою орієнтуються на 

вказаний економічний центр, запитання (?) – неточна оцінка. Непостійність складу вибірки 

країн, де проводилося опитування обумовлює відсутні дані по низці країн у ряді років. 

Джерело: розраховано автором за даними [502]. 

 

«покращиться» на запитання «Чи Ви очікуєте, що економічна ситуація у Вашій 

країні покращиться наступного року?»; 

- довгостроковий оптимізм (L) – частка респондентів, які відповідають 
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«краще» на запитання «Чи теперішні діти, коли подорослішають, будуть більш 

фінансово забезпечені ніж їх батьки?». 

Кореляція С з S і L становить 0,55 і 0,6 відповідно. S і L корелюють значно 

сильніше нарівні 0,85. В Україні враження про поточну ситуацію в економіці 

(С=3%) було другим найгіршим після Греції, але люди трохи більше 

оптимістичні щодо найближчого майбутнього (S=24%) і відносно оптимістичні 

щодо подальшого майбутнього (L=48%, що наближено до середнього значення). 

Найкраще ставлення до поточної економічної ситуації було в Китаї (C=90%), 

короткостроковий оптимізм у Нігерії (S=92%), довгостроковий оптимізм – у 

В’єтнамі (L=91%). Найбільш песимістичні громадяни у Чеській Республіці у 

короткостроковій перспективі (C=90%) та Франції у довгостроковій (L=14%). 

Далі ми використовуємо ці три показники у кластерному аналізі країн. 

Ми не використовуємо стандартизовані дані, так як змінні вимірюються в 

однакових одиницях виміру і мають схожий розподіл. Для 5 кластерів F-тест 

показує, що всі три змінні статистично значуще впливають на кластеризацію на 

рівні p<0.00001. Середні значення по всіх кластерах вказані в табл. 3.15. 

Таблиця 3.15 

Середні значення індикаторів внутрішнього м'якого економічного впливу 

по кластерах країн, % 

Змінна / 

Кластер 

1 2 3 4 5 

C 49,5 47,5 69,3 15,6 18,2 

S 29,1 42,8 79,6 24,7 52,8 

L 29,9 50,1 76,9 29,1 49,8 

Країни 

Австралія, 

Великобританія, 

Канада, 

Малайзія, 

Німеччина, 

Польща, США, 

Танзанія, 

Туреччина, 

Японія 

Аргентина, 

Болівія, 

Ізраїль, 

Індонезія, 

Кенія, 

Мексика, 

Пакистан, 

ПАР, Уганда, 

Філіппіни. 

Чилі 

Бангладеш, 

Буркіна-

Фасо, 

В’єтнам, 

Ефіопія, 

Індія, Китай, 

Нігерія, 

Перу, 

Сенегал 

Греція, Єгипет, 

Іспанія, Італія, 

Йорданія, Ліван, 

Палестина, 

Республіка 

Корея, Україна, 

Франція, Чеська 

Республіка  

Бразилія, 

Вене-

суела, 

Гана, 

Росія, 

Туніс 

Джерело: розраховано автором за даними [502]. 
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Вказані п’ять кластерів характеризуються таким чином: 

- кластер 3 – найкраще поточна оцінка ситуації (в середньому, оскільки є 

відмінності по країнах) і високий оптимізм – це переважно країни, що 

розвиваються, в Азії та Африці; 

- кластер 2 – середнє поточне ставлення і помірний оптимізм – переважно 

країни, що розвиваються, на різних континентах; 

- кластер 1 – середнє поточне ставлення і песимізм – переважно розвинуті 

країни; 

- кластер 5 – погане поточне ставлення і помірний оптимізм, країни, що 

розвиваються, на різних континентах; 

- кластер 4 – погане поточне ставлення і слабкий оптимізм – переважно 

країни Середземномор’я. 

Ми бачимо, що розвинуті країни часто схильні до песимізму. Поясненням 

можуть бути відносно нещодавні кризові процеси та вищі темпи розвитку на 

душу населення у багатьох країнах, що розвиваються. Серед країн БРІКС гірша 

ситуація в Росії та Бразилії. 

Тестування вебометричного індексу м’якої економічної сили. Далі ми 

використовуємо розроблений нами індекс SEP згідно формули (2.4) у підрозділі 

2.4. для визначення м’якої економічної сили країн світу. Результати розрахунків 

за нашими пошуковими запитами у пошуковому сервісі Google станом на 29 

жовтня 2015 р. (за всю історію до цієї дати) по країнах з найбільшим індексом 

вказані у табл. 3.16 (всього було досліджено 188 економік).  

Зазначимо, що з одного боку вказана методика може зіштовхуватися з 

проблемою суб’єктивізму щодо інформації присутньої в інтернет-просторі. З 

іншого боку м’яка економічна сила сама по собі базується на суб’єктивному 

сприйнятті, а характер інформації про країну у мережі інтернет є важливою 

характеристикою її цифрової потужності. 

Як бачимо, у інтернет-середовищі переважно присутня позитивна 

інформація про економіку ЄС (власне ЄС та по країнах членах). США і Китай 

знаходяться на другому і третьому місці, але їх  індекс  непропорційно  менший  
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Таблиця 3.16.  

Індекс м'якої економічної сили по країнах / територіях світу в 2015 р., у % 

від сукупної світової величини 

Країна SEP Країна SEP Країна SEP 

ЄС + країни-члени  22,24 Афганістан 0,62 Вірменія 0,25 

США 12,54 Малайзія 0,61 Уругвай 0,24 

Китай 4,87 Чеська Респ. 0,60 Сирія 0,24 

ЄС 4,12 Грузія 0,57 Малаві 0,24 

Росія 3,88 Чилі 0,56 Судан 0,24 

Індія 3,81 Колумбія 0,56 Лівія 0,23 

Німеччина 3,77 Ефіопія 0,56 Йорданія 0,23 

Великобританія 3,37 Гана 0,56 Намібія 0,22 

Нова Зеландія 2,62 Норвегія 0,53 Сальвадор 0,21 

Канада 2,61 Непал 0,50 Парагвай 0,21 

Австралія 2,56 Сьєрра-Леоне 0,50 Гайана 0,21 

ПАР 1,99 Пакистан 0,48 Домініканська Респ. 0,20 

Японія 1,90 Азербайджан 0,48 Гаїті 0,19 

Іран 1,72 Уганда 0,46 Маврикій 0,19 

Польща 1,64 Словенія 0,46 Ліберія 0,18 

Індонезія 1,56 КНДР 0,46 Кот-д’Івуар 0,18 

Туреччина 1,39 Австрія 0,45 Сейшельські О-ви 0,18 

Мексика 1,33 Нідерланди 0,44 Соломонові О-ви 0,18 

Філіппіни 1,31 Коста-Ріка 0,42 Малі 0,17 

Сінгапур 1,30 Панама 0,41 Болгарія 0,16 

Бразилія 1,22 Мозамбік 0,41 Венесуела 0,15 

Україна 1,20 Угорщина 0,40 Алжир 0,15 

Ізраїль 1,07 Перу 0,39 Узбекистан 0,15 

Франція 0,99 Ірак 0,36 Бруней  0,15 

Ірландія 0,99 Бангладеш 0,36 Аргентина 0,15 

В’єтнам 0,97 Данія 0,34 Македонія 0,15 

Гонконг 0,90 Танзанія 0,33 Камерун 0,15 

Шрі-Ланка 0,90 Сент-Кіттс і Невіс 0,32 Сенегал 0,14 

ОАЕ 0,90 Ліван 0,32 Бельгія 0,13 

Нігерія 0,83 Греція 0,32 Білорусь 0,13 

Ботсвана 0,83 Сербія 0,32 Оман 0,13 

Єгипет 0,83 Камбоджа 0,31 Гренада 0,13 

Тайвань 0,83 Кіпр 0,31 Фінляндія 0,13 

Кенія 0,82 Румунія 0,31 Зімбабве 0,12 

Швейцарія 0,77 Литва 0,30 Катар 0,12 

Саудівська Аравія 0,75 Замбія 0,30 Хорватія 0,12 

М‘янма 0,74 Казахстан 0,30 Того 0,12 

Швеція 0,69 Куба 0,29 Південний Судан 0,11 

Італія 0,64 Естонія 0,28 Кувейт 0,10 

Таїланд 0,63 Мальта 0,27 Ангола 0,10 

Респ. Корея 0,63 Марокко 0,26 Еритрея 0,09 

Іспанія 0,62 Словацька Респ. 0,26 Еквадор 0,09 

Джерело: розраховано автором за даними [511]. 
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ніж індекс ЄС з урахуванням співвідношення їх ВВП. Навіть додавання 

Гонконгу до результатів по материковому Китаю це не виправляє. Проте 

цілком ймовірною причиною таких диспропорцій може бути недолік 

використаного нами методу. Якщо пошуковий сервіс вказує понад 300 

результатів є ризик того, що він технічно обмежує кількість виданих 

результатів. Тому, наприклад, у наших результатах США випереджає Китай, а 

ЄС їх обох внаслідок додавання результатів по декількох країнах (ЄС) або 

альтернативних назвах країни (США). 

Для того, щоб перевірити це, ми для США, Китаю та сумарно по Індії, 

Німеччині та Японії (три наступні найбільші економіки) порахували кількість 

позитивних (Р) та негативних повідомлень (N) за несхожими сторінками та їх 

аналоги за попередньо оціненій Google сукупній кількості веб-сторінок (у 

млн.). Ми порахували пропорції між ними для Індії, Німеччині та Японії і, 

поділивши на одержаний коефіцієнт оцінену сукупну кількість веб-сторінок 

для Китаю та США, одержали модифіковані значення Р та N. У випадку Китаю 

вони були не більше базових Р та N. А у випадку США лише модифіковане 

значення Р перевищувало суттєво базове Р. 

Тому SEP Китаю 4,83% виглядає достатньо вірною оцінкою м’якої 

економічної сили Китаю. У випадку США SEP на основі базового і 

модифікованого Р становлять 12,54% та 28,04%, відповідно. Припускаємо, що 

справжня величина SEP знаходиться між цими значеннями, так як результати 

на основі модифікованого Р можуть бути завищеними внаслідок використання 

у пошуковому запиті трьох альтернативних назв США (в інших країнах 

використовується зазвичай одна, максимум дві назви). Відповідно, SEP всіх 

інших країн тоді має бути помножений на понижувальний коефіцієнт, який має 

значення від 0,823 до 1, щоб сума всіх SEP дорівнювала 100%. 

Порівняно з ЄС результатів пошуку по інших інтеграційних утвореннях 

набагато менше, тому індекс SEP по них ми не розраховували. Зазначимо 

також, що помітна частина країн посідають неочікувано високі (наприклад, 

Нова Зеландія) або низькі (наприклад, Бельгія) позиції порівняно з 
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інтуїтивними уявленнями. 

У табл. Р.3 показані країни-лідери за абсолютною кількістю позитивних 

повідомлень, негативних повідомлень та їх суми. Як бачимо, високі позиції у 

рейтингу (3-е місце) негативних повідомлень займає Греція, що з одного боку 

відображає об’єктивні проблеми в економіці, а з іншого боку, можливо вказує 

на надмірне зосередження в інформаційному полі на цих проблемах. Країни з 

найбільшою або найменшою абсолютною різницею між кількістю позитивних і 

негативних повідомлень вказані у табл. Р.4. Для більшості країн характерна 

позитивна різниця (77,1%), для решти нульова (7,4%) або негативна (15,4%). 

Тому не можна виключати активний вплив PR-технологій. Лідери у 

негативному рейтингу – це переважно країни Південної Європи та Зімбабве. 

У табл. Р.5 показані країни з найвищим і найнижчим відношенням індексу 

та часткою у світовому валовому продукті за методом паритету купівельної 

спроможності в групах з сукупною кількістю повідомлень принаймні 20 (де 

точність індексу невелика), принаймні 50 (точність індексу середня) і принаймні 

100 (точність індексу висока). Як ми бачимо, явно краще виглядають повністю 

або частково англомовні країни (Нова Зеландія, Гана, Ірландія, Сінгапур, 

Південна Африка, Австралія, Канада, Великобританія тощо). Непропорційно 

нижчий результат демонструють країни, які мають власний потужний мовний 

сегмент (Китай, Італія, Республіка Корея, Бразилія, Франція, Іспанія, Японія, 

Індія тощо), але це не стосується Росії та Німеччини. З одного боку, це є 

проблемою: все ж таки більшість впливової аудиторії налаштована на 

використання англійської мови. З іншого боку, наприклад, французька або 

іспанська мови мають потужний вплив у багатьох країнах, тому розрахована 

нами м’яка економічна сила Франції та Іспанії виглядають недооціненими. 

Оптимістично виглядає картина по Україні, проте це є прикладом 

проблеми повторного рахунку схожих повідомлень: хоча пошуковий сервіс 

Google намагається уникати дублювання інформації у одержаних 

повідомленнях, іноді це залишається проблемою і впливає на результати. В 

результаті за рахунок дублювання інформації індекс завищений для України 
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(1,2%) та низки інших країн. Також не можна повністю виключати ефект 

перенаправлення у пошуковому сервісі на локальні джерела інформації, 

пов’язані з місцем розташування користувача.  

Оптимістично виглядає також інформація по ряду країн Африки. Проте 

тут, як і в багатьох інших випадках, не можна виключати ефект контрасту з 

базою порівняння. За низької бази порівняння (наприклад низький рівень 

економічного розвитку) навіть невеликий позитив є новиною, у той час як якщо 

база порівняння є високою (високий рівень економічного розвитку) будь-яке 

погіршення стає новиною, а добрий стан розуміється як норма і призводить не 

так часто до інформаційних повідомлень. Це можливо пояснює, наприклад, чому 

США (найрозвинутіша велика економіка) та Китай (найдинамічніша велика 

економіка) є лідерами по кількості як позитивних, так і негативних повідомлень. 

Проблемою також є те, що іноді не повною мірою вдається розподілити 

повідомлення на позитивні та негативні (наприклад у тексті насправді йдеться 

про необхідність покращання економічної ситуації, а не про добрий 

економічний стан). Але проведення детальнішого контент-аналізу суттєво може 

посилити витратність запропонованого нами методу. Також по малих країнах 

кількість повідомлень невелика, тому результати по них навряд чи точні. 

Незважаючи на непоодинокі відхилення від інтуїтивних очікувань, у 

більшості випадків все ж індекс SEP відображає реальний стан справ і 

об’єктивні передумови для м'якого впливу економіки країни. На користь цього 

свідчить висока кореляція індексу SEP із часткою країни у світовому валовому 

продукті. Коефіцієнт кореляції становить 0,85 при рівні значущості р<0,01 за t-

критерієм (розраховано за: [511; 749]). Як бачимо, великі економіки, як 

привило, є цікавішими для розгляду з боку людей та мають більше ресурсів для 

розповсюдження інформації про себе. 
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3.4. Моделювання взаємозв’язку між сферами впливу центрів економічної 

сили 

 

На м’яку силу країни у світі впливає ряд економічних, політичних, 

культурних, технологічних та інших факторів. Далі ми перевіряємо гіпотезу, 

що міжнародні економічні зв’язки з країною респондентів можуть впливати на 

локальний м’який вплив центру сили в цій країні завдяки інтенсивності та 

характеру цих зв’язків. Розглядаються такі економічні та політичні центри 

сили: окремі країни (США, Китай, Росія) або економічний союз (ЄС). Саме ці 

центри здійснюють найсильніший вплив на глобальному рівні або принаймні в 

регіоні, де знаходиться Україна. Ми також плануємо визначити міжнародні 

економічні фактори визначення громадськістю різних країн світового 

економічного лідера серед США, Китаю або ЄС. Це характеризуватиме 

особливості зв’язку між сферами економічного і м’якого впливу центрів сили.  

Кількісно оцінюють вплив об’єктивних показників двосторонніх 

економічних зв’язків на м'яку силу країн тільки поодинокі дослідження. 

Т. Циганкова і Т. Завгородня вказують на залежність індексу бренда країни від їх 

загального експорту, туризму, ПІІ та коефіцієнту міграції, особливо коли 

фактори вимірюються в балах, а не звичайних одиницях виміру [263]. А. К. Роуз 

припускає, що більший імпорт з країни може асоціюватися з сильнішою 

впливовістю країни-експортера у свідомості громадськості країни-імпортера або 

може існувати зворотній вплив чи ефект спільної причини [645, с. 11]. А. Апетреі 

та К. Петрушка зазначають, що недостатньо розвинуті двосторонні торговельні 

зв’язки можуть вплинути на імідж торговельного партнера [375]. П.-Л. Чан та 

Т. Фуджіі припускають, що зростання імпорту з певної країни може як 

покращити імідж країни-експортера (завдяки ознайомленості з її продукцією), 

так і погіршити (завдяки конкурентному тиску на місцевих виробників). Але 

вони не знаходять доказів впливу торговельних потоків на ставлення до країни 

[416, с. 22]. Х. А. Счіавон і Д. Домінгес зазначають, що чим вищою є частка 

Європи у торгівлі країн Латинської Америки, тим більший пріоритет надається в 
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них Європі порівняно з Північною Америкою [658]. 

Методика оцінки міжнародних економічних факторів сфер м’якого 

впливу центрів сили. Наше дослідження проведене за даними по 43 країнах з 

різних континентів. Показники м’якої сили центру сили (залежні змінні – 

характеризують сфери м’якого впливу) розраховані нами як частка позитивних 

відповідей респондентів у країні на запитання про ставлення до відповідного 

центру. Експорт, імпорт і накопичені прямі іноземні інвестиції (незалежні 

змінні – характеризують сфери економічного впливу) – як частка у ВВП 

відповідної країни. Джерела даних такі:  

- для показників м’якої сили – база даних або (у випадку Росії) окремі 

публікації The Pew Research Center [502; 503, с. 2; 506, с. 73];  

- для ВВП [749]; 

- експорту та імпорту – ЮНКТАД [730]; 

- прямих іноземних інвестицій – Скоординований огляд прямих інвестицій 

МВФ, у випадку ЄС Eurostat, у випадку Китаю частково The China Global 

Investment Tracker, опублікований The American Enterprise Institute та The 

Heritage Foundation [434; 476; 702].  

Внаслідок відсутності даних МВФ з прямих іноземних інвестицій з 

материкового Китаю вони розраховані нами непрямим шляхом як вартість 

найбільших інвестиційних угод (принаймні 100 млн дол.). Дані щодо зовнішньої 

торгівлі Китаю взяті трьома способами: лише для континентального Китаю; для 

континентального Китаю разом з Гонконгом і Макао; для континентального 

Китаю разом з Гонконгом, Макао і Тайванем. Нас цікавитиме той зі способів, 

який дає найбільшу кореляцію із залежною змінною. 

Всі показники взяті у частках одиниці. Показники динаміки розраховані 

як різниця між поточним і базовим значенням показника. Для кінця 

досліджуваного періоду використані дані переважно за 2013 р. Базовий період – 

це переважно 2007 р. Необхідно зробити застереження, що не можна 

виключити наявності обернених причинно-наслідкових зв’язків. Нажаль, 

нерегулярність вибірки суттєво ускладнює використання тесту Гренджера для 
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з’ясування наявності прямого чи зворотного впливу.  

Спочатку ми проводимо кореляційний аналіз, потім з обраними 

показниками регресійний аналіз для попереднього виявлення потенційних 

факторів. Зазначимо, що у випадках, коли кореляція залежної змінної зі 

статичним і динамічним вираженням фактору має різний знак, не можна 

зробити однозначні висновки щодо наявності закономірності. У регресійних 

моделях ми залишаємо тільки ті незалежні змінні, регресійні коефіцієнти по 

яких статистично значущі згідно t-критерію. Перевіряються відсутність 

гетероскедастичності, розподіл залишків, відсутність мультиколінеарності.  

Узагальнено наявність впливу двосторонніх економічних відносин та 

оцінок на ставлення до центрів сили вказана у табл. 3.17. Детальніше 

результати кореляційного аналізу подані у табл. С.1 і С.2. 

У табл. 3.18. показана кореляційна матриця ставлення до центрів сили у 

2013 р. або найближчих до нього роках. Як ми бачимо, існує помітна позитивна 

кореляція ставлення до США та ЄС (назвемо сукупність США і ЄС як Західний 

кластер), меншою мірою ЄС і Росії (Північноєвразійський кластер), Росії та 

Китаю (Східний кластер), ще слабша у випадку Росії та США (?). Кореляція 

між ставленням до Китаю та Західного кластеру практично відсутня. У 2007 р. 

матриця була схожою за винятком того, що кореляція між США і Китаєм була 

0,29, тобто з того часу відбулася тенденція до поляризації ставлення країн до 

цих двох центрів. 

Детермінанти сфери м'якого впливу США. В результаті проведення 

регресійного аналізу побудована модель для розрахунку статичного показника 

ставлення до США в країні респондентів (в дужках – рівень значущості для 

коефіцієнтів регресії, згідно t-критерію): 

AVUSFavEUIntUSFavUS 549,0274,0618,0124,0  ,   (3.3) 

                   (0,052)  (0,000001)      (0,068)     (0,000038)       

де FavUS – ставлення до США; IntUS – урахування з боку США інтересів 

країни; FavEU – ставлення до ЄС; AVUS – ставлення до сектора масової 

культури  США.   Коефіцієнт  детермінації  моделі  0,85  значущий  (р=0,0000), 



250 
  

Таблиця 3.17 

Фактори м’якого впливу центрів сили 

Фактори США ЄС Китай Росія 

Експорт до США    - 

Імпорт з США    - 

Інвестиції з США    - 

Експорт до ЄС  -   

Імпорт з ЄС  -   

Інвестиції з ЄС  -   

Членство в ЄС + - -  

Експорт до Китаю + +   

Імпорт з Китаю  ++  + 

Інвестиції з Китаю   +  

Експорт до Росії  +  + 

Імпорт з Росії  +  + 

Інвестиції з Росії  +  + 

Економічне лідерство США  + -  

Економічне лідерство Китаю  + --   

Вплив США на країну респондента   -  

Вплив Китаю на країну респондента  +   

Урахування інтересів країни з боку США + +   

Урахування інтересів країни з боку Китаю   +  

Ставлення до США  + + + 

Ставлення до ЄС    + 

Ставлення до Китаю    + ++ 

Ставлення до Росії  + ++  

Популярність американського стилю бізнесу  + ++ - 

Популярність науково-технічних досягнень США ++ +  ++ 

Популярність сектора масової культури США ++   + 

Примітка: + означає наявність позитивного впливу за статичними або динамічними 

показниками, ++ означає наявність позитивного впливу за статичними та динамічними 

показниками, мінуси (-) аналогічно означають наявність негативного впливу. 

Джерело: розраховано автором за даними [434; 476; 502; 503, с. 2; 506, с. 73; 702; 730; 

749]. 

Таблиця 3.18 

Кореляція між ставленням громадськості країн до центрів сили 

  США  ЄС Китай  Росія  

США  1       

ЄС 0,68 1     

Китай  -0,01 0,13 1   

Росія  0,25 0,47 0,4 1 

Джерело: розраховано автором за даними [502; 503, с. 2; 506, с. 73]. 
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серійна кореляція 0,096. Якщо побудувати схожу модель для частки тих, хто 

добре ставиться до науково-технічних досягнень США, то її зростання на 1 п.п. 

супроводжується збільшенням частки людей, що позитивно ставляться до 

США, на майже 0,46 п.п. 

Динаміку зміни ставлення до США можна розрахувати за такою 

моделлю: 

AVUSGrAVUSFavRuGrFavUSGr 656,0261,0508,00595,0  , (3.4) 

                  (0,310)       (0,0140)          (0,0356)        (0,0388)    

де FavUSGr – покращання ставлення до США; FavRuGr – покращання 

ставлення до Росії; AVUSGr – покращання ставлення до сектора масової 

культури США. Коефіцієнт детермінації моделі 0,66 значущий (р=0,0005). 

Серійна кореляція становить 0,15. Якщо побудувати схожу модель для 

покращання ставлення до науково-технічних досягнень США, то його 

збільшення супроводжується зростанням частки людей, що позитивно 

ставляться до США, на 0,61 п.п. З статичних та динамічних моделей ми бачимо, 

що регресійні коефіцієнти для сектора масової культури та наукових досягнень 

США схожі, що вказує на високу точність результатів по цих змінних. 

Розглянемо тепер три окремі економічні компоненти м’якого впливу 

США як залежні змінні: ставлення до американського стилю бізнесу, сектора 

масової культури (музики, кіно і телебачення) та високотехнологічного сектора 

США (науково-технічних досягнень), що характеризують бізнес-культуру, 

культурно-креативну та інноваційний сектори економіки, відповідно. 

Узагальнено результати вказані нами у табл. С.3. Статична регресійна модель 

для розрахунку ставлення до американського стилю бізнесу має вигляд: 

ImpChHKMInvChTechUSBusUS 360,2771,2565,00543,0   ,  (3.5) 

                    (0,310)       (0,00093)       (0,0443)           (0,0482)    

де BusUS – ставлення до американського стилю бізнесу; TechUS – ставлення до 

науково-технічних досягнень США; InvCh – інвестиції з Китаю; ImpChHKM – 

імпорт з Китаю, включаючи Гонконг і Макао. Коефіцієнт детермінації моделі 

0,71 значущий (р=0,00004). Серійна кореляція становить -0,19.  
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Динамічна регресійна модель для розрахунку покращання ставлення до 

американського стилю бізнесу має вигляд: 

LeadUSGrTechUSGrBusUSGr 544,0716,00308,0  ,         (3.6) 

                     (0,044)         (0,0032)                (0,0032)    

де BusUSGr – покращання ставлення до американського стилю бізнесу; 

TechUSGr – покращання ставлення до науково-технічних досягнень США; 

LeadUSGr – посилення економічного лідерства США. Коефіцієнт детермінації 

моделі 0,71 значущий (р=0,00035). Серійна кореляція становить -0,16.  

Статична регресійна модель для розрахунку ставлення до американського 

сектора масової культури має вигляд: 

MembEUFavEUTechUSAVUS 165,0411,0411,00365,0  ,   (3.7) 

          (0,747)        (0,0285)        (0,0188)          (0,0015)        

де MembEU – бінарна змінна (1 якщо член ЄС; 0, якщо не член ЄС). Коефіцієнт 

детермінації моделі 0,58 значущий (р=0,0003). Серійна кореляція становить -

0,003. Якщо побудувати схожу модель для відношення інвестицій з ЄС до ВВП, 

то його збільшення на 1 п.п. супроводжується зростанням частки людей, що 

позитивно ставляться до американського сектора масової культури, на 0,43 п.п. 

Аналогічна модель для визначення динаміки ставлення до ставлення до 

американського сектора масової культури така: 

TechUSGrAVUSGr 386,00321,0  ,               (3.8) 

                         (0,031)          (0,097)            

Коефіцієнт детермінації моделі 0,14 значущий (р=0,0974). Серійна 

кореляція становить -0,15. 

Статична регресійна модель для розрахунку ставлення до науково-

технічних досягнень США (що фактично відображає складову м’якої сили за 

рахунок функціонування високотехнологічних галузей) має вигляд: 

InvRuAVUSBusUSTechUS 82,17337,0328,00387,0   ,          (3.9) 

           (0,000000)  (0,00076)      (0,000083)     (0,0131)       

де InvRu – інвестиції з Росії. Коефіцієнт детермінації моделі 0,74 значущий 

(р=0,0000). Серійна кореляція становить -0,04.  
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Динамічна регресійна модель для розрахунку покращання ставлення до 

науково-технічних досягнень США має вигляд: 

ImpChHKMTBusUSGrTechUSGr 056,1361,00468,0  ,         (3.10) 

                    (0,105)        (0,0298)               (0,0286)    

де ImpChHKM – імпорт з Китаю, включаючи Гонконг, Макао і Тайвань. 

Коефіцієнт детермінації моделі 0,54 значущий (р=0,0014). 

 Отже, сфера домінування м’якої сили США значною мірою визначається  

популярністю науково-технічних досягнень США і особливо сектора 

американської масової культури (він є чи не головним драйвером м’якої сили 

США), між якими є симбіоз. Наприклад, однією з функцій експорту масової 

культури є демонстрація технічних переваг. Але напрям причинно-

наслідкового зв’язку потребує додаткових досліджень. Водночас докази на 

користь зв’язку зі ставленням до американського стилю бізнесу достатньо 

суперечливі. Виняток становить явний позитивний зв’язок між ставленням до 

науково-технічних досягнень США та ставленням до американського стилю 

бізнесу. Те, наскільки США враховують інтереси інших країн, прямо впливає 

на ставлення до США та американського стилю бізнесу. 

Як правило, до сфери м’якого впливу США входять країни, які вважають 

їх економічним лідером світу, але в динаміці цей зв'язок зовсім протилежний. 

Цікаво, що в країнах, які вважають економічним лідером світу ЄС, ставлення до 

науково-технічних досягнень США і, можливо, американського стилю бізнесу 

погіршувалось. Із зростанням економіки Китаю популярність США радше 

зросла. Можливим поясненням є те, що економіка США перестає «лякати» 

своїм непропорційно великим розміром, але ця закономірність на межі 

статистичної значущості. Але ставлення до Китаю як до світового економічного 

лідера по різному впливає на економічні складові м’якої сили США. 

Зазначимо, що міжнародні інвестиційні та торговельні зв’язки самих 

США, а також ЄС практично не впливають на формування сфери м’якого 

впливу США. Можливим поясненням є відносна торговельна закритість 

великої економіки США на фоні домінування у глобальному управлінні та 
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світовій економіці. Виняток – до американської масової культури ставляться 

краще в країнах, де висока роль інвестицій з ЄС, але це фактично країни-члени 

ЄС. У країнах-членах ЄС популярність США зростала, але ставлення до 

американського стилю бізнесу гірше середнього, можливо внаслідок 

порівняння так само розвинутою європейською бізнес-культурою.  

Більший експорт до Китаю супроводжувався покращанням ставлення до 

США і, можливо, до американського сектора масової культури. Інвестиції та 

імпорт з Китаю позитивно корелюють з позитивним ставленням до 

американського стилю бізнесу. Але це ставлення та особливо ставлення до 

науково-технічних досягнень США зазвичай погіршувалося там, де сильнішу 

роль грав імпорт з Китаю. Інвестиції з Китаю негативно впливали на 

популярність американського сектора масової культури. Більші інвестиції з 

Росії та тісніші торговельні зв’язки з Росією негативно пов’язані зі ставленням 

до американського стилю бізнесу і до науково-технічних досягнень США. 

Інакше кажучи, конкуруючі торговельні й інвестиційні зв’язки можуть суттєво 

впливати на ставлення до бізнесу та технологій США. 

Науково-технічні досягнення і масова культура США, як правило, 

популярніші в країнах, які сильніше відчувають вплив з боку США. Посилення 

впливу з боку Китаю у країні сприяє покращенню всіх основних досліджених 

показників іміджу США. 

Детермінанти сфери м'якого впливу ЄС. У результаті проведення 

регресійного аналізу нами побудована модель для розрахунку статичного 

показника ставлення до ЄС у країнах світу: 

ExpRuAVUSBusUSFavEU 865,5380,0496,00198,0  ,        (3.11) 

           (0,801)      (0,00029)       (0,00206)       (0,0837) 

де BusUS – ставлення до американського стилю бізнесу; AVUS – ставлення до 

американського сектора масової культури; ExpRu – експорт до Росії. Коефіцієнт 

детермінації моделі 0,61 значущий (р=0,0000). Серійна кореляція становить -

0,19. Якщо побудувати схожу модель для відношення імпорту з Росії до ВВП, 

то його збільшення супроводжується зростанням частки людей, що позитивно 
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ставляться до ЄС, на майже 2,5 п.п. 

Динаміку зміни ставлення до ЄС можна розрахувати за такою моделлю: 

ImpChInvEUFavEUGr 962,0474,00466,0  ,     (3.12) 

                          (0,138)       (0,00022)          (0,0700)    

де FavEUGr – покращання ставлення до ЄС; InvEU – інвестиції з ЄС; ImpCh – 

імпорт з Китаю. Коефіцієнт детермінації моделі 0,56 значущий (р=0,0003). 

Серійна кореляція становить 0,23. Якщо побудувати схожу модель для 

відношення експорту до Китаю до ВВП, то його зростання супроводжується 

збільшенням частки людей, що позитивно ставляться до ЄС, на 0,82 п.п. А 

зростання відношення експорту в ЄС або імпорту з ЄС до ВВП супроводжується 

зниженням частки людей, що позитивно ставляться до ЄС, на 0,26 п.п. 

На прикладі ЄС можливо побачити відмінність сфер економічного і 

м’якого впливу. Позитивному ставленню до ЄС сприяють торговельні й 

інвестиційні зв’язки з Росією і торговельні зв’язки з Китаєм (особливо імпорт з 

Китаю). Цікаво, що ступінь економічних зв’язків країни з ЄС мало впливає на 

ставлення її громадян до ЄС (зв’язок позитивний, але статистично незначущий). 

Але в динаміці м’яка сила ЄС останніми роками зменшилася перш за все в 

країнах, економічно пов’язаних з ЄС, особливо внаслідок формального членства 

у ЄС. Можна припустити, що це пов’язано з останньою економічною кризою у 

ЄС і ситуація може виправитися у майбутньому.  

Ставлення до ЄС позитивно корелює із ставленням до США, а також 

Росії (зі ставленням до Китаю позитивна кореляція незначуща). Специфічні 

складові м’якої сили США переважно також впливають позитивно (ставлення 

до американського стилю бізнесу, американської масової культури, науково-

технічних досягнень США, урахування США інтересів країни), проте в 

динаміці цей зв'язок негативний, але майже всюди статистично незначущий.  

Детермінанти сфери м'якого впливу Китаю. Нами побудована модель 

для розрахунку статичного показника ставлення до Китаю: 

FavRuInflUSIntChFavCh 515,0469,0491,0520,0  ,            (3.13) 

                  (0,0006)  (0,000032)       (0,0052)           (0,022)      
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де FavCh – ставлення до Китаю; IntCh – урахування з боку Китаю інтересів 

країни; InflUS – впливовість США у країні; FavRu – ставлення до Росії. 

Коефіцієнт детермінації моделі 0,66 значущий (р=0,00000). Серійна 

кореляція становить 0,011. Альтернативна модель, яка включає інвестиційні 

зв’язки як фактор має вигляд: 

        InvChFavCh 5834620 ,,  ,                                (3.14) 

                                        (0,000000) (0,019)         

де InvCh – інвестиції з Китаю. Коефіцієнт детермінації моделі 0,17 значущий 

(р=0,019). Серійна кореляція становить -0,29. Проте спостерігається 

нелінійність впливу і гетероскедастичність. Тому логарифмічна модель дає 

кращі результати: 

FavCh=0,899 + 0,743ln(InvCh),                                (3.15) 

                                     (0,000000)  (0,00011)         

Коефіцієнт детермінації моделі 0,40 значущий (р=0,0001). Серійна 

кореляція становить -0,10. Найкращі же результати з практичної точки зору дає 

модель: 

)ln(0417,0436,0363,0923,0 InvChInflUSIntChFavCh  ,          (3.16) 

             (0,000012)    (0,008)          (0,021)             (0,016)       

Коефіцієнт детермінації моделі 0,67 значущий (р=0,00001). Серійна 

кореляція становить 0,013. Оскільки залежність нелінійна, то найсильніший 

ефект досягається при збільшенні інвестицій у країнах, де їх мало. При 

досягненні певного рівня насиченості інвестиціями з Китаю подальше їх 

нарощення дає мінімальний позитивний ефект для реалізації м’якої сили Китаю 

в приймаючій країні. Логарифмічна залежність показана на рис. 3.1 (одиниці 

виміру вказані як частки від одиниці, а не відсотки). 

Динаміку зміни ставлення до Китаю можна розрахувати за такою 

моделлю: 

LeadUSGrFavChFavChGr 480,0192,0116,0  ,                  (3.17) 

                            (0,027)      (0,045)             (0,052)           

де  FavChGr   –   покращання   ставлення  до  Китаю;   LeadUSGr  –   посилення  
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Рис. 3.1. Залежність ставлення до Китаю від частки інвестицій з Китаю 

у ВВП країни 

Джерело: розраховано автором за даними [502; 702]. 

 

економічного лідерства США. Коефіцієнт детермінації моделі 0,35 значущий 

(р=0,013). Серійна кореляція становить -0,15.  

Як ми бачимо, помітно збільшують м’яку силу Китаю інвестиції з Китаю, 

при цьому їх гранична ефективність за цим критерієм спадаюча: після 

досягнення певного рівня подальші інвестиції не покращують імідж Китаю. 

Тобто формування сфери м’якого впливу Китаю потребує експорту 

китайського капіталу. З одного боку, судячи за статичними показниками, 

імпорт з Китаю також покращує ставлення до Китаю, але кореляція за 

динамічними показниками статистично незначуща і має негативний знак. 

Експорт до Китаю ніяким чином не впливає на ставлення до Китаю. 
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Це може бути пов’язано із структурою експорту: Китай зацікавлений в 

імпорті сировини та продукції харчування, що консервує існуючу виробничу 

структуру країн-експортерів. Торгівля та інвестиційні зв’язки країн з іншими 

політичними та економічними центрами практично не впливали на межі сфери 

м’якого впливу Китаю. 

Покращання ставлення до Китаю відбувається сильніше там, де воно вже 

було відносно кращим. Приналежність країни до ЄС негативно корелює з 

м’якою силою Китаю, але в динаміці кореляція майже нульова. Ставлення до 

Китаю також краще там, де люди вважають, що Китай діє в інтересах їх країни. 

Впливовість США негативно корелює зі ставленням до Китаю. Тобто по мірі 

втрачання статусу США як економічного лідера м’яка сила Китаю зростала, що 

свідчить на користь того, що м’яка сила, це не тільки м’який характер впливу, 

але й все ж таки статус лідера. З іншого боку, вплив світового економічного 

лідерства Китаю суперечливий, якщо розглядати статичні та динамічні 

показники. Ймовірно діють два протилежні ефекти: м’яка сила альтернативного 

лідера компенсується побоюванням зростанням потужного конкурента, 

особливо в сфері торгівлі товарами. 

Детермінанти сфери м'якого впливу Росії. Модель для розрахунку 

статичного показника ставлення до Росії має вигляд: 

FavChFavEUExpRuFavRu 25,032,094,30536,0  ,         (3.18) 

                (0,388)      (0,00004)       (0,0028)       (0,0013) 

де FavRu – ставлення до Росії;  ExpRu – експорт до Росії; FavEU – ставлення до 

ЄС; FavCh – ставлення до Китаю. Коефіцієнт детермінації моделі 0,65 

значущий (р=0,0000). Серійна кореляція становить 0,14..  

Динаміку зміни ставлення до Росії можна розрахувати за такою моделлю: 

FavUSGrExpUSFavRuGr 40,045,00641,0  ,               (3.19) 

                   (0,0003)    (0,023)          (0,0001)       

де FavRuGr – покращання ставлення до Росії; ExpUS – експорт до США; 

FavUSGr – покращання ставлення до США. Коефіцієнт детермінації моделі 

0,48 значущий (р=0,0001). Серійна кореляція становить -0,03. Моделі зі схожою 
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специфікацією, але для імпорту та прямих інвестицій показують, що 

збільшення відношення імпорту з США до ВВП країни на 1 п.п. – погіршують 

ставлення до Росії на 0,66 п.п., зростання відношення накопичених прямих 

інвестицій з США до ВВП країни на 1 п.п. – майже на 0,38 п.п. 

Чим інтенсивніше з країною-партнером торгує Росія або здійснює 

інвестиційну діяльність, тим більша ймовірність що ця країна опиниться у 

сфері м’якого впливу Росії. Можливим поясненням також може бути спільна 

причина: успадковані від СРСР економічні та культурні зв’язки між колишніми 

республіками. На момент дослідження спостерігалася позитивна кореляція у 

ставленні країн до Росії, ЄС, Китаю та частково США. Зв’язок із показниками 

США суперечливий. З одного боку, позитивному іміджу Росії сприяють добре 

ставлення в країні респондентів до досягнень науки, техніки та культури США 

як і до США в цілому. З іншого боку, тісніші торговельні й інвестиційні зв’язки 

країни респондентів з США та добре ставлення до американського стилю 

бізнесу в країні респондентів послаблюють м’який вплив Росії в ній. Тобто 

сфери економічного впливу США та м’якого впливу Росії перетинаються 

нечасто. При цьому економічні зв’язки з США впливають радше у 

короткостроковій перспективі, ніж економічні зв’язки з Росією, але не так 

сильно. Вплив економічних зв’язків країни респондентів з ЄС 

слабопозитивний, але статистично незначущий. Ефект від торговельних 

відносин з Китаєм позитивний (але незначущий у випадку експорту в Китай), а 

по інвестиційних відносинах дані суперечливі. 

Далі ми розглянемо сфери економічного лідерства центрів сили. Ми 

визначаємо розподіл і фактори суб’єктивного сприйняття центру сили як 

економічного лідера світу. Наше дослідження проведене за даними по 42 

країнах з різних континентів. Показники економічного лідерства у світі того чи 

іншого економічного центру сили (США, ЄС, Китаю) – залежні змінні – 

розраховані нами як частка відповідного вибору респондентами з країн світу 

цього економічного центру економічним лідером. Решта методологічних 

особливостей такі самі, як і дослідження факторів формування сфер м’якого 
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впливу раніше в цьому підрозділі.  

США вважають економічним лідером найчастіше у стратегічних 

партнерах США і значно рідше в Європі. Навіть до кризи 2008 р. ЄС вважався 

економічним лідером меншою кількістю людей ніж США, а криза ще знизила 

шанси ЄС сприйматися як економічний лідер світу. Сприйняття Китаю як 

світового економічного лідеру особливо посилилося в Європі. Частина 

громадськості вважали лідером Японію переважно за рахунок пострадянських 

країн і найменше за рахунок Азії [502]. 

Узагальнено результати наших розрахунків вказані у табл. С.4. У більшості 

випадків зворотний вплив дуже малоймовірний з теоретичних міркувань. 

Коефіцієнти кореляції вказані у табл. С.5. У регресійному аналізі ми надаємо 

пріоритет показникам міжнародних економічних відносин при виборі факторів.  

Нами побудована модель для розрахунку статичного показника рівня 

сприйняття в країні США як світового економічного лідера (в дужках – рівень 

значущості для коефіцієнтів регресії, згідно t-критерію): 

LeadUS=0,237 – 0,094ln(InvEU),                        (3.20) 

                                   (0,00037)     (0,00066)        

де LeadUS – економічне лідерство США; InvEU – інвестиції з ЄС.  Коефіцієнт 

детермінації моделі 0,35 значущий (р=0,00066). Серійна кореляція становить -

0,29. Динаміку зміни економічного лідерства США можна розрахувати за 

такою моделлю: 

InvEULeadUSGr 533,0028,0  ,                   (3.21) 

                                      (0,35)     (0,0087)     

де LeadUSGr – посилення економічного лідерства США. 

Коефіцієнт детермінації моделі 0,40 значущий (р=0,0087). Серійна 

кореляція становить -0,15. 

Ми утримуємося від побудови статичної моделі для економічного 

лідерства ЄС, так як єдиний значущий коефіцієнт кореляції з імпортом з США 

значущий лише при р=0,096. Динаміку статусу ЄС як економічного лідера 

можна розрахувати за такою моделлю: 
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ImpEULeadEUGr 385,00338,0  ,                      (3.22) 

                                    (0,075)       (0,036)     

де LeadEUGr – посилення економічного лідерства ЄС; ImpEU – імпорт з ЄС. 

Коефіцієнт детермінації моделі 0,20 значущий (р=0,036). Серійна кореляція 

становить 0,13. В середньому зростання відношення інвестицій з ЄС до ВВП 

країни на 1 п.п. призводить до зменшення частки людей у країні, які вважають 

ЄС світовим економічним лідером, на майже 0,4 п.п. Можливим поясненням є 

те, що пов’язані з ЄС країни сильніше відчули фінансову кризу в ЄС. 

Модель для розрахунку статичного показника економічного лідерства 

Китаю економічним лідером світу має вигляд: 

InvEUInvUSLeadCh 749,0861,0185,0  ,              (3.23) 

                      (0,000036)  (0,09)          (0,0002)                                                                                

де LeadCh – економічне лідерство Китаю; InvUS – інвестиції з США. 

Коефіцієнт детермінації моделі 0,48 значущий (р=0,0003). Серійна кореляція 

становить 0,08. 

Для динаміки економічного лідерства Китаю побудована така модель: 

ExpEUExpUSLeadChGr 735,0971,0109,0  ,                 (3.24) 

                 (0,0003)      (0,040)          (0,0033)                                                                                

де  LeadChGr – посилення статусу Китаю як економічного лідера світу; ExpUS – 

експорт до США; ExpEU – експорт до ЄС. Коефіцієнт детермінації моделі 0,52 

значущий (р=0,0014). Серійна кореляція становить 0,06. 

Отже, в країнах, які й раніше вважали економічним лідером Китай ця 

думка посилюється, а послаблюється статус як економічних лідерів США або 

ЄС. Двосторонні торговельні й інвестиційні зв’язки США практично не 

впливають на статус США як світового економічного лідера. Проте сфера 

економічного лідерства Китаю посилювалося останніми роками в країнах, що 

мали слабкі торговельні зв’язки з США. Двосторонні торговельні й інвестиційні 

зв’язки Китаю практично не впливають на вибір економічного лідера серед всіх 

розглянутих центрів сили: США, ЄС чи Китаю. Країни, які тісно пов’язані з ЄС, 

перш за все, внаслідок інвестиційних зв’язків та членства в ЄС і меншою мірою 
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торговельних зв’язків, стали особливо менше вважати економічним лідером 

США, а також ЄС на користь Китаю. Ймовірним поясненням є відчуття 

зростання конкурентного тиску з боку експортерів Китаю на фоні фінансових 

проблем у ЄС у досліджений період. Тісніші торговельні зв’язки з Росією також 

сприяли послабленню статусу економічного лідеру в США. Тобто посилення 

економічного лідерства Китаю відбулося перш за все за рахунок країн Європи.  

 

Висновки до Розділу 3 

 

1. У ХХІ столітті відбувся явний перерозподіл економічної сили від 

розвинутих країн, до вагомої частини країн, що розвиваються, особливо 

внаслідок економічної кризи, яка розпочалася у західних країнах у 2007-2008 р. 

Відбувається послаблення західних країн у сфері економічної динаміки, ТНК, 

бюджетній сфері, регуляторній сфері, стимулів до торговельної лібералізації 

тощо. Але більше ніж західні країни втрачає економічну силу Японія. 

Очікується, що існуюча тенденція продовжиться, враховуючи, що в умовах 

інвестиційної та технологічної мобільності економіка слідуватиме 

демографічним тенденціям. Проте країни Заходу залишаються лідерами в сфері 

накопиченого багатства, фінансового ринку, економічних санкцій тощо. 

Залишається невизначеність у подальшому перерозподілі економічної сили між 

основними групами країн, проте перехід до мультиполярності світової 

економічної системи продовжиться. 

На перших місцях в існуючих рейтингах твердої економічної сили 

знаходяться США (13-36,4%), ЄС (14-20,4%) та Китай (8,1-14%), Японія (1,4-

12,5%), Німеччина (3,5-6,7%). На рівні регіонів близькі показники у Північної 

Америки, Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Однак громадськість 

світу вважає економічним лідером світу переважно США, потім Китай, помітно 

відстають ЄС і Японія. На Україну припадає 0,0-0,42% економічної сили країн 

світу, вона посідає 32-37-і місця у рейтингу. Незважаючи на кількість населення і 

територію, Україна не розглядається як регіональна центр економічної сили. 
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Запропонований нами індекс твердої економічної сили враховує статичні 

та динамічні показники скоригованого чистого національного доходу і дав 

можливість оцінити силу 171 країни світу з доступними статистичними даними. 

Він показує схожу величину економічної сили у США (найкраща статична 

ситуація) та Китаю (найкраща ситуація в динаміці) – по майже 20%. Індекс для 

ЄС на 40% менший (становить 11,4%) з поправкою на неповну інтеграцію і 

неповну суб’єктність у міжнародних економічних відносинах. Далі йдуть Індія 

(5,1%), Німеччина (3,6%), Японія (3,5%), Великобританія (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%). Україна знаходиться на 66-му місці (0,13%). Третина економічної сили 

країн світу припадає Азію та Тихоокеанський регіон, по 21-23% на Європу з 

Центральною Азією та Північну Америку. Завдяки інтеграції в ЄАЕС Росія 

посилює свою економічну силу на 10%, завдяки МЕРКОСУР Бразилія – на 28%, 

але це суттєво менше, ніж ядро ЄС завдяки європейській інтеграції. 

Наукометричний метод показує, що на початку XXI століття економічна 

сила була розподілена майже порівну між розвинутими країнами з одного боку 

і країнами, що розвиваються, що практично співпадає з результатами за нашим 

індексом твердої економічної сили (HEP).  

2. Можна виділити два відносно синхронізовані мегацентри: мегацентр 

розвинутих країн і мегацентр країн БРІКС. Країни Європи за економічними 

циклами переважно синхронізовані з єврозоною. Азія і Тихоокеанський регіон 

у цілому майже однаково синхронізовані з єврозоною, Китаєм та США. Але 

при цьому з Китаєм більше синхронізований Близький Схід, ніж решта Азії. 

Америка переважно синхронізована з єврозоною та США, потім з Бразилією, і 

меншою мірою з Великобританією та Китаєм. Африка майже однаково 

синхронізована з США, єврозоною та Китаєм і слабше з Нігерією та ПАР.  

Останнім часом відбувалося посилення синхронізаційної сили єврозони, 

США, а також Китаю. Послабилася синхронізаційна сила Індії та Саудівської 
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Аравії. До синхронізаційного кластеру Індії входить лише одна країна, що не 

відповідає її статусу великої економіки. Японія посилила синхронізацію з 

мегацентром розвинутих країн і послабила з мегацентром БРІКС. 

Україна значно синхронізована з Росією (кореляція темпів економічного 

зростання 0,95) і останніми роками відбулося посилення цього. На це вплинула 

схожа чутливість до кризових процесів у світі та двостороннє протистояння. З 

рештою основних центрів сили кореляція нижча і приблизно однакова (близько 

0,5-0,7). У свою чергу є ряд економік, які помітно синхронізовані з Україною. 

Але внаслідок високої кореляції з економічною динамкою в Росії, йдеться про 

синхронізаційну силу не стільки України, скільки Росії.  

Для оцінки здатності економіки країни до адаптації до наднаціонального 

регулювання в інтеграційному кластері ЄС+ ми порівнюємо потенціал 

економічної сили (національне багатство) з економічною силою у результатах 

(приріст ВНД) з поправкою на рівень розвитку. З практичної точки зору наш 

підхід на основі адаптаційної сили може доповнити сукупність методів оцінки 

ефективності економічної інтеграції. В 2003-12 рр. найкраще адаптовані до 

інтеграційного кластеру ЄС+ були Єгипет, Алжир, Чилі, Словацька Республіка, 

Домініканська Республіка, Туреччина; найгірше – Беліз, Греція, Португалія, 

Угорщина. Необхідно зробити застереження, що на одержані результати міг 

вплинути обраний період часу. Порівняно з ЄС+ різниця у адаптаційні силі 

країн менша в межах МЕРКОСУР та НАФТА. 

3. Існуючі рейтинги м’якої економічної сили показують, що серед лідерів 

переважно найбільші розвинуті країни, країни Північної Європи, Швейцарія, 

Нова Зеландія, Ірландія, Нідерланди, Китай, іноді розвинуті країни Східної Азії 

та Близького Сходу. 

Відзначено регіональні та цивілізаційні закономірності розподілу м’якої 

сили основних економічних і політичних центрів. Найбільшу сферу м’якого 

впливу має США, потім Китай, ЄС і Росія. Останніми часом розподіл м’якої 

сили у світі змістився з тримультиполярного (США, Китай, ЄС) ближче до 

бімультиполярного (США, Китай). М’яка сила ЄС залежить переважно від 
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економічних факторів, США – політичних. У Китаю і Росії є поєднання 

економічної та політичної компоненти. Україна останнім часом 

переорієнтувалася зі сфери Росії та ЄС до ЄС і США. До жодної сфери впливу 

не входять більшість країн Близького Сходу та Південної Азії.  

Парадоксальним висновком є те, що найкраще ставлення до внутрішньої 

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

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

район Близького Сходу) недостатньо відчуваються перспективи покращання 

економічної ситуації на фоні подолання наслідків економічної кризи та вищих 

темпів економічного зростання в менш розвинутих країнах.  

Тестування запропонованого нами індексу для вимірювання м’якої 

економічної сили показало додаткові його переваги – легкість інтерпретації та 

помітний зв’язок з об’єктивною основою (кореляція з ВВП на рівні 0,85). На ЄС 

і США припадає близько 35-45% м’якої економічної сили країн світу. Слідом 

йдуть Китай (5-6%), Росія та Індія (по майже 4% кожна), Нова Зеландія, Канада, 

Австралія, ПАР, Японія (по близько 2-2,5%). У рамках ЄС найбільша величина 

у Німеччині та Великобританії (третина від величини сили ЄС). Іноді 

результати неточні внаслідок малої кількості інформації по частині країн, 

дублювання інформації, PR-кампаній, ефекту бази порівняння, висвітлення 

нормативної інформації або технічних обмеження пошукового сервісу.  

4. Міжнародні економічні зв'язки є важливим детермінантом сфер 

м’якого впливу центрів економічної сили. Межі відповідних сфер визначаються 

двосторонніми торговельно-інвестиційними зв’язками у випадку Росії 

(позитивно), Китаю (позитивно, але тільки інвестиційними), ЄС (негативно) і 

не залежать від них у США. Тобто в Росії сфери м’якого і економічного впливу 

перетиналися, в Китаю – тільки частково (м’який та інвестиційний вплив), у ЄС 

– слабо перетиналися, а в США слабо залежали одна від одної. 

У ставленні до центрів сили часто прослідковувалася позитивна кореляція, 

що дозволяє виокремити кластери м’якої сили (або перетини сфер м'якого 

впливу): Західний (США+ЄС), Північноєвразійський (ЄС+Росія) та Східний 



266 
  

(Росія+Китай). Найсильніше перетинаються сфери м’якого впливу США та ЄС. 

А у позитивному ставленні до США або Китаю відбулася поляризація.  

Основна боротьба за статус визнаного економічного лідера у думках 

людей відбувається між США та Китаєм і лише меншою мірою між ЄС та 

Китаєм. США дедалі частіше вважають лідером у тих країнах, де і раніше так 

думали. Китай – де зазвичай відносно більше вважали лідером Китай, де слабші 

торговельні відносини з США й у країнах Європи. 

Положення, викладені в розділі, висвітлено в таких наукових працях [270; 

272; 275; 276; 285; 291; 292; 303; 305; 310; 311; 312; 316; 317; 319; 424; 428; 426; 

423]. 
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РОЗДІЛ 4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ СИЛИ МАЛОЇ ТА 

ВЕЛИКОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

4.1. Вплив величини економіки на міжнародну торгівлю і рух технологій 

 

Для систематизації міжнародних економічних ефектів нерівномірного 

розподілу економічної сили нами проведено мета-дослідження впливу 

величини економіки на зовнішньоекономічні зв’язки країни, систематизуючи 

результати з різних наукових досліджень. Проте виявлені раніше відмінності 

малих та великих економік потребують перевірки щодо стійкості в сучасних 

умовах. Також поряд з традиційним поділом типів економіки на малі та великі, 

ми виокремлюємо економіки середньої величини (середні економіки), виходячи 

з таких міркувань: 

- висока дисперсія абсолютної величини ВВП країн, дихотомічний поділ 

призводить до того, що малими економіками вважатимуться достатньо 

різнорідні країни; 

- функціональна схожість середніх економік за різними показниками участі 

в міжнародних економічних відносинах як з малими, так і великими 

економіками (як це показано далі у розділі); 

- кращі можливості для виявлення нелінійних закономірностей; 

- практичні міркування щодо обґрунтування рекомендацій для України, яка 

за ВВП є економікою середньої величини. 

Спочатку визначимо наслідки для міжнародної торгівлі. У теорії часто 

міжнародна торгівля розглядається як взаємодія між країнами однакового 

розміру або абстрагуючись від величини економіки. Проте можна очікувати, 

що різниця у економічній вазі та відповідно економічній силі, розмірі ринків 

впливатиме на характер міжнародних торговельних відносин. Величина 

економіки, яка характеризує економічну силу країни, обсяг ресурсів, розмір 

національного ринку, можливості користуватися перевагами масштабу, 

можливості розпоряджатися ресурсами та здійснювати транзакції без 
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необхідності перетину державного кордону, адаптуватися до різного 

регуляторного та культурного середовища. Тому ефекти від торгівлі з малими 

країнами та великими можуть бути різними.  

Методика дослідження ефектів величини економіки. Вплив розміру 

країни на економічні процеси досліджувався в багатьох, переважно 

закордонних, дослідженнях. Часто йдеться про дослідження різних аспектів 

міжнародних економічних відносин торгівлі, де розмір країни є лише одним з 

багатьох розглянутих факторів. Але наявні й спеціалізовані дослідження вчених 

або звіти міжнародних організацій, які акцентують увагу на проблемах малих 

країн та їх відмінності від великих економік. Наприклад, за напрямом 

спеціалізації виокремлюють три підгрупи малих країн: PROFIT (Personal 

considerations affecting citizenship, residence and employment rights; Resource 

management; Overseas engagement and ultra-national recognition; Finance and 

Transportation), SITE (Small Island Tourism Economies) і MIRAB (Migration, 

Remittances, Aid and Bureaucracy) [382]. Перша підгрупа спеціалізується на 

фінансах, а також персональних уподобаннях місця проживання, перевагах 

юрисдикції, нішевому виробництві та транспорті; друга – на туризмі; менш 

успішна третя – на еміграції, переказах, одержанні допомоги і бюрократії. У 

ряді досліджень аналізуються ефекти лише на прикладі країн окремого регіону, 

розвинутих країн або відносин однієї країни.  

У рамках досліджуваної проблематики основний масив досліджень 

розглядає ефекти величини країни, яка вимірюється як ВВП, кількість 

населення і зрідка як площа території. Такі критерії розміру країни орієнтовані 

на вимірювання її основних ресурсів: людських, землі та капіталу [620]. 

Зазначимо, що ці критерії розміру не є ідеальними замінниками один одного. 

Так, кореляція Спірмана, як стверджує Х. Панахі, між ВВП і населенням 72 

країн становить лише 0,225, між ВВП і площею 0,317, між населенням і 

площею 0,583 [620]. Але їх як проксі-змінні можливо використовувати як 

відображення економічної сили країни у короткостроковій перспективі (ВВП) 

або наддовгостроковій (населення, територія).  
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У власному дослідженні як основне джерело статистичних даних ми 

використовуємо дані Світового банку ([748], якщо не вказано інакше), який 

подає статистику по всіх країнах; країнах, що розвиваються; та малих країнах, 

що розвиваються (до останньої групи країн віднесені члени Форуму малих 

держав, крім країн з високим доходом на душу населення). Тому доцільно 

порівнювати показники зазначених малих країн з середніми показниками країн, 

що розвиваються. Але для перестраховки ми також подаємо порівняння з 

середніми показниками по світу (включаючи розвинуті країни). Зазначена 

методика має свої обмеження: під малими економіками розуміються фактично 

мікрокраїни, з вибірки виключені розвинуті країни, як критерій розміру 

використовується кількість населення. 

Тому на другому етапі ми проводимо поглиблений аналіз як країн, що 

розвиваються, так і розвинутих країн, поділяючи їх на три діапазони за ВВП (за 

ПКС для зменшення ефекту паралельного впливу рівня розвитку країн) станом 

на 2015 р. [748]: 

- 31 великі економіки (ВВП > середньоарифметичного рівня 640 млрд дол.); 

- 63 середні економіки / економіки середньої величини (ВВП < 

середньоарифметичного рівня, але > медіани 70 млрд дол.); 

- 95 малі економіки (ВВП < медіани). 

Така класифікація не залежить від обраного часового періоду, адже з часом 

середньоарифметична та медіана буде змінюватися разом із зміною ВВП країн. 

Також запропонована нами класифікація відповідає уявленням про розподіл, за 

якого в світі існує мала кількість великих економік і велика кількість малих. 

Серед великих економік 45% розвинуті (з високим доходом на душу населення 

за класифікацією Світового банку станом на 2015 р.), серед середніх 38%, серед 

малих 17%. Тому якщо йдеться про прояви ефекту рівня економічного розвитку, 

то він можливий у випадку малих країн, але відмінності ефектів для великих і 

середніх економік не можна списати тільки на різний ВВП на душу населення. 

Для визначення ефекту величини економіки на зовнішньоекономічні 

показники країни ми використовуємо дисперсійний аналіз з використанням F-
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тесту різниці середніх, тесту Левене для різниці дисперсії, апостеріорного 

критерію найменшої значущої різниці Фішера. У випадку якщо графічний тест 

нормальності розподілу показує відхилення від нього, ми використовуємо як 

альтернативну методику непараметричні аналоги дисперсійного аналізу: тест 

Краскела-Уолліса і Медіанний тест. 

Після виявлення значущих ефектів величини економіки для 

зовнішньоекономічних показників ми використовуємо двофакторний 

дисперсійний аналіз впливу на економічне зростання (приріст реального ВВП на 

душу населення). Досліджується основний ефект зовнішньоекономічного 

показника (групування за двома діапазонами, розділеними середнім значенням), 

а також ефект взаємодії зовнішньоекономічного показника з величиною 

економіки у їх впливі на економічне зростання. Це дасть можливість визначити 

оптимальний рівень зовнішньоекономічного показника для економік різної 

величини і відповідно зробити рекомендації для стратегії їх розвитку і, 

відповідно, нарощування економічної сили. Якщо визначається статистично 

значущий ефект впливу на економічне зростання, ми проводимо групування за 

третім фактором (рівень розвитку країни) для перевірки чи залишається різниця 

у середніх суттєвою і з таким самим знаком, контролюючи рівень розвитку (адже 

темпи економічного зростання навіть з поправкою на приріст населення вищі в 

країнах, шо розвиваються). Формальні статистичні тести при цьому не 

використовуються, зважаючи на меншу кількість спостережень по групах. 

Якщо не сказано інакше зовнішньоекономічні показники і економічне 

зростання розраховані нами як середні за період 2009-16 рр. (останні співставні 

дані для широкого кола країн, доступні на момент дослідження). Для 

визначення можливих змін у закономірностях у часі нами розраховані також 

кореляції зовнішньоекономічних показників у 2001-08 рр. і 2009-16 рр. з 

логарифмом ВВП (у млрд дол.). В результаті розрахунки у підрозділах 4.1 і 4.2 

базуються на структурованій базі вхідних даних (з джерела: Світові індикатори 

розвитку Світового банку [748]), яка включає близько 200 тис. початкових та 
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розрахованих нами значень змінних. Далі охарактеризуємо основні ефекти для 

зовнішньоторговельних зв’язків. 

Обсяги торгівлі та торговельна відкритість. Цей ефект як правило 

досліджується в рамках численних гравітаційних регресійних моделей, де 

величина ВВП торговельного партнера є одним з факторів експорту, імпорту 

або зовнішньоторговельного обороту. Із зростанням величини торговельного 

партнера зростають обсяги торгівлі з ним, але непропорційно менше. На це 

вказує еластичність за ВВП країни-партнера нижче 1, що логічно виходить з 

високої торговельної відкритості у малих країн, про що йдеться нижче. 

Наприклад, І. Б. Насадюк досліджує залежність обсягу зовнішньої торгівлі 

України від ВВП торговельного партнера: в середньому зростання ВВП 

останнього на 1% збільшувало взаємний товарообіг на 0,653% (у випадку 

послуг на 0,333%) [166].  

Квок Тонг Соо на прикладі моделі Хекшера-Оліна показує, що за 

постійної величини світової економіки та відносної забезпеченості факторами 

виробництва, схожа величина економіки країн-партнерів сприяє інтенсивності 

торгівлі між ними [677, с. 2]. Емпірично подібну закономірність виявляють 

Ф. Реганаті та Р. Ріттігліо на прикладі Італії, коли показують, що і 

внутрішньогалузева і міжгалузева торгівля менші, якщо країни-торговельні 

партнери відмінні у своєму розмірі [639, с. 15]. У наступному розділі ми 

перевіримо цю закономірність на прикладі України. 

Дослідження впливу величини економіки на торговельну відкритість 

проводили С. Кузнець [570; 573], А. Роуз [646], О. Алоуіні та П. Юбер [364, c. 

11], Х. Еггер і П. Еггер [465, c. 3-4], Дж. Холл [519, c. 2], К. Істер [459], 

А. Алесіна і Р. Вачьярг [361]. Загальним висновком є те, що малі економіки є 

помітно відкритіші для торгівлі (за відношенням експорту та імпорту до ВВП). 

Причини підвищеної відкритості малих країн вказують П. Піеретті, С. Занай та 

Б. Зоу [631, c. 2], Дж. Конібеар [432] (обмеженість внутрішнього ринку і 

ресурсів).  

Відкритість за імпортом сильніше залежить від розміру країни, ніж за 
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експортом (М. Амін та А. Іслам [367, с. 2, 3, 6], Ф. Докьєр і М. Шифф [451, 

с. 2]). Особливо це проявляється у країнах з середнім рівнем розвитку, а 

найменшою мірою у розвинутих країнах (Л. Ньямтсерен [608, с. 23]). У країнах 

різного рівня розвитку залежність торговельної відкритості від розміру країни 

проявляється по різному. Подібну закономірність ми можемо інтерпретувати 

подвійно: розвиток малих країн сприяє їх відкритості (спочатку за імпортом, а 

потім за експортом) або відкриті малі країни мають кращі шанси для розвитку в 

довгостроковій перспективі (А. Алесіна, Е. Сполаоре і Р. Вачьярг знаходять 

підтвердження принаймні останній тезі [362]): відкриті за експортом країни 

здатні досягти високого рівня розвитку, а за імпортом – середнього.  

Проте контрастує з попередніми дослідженнями висновок П. Вуякович, що 

якщо робити поправку на відстань, малі країни виявляються не настільки 

відкритими для торгівлі товарами [737, с. 14]. Малі країни є торгують переважно 

в рамках свого регіону, тобто є радше регіоналізованими ніж глобалізованими. А 

великі країни активно торгують не тільки з сусідніми країнами, а й з дальніми 

(наприклад, Китай). Їх торгівля не настільки регіонально замкнена. Ми можемо 

припустити, що в тих випадках, коли у великій країні провінція / штат може 

задовольнити свої потреби лише за рахунок товарів з найближчої провінції 

(наприклад, за високих транспортних витрат), це вважається внутрішньою 

торгівлею. За аналогічної ситуації у випадку малої країни це буде вже 

міжнародна торгівля (імпорт з найближчої провінції країни-сусіда).  

За нашими розрахунками за даними [749], відкритість економіки 

продовжує зростати. У 2002-2015 рр. серед третини країн з найбільшим 

доходом (крім експортерів нафти) менші за розміром економіки (ВВП за 

валютним курсом до 250 млрд дол. у 2015 р.) мали в середньому річні темпи 

зростання експорту 5,5%, а великі економіки – 3,9%, хоча у турбулентній 

другій половині цього періоду розрив зменшувався; показники зростання 

імпорту становили 5,6% і 4,3%, відповідно, а з 2009 р. різниця майже зникла. 

Торговельна відкритість також взаємодіє з розміром країни у його впливі 

на інші показники. Значна торговельна відкритість малих країн є необхідною 
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умовою їх економічного розвитку, а у великих країнах вона дає обмежений 

позитивний (а іноді навіть суперечливий) результат (А. Алесіна, Е. Сполаоре і 

Р. Вачьярг [362], М. Наполетано і Ж.-Л. Гаффард [601, с. 23]). Проте у випадку 

ЄС, на нашу думку, необхідно враховувати вплив мобільності капіталу і 

поглибленої неторгової інтеграції, а також ефект від обраного періоду, який не 

враховував останню фінансову кризу. Це могло суттєво вплинути на 

результати. Згодом Е. Сполаоре вказував, що кореляція між відкритістю 

економіки і зростанням ВВП становила 0,64 у малих країнах і 0,15 у великих. З 

точки зору впливу на економічну динаміку розмір економіки має значення для 

закритих країн, але не для відкритих [679]. 

Різниця між малими і великими економіками у торговельній відкритості 

особливо характерна в сфері торгівлі послуг. У 2015 р. частка експорту та 

імпорту послуг у ВВП у малих країнах (що розвиваються) була 38,8% 

порівняно з 9,0% у всіх країнах, що розвиваються, і 12,9% у світі. Для 

порівняння по товарах цей показник становив 69,8%, 41,0% та 44,5%, 

відповідно [748].  

З табл. 4.1 ми бачимо, що торговельна відкритість явно нижча у великих 

економіках. Середні економіки схожі на малі за цим критерієм, але медіанні 

значення характеризують їх відмінність як від великих, так і малих економік. 

Найбільші економіки, США і Китай, мали взагалі відкритість на рівні 29% і 45% 

ВВП. У торгівлі товарами як малі, так і середні економіки відкритіші за великі 

економіки. У торгівлі послугами великі та середні економіки закритіші за малі. 

Торговельний баланс. Зазвичай великі країни мають кращі шанси стати 

нетто-експортером ([638, с. 35-36], П. Кругман [561], Т. Окубо, П. Пікард і Ж.-

Ф. Тісс [614, с. 1, 3, 23], К. Тісделл [717, с. 4], М. Амін та А. Іслам [367, с. 2, 3, 

6], Ф. Докьєр і М. Шифф [451, с. 2]). Особливо це проявляється у країнах з 

середнім рівнем розвитку (Л. Ньямтсерен [608, с. 23]).  

Для найбільших економік, валюта яких є резервною, тривалий 

торговельний дефіцит не є проблемою (О. М. Галушка [47]), якщо він тільки не 

надмірний. А малі країни змушені шукати шляхи покриття дефіциту торгового 
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Таблиця 4.1 

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

Показник 

Малі 

еконо-

міки 

Середні 

еконо-

міки 

Великі 

еконо-

міки 

р-рівень (F-тест/ 

тест К.-У. / 

медіанний тест) 

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. 

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

***- р<0,01, **- р<0,05, *- р<0,1. 

Джерело: Розраховано автором за: [748]. 

 

балансу, іноді незвичайними способами. Вони змушені мати нижчі зарплати 

або покривати його за рахунок переказів робітників, туризму, міжнародної 

допомоги, ренти за ресурси ([717, c. 5]). 

Якщо подивитися сучасніші дані Світового банку, в 2014 р. баланс 

торгівлі товарами та послугами становив у середньому в малих країнах -4,4% 

ВВП, у країнах, що розвиваються -1,0% ВВП, у світі 0,2% [748]. У 2002-

2015 рр. серед третини країн з високим доходом (крім експортерів нафти) 

менші за розміром економіки (ВВП за валютним курсом до 250 млрд дол. у 

2015 р.) мали в середньому дефіцит поточного рахунку -3,8% ВВП, а великі 

економіки – профіцит 3,1% ВВП, хоча у турбулентній другій половині цього 

періоду розрив зменшувався – менші економіки стали знизили цей дефіцит 

(розраховано за даними [749]. 

З табл. 4.1 ми бачимо, що великі економіки закритіші як за експортом, так і 
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за імпортом, ніж середні економіки. Малі економіки – відкритіші за імпортом, 

але не за експортом. Це призводить до того, що великі та середні економіки 

мають як правило помірний профіцит або збалансовану зовнішню торгівлю, а 

малі економіки – суттєвий дефіцит торговельного балансу. Ми бачимо, що існує 

спадний ефект масштабу для конкурентоспроможності вітчизняного 

виробництва: для балансування торгівлі країні достатньо мати економіку 

принаймні середньої величини. Схожа закономірність існує і для поточного 

рахунку платіжного балансу, але відмінність малих економік вже не така сильна.  

Волатильність торгівлі. Недиверсифікованість зовнішньої торгівлі в 

малих країнах (про що йдеться нижче) підвищує волатильність їх експорту або 

економічного зростання (Х. Ішизе [546, c. 10], К. Істер [459]). У результаті це 

впливає на характер й внутрішньої політики: наприклад, Д. Родрік зазначає, що 

малі країни змушені компенсувати ризики відкритості шляхом більших 

соціальних трансфертів [643, с. 1]. Проте виходячи з даних Світового банку, ми 

можемо поставити це ствердження під сумнів. Частка витрат на субсидії та інші 

трансферти у витратах державного бюджету в малих країнах була явно нижчою 

ніж в усіх країнах, що розвиваються, і особливо ніж у світі в цілому (принаймні 

у 2003-2006 рр., коли є наявні дані). 

Але емпіричні докази впливу на волатильність зовнішньої торгівлі 

суперечливі [553; 638, с. 36; 673, c. 9]. Тому ця проблема малих країн може бути 

перебільшеною. З іншого боку, у Н. Халафа як незалежні змінні взяті 

корелюючі між собою розмір країни та залежність від торгівлі або концентрація 

експорту, що частково могло вплинути на результати. Проте ще раз зазначимо, 

що проблемою може бути не сама волатильність торгівлі, а волатильність в 

умовах, коли значна частина ВВП залежить від зовнішньої торгівлі.  

З іншого боку, висока волатильність це не лише проблема самих малих 

країн. Н. Халаф вказує, що схильність до експорту та імпорту може сприяти 

експорту внутрішньої нестабільності назовні, зачіпаючи й інші країни [553]. 

Наведемо приклад на підтвердження цієї думки: на кризу в Європі на початку 

1990-х і в кінці 2010-х суттєво вплинула ситуація у відносно менших країнах, 
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відповідно Півночі та Півдня Європи. В результаті проблемами волатильності 

експорту малих країн опікуються й інші країни. Наприклад, спеціальні 

механізми СТАБЕКС і СІСМІН були спрямовані компенсувати раптові 

зменшення експортних доходів Африканських, Карибських та Тихоокеанських 

країн [673, c. 30]. Проте на нашу думку, проблеми для сусідніх економік 

створює волатильність як мінімум середніх економік, а не малих. Ті самі країни 

Північної та Південної Європи – все ж середні економіки в глобальному 

масштабі (малими їх можна вважати лише в межах Західної Європи). 

З табл. 4.1 ми бачимо, що в малих економіках відбувалося швидше 

зростання експорту та імпорту, експорт випереджав імпорт, а в середніх 

економіках імпорт випереджає експорт. Але кореляція зростання експорту та 

імпорту з логарифмом ВВП (-0,16 a -0.21) характерна тільки для 2009-2016 рр., у 

2001-08 рр. вона була близька до 0 (0,01 і 0,07). Це радше аргумент на користь 

тези про підвищену волатильність зовнішньої торгівлі в малих економіках. 

Диверсифікація торгівлі. Цілком очікувано, що великі країни матимуть 

диверсифіковану торгівлю (Д. Хаммелс [540, с. 42], А. Партека і М. Тамбері [624, 

c. 20], Л. Ху, К. Тіань, С. Ван і Цз. Чжан [537]). Особливо це стосується 

експортної диверсифікації, у той час як різниця з малими країнами у 

диверсифікованості імпорту менша (Н. Халаф [554], Д. Хаммелс і П. Кленов 

[541, с. 29]). Припускаємо, що у великих і малих країнах споживачі імпортують 

широкий спектр товарів, а імпорт комплектуючих та експорт 

вузькоспеціалізований у малих країнах внаслідок виробничої спеціалізації. Тому 

експортна диференціація сильніше залежить від розміру країни. 

Зусилля на диверсифікацію торгівлі в малих країнах малоефективні 

навіть при зростанні ВВП. Для малих країн є фізичні обмеження, які не дають 

проводити ефективну політику диверсифікації торгівлі. Зокрема, навіть, якщо 

частка домінуючої галузі знижується, вона зазвичай замінюється іншою 

домінуючою галуззю, а не призводить до диверсифікації [673, c. 11]. Великі та 

сильні економіки часто є вже достатньо диверсифікованими. Отже, враховуючи 

нелінійну закономірність, ефективну політику товарної диверсифікації торгівлі 
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можуть проводити лише середні економіки.  

Ціни у зовнішній торгівлі. Малі країни часто змушені нести вищі 

матеріальні витрати, що збільшує ціни на їх експорт, імпорт або продукцію, що 

конкурує з імпортом. Це викликане такими причинами (К. Істер [459], 

К. Тісделл [717, c.1], А. Акерман і Р. Форслід [358, с. 19, 23-24]): 

- ефект масштабу у виробництві; 

- вищі транспорті витрати внаслідок віддаленості, ефекту масштабу, 

монополізації транспортних послуг; 

- підвищені ризики (стихійні лиха, валютні); 

- монополія чи монопсонія посередників; 

- вищі витрати на вхід на ринок (торговий ефект масштабу). 

Але це не означає, що великі країни завжди продають за нижчими цінами, 

вони часто надають перевагу неціновій конкуренції (Д. Хаммелс і П. Кленов 

[541, с. 29]). Ціни у малих економіках суттєво залежать від валютного курсу 

внаслідок високої відкритості економіки (Дж. Френкель, Д. Парслі, Ш.-Цз. Вей 

[484, c.2-14]) та непоширеності розрахунків у власній валюті у зовнішній 

торгівлі (Ф. Бачетта і Е. ван Вінкооп [379, c. 26]). 

Від розміру країни залежить й її вплив на світові ціни. Часто в теоретичних 

економічних дослідженнях мала економіка визначається за функціональним 

критерієм як країна, яка не впливає на рівень цін на міжнародному ринку, а лише 

залежить від них [357, с. 6]. І навпаки, велика країна – це країна, торговельна 

політика якої внаслідок великої частки на світовому ринку впливає на світові 

ціни. Великі країни-імпортери володіють монопсонною силою, а великі країни-

експортери – монопольною силою [608, с. 4, 40]. Але в реальному житті бувають 

й винятки: менші економіки можуть впливати на ціни на ринках тих товарів, на 

яких вони спеціалізуються (А. Діксіт [357; 450]). Наприклад, ми припускаємо, 

що Фінляндія як потужний експортер паперу може впливати на світові ціни на 

обладнання для паперової промисловості. 

З табл. 4.1 ми бачимо, що покращання умов торгівлі відбувалося радше в 

малих економіках, проте один з тестів (медіанний) не підтверджує це, а середні 
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значення для великих і середніх економік нерепрезентативні, тому від 

остаточних висновків тут варто утриматися.  

Галузева структура експорту та імпорту товарів. Дослідженням 

товарної структури зовнішньої торгівлі займалися К. Істер [459, с. 404], 

Г. Бекер [389], С. Анклесарія Айар [374], Д. Хаммелс [540, с. 40], Д. Хансон і 

Ч. Сіан [524, с. 27]. З них виходить, що великі країни мають можливість 

експортувати товари, виробництво яких характеризується ефектом масштабу 

(діє ефект внутрішнього ринку), ринки яких сильніше монополізовані та які 

дорожче транспортувати. А малі економіки змушені спеціалізуватися на 

нішевих товарах, при виробництві яких ефект масштабу не суттєвий, на ринках 

яких діє достатньо вільна конкуренція і транспортувати які достатньо дешево 

(або їх робоча сила змушена задовольнятися нижчим рівнем зарплат). Висновки 

по рівню внутрішньогалузевої торгівлі або ступеню переробки товарів 

неоднозначні (Ле Дук Ньєм [576, c. 9, 11], Квок Тонг Соо [676, с. 1], Квок Тонг 

Соо [675], Д. Перкінс та М. Сиркін [625], Б. Баласса [381; 608]). 

Як ми бачимо зі статистики Світового банку [748], малі країни сильніше 

залежать від експорту, і особливо імпорту продуктів харчування. В 2009 р. 

частка продуктів харчування в експорті товарів у малих країнах була вищою 

(13%) порівняно з країнами, що розвиваються (10,5%), та світом (8,4%). А в 

імпорті у 2010 р. частка була 17,2% порівняно з 7,5%. Ще сильнішою була 

залежність від експорту енергоносіїв: у 2009 р. їх частка в експорті малих країн 

становила 42% порівняно з 16,2% у країнах, що розвиваються, та 13,4% у світі. В 

імпорті різниця не така помітна, але залежність малих країн від імпорту 

енергоносіїв також вища: в 2010 р. 21,5% порівняно з 15,8 і 15,6%. Щодо руди і 

металів, їх частка в експорті у 2009 р. у малих країнах 6,7% перевищувала рівень 

4,2% у країнах, що розвиваються, і 3,7% у світі. Але ця закономірність не стійка 

у часі та з’явилася практично лише у 2007 р. У імпорті закономірність інша: у 

2010 р. – 1,9% порівняно з 6,8% і 4,4%. Слабша залежність від імпорту руди і 

металів, ймовірно, пов’язана з меншою важливістю обробної промисловості. 

Частка обробної промисловості в експорті помітно нижча в малих 
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країнах: 33,2% порівняно з 66,9% у країнах, що розвиваються, і 68,4% у світі. 

При цьому різниця останніми роками посилювалася. Фактично в малих країнах 

з 2004 р. відбувалася відносна деіндустріалізація на фоні зростання ролі 

експорту енергоносіїв. У великих країнах, не відбувалося такого помітного 

зростання частки енергоносіїв у експорті, як у малих. Тобто малі країни 

сильніше відреагували своєю пропозицією на енергетичний бум у 2000-х рр. 

Але із сучасною тенденцією зниження цін на енергоносіїв, цілком можливою є 

зміна тенденції щодо динаміки часток галузей у малих країнах (непрямо про це 

свідчать показники природно-ресурсної ренти у ВВП, яка з 2013 р. стала 

меншою у малих країнах, ніж у країнах, що розвиваються). Імпортують малі 

країни продукцію обробної промисловості також відносно менше, хоча і не 

настільки: у 2010 р. 56,8% порівняно з 65,7% у країнах, що розвиваються, і 

67,8% у світі. З 2004 р. також ця частка в малих країнах знижувалася на фоні 

зростання частки імпорту енергоносіїв. Тобто ціни на енергоносії суттєво 

впливають на динаміку часток галузей, але принципово це не змінює характер 

різниці між малими і великими економіками. 

З табл. 4.2 ми бачимо, що недостатньо доказів щодо залежність торгівлі 

сільськогосподарської сировини від величини економіки. Підтверджуються 

висновки про сильнішу залежність малих економік від експорту та імпорту 

продуктів харчування і від імпорту енергоносіїв. Проте експорт енергоносіїв 

виявився не настільки важливим для малих економік у сучасних умовах. 

Непараметричні тести не підтверджують сильнішу залежність малих економік 

від експорту руд і металів, але великі економіки сильніше залежні від імпорту 

таких товарів. Підтверджується обернена залежність частки продукції обробної 

промисловості в експорті від величини економіки. А в імпорті такі товари 

однаково більше місце посідають у великих і середніх економіках, ніж у малих, 

що свідчить про нелінійну закономірність. 

Структура торгівлі послугами. В існуючих дослідженнях вказується на 

високу схильність малих країні до експорту послуг у цілому ([707, с. 78], 

П. Вуякович [737, с. 13-14]),  туристичних послуг  (П. Вуякович [737, с. 13-14], 
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Таблиця 4.2 

Особливості структури зовнішньої торгівлі товарами країн різної 

величини, 2009-16 рр. 

Показник 

Малі 

еконо-

міки 

Середні 

еконо-

міки 

Великі 

еконо-

міки 

р-рівень (F-тест/ 

тест К.-У. / 

медіанний тест) 

Сільськогосподарська сировина, % 

експорту товарів 
5,3* 3,0 1,8 0,066/0,873/0,972 

Сільськогосподарська сировина, % 

імпорту товарів 
1,2 1,3 1,6* 0,141/0,059/0,359 

Продукти харчування, % експорту 

товарів 
33,8*** 19,7 11,6 0,000/0,000/0,000 

Продукти харчування, % імпорту 

товарів 
18,4*** 12,0** 9,1** 0,000/0,000/0,000 

Енергоносії, % експорту товарів 9,9** 25,8 21,9 0,002/0,000/0,003 

Енергоносії, % імпорту товарів 17,9* 15,0 14,7 0,057/0,039/0,085 

Руди і метали, % експорту товарів 12,2** 5,9 5,3 0,012/0,253/0,679 

Руди і метали, % імпорту товарів 1,8 2,4 3,8*** 0,000/0,000/0,000 

Продукція обробної промисловості, % 

експорту товарів 
34,3* 44,0* 55,4* 0,002/0,002/0,009 

Продукція обробної промисловості, % 

імпорту товарів 
58,0*** 67,9 67,7 0,000/0,000/0,000 

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

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

***- р<0,01, **- р<0,05, *- р<0,1. 

Джерело: Розраховано автором за: [748]. 

 

Р. О. Заблоцька [83], Цз. Ліу і К. Дженкінс [571], Р. Брау, А. Ланца і Ф. Пігліару 

[402, c. 4, 5, 9]), рентних доходів за рахунок військових баз або дозволів на 

використання ресурсів (С. Анклесарія Айар [374]), імпорту освітніх послуг 

([724, с. 99]).  

У малих країнах у структурі експорту товарів та послуг міжнародний 

туризм у 2015 р. становив 17,5% порівняно з 6,9% у країнах, що розвиваються і 

6,7% у світі. При цьому в імпорті частка послуг з міжнародного туризму 

становила 11,1%, 8,7% і 6,7%. Ми спостерігаємо явну експортну спеціалізацію на 

туризмі, а не лише схильність до інтенсивної торгівлі туристичними послугами. 

Це має пояснення. Якщо величина економіки пов’язана із великою територією і 
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високим рівнем розвитку (і відповідно кількістю туристичних ресурсів) існує 

розвинутий внутрішній туризм (наприклад США). В малих економіках з малою 

територією є фізичні обмеження для дальніх подорожей. Для малих країн, що 

спеціалізуються на туризмі навіть існує абревіатура SITE (Small Island Tourism 

Economies) [382]. Орієнтація на туризм виглядає виграшною стратегією для 

малих країн, спеціалізація на якому можливо дозволяє їм успішніше розвиватися 

(Р. Брау, А. Ланца і Ф. Пігліару [402, c. 4, 5, 9]), але не всі вчені погоджуються з 

роллю саме величини країни (А. Ланца і Ф. Пігліару [571, c. 1, 12]). 

Для малих країн привабливою також може бути спеціалізація на 

фінансових послугах ([401]). Для малих країн, що спеціалізуються на фінансах, 

а також персональних уподобаннях місця проживання, перевагах юрисдикції, 

нішевому виробництві та транспорті існує своя абревіатура PROFIT (Personal 

considerations affecting citizenship, residence and employment rights; Resource 

Management; Overseas engagement and ultra-national recognition; Finance and 

Transportation) [382].  

На практиці за даними Світового банку [748] в структурі експорту 

комерційних послуг фінансові та страхові послуги у 2014 р. становили 7,0% у 

малих країнах порівняно з 4,1% у країнах, що розвиваються, і 8,6% у світі (в 

імпорті в 2015 р. 9,3%, 6,3% і 7,8%). Також ця частка у малих країнах 

демонструвала помітно вищу волатильність ніж у решти країн. А враховуючи 

сильну відкритість економіки малих країн, залежність їх економіки від 

експорту фінансових або страхових послуг також вища.  

В структурі експорту комерційних послуг транспортні послуги у 2015 р. 

становили 43,0% у малих країнах порівняно з 18,8% у країнах, що розвиваються 

і 19,9% у світі. В імпорті комерційних послуг транспортні послуги мали схожу 

частку і в малих країнах і всіх країнах, що розвиваються (30,3% і 26,3%, 

порівняно з 12,7% у світі). 

Крім туризму та фінансів для частини малих країн можуть бути важливими 

експорт специфічних видів послуг (надання права на використання ресурсів чи 

розміщення військових баз). Фактично тут ідеться про експорт факторних послуг 
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у вигляді ренти. З іншого боку, якщо розглянути торгівлю квотами на викиди 

вуглекислого газу, теоретично малі країни можуть мати негативний баланс за 

цим показником. Так станом на 2012 р. у малих країнах викиди СО2 зросли на 

160% порівняно з 1990 р., у країнах, що розвиваються, 77,9%, у світі 40,8%. Малі 

країни також не мають можливість надати освіту в рамках широкого спектра 

спеціальностей, тому вони є залежать від імпорту освітніх послуг. 

З табл. 4.3 ми бачимо підтвердження особливої залежності малих економік 

від експорту (але не імпорту) туристичних послуг. Висновки по транспортних і 

фінансових послугах відрізняються від попередніх. Найбільше схильні до 

експорту транспортних послуг середні економіки, а до їх імпорту – малі та 

середні. Величина економіки не впливає на імпорт фінансових і страхових 

послуг. Але великі економіки схильні до вищої частки цих послуг в експорті 

послуг, відносно висока середня по малих економіках обумовлена 

статистичними викидами (Кіпр 28%, Кірібаті 31%, Люксембург 62%, Мальта 

34%, Південний Судан 50%), медіана по малих економіках явно нижча (2,3%). 

Висновки щодо ефектів величини економіки для галузевої структури 

зовнішньої торгівлі систематизовані нами у табл. Т.1. 

Зовнішньоторговельна політика. Ефект масштабу просто не дозволяє 

малій економіці формувати конкурентоздатне місцеве виробництво одночасно у 

великій кількості галузей, тому політика імпортозаміщення не ефективна 

(П. Стрітен [608; 690, с 7], С. С. Джоусон [550]). Як вказує А. П. Гонсалес, для 

малих країн перехід до експортоорієнтованого розвитку теж несе підвищені 

витрати [510, с. 6-7]. Але на нашу думку, вказані ним перепони в довгостроковій 

перспективі переважно зменшуються по мірі структурної трансформації. Але 

якщо світовий попит часто змінюється, вимагаючи подальших галузевих 

структурних змін у малих економіках, це дійсно стає проблемою. 

Дослідження ефектів для тарифного регулювання зовнішньої торгівлі 

проводили Г. Фельбермайр, Б. Юнг і М. Ларч [478, c. 3], Л. Ньямтсерен [608, 

с. 5], Б. Хоукман, Хіау Лооі Кее і М. Оларреага [533, с. 25, 29], Т. Тошиміцу [721, 

с. 1, 16]. Загальним висновком є те, що малі країни мають обмежені можливості  
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Таблиця 4.3 

Особливості структури зовнішньої торгівлі послугами країн різної 

величини, 2009-16 рр. 

Показник 

Малі 

еконо-

міки 

Середні 

еконо-

міки 

Великі 

еконо-

міки 

р-рівень (F-тест/тест 

К.-У./медіанний 

тест) 

Міжнародний туризм, доходи, % 

експорту 
23,8*** 10,9 6,9 0,000/0,000/0,002 

Міжнародний туризм, витрати, % 

імпорту 
6,3 5,7 6,4 0,635/0,332/0,784 

Транспорт, % експорту 

комерційних послуг 
18,9 27,2* 21,5 0,006/0,002/0,010 

Транспорт, % імпорту комерційних 

послуг 
40,1 36,8 28,0** 0,002/0,001/0,006 

Страхові та фінансові послуги, % 

експорту комерційних послуг 
5,9 4,4 6,2 0,506/0,048/0,071 

Страхові та фінансові послуги, % 

імпорту комерційних послуг 
8,1 7,4 7,7 0,790/0,799/0,830 

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

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

***- р<0,01, **- р<0,05, *- р<0,1. 

Джерело: Розраховано автором за: [748]. 

 

у проведенні ефективної митно-тарифної політики. Занадто високий імпортний 

тариф призводить до послаблення конкуренції всередині країни, а малий розмір 

економіки не дозволяє користуватися перевагами покращання умов торгівлі ні 

при імпортному, ні при експортному тарифі. Тому торговельна лібералізація, 

навіть одностороння, як правило є кращою стратегією для малих країн. Проте 

зниження торговельних бар’єрів може втратити привабливість, якщо іноземні 

постачальники володіють монопольною силою. 

Щодо нетарифного регулювання, зокрема акцизні ставки саме у великих 

економіках чутливі до аналогічних ставок за кордоном (Л. Паіж [618, с. 29]). 

Проте ця закономірність досліджена лише на прикладі ЄС суперечить 

теоретичним припущенням, а отже потребує подальшої перевірки. Ефект від 

покращання логістики у малих країн слабший (А. Бехар, Ф. Маннерс і 
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Б. Д. Нельсон [390, с. 1, 16]). На практиці малі економіки не вдаються так часто 

до нерегулярних заходів, таких як субсидії чи заходи у відповідь ([638, с. 28-

29]). Вимога меншої кількості документів для оформлення експорту та імпорту 

в малих країнах (М. Амін і Дж. І. Хайдар [368, с. 3, 13]), на нашу думку, цілком 

обґрунтована, зважаючи менші обсяги поставок.  

Дані Світового банку підтверджують це. Так, час на експортні процедури у 

2014 р. у середньому по малих країнах (що розвиваються) становив 20,35 днів, у 

світі – 21,53, у країнах, що розвиваються 25,7; імпортні – 21,38, 24,47, 29,8, 

відповідно. Схожа закономірність спостерігалася й щодо вартості експортування 

або імпортування контейнеру, кількості документів для оформлення експорту 

або імпорту. Хоча різниці між малими і країнами, що розвиваються практично не 

було у випадку порівняння ефективності процесу митного оформлення як 

складової частини індексу ефективності логістики [748]. 

Щодо фіскальної ролі зовнішньоторговельної політики, незважаючи на 

схожі ставки митного тарифу ([638, с. 26-27]), в умовах ширшої бази 

оподаткування за торговельної відкритості державний бюджет у малих країнах 

сильніше залежить від оподаткування зовнішньої торгівлі (Г. Кодрінгтон [419]). 

На нашу думку, вища залежність від оподаткування імпорту малих країн 

обґрунтовується й тим, що в умовах відкритості економіки бюджет країни 

спрямовується на забезпечення інтересів не тільки резидентів, а й нерезидентів. 

Наприклад, витрати на оборону і забезпечення правопорядку – це не тільки 

витрати на захист резидентів, а й витрати на захист ринку для іноземних 

товарів; на транспортну інфраструктуру – також полегшують доставку 

іноземних товарів; на освіту – також полегшує освоєння резидентами іноземних 

високотехнологічних товарів; на соціальні трансферти – також створюють 

попит на іноземні споживчі товари. Відповідно частина платежів до бюджету 

має покладатися на нерезидентів (у формі мит, імпортних податків, податків на 

іноземні інвестиції або навіть грантів), виходячи з принципу сплачує той, хто 

користується благами. Посилює цю закономірність те, що малі країни частіше 

мають дефіцит торговельного балансу, а країни з таким дефіцитом за інших 
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рівних умов більше надають державні послуги нерезидентам ніж одержують 

державні послуги з-за кордону. 

Доступна агрегована статистика Світового банку показує, що частка 

доходів бюджету від оподаткування зовнішньої торгівлі становила у 2008 р. у 

малих країнах 18,5%, у середньому у світі 4,8%, у країнах, що розвиваються, 

6,9% [748].  

З табл. 4.4 ми бачимо, що дійсно податки на міжнародну торгівлю грають 

набагато важливішу роль у малих економіках. І це викликане не тільки базою 

оподаткування, а й вищими ставками мита. У найбільших економіках, США і 

Китаї, у 2009-16 рр. середня застосована ставка імпортного мита становила 

1,6% і 3,5%. Також для малих економік характерні тарифні піки, але вони рідше 

використовують специфічні тарифи замість адвалорних. У середньому малі 

країни надають вищу преференційну маржу партнерам за торговельною 

інтеграцію, але цей ефект викликаний впливом статистичних викидів, різниці 

між медіанами в економіках різної величини практично не має. Тому ми не 

можемо сказати, що малі країни сильніше відкривають свої ринки внаслідок 

торговельної інтеграції.  

Дисперсійний аналіз на противагу до попередніх висновків навпаки 

показує переваги великих країн за кількістю та часом процедур, необхідних для 

експорту або імпорту. Кореляційний аналіз зв’язку вартості процедур для 

експорту та імпорту з логарифмом ВВП показує, що їх обернена залежність 

існувала у 2001-08 рр. (кореляція -0,14 і -0,19), але стала незначущою у 

подальшому. 

Дослідження ефектів для торговельних суперечок, показують, що великі 

економіки частіше беруть участь у торговельних суперечках ([54]). Т. Сеттлер та 

Т. Бернауер [657] пояснюють це як звичайним гравітаційним ефектом (більші 

обсяги торгівлі), так і дискримінаційним ефектом (менші економіки рідше 

сперечаються з сильнішими великими країнами). В межах цих суперечок великі 

економіки за інших рівних умов мають сильніші позиції (наприклад, [443]). Малі 

країни мають високі питомі витрати на врегулювання  торговельних  суперечок, 
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Таблиця 4.4 

Регулювання зовнішньої торгівлі у малих, середніх і великих 

економіках, 2009-16 рр. 

Показник 

Малі 

еконо-

міки 

Середні 

еконо-

міки 

Великі 

еконо-

міки 

р-рівень (F-

тест/тест К.-

У./медіанний тест) 

Податки на міжнародну торгівлю, 

% доходів бюджету  
12,8*** 5,7 4,0 0,000/0,000/0,000 

Середньозважена застосована 

ставка митого тарифу, % 
6,9*** 4,5 4,3 0,000/0,001/0,005 

Частка тарифних ліній з тарифними 

піками (понад 15%), % 
27,1*** 15,6 12,0 0,000/0,000/0,004 

Частка тарифних ліній зі 

специфічними тарифами, % 
1,5* 3,2 2,8 0,009/0,029/0,386 

Середньозважена преференційна 

маржа для країн-партнерів 
2,1* 1,6 1,3* 0,158/0,725/0,455 

Вартість експорту, дол. за 

контейнер 
1642** 1376 1046** 0,015/0,149/0,147 

Вартість імпорту, дол. за контейнер 2070** 1553 1161 0,003/0,036/0,311 

Документи для експорту, шт. 6,7** 5,9** 4,5*** 0,000/0,000/0,007 

Документи для імпорту, шт. 7,8* 7,0* 5,4*** 0,000/0,000/0,007 

Тривалість експортних процедур, 

днів 
25,6* 21,2* 12,7*** 0,000/0,000/0,000 

Тривалість імпортних процедур, 

днів 
29,0* 23,6* 14,2** 0,000/0,000/0,000 

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

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

***- р<0,01, **- р<0,05, *- р<0,1. 

Джерело: Розраховано автором за: [748]. 

 

тому на практиці рідше вдаються до механізму їх вирішення в рамках СОТ і 

радше схильні приєднуватися до позовів, ніж їх ініціювати. Заходи у відповідь з 

боку малих країн неефективні та невідчутні для великих економік або несуть 

ризик скорочення міжнародної допомоги чи тарифних преференцій від донора-

відповідача (Дж. Уолтерс [739, c. 178-179], І. Шапіро і Р. Кессіді [662, с. 5], 

Д. Куензел [564]). На відміну від економік середнього розміру та помірно 

великих економік, малі та найбільші країни мають можливості використовувати 

субсидії або подібні заходи без суттєвого ризику зіштовхнутися із заходами у 
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відповідь на закордонних ринках (Ф. Ахмаді-Есфахані та Р. Стенмор [357]). З 

іншого боку, ми маємо зазначити, що дуже великі країни також мають рідше 

бути об’єктами заходів у відповідь, внаслідок своєї впливовості. 

Величина економіки та міжнародний рух технологій. З існуючих 

досліджень можна очікувати, що малі країни експортуватимуть вужчий спектр 

високотехнологічних товарів, де ефект внутрішнього ринку не такий сильний, а 

також будуть схильні імпортувати технології. Інакше кажучи, переваги ефекту 

масштабу проявляються лише у частині високотехнологічних галузей.  

Зокрема, М. Перрі зазначав, що у 1996 р. малі країни в середньому більше 

орієнтувалися на низькотехнологічну промисловість [627, c.175]. А. М. Тіітс 

зазначав, що малі країни змушені купувати більшість нових технологій за 

кордоном, тому вони зрідка спеціалізуються на нових галузях [716]. Л. Піччі та 

Л. Савореллі на основі даних про патентні заявки прийшли до висновку, що 

менші країни більш спеціалізовані на вузькому спектрі технологій [629, с. 2]. 

В. Куриляк зазначає, що науково-технічні ресурси сконцентровані переважно в 

обмеженому колі великих і розвинутих країн, а решта країн змушені 

концентруватися на окремих напрямах науково-технічного прогресу [563]. 

Й. Фагерберг розглядає країни ОЕСР у розрізі конкретних галузей і 

визначає високотехнологічні галузі, де доступ до великого внутрішнього ринку 

є важливим фактором конкурентоспроможності іноді у комбінації з високою 

часткою військових витрат у ВВП. Величина країни (за кількістю населення) 

важлива у виробництві літаків, комп’ютерів, напівпровідників, побутової 

електроніки, генеруючого обладнання та автомобілів. У цих галузях важливі 

нетарифні бар’єри, що збільшують витрати на торгівлю і створюють ефект 

масштабу. В решті високотехнологічних галузей такий ефект не 

спостерігається. Тому малі країни не повинні копіювати технологічну політику 

великих країн, а мусять сконцентрувати зусилля на технологіях, де ефект 

масштабу незначний [477, с. 20, 24, 26]. 

П. Браунерйельм та П. Тулін у виборці з 19 країн ОЕСР у 1981-99 рр. не 

знайшли підтвердження того, що розмір країни впливає на експорт 
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високотехнологічних товарів, тобто ефекту домашнього ринку не 

спостерігається. Знання може бути настільки спеціалізованим, що воно може 

бути високолокалізованим, а економія на масштабі може досягатися завдяки 

прямим іноземним інвестиціям з боку фірм у малих країнах. Диференціація 

продуктів і вертикальна спеціалізація дозволяють малим країнам 

спеціалізуватися у певних нішах і етапах високотехнологічного виробництва. І 

це є досягненням торговельної лібералізації [403, с. 2, 16]. 

Дані Світового банку показують, що в 2009 р. у малих країнах (що 

розвиваються) частка високотехнологічного експорту у експорті обробної 

промисловості становила 1,6%, при тому, що пікове досягнуте значення у 2006 р. 

становило 7,5%. У країнах, що розвиваються (19%) і загалом в світі (18,2%) ця 

частка була набагато вищою. Схожі пропорції в 2009 р. спостерігалися і по 

часткам товарів у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІКТ) у 

експорті й імпорті: відставання малих країн, що розвиваються від середніх 

показників по країнах, що розвиваються, становило по експорту майже 32 рази, 

по імпорту 3,6 разів. Тобто в сфері ІКТ явно спостерігається сильніший ефект 

масштабу, ніж по високотехнологічних товарах у цілому [748]. 

З табл. 4.5 ми також бачимо, що існує обернена залежність експорту 

високо- і середньотехнологічних товарів, експорту та імпорту інформаційно-

телекомунікаційних товарів від величини економіки. Є також підтвердження про 

несхильність малих економік до експорту інформаційно-телекомунікаційних 

послуг. Великі економіки схильні до вищих надходжень і виплат за 

використання прав інтелектуальної власності. Тобто вони більш інтенсивно 

беруть участь у міжнародному русі технологій та в нематеріальній формі 

(продаж ліцензій) та / або продукції культурнокреативного сектора економіки. 

Оптимізація зовнішньоторговельних відносин з урахуванням величини 

економіки. Більшість показників зовнішньої торгівлі не мають оптимального 

рівня з точки зору максимізації економічного зростання, принаймні відмінності 

статистично незначущі (торговельна відкритість, поточний рахунок платіжного 

балансу, умови торгівлі, торгівля енергоносіями,  експорт  високотехнологічних  
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Таблиця 4.5 

Ефекти величини економіки для показників міжнародного руху 

технологій, 2009-16 рр. 

Показник 

Малі 

еконо-

міки 

Середні 

еконо-

міки 

Великі 

еконо-

міки 

р-рівень (F-тест/ 

тест К.-У. / 

медіанний тест) 

Високотехнологічний експорт, % 

експорту продукції обробної 

промисловості 

6,5* 9,3* 13,8** 0,002/0,000/0,002 

Середньо- і високотехнологічний 

експорт, % експорту продукції 

обробної промисловості 

23,9** 33,4** 47,8*** 0,000/0,000/0,000 

Інформаційно-телекомунікаційні 

товари, % експорту товарів 
2,2* 4,5* 7,1* 0,004/0,002/0,000 

Інформаційно-телекомунікаційні 

товари, % імпорту товарів 
4,3*** 6,9*** 9,9*** 0,000/0,000/0,000 

Інформаційно-телекомунікаційні 

послуги, % експорту послуг 
17,1** 23,0 27,6 0,001/0,001/0,019 

Використання прав інтелектуальної 

власності, доходи, % експорту 
0,31 0,41 0,86* 0,089/0,006/0,036 

Використання прав інтелектуальної 

власності, витрати, % імпорту 
0,42* 1,14 1,34 0,065/0,000/0,000 

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

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

***- р<0,01, **- р<0,05, *- р<0,1. 

Джерело: Розраховано автором за: [748]. 

 

товарів, структура зовнішньої торгівлі послугами, процедурна складність 

експорту або імпорту). Але нами виявлені такі основні ефекти та ефекти 

взаємодії у 2009-16 рр. 

Існує умовно значущий ефект взаємодії величини економіки і частки 

імпорту у ВВП. У малих економіках (тільки країнах, що розвиваються) з 

часткою  імпорту  у  ВВП  до  50%  темпи  зростання  ВВП  (тут  і  далі на душу 

населення) становили (у середньому) 0,7% (медіана 1,1%), а у більш відкритих 

до імпорту 2% (1,5%). У середніх і великих економіках залежність обернена, 

але статистично незначуща. У малих економіках, де дефіцит торговельного 

балансу нижче -7% ВВП, значуще вищий приріст ВВП – у середньому 1,9% 
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(1,5%), а в малих економіках з помірним дефіцитом або профіцитом 0,5% 

(0,9%). У інших країнах залежність не виявлено. В усіх типах країнах, де темпи 

зростання експорту були вище 4,3% економічне зростання становило 1,9% 

(2,1%), порівняно з повільним зростанням експорту – у середньому 1,0% 

(0,9%). В усіх країнах темпи зростання імпорту вище 4,2% супроводжувалися 

швидшим економічним зростанням – у середньому 2,0% (2,4%), інакше 

економічне зростання становило 0,9% (0,9%). Зазначимо, що якщо позитивний 

ефект зростання експорту пояснюється тим, що чистий експорт є складовою 

ВВП, то позитивний зв’язок з імпортом і дефіцитом торговельного балансу 

суперечить теорії й радше пояснюється зворотнім впливом: економіки, що 

швидко зростають, схильні до зростання імпорту. 

Принаймні у малих і середніх економіках, де частка 

сільськогосподарської сировини в експорті вище 3,9%, приріст ВВП був 2,4% 

(2,0%), інакше 1,0% (1,0%). У великих економіках частка сільськогосподарської 

сировини в імпорті вище 1,3% супроводжувалася економічним зростанням у 

середньому 2,5% (2,2%), інакше 0,7% (0,5%). У середніх економіках з часткою 

продуктів харчування в експорті вище 25% економічне зростання становило 

3,1% (3,3%), а з нижчою часткою 0,9% (1,1%). Принаймні у малих і середніх 

економіках частка продуктів харчування в імпорті до 14,4% супроводжувалася 

швидшим економічним зростанням – у середньому 1,7% (1,7%), порівняно з 

вищою часткою – у середньому 1,0% (1,2%). У середніх економіках, де частка 

руд і металів у імпорті до 2,4% приріст ВВП становив 2,3% (2,3%), порівняно з 

більшою часткою – у середньому 0,5% (0,5%). 

У середніх економіках, де частка продукції обробної промисловості у 

імпорті вище 63%, економічне зростання у середньому було 1,9% (1,5%), 

порівняно з нижчою часткою – у середньому 0,7% (1,8%), але як бачимо 

медіани не підтверджують цю закономірність. У великих економіках частка 

продукції обробної промисловості у імпорті до 63% супроводжувалася 

швидшим економічним зростанням – у середньому 3,0% (2,1%), порівняно з 

вищою часткою – у середньому 1,1% (0,8%).  
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У середніх економіках (принаймні серед країн, що розвиваються) частка 

податків на міжнародну торгівлю (імпорті та експортні тарифи, прибутки 

зовнішньоторговельних монополій, податки на конвертацію валюти) вище 8,8% 

доходів державного бюджету супроводжувалися швидшим економічним 

зростанням – у середньому 4,1% (4,3%), порівняно з нижчими такими 

податками – у середньому 0,9% (1,0%). Також у середніх економіках 

(принаймні серед країн, що розвиваються) середньозважена ставка імпортного 

тарифу вище 5,6% означала економічне зростання у середньому 2,9% (3,1%), 

порівняно з нижчою ставкою – у середньому 1,0% (1,0%). У малих економіках 

середньозважена ставка імпортного тарифу навпаки до 5,6% супроводжувалася 

швидшим економічним зростанням – у середньому 2,1% (2,0%), порівняно з 

нижчою ставкою – у середньому 1,3% (1,1%). 

У середніх економіках, де частка тарифних піків вище 21% приріст ВВП 

становив 2,8% (2,9%), а де вона нижча, то 0,9% (1,0%). У малих економіках 

частка тарифних піків навпаки до 21% супроводжувалися швидшим 

економічним зростанням – у середньому 2,3% (2,1%), порівняно з більшою 

часткою – у середньому 1,2% (1,1%).  

У малих економіках (дані для країн, що розвиваються) преференційна 

маржа вище 1,75% означала швидше економічне зростання – у середньому 2,5% 

(2,2%), порівняно з нижчою маржою – у середньому 1,5% (1,2%). Схожий 

позитивний ефект відкриття ринку для партнерів по інтеграції спостерігається у 

великих економіках, але він статистично не значущий і накладається на ефект 

рівня розвитку. 

Принаймні в середніх економіках (тільки в країнах, що розвиваються) 

частка середньо- і високотехнологічних товарів у експорті до 33% 

супроводжувалася економічним зростанням у середньому 2,0% (2,5%), 

порівняно з вищою часткою – у середньому 1,0% (0,9%). У великих економіках 

з доходами від використання прав інтелектуальної власності нижче 0,44% 

експорту економічне зростання становило у середньому 2,2% (1,7%), порівняно 

з вищими відповідними доходами – у середньому 0,6% (0,5%). Проте в цьому 
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випадку, ймовірно, насправді йдеться про вплив рівня розвитку країни. 

У табл. 4.6 систематизовані рекомендації для країн у сфері зовнішньої 

торгівлі. Співставивши фактичні та оптимальні показники зовнішньої торгівлі з 

табл. 4.1-5 і 4.6, приходимо до висновку, що перевагами, які фактично 

посилюють  малі  економіки  є  висока  швидкість  зростання  експорту, експорт 

сільськогосподарської сировини. Послаблює їх економічну динаміку висока 

залежність від імпорту продуктів харчування, високі імпортні тарифи та часті 

тарифні піки. Середні економіки послаблює надмірна тарифна лібералізація. 

Великі економіки користуються перевагами імпорту сільськогосподарської 

сировини. Послаблює їх економічну динаміку залежність від імпорту продукції 

обробної промисловості. 

 

Таблиця 4.6 

Оптимальні параметри зовнішньої торгівлі та міжнародного руху 

технологій 

Показник 

Мала 

еконо-

міка 

Середня 

еконо-

міка 

Велика 

еконо-

міка 

Зростання експорту, % на рік >4,3 >4,3 >4,3 

Сільськогосподарська сировина, % експорту товарів >3,9 >3,9  

Сільськогосподарська сировина, % імпорту товарів   >1,3 

Продукти харчування, % експорту товарів  >25  

Продукти харчування, % імпорту товарів <14,4 <14,4  

Руди і метали, % імпорту товарів  <2,4  

Продукція обробної промисловості, % імпорту товарів   <63 

Податки на міжнародну торгівлю, % доходів бюджету  >8,8  

Середньозважена застосована ставка митого тарифу, % <5,6 >5,6  

Частка тарифних ліній з тарифними піками (понад 15%), 

% 
<21 >21  

Середньозважена преференційна маржа для країн-

партнерів 
>1,75   

Середньо- і високотехнологічний експорт, % експорту 

продукції обробної промисловості 
 <33  

Джерело: Розраховано автором за: [748]. 
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4.2. Ефекти розміру економіки для міжнародного руху факторів 

виробництва і валютно-фінансових відносин 

 

Міжнародний рух капіталу. Дослідженням ефектів для відкритості країн 

до міжнародного руху капіталу займалися П. Піеретті, С. Занай та Б. Зоу [631, c. 

2], У. Істерлі та А. Краай [461], П. Мартен та Х. Рей [584]. Малі країни змушені 

бути відкритими до руху міжнародного капіталу. Принаймні це виходить з 

теоретичних припущень. Є й емпіричні дані на користь такої закономірності, 

враховуючи дані про ПІІ на душу населення, дефіцит поточного рахунку 

відносно ВВП, кореляцію між інвестиціями і заощадженнями, індексом 

фінансової глобалізації (С. Анклесарія Айар [374], Е. Озмен [617, c. 3], 

С. А. Халхалі та А. Дар [369, c. 2, 6], Ф. Докьєр і М. Шифф [451, с. 2], 

Р. У. Херзог [531, с. 8], О. Мозговий та Н. Стукало [154]). При цьому величина 

економіки помітно впливає на відкритість до припливу ВВП лише після 

досягнення принаймні середнього рівня розвитку (Л. Ньямстерен [608, с. 26]).  

Сильніша відкритість до руху капіталу малих країн викликана такими 

факторами: обмежені обсяги та різноманіття національного капіталу і 

заощаджень, можливості диверсифікації інвестицій, ефективність регулювання, 

природні ресурси, дефіцит поточного рахунку. Великі країни є відносно 

закритими внаслідок різноманітності внутрішніх фінансових активів, 

захищеності від шоків, ефекту кордону внаслідок різниці у регуляторному 

середовищі. 

Проте не всі дослідження так однозначно вказують на зв’язок величини 

економіки та припливу капіталу ([673, c. 14], К. Фунг, І. Корхонен, К. Лі, Ф. Нг 

[492, c.22], Е. Лоран [573], Т. Х. Гюр, Л. Ерден та І. Озкан [517]). Іноді це 

пояснюється обраним регіоном чи часовим проміжком. Наприклад, протилежну 

закономірність у випадку Центральної Європи ми можемо пояснити випадками 

політичної нестабільності в менших країнах регіону в 1990-х рр. Вплив 

величини ВВП на тісноту кореляційного зв'язку між заощадженнями та 

інвестиціями (різниця між ними компенсується міжнародним рухом капіталу, а 
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тісний зв’язок між ними означає слабшу фінансову інтегрованість із рештою 

світу) також доволі суперечливий. 

Також вказані раніше дослідження акцентують увагу на припливі 

капіталу, а не його відпливі. Але значна відкритість до мобільності капіталу не 

обов’язково означає лише його більший приплив, а не також і відплив. 

Наприклад аргумент обмеженості «меню» об’єктів інвестицій грає на користь 

того, що відплив капіталу також буде відносно сильнішим у малих економіках. 

Перевіримо вказані закономірності за допомогою даних Світового банку, 

розраховуючи середні показники за період. У 2000-2014 рр. приплив ПІІ 

відносно ВВП у малих країнах (що розвиваються) становив у середньому 5,7%, а 

в середньому у країнах, що розвиваються тільки 2,8%. Ці дані підтверджують 

сильнішу відкритість малих економік у частині припливу ПІІ. Відплив ПІІ 

відносно ВВП у малих країнах у 2000-09 рр. був менший: 0,8% проти 3,4% у 

середньому по світу, але більший ніж у країнах, що розвиваються (0,6%). Проте 

аномально високий відплив ПІІ з поодиноких країн суттєво вплинув на середній 

показник у 2000-2014 рр. у малих країнах (5,5%). Тому однозначних висновків 

щодо відпливу капіталу ми не робимо, принаймні по країнах, що розвиваються.  

Якщо розглядати попиту і пропозицію капіталу в країнах, різниця між 

валовими інвестиціями та валовими внутрішніми заощадженнями становила у 

2000-2014 рр. 3,7% ВВП, у той час як у країнах, що розвиваються, та у світі 

менше 0,2%. Розрахована нами кореляція між валовими інвестиціями та 

валовими внутрішніми заощадженнями становила 0,03 у малих країнах і 0,93 у 

країнах, що розвиваються [748].  

Приплив інвестицій може обумовлюватися нестачею заощаджень. У 

2002-2015 рр. серед третини країн з найбільшим доходом (крім експортерів 

нафти) менші за розміром економіки (ВВП за валютним курсом до 250 млрд 

дол. у 2015 р.) мали в середньому валові національні заощадження 20% ВВП, а 

великі економіки – більше 25% ВВП (розраховано за даними [749]). 

Думки щодо виграшу від мобільності капіталу малих країн різняться. Про 

позитивний вплив міжнародних фінансових ринків вказує М. Їранкова [549]. 
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Навіть разова велика інвестиція може суттєво покращити економічні показники 

малої країни (С. Анклесарія Айар [374]). З іншого боку, малі країни, принаймні в 

теорії, зустрічаються з ризиком втечі капіталу (особливо найбільш ефективних 

фірм) до великих країн, де інвестори можуть користуватися перевагами ефекту 

масштабу та стабільних продаж (Т. Окубо, П. Пікард та Ж.-Ф. Тіссе [614, с. 1], 

Р. Болдуін і Т. Окубо [384], Д. Хаммельс [540], С. Л. Брейнард [400], 

А. П. Гонсалес [510, с. 7], Л. А. Річчі [641, с. 24-25]), хоча торговельна 

лібералізація знижує цей ефект. Це підтверджує наше попереднє припущення, 

що сильніша відкритість у малих країнах – це не тільки приплив, а й відплив 

капіталу. Можливі також ризики політичного впливу інвестора та волатильності 

надходжень інвестицій для малих країн-реципієнтів інвестицій ([706], Х. Ішизе 

[546, c. 10]). Останнє може збільшувати волатильність економічної активності. 

Питання впливу розміру економіки на структуру припливу капіталу не 

настільки досліджене. Так, Г. Балдаччіно та Дж. Бертрам зазначають, що деякі 

малі країни спеціалізуються на продажі нерухомості експатріатам [382]. Ми 

можемо також припустити, що характер ефектів для напряму руху ПІІ 

призводить до того, що до малих країн буде приходити переважно позичковий 

капітал і портфельні інвестиції, а не стільки підприємницький капітал і ПІІ. 

Співвідношення надходжень портфельних інвестицій в акції та прямих 

ПІІ у 2000-2014 рр. у середньому було в малих країнах дещо меншим (13%), 

ніж у країнах, що розвиваються, (16%) і по світу (44%). Це означає, що 

портфельні інвестиції в акції вимагають достатнього рівня розвитку та 

масштабу фінансового ринку. Але висока волатильність вказаного 

співвідношення не дає зробити однозначні висновки. Проте подібні агреговані 

дані по руху позичкового капіталу (портфельні інвестиції в боргові цінні 

папери та інші інвестиції) Світовий банк не дає [748]. 

Різниця у ризиках суттєво впливає на різницю у дохідності інвестицій в 

економіках різної величини. Співвідношення вигод і питомих витрат на 

інвестиції часто в малих економіках гірше, внаслідок фіксованих витрат на 

перевірку позичальника, забезпечення виконання контракту, недостатньо 
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розвинутих інституцій, регуляторної відмінності. В малих країнах підвищена 

волатильність дохідності інвестицій. Рух капіталу легше здійснювати всередині 

великої країни, ніж на аналогічній за розміром території, що складається з 

декількох держав ([673, c. 13], Т. Хассан [526, c. 2, 33], К. Мілнер і Т. Уестевей 

[594; 401], А. П. Гонсалес [510, с. 19], Х. Ван молодший [40]). На нашу думку, 

малі країни мають компенсувати негативний ефект кордону за рахунок 

створення сприятливішого регулювання інвестиційної діяльності, хоча і це не 

завжди допомагає компенсувати ефект вузькості ринку. 

Але можливий також чистий позитивний ефект для інвестора, який 

впливає на дохідність інвестицій у малих країнах: він може одержувати 

монопольну ренту в умовах низької конкуренції. Проте цей ефект позитивний 

для інвестора, а не для споживачів у малій країні. Але варто також не 

переоцінювати цей негативний ефект для суспільства, так як іноземні інвестори 

можуть й руйнувати існуючі раніше монополії національних виробників.  

З табл. 4.7 ми бачимо, що малі економіки сильніше залежать від 

надходжень ПІІ. Щодо відпливу ПІІ – непараметричні методи показують малі 

обсяги відпливу в малих країнах, а F-тест не підтверджує це внаслідок 

статистичних викидів. Найбільші економіки, США і Китай, у 2009-16 рр. мали 

відплив (приплив) ПІІ на рівні 2,2% (1,8%) і 1,1% (2,8%) ВВП. Показники 

відпливу ПІІ відображають передумови для формування ТНК на базі перш за все 

великих економік, а також економік середньої величини. Одночасно найбільший 

рівень проникнення ТНК має бути до малих, а також середніх економік. 

Так само тільки непараметричні методи показують чистий приплив 

портфельних інвестицій у малі економіки (медіана 0,1% ВВП) порівняно з 

середніми  і  великими   (-0,5%  і  -0,9%).   Непараметричні  методи  показують 

схильність до припливу портфельних інвестицій в акції у великих економік 

(медіана 0,4% ВВП) порівняно з іншими (практично 0% ВВП). Середні та 

великі економіки одержують більше портфельних інвестицій в облігації, ніж 

малі економіки. У випадку аналізу інвестицій включення чи виключення таких 

країн, як Люксембург та Мальта, суттєво  впливає  на  результати  статистичних  
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Таблиця 4.7 

Наслідки величини економіки країн для міжнародних інвестицій, 

2009-16 рр. 

Показник 

Малі 

еконо-

міки 

Середні 

еконо-

міки 

Великі 

еконо-

міки 

р-рівень (F-тест/ 

тест К.-У. / 

медіанний тест) 

Прямі іноземні інвестиції, відплив, % 

ВВП 
0,9 2,6 2,3 0,393/0,000/0,000 

Прямі іноземні інвестиції, 

надходження, % ВВП 
6,9** 4,5 2,7 0,013/0,000/0,000 

Портфельні інвестиції, чисті, % ВВП -0,1 0,4 -0,9 0,964/0,008/0,003 

Портфельні інвестиції в акції, чисті 

надходження, % ВВП 
0,2 1,2 0,6 0,496/0,000/0,000 

Портфельні інвестиції в облігації, 

чисті придбання фінансових 

зобов’язань, % ВВП 

0,4* 0,7 0,8 0,070/0,000/0,000 

Валові інвестиції, % ВВП 25,2 24,2 23,9 0,671/0,759/0,606 

Валові внутрішні заощадження, % 

ВВП 
10,6*** 25,0 25,2 0,000/0,000/0,000 

Реальна процентна ставка 8,2* 6,3 3,6** 0,008/0,000/0,000 

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

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

***- р<0,01, **- р<0,05, *- р<0,1. 

Джерело: Розраховано автором за: [748]. 

 

тестів, тому варто покладатися на непараметричні методи в цьому випадку. 

Схильність малих економік до припливу іноземного капіталу пояснюється 

в 2,5 нижчим рівнем валових внутрішніх заощаджень при однаковому рівні 

валових інвестицій відносно ВВП. Несхильність великих економік до припливу 

капіталу і схильність до відпливу може бути пов’язана з нижчою реальною 

процентною ставкою. Проте є й інші складові вищої дохідності, які мають 

компенсувати вищі питомі витрати на інвестиції у малі економіки. 

Кореляційний аналіз показує, що обернена залежність цієї ставки від 

логарифму ВВП характерна для періоду 2009-16 рр. (кореляція -0,19), але не 

для 2001-08 рр. (-0,10). Пряма залежність портфельних інвестицій в облігації 

також характерна тільки для останніх років (0,25 порівняно з 0,09) [748]. 
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Інвестиційне регулювання. Міжнародні інвестиції є важливим фактором 

економічного розвитку, особливо для країн з середнім або низьким рівнем 

розвитку. Тому уряду зацікавлені залучати іноземний і утримувати в країні 

національний капітал. Конкуренція за інвестиції відбувається між країнами 

різного типу: з різним рівнем розвитку, географічним розташуванням і 

величиною економіки. Незважаючи на торгову лібералізацію і регуляторну 

інтеграцію великі економіки все ще мають природні переваги у прибутковості 

інвестицій. Тому малі, великі країни, а також країни середньої величини 

можуть мати неоднакові стратегії в сфері формування інвестиційного клімату.  

Дослідження особливостей регуляторного інвестиційного клімату в малих 

і великих економіках проводили П. Піеретті, С. Занай і Б. Зоу [630, с. 17; 631, 

c. 3], С. Анклесарія Айар [374], Е. Лоран [573], Ф. Ріка [642, с. 22], У. Г. Демас 

[446; 573], А. Хауфлер та І. Вутон [527], І. В. Педь [178], Х. Кодрінгтон [419], 

Х. Гнуцманн, К. МакКарті та Б. Унгер [508, c. 3, 6, 10], Д. С. Елдрідж, 

Х. Х. Рйоо і А. Вінеке [469, с. 1]. Зазначається, що малі країни намагаються 

штучно компенсувати недоліки ефекту масштабу і підвищені ризики 

відкритості за рахунок податкового арбітража (нижчі ставки податку) і 

регуляторного арбітража, якості інших державних послуг.  

Ми також припускаємо, що можливості для податкового арбітражу (на 

дохід) у малих країнах можуть бути обумовлені тим, що вони більше 

покладаються на податки з міжнародної торгівлі. Податковий арбітраж може 

базуватися не тільки на ставці податку, а й на кількості податків, що впливає на 

легкість процедур по сплаті податків. 

Ми бачимо, що дослідники, як правило, вказують на негативні аспекти 

регуляторного арбітражу у малих країнах. У вузькому розумінні – це 

ліберальне ставлення до походження грошей, нормативів достатності капіталу 

тощо, що провокує відмивання грошей чи ризикові операції. Але якщо 

розглядати регуляторний арбітраж ширше, на нашу думку, він може включати і 

позитивну конкуренцію між країнами в сфері якості державного управління. 

Крім того враховуючи, що нормативи достатності капіталу є проциклічними 
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[32], нижчий їх рівень у малих країнах може бути й компенсатором проти 

посилення волатильності їх економічної динаміки. 

Для перевірки сучасних тенденцій впливу величини країни на регулювання 

бізнесу ми використовуємо статистичні дані Світового банку [748]. На перший 

погляд, рівень оподаткування в країнах різної величини схожий. Сумарні 

податки (крім податків на дохід фізичних осіб, на додану вартість і подібні) 

відносно комерційного прибутку фірм мало відрізняються (в 2015 р. – 40,1% у 

малих країнах, 41,7% у країнах, що розвиваються, в цілому, 40,9% в середньому 

по світу). При цьому, ще в 2005 р. у малих країнах цей показник був помітно 

нижчим (50,4%), ніж у країнах, що розвиваються (57,3%). Таким чином, переваги 

податкового арбітражу в малих країнах майже зникли. Але структура 

податкового навантаження відрізняється. На практиці 19,7%-а частка податку з 

прибутку в комерційному прибутку в малих країнах вища, ніж 17,1% у країнах, 

що розвиваються, і 15,9% у світі. Податки і збори, пов’язані з працею, становили 

8,5% у малих країнах, 14% у країнах, що розвиваються, 15,9% у світі.  

Щодо корупційної складової, в 2015 р. частка фірм, які повинні були 

давати подарунки при зустрічі з працівниками податкових служб, становила в 

малих країнах 6,1% у порівнянні з 15,1% у країнах, що розвиваються, і 12,7% у 

світі. Розглянемо тепер складність податкової системи. У 2015 р. час на оплату 

податків становив 205 годин у малих країнах, 261 годин у світі, 299 у країнах, що 

розвиваються. Якщо в малих країнах за попереднє десятиліття цей час майже не 

змінився, то у інших економіках відбулися відчутні поліпшення, хоча система 

оподаткування, як бачимо, залишається все ще складнішою.  

З табл. 4.8 ми бачимо, що податкове навантаження в цілому суттєво не 

відрізняється в країнах з різною величиною економіки. Частина 

непараметричних тестів все ж показує умовно значущу різницю в медіанах 

(медіана 36% комерційного прибутку в малих економіках, порівняно з 44% у 

великих), але для підтвердження закономірності не достатньо підстав. Не має 

підстав також стверджувати, що податок з прибутку залежить від величини 

економіки. Але малі економіки мають нижчий рівень оподаткування зарплати.  
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Таблиця 4.8 

Податкове регулювання і корупційне навантаження на бізнес в 

малих, середніх і великих економіках, 2009-16 рр. 

Показник 

Малі 

еконо-

міки 

Середні 

еконо-

міки 

Великі 

еконо-

міки 

р-рівень (F-тест/ 

тест К.-У. / 

медіанний тест) 

Податки, % від комерційного 

прибутку 
43,6 41,4 46,0 0,730/0,125/0,051 

Податок на прибуток, % від 

комерційного прибутку 
16,5 15,4 17,3 0,657/0,500/0,062 

Податки і збори, пов’язані з 

працею, % від комерційного 

прибутку 

12,6*** 19,2 21,8 0,000/0,000/0,001 

Час на оплату податків, годин 237 277 292 0,374/0,497/0,545 

Кількість податків, шт. 33*** 25** 17** 0,000/0,000/0,000 

Частка фірм, які повинні були 

давати подарунки при зустрічі з 

працівниками податкових служб, % 

12,8 13,7 12,9 0,928/0,667/0,564 

Частка фірм, що стикаються із 

хабарництвом, % 
18,6 18,3 17,0 0,925/0,949/0,821 

Неформальні платежі державним 

службовцям, % фірм 
22,1 22,1 22,0 1,000/0,679/0,477 

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

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

***- р<0,01, **- р<0,05, *- р<0,1. 

Джерело: Розраховано автором за: [748]. 

 

Дисперсійний аналіз не підтверджує залежність кількості часу на сплату 

податків від величини економіки. Але за кількістю податків малі економіки 

мають складнішу систему оподаткування (кореляційний аналіз показує, що така 

закономірність практично виникла у 2009-16 рр.: кореляція становила -0,31 

порівняно з -0,14 у 2001-08 рр.). Переваги малих економік у свободі від 

хабарництва прослідковуються тільки за медіанними значеннями, але навіть 

непараметричні тести не показують статистично значущу різницю. 

Далі перевіримо гіпотезу про наявність регуляторного арбітражу в 

широкому розумінні. Рейтинг CPIA регуляторного середовища для бізнесу в 

2014 р. у середньому майже не відрізнявся серед економік різної величини (але у 
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2005 р. малі країни мали трохи краще ситуацію, ніж в інших країнах). Тобто той 

мінімальний регуляторний арбітраж, яким користувалися малі країни, загалом 

зникає. За індексом легкості ведення бізнесу малі та всі країни, що розвиваються, 

майже не відрізняються. Далі перевіримо основні складові регулювання бізнесу. 

Вартість започаткування бізнесу щодо ВНД на душу населення в 2015 р. у 

малих країнах була нижчою – на рівні 31,7%, ніж 34,8% у країнах, що 

розвиваються, але вищою, ніж 26,1% у світі. Але кількість днів для 

започаткування бізнесу була більшою у малих країнах – 25,7 днів, у порівнянні 

з 22,9 днями у країнах, що розвиваються, і 20,4 днями у світі. Кількість 

процедур для започаткування бізнесу та кількість процедур для реєстрації 

власності в 2015 р. майже не відрізнялися в малих країнах і всіх країнах, що 

розвиваються. Хоча ще в 2004 р. малі країни явно були привабливішими за 

цими показниками. Час на реєстрацію власності становив у 2015 р. 67 днів у 

малих країнах, 54 днів у країнах, що розвиваються, 48 днів у світі. 

Час, необхідний для приєднання до електромереж, становив 93 дні у 

малих країнах, 106 днів у країнах, що розвиваються, і 97 днів у світі. Меншим 

був час для отримання операційної ліцензії у малих країнах (15,7 днів) у 

порівнянні з країнами, що розвиваються (26,1 днів) і світом у цілому (31,4 днів). 

Виграють малі країни і за часом, необхідним для досягнення відповідності 

державним регуляторним вимогам, (7% часу менеджменту), в порівнянні з 

країнами, що розвиваються, і світом у цілому (10%). 

У 2015 р. час на вирішення проблеми неплатоспроможності підприємств 

був у малих країнах коротшим (2,6 років) у порівнянні з країнами, що 

розвиваються (2,86 років) і дорівнював загальносвітовому рівню. У малих 

країнах був трохи кращим індекс сили юридичних прав кредиторів і боржників 

(5,6 років), у порівнянні з країнами, що розвиваються (5,0 років) і світом (5,1 

років). Але розрив між ними відносно 2013 р. скоротився практично на третину 

(величина умовна, враховуючи, що вона вимірюється в балах). Індекс CPIA 

прав власності та правового управління в 2014 р. був найкращим у малих 

країнах (3,26 балів), ніж у країнах, що розвиваються (2,86). Індекс CPIA 
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прозорості, підзвітності та корупції у державному секторі в малих країнах і 

країнах, що розвиваються, становив 3,35 і 2,91 балів, відповідно. 

Що стосується банківського регулювання, то в 2013 р. співвідношення 

банківського капіталу до активів де-факто становило 9% у малих країнах, у 

порівнянні з 9,5% у країнах, що розвиваються, і 10,2% у світі [748].  

З табл. 4.9 ми бачимо, що легкість ведення бізнесу в малих економіках 

гірша, а час керуючого персоналу, що витрачається на виконання регуляторних 

вимог, не відрізняється помітно від решти країн. Відносна (але не абсолютна) 

вартість започаткування бізнесу, а також тривалість відповідних процедур у 

малих економіках вища, але це не стосується кількості процедур для заснування 

бізнесу. Є відставання малих економік за часом на реєстрацію прав власності, 

але не за кількістю процедур. 

Відсутня статистично значуща різниця у часі на підключення до 

електромереж, часі для забезпечення виконання контрактів, забезпеченні прав 

боржників і кредиторів, індексі CPIA прав власності та правового управління, 

індексі CPIA прозорості, підзвітності та корупції у державному секторі. 

Переваги малих економік полягають у тривалості одержання операційної 

ліцензії (закономірність посилюється: кореляція у 2009-16 рр. становила 0,33 

порівняно  з  0,21  у  2001-08  рр.).  Переваги  великих  економік  –  у  швидкості 

процедур вирішення проблем неплатоспроможності (закономірність виникла 

нещодавно: кореляція у 2009-16 рр. становила -0,16 порівняно з -0,07 у 2001-

08 рр.). Фактичне відношення капіталу до активів у банках у малих економіках 

навіть вище (закономірність посилюється: кореляція у 2009-16 рр. становила -

0,48 порівняно з -0,38 у 2001-08 рр.). 

Все це свідчить про те, що регуляторний арбітраж також вже не є 

перевагою малих економік у ХХІ столітті, ним користується тільки частина 

країн. Малі економіки привабливі для інвестування з точки зору нижчого рівня 

оподаткування зарплати та швидкості отримання операційної ліцензії. Навпаки, 

великі економіки мають кращі позиції за тривалістю реєстрації власності, 

процедур для започаткування бізнесу, вирішення проблем неплатоспроможності. 
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Таблиця 4.9 

Особливості бізнес-регулювання в економіках різної величини,  

2009-16 рр. 

Показник 

Малі 

еконо-

міки 

Середні 

еконо-

міки 

Великі 

еконо-

міки 

р-рівень (F-тест/ 

тест К.-У. / 

медіанний тест) 

Легкість ведення бізнесу, ранг (1 = 

найкраща ситуація), 2017 р. 
114*** 81* 60* 0,000/0,000/0,000 

Час на забезпечення дотримання 

регуляторних вимог, % часу 

керівництва фірм  

9,1 11,0 9,3 0,365/0,764/0,867 

Вартість процедур започаткування 

бізнесу, % ВНД на душу населення 
50*** 24 10 0,000/0,000/0,001 

Кількість процедур започаткування 

бізнесу, шт. 
7,7 7,8 8,1 0,322/0,846/0,955 

Час для започаткування бізнесу, днів 34* 22 20 0,063/0,067/0,291 

Кількість процедур для реєстрації 

власності, шт. 
5,8 5,9 6,5 0,786/0,494/0,398 

Час для реєстрації власності, днів 68** 45 33 0,010/0,006/0,041 

Час для одержання операційної 

ліцензії, днів 
21*** 34 40 0,003/0,001/0,011 

Час для приєднання до електромереж, 

днів 
115 98 95 0,253/0,193/0,059 

Час на забезпечення виконання 

контракту, днів 
658 618 626 0,705/0,699/0,391 

Час на вирішення проблеми 

неплатоспроможності підприємств, 

років 

2,7 2,6 2,1* 0,042/0,029/0,057 

Забезпечення прав боржників і 

кредиторів (12 = найкраща ситуація) 
5,3 4,7 4,9 0,399/0,475/0,485 

Індекс CPIA прав власності та 

правового управління (6 = найкраща 

ситуація) 

2,9 2,8 - 0,866/0,756/0,784 

Індекс CPIA прозорості, підзвітності 

та корупції у державному секторі (6 = 

найкраща ситуація) 

3,0 2,7 - 0,254/0,254/0,132 

Капітал банків, % від активів 12*** 9,2 8,6 0,000/0,000/0,000 

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

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

***- р<0,01, **- р<0,05, *- р<0,1. 

Джерело: Розраховано автором за: [748]. 
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Зовнішня заборгованість. Підвищена зовнішня заборгованість малих країн 

([707, с. 79], С. М. Кас і Р. Ота [413, с. 21, 25]) цілком логічна, враховуючи їх 

схильність до дефіциту торговельного балансу. Проте теоретичні та емпіричні 

дослідження не завжди підтверджують переваги великих економік за низьким 

боргом. При тому, що в малих країнах заборгованість вища в середньому, 

катастрофічно високий борг зустрічається рідше (С. Анклесарія Айар [374]). 

Також окремі показники заборгованості свідчать про кращу ситуацію у малих 

країнах (принаймні у країнах Центральної та Південної Америки [638, с. 36]). 

Тому зв’язок між величиною економікою і заборгованістю не такий 

однозначний. В окремих регіонах є оптимізм у тому, що незважаючи на більший 

борг, його принаймні потенційно легше обслуговати враховуючи суттєві 

експортні надходження. Але нагадаємо, що малі країни мають вище відношення 

експорту до ВВП, тому інші показники заборгованості не такі оптимістичні.  

Якщо розглядати структуру державного боргу, великі країни частіше 

схильні позичати на внутрішньому фінансовому ринку, а малі на зовнішньому 

(К. Кован, Е. Леві Йейаті, У. Панісса і Ф. Штурценеггер [438, с. 20]). На нашу 

думку, це цілком відповідає теоретичним припущенням, так як позичити в борг 

можливо за наявності у кредитора вільних грошей. Враховуючи, що малі країни 

більш однорідні ніж великі, на нашу думку, в них не буде поширеною ситуація, 

що є суб’єкти, які мають багато вільних коштів на фоні нестачі у інших. 

Відповідно можливості для внутрішнього кредитування обмежені, особливо в 

умовах вищої синхронності економічних циклів у регіонах: всі або мають 

кошти, або мають потреби у запозиченні їх. Великі країни є гетерогенними 

(регіони-лідери та депресивні регіони), що створює стимули для внутрішнього 

кредитування всередині країни. 

Виходячи з даних Світового банку, також (первинний) короткостроковий 

борг був меншим у малих країнах ніж у країнах, що розвиваються, в цілому як 

відносно експорту товарів, послуг та первинного доходу (16% проти 23% у 

2014 р.), так і валютних резервів (16% проти 26% у 2004 р.). Проте у 2014 р. 

обслуговування державного і гарантованого державою зовнішнього боргу 
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відносно експорту товарів, послуг та первинного доходу становило 4,1% у 

малих країнах порівняно з 2,5% у всіх країнах, що розвиваються. Необхідно 

також зробити застереження, що Світовий банк не надає дані із зовнішнього 

боргу для розвинутих країн [748]. 

З табл. 4.10 ми бачимо, що зовнішній борг у малих економіках вищий 

принаймні відносно ВНД. Первинний короткостроковий зовнішній борг у 

малих економіках навпаки менший (принаймні відносно експорту і первинного 

доходу та сукупного зовнішнього боргу), а отже у них домінують довгострокові 

запозичення. Обслуговування зовнішнього боргу є меншим тягарем для малих 

економік (принаймні відносно експорту і первинного доходу), що зокрема 

пояснюється не тільки високою торговельною відкритістю, а й високою 

часткою запозичень на пільгових умовах (практично половина). 

Міжнародна допомога. Дослідження ефектів для міжнародної допомоги 

проводили С. Анклесарія Айар [374], Л. Ньямтсерен [608, с. 27], П. Вуякович 

[737, с. 6, 13], М. Арвін, Дж. Райс та Б. Кейтер [376, c. 49], П. Гілломон і 

С. Гілломон-Жанненей [515, с. 8] та  установи ООН  [638, с. 35-36; 672, с. 26; 

673, c. 30].  Зазначається,  що  малим  країнам  надається  більша допомога 

міжнародними організаціями та іншими офіційними донорами. Це проявляється 

у суттєвих надходженнях допомоги на душу населення, відносно ВВП, 

формальних лімітах на допомогу та інституціональній структурі донорів. 

Переваги малих країн є і на рівні регіональних механізмів допомоги. 

Причинами преференційного ставлення до малих країн є 

зовнішньоекономічні та екологічні шоки, вразливість до стихійних лих, нижча 

ціна «купівлі» голосів у міжнародних організаціях, легший моніторинг 

використання допомоги, нижча вартість формування іміджу донора, високий 

рівень торговельної відкритості, небажання допомагати великим економікам-

конкурентам ([707, с. 79], К. Істер [459], К. Тісделл [717, c. 7], М. Арвін, 

Дж. Райс та Б. Кейтер [376, c. 50]). 

Але малі країни також мають і проблеми із міжнародною допомогою: 

вони  чутливі  до  скорочення  допомоги  і  мають  вищі  транзакційні  витрати 
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Таблиця 4.10 

Наслідки величини економіки для зовнішньої заборгованості та 

надходжень міжнародної допомоги, 2009-16 рр. 

Показник 

Малі 

еконо-

міки 

Середні 

еконо-

міки 

Великі 

еконо-

міки 

р-рівень (F-тест/ 

тест К.-У. / 

медіанний тест) 

Зовнішній борг, % експорту товарів, 

послуг та первинного доходу 
155** 135 109** 0,078/0,105/0,354 

Зовнішній борг, % ВНД 51* 43 27** 0,005/0,002/0,004 

Первинний короткостроковий борг, % 

експорту товарів, послуг та 

первинного доходу  

14,5* 21,8* 21,5 0,114/0,031/0,017 

Первинний короткостроковий борг, % 

зовнішнього боргу 
10,1** 14,8** 22,2** 0,000/0,001/0,003 

Первинний короткостроковий борг, % 

валютних резервів 
39,5* 

135,8* 

(72,5!) 
36,5 0,145/0,531/0,0996 

Обслуговування зовнішнього боргу, 

% експорту товарів, послуг та 

первинного доходу 

9,8** 15,3** 13,1 0,070/0,136/0,595 

Обслуговування зовнішнього боргу, 

% ВНД 
3,8 4,7 3,1 0,322/0,820/0,759 

Пільговий борг, % зовнішнього боргу 50*** 32*** 13*** 0,000/0,000/0,000 

Чиста офіційна допомога у розвитку, 

% витрат центрального уряду 
46,9*** 12,4 1,8 0,000/0,000/0,000 

Чиста офіційна допомога у розвитку, 

% ВНД 
9,9*** 1,9 0,3 0,000/0,000/0,000 

Чиста офіційна допомога у розвитку, 

% валових інвестицій 
45,0*** 10,1 1,5 0,000/0,000/0,000 

Чиста офіційна допомога у розвитку, 

% імпорту товарів і послуг та 

первинного доходу 

16,7*** 5,4 1,1 0,000/0,000/0,000 

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

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

***- р<0,01, **- р<0,05, *- р<0,1. ! – без Судану  

Джерело: Розраховано автором за: [748]. 

  

внаслідок невеликої величини проектів [673, c. 12, 18]. Також О. Бесерра, 

Е. Кавальйо та І. Ной зазначають, що чим більший ВВП країни, тим більшу 

допомогу у випадку природнього лиха вона одержує відносно рівня допомоги 

до природнього лиха [388, с. 10, 12]. На нашу думку, можливим поясненням є 
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те, що стандартна допомога без компенсації втрат від надзвичайних подій є 

суттєво більшою для малих країн. Тому закономірність, яку виявили 

О. Бесерра, Е. Кавальйо та І. Ной, лише частково виправляє дискримінаційне 

ставлення до більших країн при наданні допомоги. 

Розглянемо тепер сучасні статистичні дані Світового банку [748]. 

Офіційна допомога у розвитку в 2014 р. становила 1,85% ВНД у малих країнах 

(що розвиваються) проти 0,64% у країнах, що розвиваються, в цілому та 0,21% 

у середньому по світу. Ця перевага малих країн зберігається з 1965 р. (тобто за 

весь час публікації статистичних даних). Схожа закономірність спостерігається 

і за співвідношенням офіційної допомоги у розвитку до валових інвестицій 

(6,9%, 1,9% та 0,8%, відповідно). 

Але у малих країн не такі явні переваги за показником офіційної 

допомоги у розвитку відносно імпорту: в 2013 р. – 3,4% проти 2% у країнах, що 

розвиваються, і 0,57% у світі. В окремі роки різниці між малими країнами і 

всіма країнами, що розвиваються, навіть практично не було (1982–1992, 1998–

1999, 2002–2006). Тому це підтверджує наше припущення, що у відкритих 

економіках з дефіцитом торговельного балансу держава частіше надає послуги 

нерезидентам порівняно з резидентами. А це має бути компенсовано 

нерезидентами. Міжнародна допомога фактично стала одним з інструментів 

такої компенсації поряд з податками на міжнародну торгівлю.  

Якщо розглянути відношення грантів та інших доходів до доходів 

державного бюджету, то принаймні ще у 2008 р. малі країни слабше залежали 

від таких видів доходів (11,8%), ніж країни, що розвиваються, (18,8%) та світ 

(16,9%). Але зазначимо, що включення до цього показника інших доходів 

(проценти, дивіденди, рента, штрафи тощо) не дає можливість говорити про 

слабшу залежність урядів малих країн від міжнародної допомоги [748]. 

З табл. 4.10 ми бачимо, що малі економіки одержують на порядок більше 

міжнародної допомоги для розвитку відносно витрат бюджету, ВНД, валових 

інвестицій та імпорту. Кореляція міжнародної допомоги відносно імпорту з 

логарифмом ВВП є вищою у 2009-16 рр. (-0,48) порівняно з 2001-08 рр. (-0,35).  
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Валютна політика. Величина країни пов’язана з режимом валютного 

курсу. Схильність малих економік до фіксованих курсів цілком обґрунтована, 

враховуючи сильніші шоки від коливань валютного курсу в умовах великої 

відкритості й інституційну недостатність. У великих країнах валютний курс 

схильний до плавання, але без значної волатильності, особливо якщо 

національна валюта є резервною ([638, с. 13, 25-26], А. Роуз [647, с. 11], 

С. М. Кас і Р. Ота [413, с. 21], Ф. Мартен [585], О. М. Галушка [47]). 

Величина країни визначає наскільки потрібно скоригувати валютний 

курс, щоб досягти рівноваги торговельного балансу. Великій економіці 

потрібна вища реальна девальвація (В. Галстіан [495, c. 10]). Інша справа, що 

динаміка реального і номінального курсу можуть не так сильно корелювати. 

Припускаємо, що девальвація у відкритій малій економіці призводитиме також 

і до подорожчання внутрішніх цін внаслідок високої ролі імпорту. Тому, на 

нашу думку, малим країнам складніше досягти реальної девальвації за того 

самого рівня номінальної девальвації. 

З табл. 4.11 ми бачимо, що існує схильність середніх економік до 

номінальної девальвації, а великих економік до реальної девальвації. Проте 

спостерігається значний вплив на результати статистичних викидів, а 

статистичні тести практично не підтверджують значущу залежність динаміки 

номінального або реального валютного курсу від величини економіки. 

Оптимальний та фактичний рівень забезпеченості валютними резервами 

не може бути однаковим для всіх країн. Одним з факторів цього є величина 

економіки. Користуючись статусом резервної валюти найбільші економіки 

(О. М. Галушка [47]), такі як США та ЄС можуть дозволити собі не зберігати 

великі резерви, принаймні тривалий час. Їх може не вистачати лише в ситуації 

кризи світової фінансової системи. Але і у малих економіках покриття 

валютними резервами імпорту було меншим ([638, с. 25-26], Ф. Мартен [585], 

А. Субраманьян [691, с. 61]). Враховуючи схильність малих країн до високої 

зовнішньої заборгованості, теоретично ми припускаємо, що і валютні резерви 

відносно зовнішнього боргу у малих країн будуть меншими. 
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Таблиця 4.11 

Ефекти величини економіки для валютних відносин, 2009-16 рр. 

Показник 

Малі 

еконо-

міки 

Середні 

еконо-

міки 

Великі 

еконо-

міки 

р-рівень (F-тест / 

тест К.-У. / 

медіанний тест) 

Зростання курсу національної 

валюти відносно долара, % на рік 
-4,8 -7,1 -5,5 0,429/0,549/0,890 

Зростання реального ефективного 

валютного курсу, % на рік 
0,5 0,7 -0,1 0,727/0,188/0,063 

Валютні резерви, місяців імпорту 4,1* 5,5 6,7* 0,012/0,070/0,146 

Валютні резерви, % зовнішнього 

боргу 
59 142 (56!) 86 0,406/0,104/0,215 

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

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

***- р<0,01, **- р<0,05, *- р<0,1. ! – без Алжиру. 

Джерело: Розраховано автором за: [748]. 

 

Якщо розглянути дані Світового банку в 2011 р. дійсно малі країни, що 

розвиваються, мали явно менші валютні резерви відносно імпорту (6,3 місяці), 

ніж всі країни, що розвиваються (16,5), та світ у цілому (13,2). Відносно 

зовнішнього боргу у 2014 р. малі країни мали валютні резерви в розмірі 54%, а 

країни, що розвиваються – 119%. Але подібні закономірності спостерігалися 

лише з 2003-04 р. До того малі країни навпаки були навпаки краще забезпечені 

валютними резервами [748]. З табл. 4.11 ми також бачимо, що малі економіки 

гірше забезпечені валютними резервами, принаймні відносно імпорту.  

Враховуючи торговельну відкритість малих економік, ситуація з 

показником валютних резервів відносно ВВП має бути не настільки відрізнятися 

від великих економік. Але все ж валютні резерви відносно імпорту та 

зовнішнього боргу є важливішим показником достатності резервів, оскільки саме 

імпорт і виплати по зовнішньому боргу є основними каналами відпливу валюти. 

У випадку іншого важливого каналу – втечі національного капіталу – її обсяги 

важче спрогнозувати, базуючись на показниках спокійних періодів. Тому 

показник валютних резервів відносно експорту капіталу малоінформативний.  

Але в глобальному масштабі пряма залежність розміру забезпеченості 
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валютними резервами від величини економіки, на нашу думку, є страхуючим 

механізмом від поширення валютних криз (зараження) у світі (див. рис. 4.1). 

Припустимо економіка країни А менша за економіку країни В, але більша за 

економіку країни С. За інших рівних умов країна А матиме тісніші 

торговельно-інвестиційні зв’язки з В, ніж С. Тому для А гіршою буде ситуація, 

якщо у В відбувається девальвація, ніж якщо у С відбувається девальвація. В 

першому випадку негативний ефект для платіжного балансу А буде сильніший 

і, відповідно, це створюватиме вищий ризик того, що й в А відбудеться валютна 

криза. Але так як більша економіка В краще забезпечена валютними резервами, 

ймовірність того, що вона допустить девальвацію нижча, ніж того, що 

девальвацію допустить не настільки впливова країна С.  

 

Рис. 4.1. Асиметрія забезпеченості валютними резервами малих і великих 

економік як страхуючий механізм від поширення валютних криз 

Джерело: складено автором. 

 

Міжнародна міграція. Малі країни схильні до вищого рівня еміграції та 

імміграції (Ю. П. Гуменюк [59, с. 223]). Але вони особливо часто вразливіші до 

відтоку кваліфікованих мігрантів, втечі мізків (К. Істер [459], М. Бейне, 

Ф. Докьєр і М. Шифф [391, с. 1, 10], С. В. Сіденко [218]). В малих країнах 

Країна А має 2 торговельні партнери:  

Велика країна В: 

– більші торговельні зв’язки – більший ризик зараження 

– але більші валютні резерви – менший ризик валютної кризи в В 

Мала країна С: 

– менші торговельні зв’язки – менший ризик зараження  

– але менші валютні резерви  – більший ризик валютної кризи в С 
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також нижча ймовірність повернення мігрантів (Ж.-К. Дюмон і Ж. Леметр 

[456]). Виходячи з даних про напівеластичність за ВВП, міжнародна торгівля і 

еміграція кваліфікованих працівників поводять себе схожим шляхом залежно 

від розміру економіки (Ф. Докьєр і А. Марфук [451, с. 23, 33; 452, с. 29]). В 

результаті малі економіки сильніше залежні від трансфертів мігрантів (К. Істер 

[459], С. Анклесарія Айар [374]), які мають антициклічний та стабілізаційний 

ефект для їх економік (А. П. Гайдуцький [45]). Припускаємо, що це може 

компенсувати волатильність експортних надходжень. 

Причинами втечі мізків з малих країн є наступні: 

- виробництво в малих країнах є високоспеціалізованим, тому попит існує 

не на всі вміння; 

- малі країни часто спеціалізуються на сировинних товарах, тому попит на 

кваліфікованих працівників є відносно меншим; 

- вузька спеціалізація означає вразливість до зовнішніх шоків [451, с. 3]. 

На нашу думку, ще однією причиною є практично неможливість 

внутрішньої міграції для найменших країн. У великих і середніх країнах, навіть 

у менш розвинених країнах, є території з високим або принаймні відносно 

вищим доходом. Тому у громадян з бідніших регіонів є принципова можливість 

переїхати в інший регіон для підвищення свого доходу без необхідності 

адаптуватися до іншого регуляторного, культурного та мовного середовища. 

М. Бейне, Ф. Докьєр і М. Шифф також зазначають, що еміграція з малих 

країн чутлива до: 

- релігійної роздробленості – з малих країн емігрують у 3 рази більше; 

- ВВП на душу населення, але статистично незначно [391, с. 11-12]. 

За даними Світового банку станом на 2010 р. частка мігрантів у населенні 

в малих країнах становила 5,4% проти 1,2% у країнах, що розвиваються, та 3,1% 

у світі. Попередньо можна сказати, що в малих країнах не тільки вищий рівень 

еміграції, а й імміграції. У сфері міграції малі країни так само природньо є 

сильніше відкритими, як і до торгівлі та руху капіталу. Щодо втечі мізків, то дані 

за 2000 р. (останні опубліковані) показують, що рівень еміграції серед осіб з 
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вищою освітою був 65,5% у малих країнах, 7,9% у країнах, що розвиваються, і 

5,4% у світі. Тобто це підтверджує те, що проблема втечі мізків у малих країнах є 

на порядок гострішою, ніж у середньому. У 2014 р. персональні перекази з-за 

кордону становили 3,8% ВВП у малих країнах, 1,6% країнах, що розвиваються, і 

0,7% у світі. Щодо вартості переказу коштів, то у 2015 р. вона була практично 

однаковою в малих країнах і усіх країнах, що розвиваються [748]. 

З табл. 4.12 ми бачимо, що дійсно особливістю малих економік є 

залежність від персональних переказів, схильність до чистої еміграції, втеча 

мізків. Частковою компенсацією є вищі темпи зростання населення, але ця 

закономірність статистично незначуща. Проте дані вказують на відсутність 

вищої накопиченої міграції в малих економіках. 

 

Таблиця 4.12 

Участь економік різної величини у міжнародній міграції, 2009-16 рр. 

Показник 

Малі 

еконо-

міки 

Середні 

еконо-

міки 

Великі 

еконо-

міки 

р-рівень (F-тест / 

тест К.-У. / 

медіанний тест) 

Персональні перекази одержані, % 

ВВП 
7,1*** 3,2 1,5 0,000/0,000/0,000 

Накопичена імміграція, % населення 7,4 10,7 9,8 0,295/0,831/0,666 

Чиста річна імміграція, потоки, % 

населення 
-0,15* 0,34 0,18 0,002/0,000/0,001 

Рівень еміграції серед тих, хто має 

вищу освіту, %, 2000 р. 

31,6**

* 
12,5 6,7 0,000/000/0,000 

Зростання населення, % на рік 1,6* 1,5 1,1* 0,232/0,101/0,092 

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

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

***- р<0,01, **- р<0,05, *- р<0,1. 

Джерело: Розраховано автором за: [748]. 

 

Щодо особливостей міграційної політики, більші країни схильні до 

ліберального ставлення допуску мігрантів саме з малих країн, оскільки 

еміграційний потенціал останніх фізично обмежений (М. Фуджита та Ш. Вебер 

[491, c. 10-11], С. Анклесарія Айар [374]). Пропонуються включення до 

двосторонніх угод з малими країнами положень щодо повернення мігрантів та 
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адаптація системи освіти з нахилом на підготовку нішевих професій, які 

користуються попитом на національному чи закордонному ринку праці [391, 

с. 13; 456; 738, c. 6].  

Ефекти величини економіки для міжнародного руху факторів 

виробництва і валютно-фінансових зв’язків систематизовані нами у табл. Т.2. 

Оптимізація міжнародних фінансових, інвестиційних та міграційних 

відносин з урахуванням величини економіки. Більшість відповідних показників не 

мають оптимального рівня з точки зору максимізації економічного зростання, 

принаймні відмінності статистично незначущі (приплив ПІІ, портфельні 

інвестиції в облігації, реальна процентна ставка, рівень оподаткування прибутку, 

корупційне навантаження для бізнесу, легкість реєстрації власності, підключення 

до електромережі, забезпечення виконання контрактів, вирішення проблем 

неплатоспроможності, юридичний захист прав кредиторів і боржників, 

прозорість у державному секторі, співвідношення капіталу і активів банків, 

офіційна допомога у розвитку, забезпеченість валютними резервами, 

номінальний валютний курс, зростання населення, показники еміграції). Але 

нами виявлені такі основні ефекти та ефекти взаємодії у 2009-16 рр. 

В усіх економіках з відпливом ПІІ до 1,7% ВВП середньорічні темпи 

зростання ВВП (на душу населення) становили 1,6% (медіана 1,6%), а з 

сильнішим відпливом 0,1% (0,5%). На межі статистичної значущості негативний 

ефект надходжень портфельних інвестицій у великих економіках: якщо вони 

становлять до 1% ВВП середньорічні темпи зростання ВВП становили 2,1% 

(1,6%), а якщо такі надходження більші, то 0,3% (0,3%). Позитивний вплив 

справляють валові інвестиції (принаймні в країнах, що розвиваються). В країнах 

з валовими інвестиціями вище 24,6% ВВП середньорічні темпи зростання ВВП 

становили 2,1% (2,0%), а якщо інвестиції менші, то 1,1% (1,0%). На межі 

статистичної значущості позитивний вплив внутрішніх заощаджень. У середніх 

економіках (серед країн, що розвиваються) з часткою внутрішніх заощаджень у 

ВВП вище 18,5% середньорічні темпи зростання ВВП становили 3,3% (3,3%), а 

якщо заощадження менші, то 1,0% (1,7%). 
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В середніх економіках з часом на оплату податків більше 259 годин 

середньорічні темпи зростання ВВП становили 2,3% (2,2%), а якщо такий час 

коротший, то 1,1% (1,0%). У середніх економіках з кількістю податків більше 

28 годин середньорічні темпи зростання ВВП становили 2,6% (3,1%), а якщо 

кількість менша, то 0,9% (1,0%). У великих економіках подібна закономірність 

умовно статистично значуща. Тобто за вказаних умов спрощена система 

оподаткування може бути недоліком, а не перевагою. 

В середніх економіках з часом на забезпечення дотримання регуляторних 

вимог до 9,8% часу керівництва середньорічні темпи зростання ВВП становили 

2,6% (2,8%), а якщо цей час більший, то 1,7% (1,5%). Схожа умовно значуща 

закономірність існує у великих економіках (принаймні країнах, що 

розвиваються). На межі статистичної значущості негативний вплив великої 

кількості процедур для започаткування бізнесу у малих економіках, що 

розвиваються. Якщо така кількість до 7,8 середньорічні темпи зростання ВВП 

становили 2,1% (2,0%), а якщо цей час більший, то 1,0% (1,2%). У великих 

економіках з часом на заснування бізнесу понад 27,7 середньорічні темпи 

зростання ВВП становили 3,0% (2,9%), а якщо цей час коротший, то 1,0% (0,8%), 

що суперечить теоретичним припущенням. До того ж додаткове групування 

країн показує, що може насправді мати місце вплив рівня розвитку країни. 

Позитивний вплив скорочення кількості процедур для реєстрації власності в 

малих економіках не підтверджується достатньою різницею в медіанних темпах 

приросту ВВП. У великих економіках (принаймні країнах, що розвиваються) з 

часом на одержання операційної ліцензії до 28 днів середньорічні темпи 

зростання ВВП становили 3,7% (1,1%), а якщо цей час більший, то 2,8% (0,5%). 

У середніх економіках (з числа країн, що розвиваються) із індексом забезпечення 

прав власності вище 2.9 балів середньорічні темпи зростання ВВП становили 

4,2% (2,4%), а якщо індекс менший, то 4,6% (3,1%), але ця закономірність на 

межі статистичної значущості.  

Вплив зовнішнього боргу (публікується Світовим банком тільки для країн, 

що розвиваються) відносно експорту і первинних доходів відсутній, а вплив 
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зовнішнього боргу відносно ВНД умовно статистично значущий і залежить від 

розміру економіки. В малих економіках з боргом вище 45% ВНД середньорічні 

темпи зростання ВВП становили 2,4% (2,1%), інакше 1,5% (1,5%). У середніх 

економіках з боргом навпаки до 45% ВНД середньорічні темпи зростання ВВП 

становили 2,8% (3,1%), інакше 1,3% (1,5%). Це пояснюється вищою часткою 

пільгових позик для малих економік. Позитивний ефект від різних показників 

первинного короткострокового боргу для малих і великих економік на межі 

статистичної значущості. В малих економіках з обслуговуванням зовнішнього 

боргу понад 12% експорту і первинних доходів середньорічні темпи зростання 

ВВП становили 2,8% (2,8%), інакше 1,6% (1,5%). У середніх економіках з 

вартістю обслуговування зовнішнього боргу до 4% ВНД середньорічні темпи 

зростання ВВП становили 3,2% (3,3%), інакше 1,3% (1,5%). У результаті 

незважаючи на номінально вищий зовнішній борг у малих економіках, проблема 

заборгованості критична саме для середніх економік. 

В малих економіках з пільговим боргом до 40% всього зовнішнього боргу 

середньорічні темпи зростання ВВП становили 2,5% (2,7%), інакше 1,6% (1,4%) 

– різниця умовно значуща. В середніх економіках з часткою пільгового боргу 

навпаки вище 40% середньорічні темпи зростання ВВП становили 3,6% (4,0%), 

інакше 1,6% (1,5%). Тобто хоча пільгові позики частіше надаються малим 

економікам, вони є ціннішими для середніх економік. У випадку малих 

можливий зворотній вплив: пільгові позики надаються країнам з найважчою 

економічною ситуацією. Такий самий ефект може пояснювати відсутність 

статистично значущого ефекту від офіційної допомоги у розвитку.  

У великих економіках з валютними резервами 5,1 місяців імпорту і вище 

середньорічні темпи зростання ВВП становили 2,7% (2,6%), інакше 0,7% 

(0,6%), але цей ефект накладається на ефект рівня розвитку, тому однозначні 

висновки не можна зробити. У великих економіках з реальною ревальвацією 

вище 0,4% на рік середньорічні темпи зростання ВВП становили 2,4% (1,6%), 

інакше 0,8% (0,5%). Інакше кажучи, сильна реальна ревальвація корисна 

переважно великим економікам, але ми не можемо виключати дію спільної 
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причини, наприклад, якщо зростання експорту стимулює як економічне 

зростання, так і реальну ревальвацію. 

В середніх економіках з накопиченою міграцією до 8,9% населення 

середньорічні темпи зростання ВВП становили 2,5% (2,3%), інакше 0,3% (0,2%). 

Схожа закономірність серед великих країн, ймовірно, насправді пояснюється 

різницею у рівні розвитку. В усіх країнах з чистою імміграцією до 0,08% 

населення на рік середньорічні темпи зростання ВВП становили 1,8% (1,7%), 

інакше 0,5% (0,5%). Враховуючи, що середні (медіани) по двох діапазонах 

значень чистої міграції становили -0,30% (-0,14%) і 0,75% (0,45%), ефект зміни 

населення і ефект зростання ВВП на душу населення майже компенсують один 

одного, якщо розглядати вплив на сукупне зростання ВВП країни. 

У табл. 4.13 систематизовані рекомендації для країн у сфері 

міжнародного руху факторів виробництва і фінансових відносин.  

Співставляючи фактичні й оптимальні показники зовнішньої торгівлі з 

табл. 4.7 – 4.12 і 4.13, приходимо до висновку, що перевагами, які посилюють 

малі економіки є низький відплив ПІІ, зовнішні запозичення. Посилює середні 

економіки достатньо високий рівень внутрішніх заощаджень; послаблює 

помірний рівень пільгової частини зовнішнього боргу, і можливо імміграція. 

Великі економіки користуються перевагами низької залежності від припливу 

портфельних інвестицій в акції. Послаблює великі економіки тривалість 

очікування видачі операційної ліцензії, можливо мала кількість податків і 

реальна девальвація валюти. Середні та великі економіки послаблює відплив ПІІ. 

 

4.3. Міжнародна інтеграція в умовах асиметрії економічних потенціалів 

країн 

 

Результатами реалізації міжнародної інтеграційної політики є 

формування інтеграційних блоків. Торговельна інтеграція характерна для 

початкових етапів, у той час як економічний та / або валютний союз є 

прикладом глибокої інтеграції. 
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Таблиця 4.13 

Оптимальні параметри інвестиційних, фінансових та міграційних 

показників 

Показник 

Мала 

еконо-

міка 

Середня 

еконо-

міка 

Велика 

еконо-

міка 

Прямі іноземні інвестиції, відплив, % ВВП <1,7 <1,7 <1,7 

Портфельні інвестиції в акції, чисті надходження, % 

ВВП 
  <1,0 

Валові інвестиції, % ВВП >24,6 >24,6 >24,6 

Валові внутрішні заощадження, % ВВП  >18,5  

Час на оплату податків, годин  >259  

Кількість податків, шт.  >28 >28 

Час на забезпечення дотримання регуляторних 

вимог, % часу керівництва фірм  
 <9,8 <9,8 

Кількість процедур започаткування бізнесу, шт. <7,8   

Час для одержання операційної ліцензії, днів   <28 

Індекс CPIA прав власності та правового управління 

(6 = найкраща ситуація) 
 >2,9  

Зовнішній борг, % ВНД >45 <45  

Обслуговування зовнішнього боргу, % експорту 

товарів, послуг та первинного доходу 
>12   

Обслуговування зовнішнього боргу, % ВНД  <4  

Пільговий борг, % зовнішнього боргу <40 >40  

Зростання реального ефективного валютного курсу, 

% на рік 
  >0,4 

Накопичена імміграція, % населення  <8,9  

Чиста річна імміграція, потоки, % населення <0,08 <0,08 <0,08 

Джерело: Розраховано автором за: [748]. 

  

Торговельна інтеграція є важливим фактором зниження транзакційних 

витрат для досягнення вищого рівня економічного добробуту. Проте переваги 

та втрати від інтеграції розподілені нерівномірно між країнами-членами 

торговельного блоку. Одним з факторів, який визначає це, є співвідношення 

величини економік країн-учасниць торговельної інтеграції. Валютна інтеграція 

не так розповсюджена як торговельна. Але ефекти валютної інтеграції так само 

по різному проявляються у країнах з різною величиною економіки. Асиметрія 

впливу єдиної валюти та спільної монетарної політики впливає на мотивацію 
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країн при входженні до валютного союзу та створює необхідність у розробці 

компенсаторних механізмів. Величина економіки країн також може впливати 

на рішення про розширення економічних союзів. 

Дослідження наслідків торговельної інтеграції є доволі популярними, 

зважаючи на наявність широкого кола об’єктів для вивчення з числа зон вільної 

торгівлі, а також митних союзів. Як основні ефекти торговельної інтеграції 

виокремлюють позитивний ефект створення й негативний ефект відхилення 

торгівлі. У сфері валютної інтеграції у більшості досліджень аналізуються 

ефекти лише на прикладі єврозони. Далеко не завжди відбувається порівняння з 

ефектом величини економіки для країн за межами валютних союзів. Також, як 

правило, дослідження використовують дані, які не охоплюють кризовий та 

посткризовий період починаючи з 2008 р. Оскільки глобальна фінансова-

економічна криза могла суттєво вплинути на ефекти від валютної інтеграції, 

одержані раніше наукові результати потребують додаткової емпіричної 

перевірки. Малопоширені дослідження, в яких прогнозується динаміка 

розширення інтеграційних утворень на основі кількісної оцінки потреб і 

можливостей у сфері економічної сили. 

Торговельна інтеграція. По-перше, розглянемо економічні стимули до 

інтеграції. Більшість дослідників вказує на сильніший виграш малих країн від 

скасування торговельних бар’єрів. Дослідження економічних переваг малих 

економік від торговельної інтеграції систематизовані нами у табл. У.1. Вони 

полягають у ліквідації викривлення цін, наближенні умов для бізнесу до рівня 

великих економік за рахунок ефекту масштабу, збільшенні асортименту товарів. 

Відносний виграш також обумовлений сильнішою залежністю малих країн від 

зовнішньої торгівлі. А за межами торговельних блоків малі економіки частіше 

страждають від ефекту відхилення торгівлі. Економічні стимули в рамках ефекту 

масштабу проявляються і при інтеграції у сфері послуг. Наводяться часткові 

докази переваг менших економік у середині єдиного ринку ЄС.  

Незважаючи на позитивні стимули в теорії, на практиці малим країнам 

може бути складніше інтегруватися. Дослідження бар’єрів для торговельної 
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інтеграції малих країн подані у табл. У.2. Малі економіки на практиці рідше 

утворюють ЗВТ і пізніше приєднувалися до ГАТТ. Але ми маємо сказати, що у 

випадку пострадянських країн остання закономірність не спрацьовує: Україна 

приєдналася до СОТ 8-ю, а Росія навіть 9-ю.  

Поясненням недостатньої схильності до інтеграції малих країн може бути 

наявність і негативних стимулів. Раніше перепоною була низька інтенсивність 

торгівлі найменш розвинутих країн з країнами-сусідами. Проте тут грає 

важливішу роль рівень розвитку, а не величина країни. До того ж пізніше 

дослідження П. Вуякович вказує на зворотну закономірність: малі країни 

інтенсивніше торгують з територіально близькими країнами [737, с. 14]. Ризики 

для малих країн становлять зниження доходів бюджету від мита, ефект 

відхилення торгівлі (у випадку вузькорегіональної, а не глобальної інтеграції), 

рентні відносини та бар’єри входу на ринок, переміщення виробництва у більші 

економіки, зростання волатильності економіки. 

Другий аспект – політичні стимули (див. табл. У.3). Малим країнам 

складніше впливати на правила гри в інтеграційному блоці. Проблема поступок 

у сфері економічного суверенітету у них найбільша. Це може дестимулювати їх 

участь в інтеграційних блоках. Великі ж країни переслідують швидше 

політичні цілі, ніж економічні (на нашу думку, в сфері економічних йдеться 

також про посилення впливу власного великого бізнесу).  

З іншого боку, політичний виграш в умовах глобальної торговельної 

лібералізації одержують малі країни (за умов їх визнання), а зростання кількості 

країн у світі стало стимулом для глобального зниження середнього рівня 

тарифного захисту. У випадку України сама по собі політична незалежність 

фактично одержала економічне підґрунтя в умовах торговельної лібералізації в 

світі та збереження вільної торгівлі в рамках СНД. Розпад СРСР, 

Чехословаччини та СФРЮ самі по собі стали стимулом для оформлення 

торговельних інтеграційних зв’язків між новими країнами та з рештою світу.  

Як ми бачимо, малі країни мають більше економічних стимулів до 

торговельної інтеграції, а великі – політичних. Баланс цих стимулів досягається 
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якщо різниця у розмірі країн-учасниць невелика. Нерівність же може бути 

стимулом для дезінтеграції, якщо є відчуття несправедливого розподілу переваг 

та втрат у межах інтеграційного утворення. 

Дослідження переговорної сили та збалансованості торговельних 

інтеграційних угод систематизовані нами у табл. У.4. Малі країни мають гірші 

позиції на переговорах про торговельну інтеграцію внаслідок фіксованих витрат 

на переговори, меншого досвіду, обмежених людських ресурсів для ведення 

переговорів. Тому менший природний виграш великих економік від інтеграції 

може бути компенсований кращими для них умовами інтеграційної угоди.  

 З іншого боку, можливий і зворотний ефект: ЄС при торговій інтеграції 

надає фінансову допомогу, яка може принаймні частково компенсувати 

потенційну асиметрію у доступі на ринки. Наприклад, порівняно з попередніми 

преференціями на невзаємній основі угоди з середземноморськими країнами про 

асоціацією є фактично асиметричними на користь ЄС у сфері торговельного 

режиму (оскільки усувають попередню асиметрію на користь країн-партнерів), 

але з іншого боку також передбачається фінансова допомога з боку ЄС.  

Якщо розглянути рівень глобальної торговельної інтеграції, при вступі до 

СОТ сильніші економіки внаслідок свого розміру (Китай, Росія) або статусу 

експортерів енергоносіїв (Росія, країни Перської затоки) як правило змогли 

домовитися про вищі середні рівні зв’язаного імпортного тарифу, ніж слабші 

інші нові країни-члени СОТ (якщо не розглядати країни з пільговим статусом 

як країни з найнижчим рівнем розвитку).  

Посилення переговорних позицій малих і середніх економік можна 

досягти завдяки коаліціям країн, колективним переговорам, ініціативі у 

переговорах. Рекомендується також відкриття ринку малих країн по мірі 

досягнення цільових економічних показників для плавної адаптації. 

Незважаючи на відносний економічні переваги малих економік, вони 

залишаються не повністю реалізованими. Неповнота інтеграції на практиці, все 

ще обумовлює відносний виграш великих країн у рамках глобальної чи 

регіональних економічних систем. Ефект кордону залишається, але залежить від 
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глибини інтеграції. На це вказують дослідження, які провели К. Колін і Д. Новий 

[436] та Х. Фоад [480] на прикладі торгівлі США і Канади та всередині ЄС. 

 Важливим аспектом є бажана конфігурація інтеграційного блоку Бажані 

партнери по інтеграції для малих країн – великий інтеграційний блок: так 

мінімізується ефект відхилення торгівлі (М. Шифф [659]). А існуючі торговельні 

блоки можуть прагнути розширюватися за рахунок малих країн (Г. Бекер [389]). 

Зазначалося, що малі економіки одержують непропорційно більші 

односторонні торговельні преференції (С. Анклесарія Айар [374]). Ми можемо 

сказати, що легше надати преференційний доступ на ринок великій кількості 

малих країн, ніж декільком великим країнам. Ці преференції також частково 

пояснюють сильнішу торговельну відкритість малих країн. Але існує тенденція 

до ерозії торговельних преференцій для малих країн ([673, c. 29]). Але як ми 

бачимо з політики ЄС, якщо розмір економіки зростає за рахунок збільшення 

ВВП на душу населення до рівня вище середнього, преференції в рамках 

Загальної схеми преференцій скасовуються. Тому проблема обмеження 

преференційного доступу з часом стосується не тільки малих економік. 

Якщо виходити з наших розрахунків за даними [748] (див. табл. 4.6), то 

можливо порівняти ефекти від зростання експорту та від митних тарифів. 

Зростання експорту (у тому числі завдяки ефекту створення торгівлі) є 

позитивним для всіх країн, але найчастіше реалізується малими економіками. 

Ефект митних тарифів негативний для малих економік, позитивний для 

середніх економік і статистично незначущий для великих економік. Відповідно, 

передбачається, що зниження мита має протилежний ефект. Тому в малих 

економіках є два позитивні ефекти (від зростання експорту і скасування митних 

тарифів), у великих – один позитивний (від зростання експорту). У середніх 

економіках є позитивний ефект зростання експорту і негативний від скасування 

митних тарифів, проте ми не можемо визначити домінуючий ефект. 

Що стосується ефекту створення і відхилення торгівлі то їх вплив на 

економічний добробут і економічну силу не однаковий. Ефект створення торгівлі 

є позитивним для добробуту країн-учасниць торговельного блоку (зони вільної 
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торгівлі або митного союзу) і нейтральним для третіх країн. Для економічної 

сили, яка вимірюється відносно сили інших країн світу, у випадку країн-членів 

ефект створення торгівлі є як правило позитивним, а для сили третіх країн 

негативним, адже останні вимушені за інших рівних умов розвиватися 

повільніше, ніж країни-члени. Внаслідок інтеграції тільки в останніх 

зменшуються середні витрати внаслідок скорочення неефективного виробництва 

і збільшується споживання. Ефект відхилення торгівлі негативно відображається 

на імпортуючій країні-члені, експортуючих третіх країнах з ефективним 

виробництвом, проте штучно підвищує конкурентоспроможність за рахунок 

тарифних преференцій тих країн-членів, де виробництво менш ефективне, ніж в 

третіх країнах. Відповідно, він принаймні в теорії може посилити економіку 

менш успішних країн, які реалізують вдалу інтеграційну політику. 

Висновки щодо ефектів величини економіки для міжнародної 

торговельної інтеграції систематизовані нами у табл. У.5. 

Валютно-фінансова інтеграція. В асиметричних валютних союзах, за 

участі країн різної величини, більший виграш характерний для малих країн (див. 

приклади досліджень у табл. У.6). Як і за торговельної інтеграції, малі економіки 

набувають переваг ефекту масштабу та кращої стабільності. Ми можемо 

припустити, що оскільки до створення валютного союзу інтернаціоналізованими 

валютами були валюти великих економік, а в умовах валютного союзу частка 

країн в емісії спільної валюти залежить від розміру економіки та населення, то 

малі країни сильніше виграють від інтернаціоналізації нової спільної валюти 

завдяки сеньйоражу. Також відкриті малі економіки сильніше залежать від 

коливань валютних курсів, тому захист від валютних ризиків завдяки 

колективній валюти буде для них кориснішим ніж для великих економік. 

Відносний виграш малих країн підтверджується принаймні для ЄС у 

дослідженнях, які охоплювали період до фінансової кризи 2008 р. Він полягав у 

швидшому зростанні зовнішньої торгівлі, ВВП, кращому балансі державного 

бюджету, нижчому рівні безробіття, нижчих процентних ставках, непропорційно 

більшій кількості голосів при прийнятті рішень у межах валютного союзу. 
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Але валютний союз може створювати також відносний виграш для 

великих економік і ризики для малих країн (це показують дослідження у табл. 

У.7). Малі економіки в рамках ЄВС принаймні до кризи 2008 р. мали вищу 

інфляцію та волатильність відносних цін. Передбачається вища волатильність 

ВВП. Особлива вразливість малих економік до асиметричних шоків змушує їх 

проводити активнішу фіскальну та зарплатну політику. Саме тому синхронність 

ділових циклів, на нашу думку, є важливою передумовою валютної інтеграції, 

особливо в умовах асиметрії розміру країн-членів. Ще один ефект, на нашу 

думку, це проблема морального ризику для малих країн. В умовах тісної 

валютно-фінансової інтеграції, зменшення сприймаємого ризику і вирівнювання 

процентних ставок галузеві стратегії диверсифікації інвестування заміщають 

покраїнові стратегії. В результаті інвестори починають інвестувати в ризиковані 

активи в малих країнах, що може спровокувати виникнення кризи. Також вища 

інфляція у малих країнах призводить до реальної ревальвації валюти для них, що 

провокує дефіцит торговельного балансу і накопичення зовнішнього боргу. 

Третя група ефектів – це неоднозначні ефекти, пов’язані з асиметрією 

розміру економік (див. табл. У.8). Спільна монетарна політика має різний рівень 

активності для економік різного розміру, але конкретний ефект залежить від 

величини боргу. На основі висновків Р. Форсліда [481, с. 15] ми можемо 

припустити, що малі країни мають бути зацікавленими у тому, щоб валютний 

союз створювався не як перша, а як пізніша стадія інтеграції: після торговельної 

та секторальної інтеграції. Економіки середнього розміру у складі валютного 

союзу також мають власну особливість – у них найвище зростання зарплат 

порівняно з великими та малими економіками. У великих економіках профспілки 

занепокоєні рестриктивною реакцією центрального банку, у малих зарплати 

стримуються міркуваннями збереження експортної конкурентоспроможності. 

Валютно-фінансова інтеграція в широкому розумінні відбувається також 

на рівні участі країн у міжнародних фінансових інституціях. М. Їранкова 

зазначає, що малі країни мають відносні переваги від членства в міжнародних 

організаціях [549]. Дійсно, наприклад, частина голосів і квот у МВФ 
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розподіляється незалежно від величини економіки порівну між країнами. Тому 

можемо сказати, що малі країни непропорційно більше можуть бути 

представлені у міжнародних фінансових організаціях. З іншого боку, на нашу 

думку, якщо використовується оцінка ВВП за валютним курсом, будуть менше 

представлені малі економіки з нижчим рівнем розвитку. Але якщо на розподіл 

голосів впливають показники експорту, то відкриті малі економіки 

отримуватимуть переваги. Зазначимо, що в МВФ квоти розраховуються на 

основі ВВП (за валютним курсом і ПКС), операцій за поточним рахунком 

платіжного балансу, економічної волатильності та міжнародних резервів [97]. 

Також К. Істер стверджує, що малі країни не так ефективно беруть участь 

у міжнародних фінансових переговорах [459, c. 405]. У тому ж самому МВФ 

частка малих країн незначна. А США одноосібно чи разом з іншими великими 

країнами можуть фактично блокувати ініціативи менших країн. Одним з 

проявів цього є те, що суворе регулювання відносно офшорних фінансових 

центрів створює проблеми для малих країн [707, с. 78], які об’єктивно змушені 

мати ліберальніше фінансове законодавство. Хоча це не означає, що вони не 

зловживали подібною практикою, а отже посилення якості фінансового 

регулювання все ж потрібно.  

Далі проведемо кількісну оцінку ефектів валютної інтеграції для малих і 

великих економік. У нашому дослідженні ми використовуємо сучасніші дані 

(джерело: [749]) – за 2002-2015 рр. Цей період також розбивається навпіл: 2002-

2008 і 2009-2015 рр. для перевірки стійкості тенденцій. У нашій вибірці країн 

знаходяться країни, які мали дохід на душу населення у 2015 р. не нижче 

показника Хорватії. У вибірку також включені Болгарія та Румунія, але 

виключені країни-експортери нафти (Перської затоки тощо) з міркувань 

залежності від кон’юнктури ринку енергоносіїв. Ці країни поділяються на ті, 

що входять у валютний союз – єврозону (принаймні більшу частину періоду) та 

решту країн, а також на відносно великі економіки (ВВП за валютним курсом 

понад 250 млрд дол. у 2015 р.) та відносно малі економіки. 

Ми аналізуємо такі залежні змінні (середні значення за період або 
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приріст): поточний рахунок платіжного балансу відносно ВВП, борг загального 

уряду відносно ВВП, чисте кредитування / запозичення загальним урядом 

відносно ВВП (фактично баланс державного бюджету), доходи загального 

уряду відносно ВВП, витрати загального уряду відносно ВВП, приріст ВВП, 

валові національні заощадження відносно ВВП, інфляція (за індексом 

споживчих цін), загальні інвестицій відносно ВВП, рівень безробіття, приріст 

експорту товарів та послуг, приріст імпорту товарів та послуг). 

Для початку ми використовуємо дисперсійний аналіз для виявлення 

ефекту взаємодії між приналежністю до валютного союзу та величиною 

економіки за даними за весь період. Проте зокрема обмежена кількість 

спостережень призвели до того, що дисперсійний аналіз не виявив статистично 

значущих ефектів взаємодії. Наближений до значущих результатів лише такий: 

за межами валютного союзу малі економіки мають дефіцит поточного рахунку 

платіжного балансу -5% ВВП, а великі 3,8%; у межах валютного союзу різниця 

нижча -1,9% і 1,6% відповідно (р=0,11). Тобто валютний союз знижує схильність 

малих країн до дефіциту, а великих – до профіциту платіжного балансу. 

Проте дисперсійний аналіз як метод має недолік – дискретний характер 

поділу країн на малі та великі економіки із штучним пороговим рівнем. Тому 

далі ми розраховуємо кореляцію між залежними змінними та величиною 

економіки (ES – частка країни у світовому ВВП за ПКС у %) окремо для країн у 

валютному союзі (ВС) та для країн за межами валютного союзу (БВС). Якщо 

кореляції суттєво різняться і ця закономірність відносно стійка у часі 

(перевіряється шляхом розрахунку аналогічних кореляцій для двох підперіодів), 

то ми можемо говорити про наявність різниці у ефектах валютного союзу для 

малих і великих країн. У результаті з’ясовано такі результати (див. табл. 4.14). 

Кореляція для приросту ВВП знизилася після кризи 2008 р. Різниця у 

кореляціях для валових національних заощаджень існувала лише за рахунок 

періоду 2002-2008 рр., потім вона зникла. У валютному союзі та за його межами 

негативна кореляція для безробіття зменшилася після кризи 2008 р. Цікавість 

також представляють попередні висновки  про те,  що до  2009  р.  у  валютному  
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Таблиця 4.14 

Результати кореляційного аналізу зв’язку величини економіки та 

залежних змінних в умовах валютного союзу або без валютного союзу 

Показник / позначення, одиниці виміру Кореляція 

ВС 

Кореляція 

БВС 

Спосіб 

вимірювання ES 

Приріст державного боргу / 

GGD, п.п. від ВВП 

-0,12 0,45 без перетворення 

Чисте первинне кредитування загальним 

урядом / GGNPL, % ВВП 

0,25 -0,36 без перетворення 

Доходи бюджету / GGR, % ВВП 0,39 -0,05 логарифм  

Витрати бюджету / GGE, % ВВП 0,47 0,00 логарифм  

Середньорічний приріст ВВП / GDPg, % -0,48 -0,12 логарифм 

Зростання валових національних 

заощаджень / GNS, % ВВП 

0,24 -0,19 без перетворення 

Рівень безробіття / UNEM, % 0,23 -0,42 логарифм 

Джерело: розраховано автором за даними [749]. 

 

Таблиця 4.15 

Результати регресійного аналізу впливу величини економіки на 

залежні змінні в умовах валютного союзу або без валютного союзу 

Залежна змінна GGD GGNPL GGE GDPg UNEM 

Група країн БВС БВС ВС ВС БВС 

Константа 10 0,19 47,9 1,03 6,5 

Регресійний коефіцієнт для ES 4 -0,34 1,4 -0,36 -0,76 

R
2 

0,20 0,13 0,22 0,23 0,18 

p 0,014 0,059 0,067 0,062 0,022 

N 29 28 16 16 29 

Serial cor. -0.04 -0,19 -0,21 -0,05 -0,29 

Джерело: розраховано автором за даними [749]. 

 

союзі була негативна кореляція логарифму величини економіки із зростанням 

експорту та імпорту (-0,54 і -0,60) при тому, що за межами союзу кореляція була 

близькою до 0. З 2009 р. кореляція вже в обох групах країн стала близькою до 0. 

У табл. 4.15 ми вказуємо статистично значущі результати регресійного аналізу. 

Отже, великі економіки виграють від валютної інтеграції за рахунок 

кращої збалансованість державного бюджету в кризові часи, стримування 
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зростання державного боргу та у спокійні часи – нижчої інфляції, але мають 

непропорційно менше представництво у керівних органах валютного союзу, 

вищі реальні процентні ставки та безробіття, зниження профіциту поточного 

рахунку. Для великих країн єврозони також характерні вищі витрати та доходи 

державного бюджету відносно ВВП, але це пов’язане не стільки з валютним 

союзом, скільки з економічною моделлю континентальної Західної Європи. 

Малі економіки більше виграють від валютної інтеграції внаслідок таких 

ефектів: зниження премії за валютний ризик та витрат на функціонування 

центрального банку, краща стабільність валюти, сеньйораж внаслідок 

інтернаціоналізації спільної валюти, непропорційно більше представництво у 

керівних органах валютного союзу, нижчі реальні процентні ставки (порівняно з 

великими країнами валютного союзу), менший дефіцит поточного рахунку. Малі 

країни зіштовхуються і з негативними ефектами валютного союзу: втрати від 

асиметричних шоків, моральний ризик, реальна ревальвація валюти, зростання 

зовнішнього і державного боргу, сильніший вплив негнучкості зарплат на 

волатильність ВВП та у спокійні часи – зменшення валових заощаджень. 

Детальніше висновки щодо конкретних ефектів величини економіки для 

валютної інтеграції вказані нами у табл. У.9. 

Прогнозування темпів розширення економічного союзу ЄС з урахуванням 

величини потенційних країн-членів. У сучасну епоху країна може збільшувати 

свою відносну економічну силу за рахунок темпів економічного зростання 

вище середньосвітових або прив’язки до себе економічних інтересів інших 

країн. Економічні союзи мають ще один спосіб – залучення нових країн-членів. 

Подібним способом підтримувалася економічна сила ЄС напряму (власне 

приєднання) і опосередковано (перспективи членства). 

Для прогнозування подальшого розширення ЄС необхідно враховувати 

два аспекти: стимули і можливості. В умовах динамічного економічного 

зростання новітніх економік частка старих країн-членів ЄС скорочувалася 

навіть до світової фінансової кризи 2008 р. Але кожне нове розширення 

практично відновлювало вагу ЄС у новому складі у світовому валовому 
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продукті (ми беремо дані по ВВП за ПКС у Світовому економічному огляді 

МВФ [749]). З приєднанням Греції у 1981 економічна вага ЄС становила 22,5, 

але впала до 21,6% у 1985 р. З приєднанням Іспанії та Португалії в 1986 р. вага 

зросла до 24% і впала до 21% у 1994 р. З приєднанням Австрії, Фінляндії та 

Швеції в 1995 р. вага зросла до 22,2% і впала до 20,4% у 2003 р. З приєднанням 

10 нових країн у 2004 р. вага зросла до 21,7% і впала до 20,7% у 2006 р. З 

приєднанням Болгарії та Румунії в 2007 р. вага зросла до 20,8%. Тобто за 

рахунок розширення ЄС успішно вдавалося десятиліттями зберігати свою 

економічну вагу в світі на рівні близько 21-22%. 

Але приєднання Хорватії у 2013 р. відповідало вазі у 17,5%, тобто не 

компенсувало навіть річну втрату у відносній економічній силі (17,9% у 

2012 р.). Вага ЄС у 2015 р. становить 17% і за прогнозами знизиться у 2020 р. 

до 15,5%. Додаткових ризиків додає проблема виходу Великобританії з ЄС. Для 

відновлення до 2020 р. поточної ваги 17% ЄС необхідно приєднати усі фактичні 

та потенційні країни кандидати (Західнобалканські країни і Туреччина), а для 

ваги 21% – також країни ЄАВТ і колишні республіки європейської частини 

СРСР, і це за умов залишення Великобританії у складі союзу. Тобто для такого 

сценарію є принаймні один стимул – збереження економічного ваги ЄС у світі. 

Але він надзвичайно малоймовірний враховуючи брак можливостей. 

Суперечливими та частковими, але альтернативними засобами є: 

- прискорення економічного розвитку завдяки інноваціям (найкращий 

варіант, але ускладнений в умовах мобільності капіталу і технологій); 

- неповна інтеграція з ширшим колом країн для прив’язки до себе їх 

економічних інтересів (Трансатлантичне торговельне та інвестиційне 

партнерство, угоди про асоціацію); 

- повільне економічне зростання в інших економічних центрах світу (але, 

наприклад, Китай навіть при уповільненні зберігає вищі темпи зростання); 

- як не парадоксально міграційна криза, яка може бути аналогом 

розширення, але без територій і матеріальних активів – лише за рахунок 

людського капіталу. 
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Якщо розглянути проблему під кутом можливостей, то ключовим 

питанням є середня швидкість розширення у млн нового населення на рік. Ми 

надаємо перевагу швидкості за населенням, так як швидкість за ВВП нових 

країн-членів суперечить припущенню, що легше інтегрувати країни з вищим 

рівнем розвитку. 

У 1986 р. ЄС включив у свій склад країни із населенням понад 48 млн 

осіб (тобто за 5 років після попереднього розширення ЄС в умовах часткової 

економічної стабільності (середній приріст ВВП ЄС 1,55%) розширювався із 

швидкістю близько 9,7 млн осіб на рік), у 1995 р. близько 22 млн осіб (тобто за 

9 років в умовах часткової стабільності (2,27%) – близько 2,5 млн осіб на рік), у 

2004 р. включив у свій склад країни із населенням близько 74 млн осіб (за 9 

років в умовах стабільності (2,53%) – близько 8 млн осіб на рік), у 2007 р. – 

понад 28 млн (за майже 3 роки в умовах стабільності (2,77%) – близько 11 млн 

на рік), а у 2013 р. – понад 4 млн (за 6 років нестабільності (0,85%) – близько 

0,7 млн на рік). Як бачимо в умовах фінансово-економічних потрясінь потреби 

у розширенні зросли (для збереження економічної ваги у світі), проте 

можливості економічно підтримувати процеси розширення різко погіршилися. 

Якщо побудувати за цими даними логарифмічну модель залежності швидкості 

розширення (див. рис. 4.2) вийде формула: 

U=0,4814e
1,0884x

,                                         (4.1) 

де U – швидкість розширення ЄС, млн осіб у нових країнах-членах на рік; х – 

середні темпи економічного зростання у ЄЕС/ЄС з моменту попереднього 

розширення, %. 

Коефіцієнт детермінації становить 0,51. Але враховуючи малу кількість 

спостережень, модель не можна назвати надійною. Тому це лише приблизний 

орієнтир. Проте вона дає усереднені прогнозні оцінки порівняно з 

альтернативною лінійною моделлю або логарифмічною моделлю без урахування 

розширення 1985  р., останнє зміщує вгору оцінки швидкості за помірних  темпів  

економічного  зростання.   Але  цілком  очікуваними  будуть темпи розширення  
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Рис. 4.2. Залежність темпів розширення ЄС від темпів економічного 

зростання 

Джерело: складено автором за даними [749]. 

 

швидші ніж при приєднанні Хорватії (так як найгостріший епізод фінансової 

кризи вже минув у 2009 р.) і повільніші ніж при розширеннях 1986, 2004 та 

2007 рр. (навряд чи слід очікувати тривалого періоду швидкого зростання). 

Якщо припускати, що середні теми економічного зростання в ЄС з 2013 р. 

становили би упродовж 5 років 1,5% (згідно прогнозів МВФ), можна очікувати 

швидкість розширення 2,5 млн осіб на рік. Тобто до 2019 р. теоретично є 

можливості приєднання до ЄС Албанії, Македонії, Сербії та Чорногорії, які є 

достатньо невеликі за населенням країни кандидати. Проте відстрочити цей 

процес можуть тривалість реформ і переговорів про приєднання та приплив 

біженців. Останнє може призвести до відстрочки розширення на період від 1 

року (якщо приплив різко припиняється) до 3-4 років (якщо масовий приплив 

мігрантів триватиме декілька років). 

У подальшому МВФ прогнозував приріст ВВП у ЄС на рівні близько 1,9%. 

Ми розглядатимемо це як найімовірніший сценарій. Як песимістичний сценарій 
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розглядатимемо 1,5%, а оптимістичний 2,6%. Відповідно, швидкість розширення 

може становити від 2,5 до 8 млн осіб на рік. Наші розрахунки щодо часу для 

гіпотетичного приєднання інших країн Європи згідно формули (4.1) показані в 

табл. 4.16. При цьому, час для відповідної країни додається до часу для країн, які 

вступатимуть у ЄС раніше неї. Зазначимо, що ми враховуємо лише можливості 

ЄС до приєднання, самі країни можуть і не забажати приєднуватися. 

Таблиця 4.16 

Розрахований час для приєднання країн Європи до ЄС, років 

Групи країн Найбільш 

ймовірний 

сценарій 

Песимістичний 

сценарій 

Оптимістичний 

сценарій 

Боснія і Герцеговина, Косово 1,5 2,2 0,7 

Туреччина 21 33 10 

Ісландія, Норвегія, Швейцарія 3,7 5,8 1,7 

Грузія, Молдова 1,9 2,9 0,9 

Україна 11 17 5,2 

Азербайджан, Білорусь, Вірменія 5,8 8,9 2,7 

Росія 38 59 18 

Розраховано автором за даними [749]. 

  

Найоптимістичніший сценарій для України (після чотирьох 

Західнобалканських країн і попереду решти країн Європи, за умов відновлення 

швидкого економічного зростання в ЄС та припинення міграційної кризи) – це 

членство у 2026 р. Найбільш ймовірні інші сценарії – близько 2037 р. (після 

всіх Західнобалканських країн, за міграційної кризи середньої тривалості, разом 

з Грузією і Молдовою) або 2058 р. (також після Туреччини). 

Найпесимістичніший сценарій – 2085 р., що знаходиться за межами горизонту 

ефективного прогнозування (як і у випадку інших країн). 

Для Туреччини найоптимістичніший сценарій – 2031 р., проте більш 

ймовірний – 2050 р. Для Росії (враховуючи ймовірну черговість) 

найоптимістичніший сценарій – 2060 р., а найбільш ймовірний вже виходить за 

межі горизонту ефективного прогнозування.  

Проте це не означає, що всі розглянуті країни Європи не зможуть 
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скористуватися перевагами поглиблення інтеграції без надання членства значно 

раніше розрахованих нами дат. Також зазначимо, що розширення з одного боку 

можуть прискорити подальші розширення за рахунок зростання економічної 

сили (вихід Великобританії, відповідно, може уповільнити), з іншого боку – 

уповільнити внаслідок збільшення витрат на адаптацію нових країн-членів. 

Отже, зниження ваги ЄС у світовій економіці особливо гостро проявилося 

в кризові часи, що може компенсувати розширення за рахунок майже всієї решти 

країн Європи зі швидкістю декілька мільйонів осіб населення на рік або частково 

альтернативні засоби (прискорення економічного розвитку, неповна інтеграція з 

третіми країнами, уповільнення зростання в країнах-конкурентах, імміграція). 

Приєднання України до ЄС у довгостроковій перспективі можливе за умов 

оптимістичного або найбільш ймовірного сценарію розвитку ЄС та після 

менших за розміром Західнобалканських економік та, можливо, Туреччини та 

асоційованих країн у Східній Європі. Конкретний час також буде залежати від 

готовності України та альтернативних напрямів розширення. 

 

Висновки до Розділу 4 

 

1. Порівняно з великими економіками відкритість у торгівлі послугами 

малих країн у три рази вища, а у торгівлі товарами тільки на чверть. Малі 

економіки є відкритими щодо торгівлі з країнами свого регіону, чутливі до 

коливань експортних надходжень, мають нижчий рівень товарної та 

регіональної диверсифікації торгівлі, особливо експортної. Вони як правило 

матимуть вищі ціни, які також чутливі до змін валютного курсу. Малі 

економіки не впливають на світові ціни, середні економіки здатні впливати на 

ціни поодиноких видів товарів. Торговельний баланс кращий зазвичай у 

великих і середніх економіках. Великі економіки мають кращі позиції у 

експорті товарів із виробничим ефектом масштабу та вищими транспортними 

витратами, на монополізованих ринках. За структурою імпорту послуг малі та 

великі економіки відрізняються не так сильно як за структурою їх експорту. 
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Рівень оптимального митного тарифу у малих економіках нижчий за його 

рівень у великих країнах, але фактичні тарифи є вищими, поширені тарифні 

піки. Малі економіки не схильні ініціювати суперечки і використовувати 

заходи у відповідь, але і рідше стають відповідачем. 

За галузевою структурою малі економіки сильніше залежать від експорту 

та імпорту продуктів харчування, а великі від – експорту продукції обробної 

промисловості. Малі економіки менше експортують продукцію обробної 

промисловості, менше імпортують руди і метали. Для багатьох малих економік 

важливе місце грає міжнародний туризм, тільки для частини – фінансові, не 

характерна спеціалізація на інформаційно-телекомунікаційних послугах, 

продажі прав інтелектуальної власності. Але малі економіки залежні від 

імпорту транспортних і освітніх послуг.  

Для всіх країн вигідним є швидке зростання експорту. Для малих економік 

вигідною є підвищена частка сільськогосподарської сировини в експорті, мала 

залежність від імпорту продукції харчування, тарифна лібералізація і уникнення 

тарифних піків. Середнім економікам вигідно було в досліджений період 

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 рамках селективного протекціонізму. Успішні великі 

економіки менше покладаються на імпорт продукції обробної промисловості, але 

імпортують сільськогосподарську сировину.  

2. Малі економіки є відносно схильними до припливу ПІІ, середні – 

надходження портфельних інвестицій в облігації, великі – надходження 

портфельних інвестицій в акції. До відпливу капіталу у формі прямих або 

портфельних інвестицій схильні тільки великі та середні економіки. Внаслідок 

ризиків та нестачі внутрішніх заощаджень ціна капіталу в малих економіках 

вища. Переваги малих країн у податковому і регуляторному арбітражі 

практично зникли завдяки реформам у великих економіках та боротьбі із 

фінансовими зловживаннями. 
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Схильність до дефіциту поточного рахунку обумовлює зазвичай негативну 

міжнародну інвестиційну позицію в малих країнах. Але малі країни мають менші 

платежі за зовнішнім боргом відносно експорту та первинних доходів. У малих 

країнах надходження міжнародної допомоги більше на душу населення, відносно 

ВНД, валових інвестицій, витрат уряду і зазвичай відносно імпорту. Фіксовані 

валютні курси краще придатні для малих економік, але залежність динаміки 

валютного курсу від величини економіки статистично незначуща.  

Малі економіки схильні до відтоку кваліфікованих кадрів внаслідок 

високої спеціалізації виробництва, особливо на виробництві сировини, 

вразливості до зовнішніх шоків, обмеженості внутрішньої економічної міграції, 

політики приймаючих країн.  

Для зростання добробуту для всіх країн вигідними є високий рівень 

капіталовкладень у країні, стримування відпливу ПІІ та надмірного припливу 

мігрантів. Імміграція стримує зростання доходів на душу населення в 

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

країни близький до нейтрального. Для малих економік рекомендується 

спрощення процедур заснування бізнесу, використання зовнішніх запозичень. 

Середнім економікам вигідно покладатися переважно на внутрішні 

заощадження, мати розвинуту податкову систему, спрощене регуляторне 

середовище, забезпечувати права власності, уникати зовнішніх запозичень 

(крім на пільгових умовах). 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. 

3. Торговельна інтеграція, особливо глобальна, більш виграшна для малих 

економік. Виграш великих і особливо середніх економік менший та не 

гарантований. Позитивні стимули до торговельної інтеграції для великих 

економік включають зростання експорту, політичного впливу і експансія 

власного великого бізнесу, негативні – ерозію ефекту масштабу та ризик 

сепаратизму. Для малих країн позитивні стимули – це знищення локального 
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викривлення цін, збільшення асортименту товарів, вирівнювання умов для 

бізнесу, економічна відкритість. Стримуючі фактори: торгівля з географічно 

віддаленими країнами, залежність бюджету від оподаткування торгівлі, ефект 

відхилення торгівлі, рентні відносини та бар’єри входження на ринок, зростання 

волатильності економіки, політична залежність, менша переговорна сила. 

Від валютної інтеграції виграють як великі, так і малі економіки, але 

ефекти мають структурні відмінності. Відносні переваги малих країн у формі 

швидкого зростання зовнішньої торгівлі та ВВП та кращої збалансованості 

державного бюджету фактично зникли внаслідок кризи 2008 р. Але криза також 

сильніше знизила інфляцію в малих країнах-учасницях валютного союзу. На 

рівні участі країн у міжнародних фінансових інституціях формально малі 

економіки зазвичай непропорційно більше представлені в розподілі голосів, але 

все одно вони мають мінімальний вплив на прийняття рішень. 

ЄС має об’єктивну потребу у розширенні для збереження економічної ваги 

у світі, але економічна криза погіршила здатність до розширення, що вплинуло 

на його швидкість. Нами розраховано три сценарії швидкості розширення ЄС 

залежно від темпів його економічного зростання з урахуванням кількості 

населення країн – потенційних членів та очікуваної черговості приєднання країн.  

Визначені у розділі закономірності є наробком, що може бути 

використаний у процесі пошуку шляхів вирішення таких глобальних і 

національних економічних проблем та викликів як необхідність забезпечення 

інклюзивного глобального економічного розвитку, модернізації економіки, 

глобальні торговельні дисбаланси (не тільки між центрами економічної сили, а 

й між малими і великими економіками), вразливість до зовнішніх шоків в 

умовах відкритої економіки, структурні диспропорції в розвитку країн, ризики 

від економічної дезінтеграції, втрати від торговельних бар’єрів, продовольча 

проблема, втеча капіталу і несприятливий інвестиційний клімат, заборгованість 

держави, валютні кризи, міграційні дисбаланси та втеча мізків, безробіття. 

Положення, викладені в розділі, висвітлено в наукових працях автора [274; 

280; 281; 286; 289; 291; 294; 295; 296; 299; 300; 301; 307; 308; 315; 320]. 
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РОЗДІЛ 5. СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

СИЛИ УКРАЇНИ 

 

5.1. Детермінація розвитку зовнішньоекономічних відносин України 

величиною національної економіки 

 

Участь України у міжнародних економічних відносинах обумовлена 

рядом економічних факторів: рівнем економічного розвитку, економічною 

структурою, циклічністю економічного розвитку, зовнішньоекономічною 

кон’юнктурою, економіко-географічним положенням, якістю економічного 

регулювання, конкурентоспроможністю економіки, людським капіталом, 

природними ресурсами тощо. Важливим об’єктивним чинником є також 

величина економіки, яка накладає обмеження чи сприяє розвитку 

зовнішньоторговельних, інвестиційних, валютно-фінансових, міграційних та 

інтеграційних відносин, визначає їх структуру та впливає на ефективність, що 

має бути враховано в межах зовнішньоекономічної стратегії України. 

Серед 182 країн у базі даних World Economic Outlook частка ВВП України 

у світі становила 0,34%. При цьому середнє значення частки всіх країн у ВВП 

світу становило 0,55%, медіана 0,066%, верхня квартиль 0,36% (розраховано за 

[749]). Це вказує на те, що Україна має економіку середнього розміру. Отже в 

частині випадків Україна може поводити себе як велика економіка, а в інших 

закономірностях – як мала, що має бути враховано у її зовнішньоекономічній 

стратегії. Подібні ефекти для України залишаються малодослідженими. 

З часом, по мірі подолання кризових процесів і особливо у разі приєднання 

до ЄС, для неї можуть все більш притаманними ставати закономірності, 

характерні для помірно великих економік. Але існує й протилежна тенденція: 

зважаючи на демографічну кризу частка України у світовому господарстві буде 

скорочуватися у довгостроковій перспективі (або не змінюватися за 

оптимістичного сценарію). Тісніша інтеграція з ЄС та можливо відкриття ринків 

інших країн може суттєво це компенсувати, але все ж частково. 
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Для перевірки відповідності особливостей розвитку та регулювання 

зовнішньоекономічних зв’язків України величині її економіки ми 

екстраполюємо на неї закономірності, описані у розділі 4, порівнюючи 

статистичні дані Світового банку по Україні з даними по малих, середніх і 

великих економіках у підрозділах 4.1 і 4.2 (джерело [748], якщо не вказано 

інакше). Визначені закономірності можуть бути використані в процесі 

формування та реалізації зовнішньоекономічної стратегії України. 

Зовнішня торгівля. У 2017 р. експорт та імпорт України в сумі становили 

102% ВВП, що робить її схожою на відкриті малі економіки (див. табл. 4.1). Але 

якщо окремо розглянути товари та послуги (83% і 24% ВВП), то структура цієї 

відкритості є характерною для середніх економік. Висока відкритість економіки 

була характерна для України перш за все у торгівлі товарами, а не послугами. 

З часткою експорту 48% від ВВП Україна схожа на середні економіки, а 

імпорту 54% ВВП на малі. Із дефіцитом торгового балансу (-6,3% ВВП) і 

поточного рахунку (-1,9% ВВП) Україна схожа на відносно успішні малі 

економіки (верхня квартиль) або відносно неуспішні середні економіки (нижня 

квартиль), тобто комбінує ознаки малих і середніх економік [748].  

Оскільки профіцит по торгівлі послугами частково покривав дефіцит по 

торгівлі товарами [346] ситуація з балансом торгівлі товарами була ще гіршою. 

Україні важче помітно збільшувати зарплати без ризику дефіциту торговельного 

балансу з великими економіками. Економіка України занадто мала, щоб мати 

переваги від власної валюти як резервної для покриття цього дефіциту. 

Можливості для туризму, ресурсної ренти та іноземних інвестицій суттєво 

послаблені порушенням територіальної цілісності. Та навіть за звичайних умов 

кількість населення достатньо велика, щоб туризм і ресурсна рента стали 

важливим чинником компенсації дефіциту торговельного балансу. В поточній 

ситуації покладання на іноземну допомогу та перекази мігрантів є тим, що 

робить країну схожою з малими економіками. Але виходячи з теоретичних 

досліджень, одним з ефективних рішень може бути демонополізація економіки. 
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Для динаміки зовнішньої торгівлі необхідно розглядати середні 

показники за декілька років внаслідок їх високої волатильності. У 2009-17 рр. 

середньорічний приріст експорту в Україні становив -6,0%, імпорту -3,5% 

[748]. Зважаючи на такі від’ємні показники, Україна різко відрізняється від всіх 

типів економік, особливо від малих. Це стало критичною проблемою, адже як 

ми показали у підрозділі 4.1 саме зростання експорту є важливим 

детермінантом економічної динаміки для всіх типів економіки. 

Для України природньою ситуацією буде те, що за інших рівних умов її 

торгівля буде помітно регіоналізованою (переважно торгівля з Європою, СНД, 

Близьким Сходом), але все ж далекою від повної регіональної замкнутості.  

Незважаючи на прогрес у цьому напрямі, Україна все ще демонструє 

проблеми з товарною і регіональною диверсифікацією експорту, що робить її 

схожою на невеликі економіки у вразливості до коливань зовнішньоекономічної 

кон’юнктури. Падіння попиту на інвестиційні товари в умовах світової кризи 

2009 р., коли, наприклад, близько 30% експорту України припадало на 

недорогоцінні метали, було однією з причин скорочення експорту на 40% та 

скорочення ВВП на 14,8%, у той час як Китай (експортер дешевих товарів 

широкого вжитку) продовжив динамічне зростання [70]. Це лише підтверджує 

думку про роль спеціалізації експорту Україні на сировині та металах у 

вразливості до подій та волатильності цін на світових ринках [75; 160]. Попит на 

метал створюють інвестиції, які особливо скорочуються під час криз. Приклад 

світової кризи 2008-09 рр. показав, що експорт інвестиційних, проміжних товарів 

і сировини та товарів тривалого використання найуразливіший. Під час кризи 

Україна (експортер металів) була серед найбільш постраждалих країн. 

Торговельні обмеження з боку Росії в умовах суттєвої частки останньої в 

експорті України були однією з причин скорочення експорту в східному напрямі 

(в 2014-15 рр. експорт до Росії скоротився на 2/3). Це негативно вплинуло на 

відкритість економіки України. При цьому частка недорогоцінних металів у 

експорті у 2015 р. становила вже 25%, а частка Росії скоротилася з 24% до 13%. 

В умовах скорочення ВВП Україна стала дещо схожою на великі економіки 
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(знизилися ризики для волатильності зовнішньої торгівлі в майбутньому). 

Вплив на світові ціни Україна практично не здійснює за винятком вузької 

групи товарів. Тобто за функціональним критерієм впливу на параметри 

світової економіки Україна є переважно малою економікою. Зокрема в 2014 р. 

(розраховано за даними [730]) Україна займала помітну частку в світовому 

експорті таких товарів: різні продукти чорної металургії (0,2-13%), ячмінь 

(11%), кукурудза (10%), рослині жири (10%), деревина для опалення (7%), 

пшениця (5%), яйця (3%), залізна та алюмінієва руда та концентрат (3%), кокс 

(3%), залізничний транспорт (3%). 

Україна частково зіштовхується з ціновими проблемами малих економік на 

ринках тих товарів, на які існує вузький попит у країні внаслідок його 

неплатоспроможності. Для ринку частини товарів чи послуг в Україні природнім 

є вищі ціни, ніж у великих економіках. Непоширеність розрахунків у 

національній валюті у зовнішній торгівлі характерна й для середніх економік, 

тому в Україні очікуваною буде висока волатильність цін внаслідок коливань 

валютного курсу, особливо в умовах високого рівня торговельної відкритості.  

У 2009-16 рр. середньорічна динаміка умов торгівлі в Україні була 

від’ємною (-3,5%), що робило її схожою з менш успішними середніми і 

великими економіками, нижня квартиль по яких становила -2,5% [748].  

Таким чином, для своєї величини Україна є дуже відкритою економікою, 

має надмірний дефіцит торговельного балансу і поточного рахунку, в 

довгостроковому періоді негативну динаміку зовнішньої торгівлі, включно за 

рахунок негативної динаміки умов торгівлі. Відновлення високих темпів 

зростання експорту є важливим чинником економічного зростання, а отже є 

необхідним для відновлення економічної сили України. За показниками 

відкритості та збалансованості зовнішньої торгівлі Україна схожа на малі або 

середні економіки. 

З метою визначення пріоритетних торговельних партнерів ми оцінили 

вплив величини економіки країн-партнерів на двосторонню торгівлю з 

Україною. Україна торгує з близько 150 країнами світу від мікродержав до 
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наддержав. Для перевірки, з якими країнами легше торгувати Україні (великими, 

малими чи схожого з нею розміру) ми взяли дані по частці ВВП країн за ПКС у 

світовому валовому продукті у 2014 р. [749] і розрахували частку країн у 

експорті й імпорті товарів України (без даних по АР Крим, м. Севастополю та 

зоні АТО) в січні – листопаді 2015 р. за даними [70].  

Далі ми провели кореляційний аналіз по вибірках різної величини для 

урахування ефекту відстані до торговельних партнерів: по 147 країнах світу з 

наявними даними (вибірка 1 – будь-яка відстань); лише по 66 країнам Європи, 

СНД та Близького Сходу (вибірка 2 – мала і середня відстань); лише по 23 

країнах Центральної та Східної Європи (вибірка 3 – мала відстань); по 82 

країнами Америки, Азії, Океанії та Африки південніше Сахари (вибірка 4 – 

велика відстань); по 43 країнам Західної Європи, Близького Сходу і Середньої 

Азії (вибірка 5 – середня відстань). У табл. 5.1. вказані результату 

кореляційного аналізу і розрахунку еластичностей. 

 

Таблиця 5.1 

Кореляція та еластичність зовнішньої торгівлі України за ВВП партнерів 

Вибірка Кореляція, 

експорту 

Кореляція, 

імпорт 

Еластичність, 

експорт 

Еластичність, 

імпорт 

1. Всі країни 0,43 0,47 0,33 0,51 

2. Найближчі країни-сусіди і 

дальні сусіди 

0,69 0,69 1,88 2,76 

3. Найближчі сусіди 0,97 0,90 4,0 5,5 

4. Найбільш віддалені країни 0,81 0,89 0,26 0,40 

5. Дальні сусіди 0,64 0,77 1,05 1,70 

Джерело: розраховано автором по за даними [70; 749]. 

 

Кореляція розміру країни з її експортом та імпортом в Україну була в усіх 

випадках позитивною. При цьому якщо сильніша кореляція у вибірці 2 

викликана меншим розміром вибірки, то у вибірці 3 закономірність є 

сильнішою навіть з поправкою на величину вибірки. 

Тобто ми бачимо, що при торгівлі на малу відстань величина економіки 

торговельного партнера грає дуже велику роль. А у торгівлі на велику відстань 
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величина економіки торговельного партнера слабше впливає на його обсяги 

торгівлі з Україною. Можна сказати, що на близькій відстані Україні відносно 

легше експортувати до великих економік (можливо внаслідок фіксованих витрат 

на входження на ринок) та імпортувати з них (великі економіки мають більшу 

ринкову силу). А на великій відстані відносно легше проникати на ринки малих 

країн (ймовірно, внаслідок меншого конкурентного тиску з боку фірм та урядів 

економічно слабших країн) та імпортувати з них (малі економіки часто не 

настільки розвинені, тому ціни на їх трудомісткі товари будуть дешевшими, що 

важливо для незаможного споживача в Україні). В усіх випадках ми бачимо, що 

еластичність по імпорту вища, а отже у торгівлі з великими економіками в 

України більше шансів мати дефіцит торгового балансу. 

Для перевірки, чи має значення близькість розміру ВВП країни партнера 

до ВВП України, ми ділимо перший з цих показників на другий або другий на 

перший так, щоб одержана величина схожості була у проміжку від 0 

(теоретично – якщо ВВП партнера дорівнює 0 або ) до 1 (ВВП партнера = 

ВВП України). Кореляція експорту та імпорту країни-партнера з величиною 

схожості ВВП з Україною у вибірці 1 була слабопозитивною лише для експорту 

(0,14 і -0,03), але була наближена до 0 у вибірці 2 (-0,07 і -0,07), 3 (0,05 і 0,04), 4 

(-0,12 і -0,12) і 5 (-0,10 і -0,10). Тому принаймні у випадку України ми не 

можемо підтвердити закономірність, що Україна інтенсивніше торгує з 

країнами – економіками середнього розміру. 

Структура зовнішньої торгівлі товарами та послугами. У 2017 р. за 

експортом сільськогосподарської сировини (1,7% експорту товарів) Україна була 

схожою на великі економіки, за її імпортом (1,2%) на малі та середні. За 

експортом продуктів харчування (41%) – на малі, їх імпортом (8%) – на великі. 

За експортом енергоносіїв (1,5%) – на малі економіки, а за їх імпортом (23,5%) – 

була сильніше залежною навіть ніж верхня квартиль по малих економіках. За 

експортом руди і металів (8,4%) – на малі економіки, а за імпортом (2,6%) – на 

середні. За експортом продукції обробної промисловості (47%) на середні 
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економіки, за її імпортом (64%) – займала проміжне місце між малими та іншими 

типами економік. Останніми роками існувала тенденція до заміщення експорту 

продукції обробної промисловості експортом продуктів харчування [748]. 

Також, зважаючи на розмір економіки, можна сказати, що Україні 

доцільно експортувати ті товари, у виробництві яких ефект масштабу невеликий 

або помірний. Експорт товарів, які дорого транспортувати, спрощує ситуацію 

близькість до великого ринку ЄС, але потребує вирішення проблема 

недостатньої якості транспортної інфраструктури. Також позиції України 

можуть бути відносно сильнішими на тих ринках товарів, які є 

висококонкурентними або слабомонополізованими. 

У 2017 р. Україна мала помітно менший експорт туристичних послуг 

(3,7% експорту) ніж середні та великі економіки (на рівні нижньої квартилі), 

хоча до порушення територіальної цілісності демонструвала показник на рівні 

медіани по середніх економіках. Водночас імпорт туристичних послуг (10,1% 

імпорту) є зависоким порівняно з усіма країнами (наприклад верхня квартиль 

для середніх країн 6,8%), відповідно розвиток внутрішнього туризму є одних із 

засобів вирівнювання сальдо торговельного балансу. Експорт транспортних 

послуг у 43% всього експорту комерційних послуг помітно вищий ніж навіть у 

середніх економіках (верхня квартиль 36%), а імпорт 18% імпорту комерційних 

послуг – менше ніж навіть у великих економіках (нижня квартиль 21%). При 

цьому ще у 2006-10 рр. імпорт транспортних послуг був близько 36% – на рівні, 

характерному для середніх економік. Експорт страхових і фінансових послуг у 

0,6% експорту комерційних послуг нижчий ніж в усіх країнах, імпорт (4,0%) – 

близький до нижньої квартилі для всіх країн [748].  

В Україні особлива ситуація в сфері освіти. Як і великі економіки Україна 

надає широкий спектр освітніх послуг за практично повним спектром 

спеціалізацій. Імпорт освітніх послуг відбувається переважно з міркувань 

пошуку якості. Іноді це дозволяє одержати специфічні знання та навички, 

необхідні для роботи за кордоном. А за інтенсивністю міграції Україна схожа 

на невеликі економіки. 
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Отже для своєї величини Україна має високу залежність від експорту 

продуктів харчування, руди і металів, імпорту енергоносіїв, низьку залежність 

від експорту енергоносіїв (що обумовлено природними чинниками) та імпорту 

продукції обробної промисловості. За показниками галузевої структури 

зовнішньої торгівлі товарами Україна переважно схожа на малі економіки. 

Високий рівень спеціалізації на експорті продукції сільського господарства і 

харчової промисловості та низька залежність від імпорту харчових продуктів 

для економіки України є виграшною стратегією для економічної динаміки.  

Як для економіки середньої величини в України спостерігається явна 

незбалансованість торгівлі туристичними, страховими, фінансовими послугами 

на користь імпорту, транспортними послугами – на користь експорту. Тому 

відновлення транзитного потенціалу та диверсифікація експорту послуг є 

можливими орієнтирами. Проте зазначимо, що зміни в структурі експорту 

послуг не надають помітних переваг для економічної динаміки. 

 Зовнішньоторговельна політика. У випадку середньої економіки України 

проблеми на шляху реалізації експортоорієнтованої стратегії не настільки 

виражені за винятками нестачі капіталу та вузького ринку для ряду галузей. 

Тому експортоорієнтована стратегія цілком придатна для України, але й 

обмежене імпортозаміщення можливе. Україна як середня економіка також 

принципово здатна проводити політику диверсифікації своєї зовнішньої 

торгівлі. Для стабілізації економіки важливий розвиток товарів широкого 

вжитку для поточного споживання.  

В Україні ефект умов торгівлі майже відсутній (ним користуються лише 

або великі економіки та іноді середні економіки, які посідають помітну частку у 

світовому експорті або імпорті відповідного товару). Тому в теорії це створює 

передумови для низьких митних тарифів в Україні для переважної більшості 

товарів. Відповідно, навіть одностороннє зниження тарифів може мати 

позитивний ефект для України.  

Але по окремих товарах варто зберігати тарифний захист перед 

закордонними олігополістами. Тимчасове підвищення імпортних тарифів також 
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доцільне за умов посилення дефіциту торговельного балансу. Збереження 

тарифів, якщо немає режиму вільної торгівлі, проти країн, з якими зберігається 

дефіцит торговельного балансу також є обґрунтованим. 

В сфері експорту виняток становлять низка видів продукції переважно 

сільського господарства (наприклад соняшникове насіння і олія, зернові, мед) 

чи металургії. Можливість економічно обґрунтованих експортних тарифів 

обмежується практично лише цими видами товарів. 

Практика показує, що за даними Світового банку у 2016 р. рівень 

податків на міжнародну торгівлю (до показника включені майже тільки митні 

тарифи, зокрема не включені податок на додану вартість та акциз) 2,8% доходів 

бюджету в Україні близький до медіанного значення в середніх економіках 

(2,5%), але це значно нижче оптимального для економічної динаміки рівня для 

середніх економік (>8,8%). Середньозважений імпортний тариф 2,5% в Україні 

трохи нижче середнього рівня медіани в середніх і великих економіках, але це 

також нижче оптимального рівня для середніх економік (>5,6%). Частка 

тарифних піків 1% і специфічних тарифів 1,5% майже на рівні нижніх 

квартилей по середніх і великих економіках (1,3% і 1,7%, відповідно). Частка 

тарифних піків значно нижче оптимального рівня (>21%) [748].  

Сильно відкрита економіка України для свого розміру у 2000-х роках, 

особливо в умовах дефіциту торговельного балансу, об’єктивно мала би 

передумови сильніше покладатися на доходи від оподаткування торгівлі. Тобто 

у випадку України існує протиріччя між високим рівнем торговельної 

відкритості (як у малих країнах) та значенням доходів бюджету від зовнішньої 

торгівлі (як у великих країнах). Переваги імпортних тарифів обумовлюються 

переважно міркуваннями селективного, іноді перехідного протекціонізму. 

Проте можливості збільшення митних тарифів (крім дозволених заходів 

захисту торгівлі) на сьогодні обмежені міжнародними зобов’язаннями України 

(вступ до СОТ, Угода про асоціацію з ЄС, формально існуюча ЗВТ у рамках 

СНД, торговельні угоди з іншими країнами) і несуть ризики заходів у відповідь 

з боку торговельних партнерів.  
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Що стосується обтяжливості митних процедур, то у 2014 р. Україна мала 

значно вищу вартість операцій для здійснення експорту та імпорту (1880 і 2455 

дол. за контейнер) порівняно навіть з малими економіками (їх верхні квартилі 

1911 і 2127 дол.). За методикою Світового банку цей показник включає витрати 

на оформлення документів, митні збори, плату митному брокеру, вартість 

операцій навантаження і розвантаження, внутрішнього транспорту. Кількість 

документів для експорту та імпорту (8 і 9) також вища ніж навіть у малих 

економік (на рівні їх верхніх квартилей). Те саме стосується тривалості 

експортних та імпортних процедур (29 і 28 днів) [748]. 

Середня економіка України на ряді ринків знаходиться у несприятливому 

діапазоні: вона достатньо мала, щоб інші країни не побоювалися впроваджувати 

обмежуючі заходи проти України, але недостатньо мала, щоб не створювати 

стимули для заходів захисту торгівлі на ринку основних торговельних партнерів. 

Це частково пояснює активний економічний тиск з боку Росії на Україну. Сама ж 

Україна мала стимули для впровадження заходів захисту торгівлі внаслідок 

впливовості бізнес-груп, а не споживачів. Відповідно, є об’єктивні передумови 

для виникнення торговельних суперечок, а відносно невеликий розмір 

економіки, особливо в умовах економічної кризи, робить відносні витрати на 

суперечки високими. Навіть за формальної обґрунтованості Україні складніше 

впроваджувати санкції та заходи у відповідь проти великих країн. 

Отже, рівень тарифного захисту в Україні схожій як у середніх і великих 

економіках, хоча нижче оптимального рівня. Складність процедур була 

надмірною і навпаки робила Україну схожою на малі економіки. 

Торговельна інтеграція. Що стосується перепон для інтеграції, Україна не 

мала проблему щодо переважання торгівлі з дальніми країнами, що 

ускладнювало би регіональну інтеграцію. Але перенаправлення торговельних 

потоків в умовах економічної дезінтеграції з Росією робить її вже актуальною і 

для України. Зважаючи на пряму залежність фактичної схильності до від 

величини ВВП, економічна криза 2009 і 2014-15 рр. трохи знизила шанси на 

торговельну інтеграцію України. Також інтеграція може відносно сильніше 
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підвищити волатильність економіки України ніж ЄС. 

Торговельна інтеграція знижує надходження від мит. Але у випадку 

України роль податків від міжнародної торгівлі скоротилася в процесі вступу до 

СОТ. Зважаючи на середній рівень зв’язаного тарифу, обумовленого при вступі 

[664], переговорна позиція України при вступі до СОТ виявилася відносно 

слабкою, особливо для свого розміру економіки. Раніше значна частина торгівлі 

вже була в режимі вільної торгівлі в рамках СНД. Частина імпорту могла йти у 

вигляді контрабанди. А економічна криза скоротила обсяги торгівлі. Тому для 

України втрати для державного бюджету не так критичні як для малих країн. 

Хоча імпорт з ЄС займає вагому частину, тому прямі втрати все ж є.  

Ефект відхилення торгівлі існував для України в умовах вільної торгівлі 

майже лише з СНД. Тому ЗВТ з ЄС сама по собі радше зменшила ефект 

відхилення торгівлі, ніж створила новий. Але якщо розглянути реакцію Росії, то 

непрямий штучний ефект відхилення торгівлі існує, особливо з 2016 р. Вільна 

торгівлі в обох напрямах була б кращим варіантом.  

Можуть створювати складності рентні відносини та бар’єри входу на 

ринок для України як для відносно меншого учасника інтеграції: у випадку ЄС 

внаслідок технічного регулювання, у випадку Росії – неформальні бар’єри. Є 

ризики, що інтеграція з ЄС може навіть стимулювати деінвестиції з України тих 

європейських ТНК, які раніше інвестували в Україну замість експорту виключно 

з міркувань обходу митних тарифів для поставок українським споживачам. 

Тобто може знизитися роль імпортозаміщуючих інвестицій, але може зрости 

роль експортоформуючих інвестицій, особливо після девальвації гривні та 

здешевлення робочої сили та активів в Україні. У випадку дезінтеграції з Росією 

формування імпортозаміщуючих інвестицій з Росії навряд чи варто очікувати, 

враховуючи не тільки політичні чинники, а й те, що Україна має вужчий ринок.  

Прагнення торговельних блоків розширюватись перш за все за рахунок 

малих країн грає не на користь України. Зокрема, ЄС об’єктивно буде схильним 

розширюватися за рахунок перш за все таких країн як Західнобалканські 

країни, Ісландія, Молдова, Грузія, Азербайджан. Україна за цим критерієм 
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знаходиться посередині між ними та Туреччиною, а остання має кращі шанси 

ніж Росія. Швейцарія та Норвегія мають схожий розмір економіки з Україною, 

але вже є значно сильніше інтегровані з ЄС. 

Також як середня економіка Україна змогла скористуватися 

односторонніми торговельними преференціями, але меншою мірою ніж багато 

малих країн (зокрема в рамках Загальної системи преференцій та в обмежений 

період часу дії (з травня 2014 по грудень 2015 рр.) Автономного 

преференційного режиму з боку ЄС). 

Враховуючи політичне домінування сильніших партнерів, у випадку 

України це проявляється у ризику субоптимальних умов підписання Угоди про 

асоціацію з ЄС і подальшої необхідності імплементувати рішення, у прийнятті 

яких Україна не бере участь. У випадку вступу до ЄАЕС формально 

представлення інтересів України було би сильнішим, але баланс сил усередині 

ЄС і ЄАЕС неоднаковий. Якщо найбільша країна ЄС Німеччина у 2015 р. мала 

вагу у ВВП ЄС за ПКС лише 20%, то економічна вага Росії у ЄАЕС становить 

80%, що об’єктивно обумовлює сильний неформальний вплив Росії (розраховано 

за [749]). Наприклад, на пострадянському просторі Росія систематично 

використовувала свій потенціал для політико-економічного тиску на партнерів. 

Частково це стало дезінтеграційним чинником, яке підштовхнуло Україну, 

Молдову та Грузію до пошуку альтернативних напрямів інтеграції [31]. 

З урахуванням відносних економічних переваг менших економік від 

інтеграції, є сприятливіші передумови для України в умовах поглибленої та 

всеохоплюючої ЗВТ з ЄС (ніж для великих країн-членів), а також за умов участі 

у поглибленій інтеграції на пострадянському просторі або принаймні 

збереженні режиму вільної торгівлі (порівняно з Росією). Це підтверджує, 

наприклад, тезу, що інтеграція України з ЄС може розширити ринок для 

Українських експортерів і дозволить одержати переваги економії масштабу 

[135]. Оскільки малим країнам у теорії вигідніше бути малим учасником 

великого інтеграційного блоку, ніж великим учасником у малому 

інтеграційному блоку [659], ми також можемо сказати, що ця закономірність 
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все ж грає на користь участі України в ЗВТ з ЄС та СНД. На користь України 

також грає залишковий ефект кордону в рамках інтеграційних блоків внаслідок 

неповноти інтеграції навіть у рамках економічних союзів, але за умов 

прискорення економічного розвитку. 

Можливо припустити, що за критерієм переговорної сили Україні може 

бути вигідніше інтегруватися з меншими економіками або економіками 

схожого розміру. Тому ЗВТ, наприклад, у конфігурації Організації за 

демократію та економічний розвиток («ГУАМ») могла би мати кращі шанси на 

забезпечення національних інтересів України. В Угоді про асоціацію з ЄС 

останній має явно більшу переговорну силу. З іншого боку критерій 

переговорної сили на практиці не є вирішальним. Зокрема, ЄС при торговій 

інтеграції надає фінансову допомогу, яка може принаймні частково 

компенсувати потенційну асиметрію у доступі на ринки. Ще до початку вступу 

в силу Угоди упродовж 2008-2013 рр. Україна одержала від ЄС більше 6 млрд 

євро [335]. До того ж у рамках зони вільної торгівлі з ЄС принаймні в частині 

митних тарифів асиметрія відкриття ринків на користь України. Митна ставка 

на українські товари, імпортовані в ЄС, знижується сильніше, ніж ставка на 

європейські товари, імпортовані в Україну. Зниження мит з боку ЄС також 

відбувається швидше. Хоча в сфері нетарифного регулювання (технічні 

регламенти) саме Україна гармонізує своє законодавство, а не ЄС [336]. У 

цьому аспекті ЄС дійсно реалізував свою переговорну силу. 

За критерієм схожості величини країн-учасниць (коли економічні та 

політичні переваги збалансовані), на нашу думку, для України гіпотетично 

вигіднішою ситуацією могло би бути інтеграційне утворення на базі країн 

Центральної та Східної Європи схожого розміру з економікою України. Але 

наявність територіально близьких сильніших інтеграційних центрів (Західна 

Європа та Росія) унеможливила цю ситуацію. З іншого боку, розмір економіки 

України наближений до економік Австрії, Бельгії, Греції, Данії, Ірландії, 

Португалії, Румунії, Угорщини, Фінляндії, Чеської Республіки, Швеції (більше 

третини членів ЄС), Білорусі та Казахстану (більше третини членів ЄАЕС). 
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Схожий розмір мають також економіки Норвегії та Швейцарії (ЄАВТ), 

Азербайджану в Європі; Ізраїль, Кувейт, Об’єднані Арабські Емірати, Оман та 

Сінгапур в Азії; Алжир в Африці. З Сербією та Туреччиною є асиметрія в 4 

рази, з Єгиптом 2,5 рази. Асиметрія України з Канадою та Саудівською 

Аравією становить майже 5 разів [749]. Тому існуючі або потенційні ЗВТ з 

цими країнами є обґрунтованими за критерієм симетрії розміру економік. Але 

на нашу думку, у випадку класичних ЗВТ політичні ризики від асиметрії малі. 

Вони можуть виникнути на стадії глибокої інтеграції. 

А якщо вірна закономірність про більші вигоди малих країн-членів від 

розширення інтеграційного блоку, то найбільшими адвокатами поглиблення 

інтеграції України з ЄС серед його країн-членів мають бути малі та середні 

економіки. Також менші учасники ЄАЕС сильніше зацікавлені у збереженні 

режиму вільної торгівлі з Україною, ніж Росія. 

За аналогією з І. Шапіро і Р. Кессіді [662] радше пост-фактум ми можемо 

сказати, що гіпотетично Україна для збільшення виграшу від торговельної 

інтеграції могла би: 

- брати активну участь у коаліціях країн виходячи з національних інтересів; 

- за кращої геополітичної ситуації створювати інтеграційні ініціативи, бути 

зв’язуючою ланкою між ЄС, ЄАЕС, іншими географічно близькими країнами; 

- вести переговори з ЄС про асоціацію колективно з Грузією, Молдовою та 

можливо іншими країнами; 

- прописати в ЗВТ з ЄС прив’язку графіку відкриття ринку України для 

товарів та послуг з ЄС залежно від показників економічного зростання, 

платіжного балансу, інвестування або навіть настання повноцінного миру – це 

би дозволило з одного боку компенсувати втрати від кризи 2014-15 рр. та 

порушення територіальної цілісності, а з іншого боку, додатково зацікавило би 

європейських партнерів у економічному успіху України (автономний 

преференційний режим ЄС для України перед вступом в силу ЗВТ де-факто 

забезпечив подібний перехідний період, але частково).  

Виваженість і деталізація умов інтеграційних угод для України є 
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важливим аспектом, враховуючи високу невизначеність ефектів торговельної 

інтеграції саме для економік середньої величини. 

Участь у міжнародному русі технологій. У 2015 р. експорт 

інформаційно-телекомунікаційних товарів (0,8% експорту товарів) України був 

близький до медіанного значення для середніх країн, а за їх імпортом (4%) 

Україна схожа на малі економіки. За експортом високотехнологічних товарів 

(7,3% продукції обробної промисловості) і разом середньо- і 

високотехнологічних товарів (38%) Україна цілком схожа на типові середні 

економіки. Останніми роками відбувається зниження в структурі експорту 

середньотехнологічних товарів на користь високо- і низькотехнологічних [748]. 

У 2017 р. частка інформаційно-телекомунікаційних послуг в експорті 

34% була навіть вищою ніж середні показники для великих економік, хоча ще у 

2013 р. показник України в 22% був на рівні, характерному для середніх 

економік. Доходи від використання прав інтелектуальної власності 0,13% 

експорту були на рівні медіани по великих економіках, хоча і значно менші ніж 

середні значення. Аналогічні витрати (0,7% імпорту) не характеризували 

Україну як відмінну від решти економік середньої величини [748]. 

Отже, інтенсивність участі України у міжнародному русі технологій є 

типовою для економік середньої величини, але як для економіки середньої 

величини в України спостерігається висока частка експорту інформаційно-

телекомунікаційних послуг. Розвиток високотехнологічного сектору 

стримується ефектом масштабу, тому зусилля мають покладатися на вихід на 

зовнішні ринки в умовах розвитку міжнародної кооперації та інтеграції. 

Розглянемо участь України в міжнародному русі факторів виробництва та 

валютно-фінансових відносинах з урахуванням величини її економіки. 

Міжнародні інвестиції. Відзначалося, що темпи інтеграції до світового 

фінансового ринку знаходяться на недостатньому рівні (зокрема за 

надходженням ПІІ) на відміну від високої торговельної відкритості [134]. Але 

середня величина економіки України обумовлює необхідність забезпечення 

необхідного рівня відкритості для руху капіталу.  
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У 2017 р. в Україні відплив ПІІ був низьким, на рівні 0,2% ВВП, що 

дорівнює медіані по малих економіках. Приплив ПІІ 2,5% ВВП був навпаки 

характерним для великих економік [748]. Але фактор Кіпру як джерела вагомої 

частини закордонних інвестицій міг маскувати повернення національних 

інвестицій. Цей фактор ускладнює аналіз рівня іноземного інвестування. 

Враховуючи середній рівень розвитку української економіки, країна 

знаходиться вже в діапазоні, коли можна користуватися більшим відносним 

припливом ПІІ на душу населення порівняно з великими економіками, але 

Україна буде програвати за цим показником меншим економікам. 

Дані по чистих портфельних інвестиціях та портфельних інвестиціях в 

акції малоінформативні внаслідок високої волатильності та суперечливого 

зв’язку з величиною економіки. У 2016 р. портфельні інвестиції в облігації 

становили -0,2% ВВП, що є низьким показником і робило Україну схожою на 

малі економіки в цей період. 

У 2017 р. валові інвестиції становили 20,7% ВВП, що нижче медіани по 

всіх країнах (23%). Валові внутрішні заощадження були 14,4% ВВП, що нижче 

медіани по середніх і великих економіках (22,6%), але вище медіани по малих 

(8,9%). Обидва показники нижче розрахованого нами у підрозділі 4.2 

оптимального рівня для максимізації економічного зростання (>24,6% і 

>18,5%). У 2000-2014 рр. кореляція між валовими інвестиціями та валовими 

внутрішніми заощадженнями була помірною (0,46), нижче середнього рівня по 

країнах, що розвиваються. Реальна процентна ставка у 2016 р. знаходилася на 

низькому рівні 1,8%, але сильно коливалася (в 2015 р. становила -12,3%, у 

2017 р. -4,7%, а у середньому в 2009-16 рр. була 2,9%). Остання цифра є також 

низькою і дорівнює медіані по великих економіках [748]. 

На поточний момент Україна навряд чи може бути привабливішою для 

іноземного капіталу, зважаючи на економічну динаміку та необхідність 

реформ, якщо тільки не враховувати знижену вартість активів. Також хоча в 

економіці України присутня більшість галузей, її економіка недостатньо 

велика, щоб забезпечити ефективне функціонування вагомої частини галузей. 
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Це стосується й обмеженості інвестиційного «меню» за іншими критеріями 

(ризиковість, тривалість окупності, тінізація тощо). Тобто немає всіх можливих 

об’єктів інвестицій, які б зацікавили весь спектр потенційних інвесторів 

(схильних до певних галузей, довгострокових інвестицій, несхильних до ризику 

або корупції). Це стимулює відтік частини капіталу за кордон і додатково 

обумовлює необхідність припливу іноземних інвестицій, щоб це компенсувати. 

Ми можемо сказати, що є ризики відпливу капіталу у великі економіки, в 

тому числі перебазування найбільш ефективних фірм, що стримуватиме 

зростання продуктивності праці. Для багатьох галузей, особливо в умовах кризи, 

ринок України є достатньо обмеженим. Україна також недостатньо велика 

економіка, щоб іноземні фірми виходили на цей ринок за допомогою ПІІ, 

особливо в умовах скорочення попиту через кризу, якщо йдеться про товари, які 

користуються обмеженим попитом в Україні (наприклад, обладнання). В той же 

час, якщо йдеться про товари широкого вжитку десятки мільйонів потенційних 

покупців в Україні є стимулом для розміщення виробництва таких товарів в 

Україні замість їх експорту. Велика волатильність обсягів виробництва в Україні 

робить її схожою з малими країнами та дестимулює іноземні інвестиції.  

Щодо ризиків політичного характеру, економіка України достатньо 

велика, щоб не допустити домінуючий вплив одного інвестора-корпорації, але 

все ж достатньо мала щоб бути вразливою до впливу групи інвесторів з якоїсь 

великої економіки, якщо їх інвестиції домінуватимуть. Наприклад, у 

дослідженні 2008 р. Я. М. Столярчук вказувала на непропорційно велику 

присутність російського капіталу у нафтогазовій галузі України (контроль за 

85% нафтопереробки), кольоровій металургії, телекомунікаційних послугах 

[232]. З іншого боку наявність великого національного капіталу стримує ризик 

впливовості іноземних інвесторів. Ймовірно матиме місце зворотній ефект – 

присутність іноземного капіталу обмежуватиме домінуючий вплив 

національного великого капіталу, що сприятиме демонополізації ринків. 

Хоча економічна динаміка в Україні корелює з великими економіками ЄС 

та Росії, можливо зацікавити інвесторів з країн, з якими малосинхронізований 
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діловий цикл, (наприклад, Греція, Єгипет, Індія, Ірландія, Нова Зеландія, Оман 

тощо) пропонуючи їм можливості диверсифікації інвестиційного портфелю. 

Таким чином, за потоками прямих і портфельних інвестицій Україна 

схожа на малі або середні економіки. В Україні відчувається нестача як 

інвестицій і особливо заощаджень, проте вона формально має приплив ПІІ на 

звичайному рівні для економік такої величини. Низький рівень заощаджень 

частково може пояснюватися занизьким рівнем реальної процентної ставки в 

умовах підвищеної інфляції. 

Низький відплив ПІІ з України знаходиться в оптимальному діапазоні з 

міркувань економічної динаміки, проте заощадження та інвестиції явно не 

достатні для відновлення економічної сили країни. Важливим є відновлення 

достатнього рівня інвестування в економіці, при цьому джерело походження 

капіталу не настільки важливе (внутрішній або з-за кордону). 

Інвестиційне регулювання. У 2017 р. податки становили в Україні 37,8% 

комерційного прибутку (рівень між медіанами для малих і середніх економік). 

Хоча раніше в Україні існувала проблема негативного податкового арбітражу 

на сьогодні вона виправлена. Податок на прибуток – 11,9%, що було нижче 

середнього рівня по всіх країнах. Податки і збори, пов’язані з працею – 24,8% 

(хоча до цього тривалий час були понад 43%), що вище за середній рівень 

навіть у великих економіках [748]. 

Також хоча в Україні одна з найнижчих ставок на податок фізичних осіб, 

з іншого боку є й невикористання можливостей звільнень від сплати податку на 

прибуток з інвестиційно спрямованим характером, що практикується в країнах 

з високими стандартними ставками податку на прибуток [208]. 

Час на сплату податків становив 328 годин, що вище верхньої квартилі 

для всіх країн, хоча у порівнянні з 2007 р. (2085 годин) відбулися кардинальні 

поліпшення. Кількість податків становила 5 (радикальне скорочення відбулося 

упродовж 2012-14 рр. порівняно з 135 у 2011 р.). Така низька кількість менша 

ніж навіть нижня квартиль по великих країнах (8,9). Але зазначимо, що 
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виходячи з даних у підрозділі 4.2 спрощення системи оподаткування не надає 

переваг для економічного зростання. 

У 2013 р. 50% фірм стикалися із хабарництвом; неформальні платежі 

державним службовцям здійснювали 73% фірм; 50% фірм повинні були давати 

подарунки при зустрічі з працівниками податкових служб. Це було в 2-3 рази 

вище ніж верхні квартилі по всіх країнах (26%; 31%; 18%). Тобто йшлося про 

негативний корупційний арбітраж. 

У 2017 р. Україна знаходилася на 76 місці за індексом легкості ведення 

бізнесу, що є достатньо характерним рівнем для середніх економік. У 2013 р. 

час на забезпечення дотримання регуляторних вимог становив майже 20% часу 

керівництва фірм, що було вище за верхню квартиль у всіх країнах (13%). 

Оптимальним же є рівень до 9,8%. 

Вартість започаткування бізнесу щодо ВНД на душу населення в 2017 р. в 

Україні становила 0,8%, що є нижчим ніж нижня квартиль навіть у великих 

економіках (1,7%). Кількість процедур для започаткування бізнесу становила 6, 

тобто на рівні нижньої квартилі по всіх країнах і знаходилася в оптимальному 

діапазоні (<7,8%). А тривалість цих процедур – 6,5 днів, тобто нижче нижньої 

квартилі навіть по великих економіках (7,6%). Інакше кажучи, легкість 

заснування бізнесу вже знаходиться на рівні передових великих економік. 

Кількість процедур для реєстрації власності в Україні знаходиться на рівні 

верхньої квартилі по всіх країнах (7). Проте час на здійснення цих процедур 

становить 17 днів, що нижче ніж медіана по середніх країнах (29) і навіть 

великих (20). Порівняно з 2011 р. (117) відбувся кардинальний прогрес в Україні. 

У 2013 р. час на одержання операційної ліцензії був низьким і становив 

16,5 днів, що майже дорівнювало медіані по малих економіках. Показник 

знаходився у оптимальному діапазоні (<28). У 2017 р. час на підключення до 

електромережі був надзвичайно великим (281 день) порівняно навіть з 

верхньою квартилю по всіх країнах (132). Час на забезпечення виконання 

контракту – 378 днів, що менше нижньої квартилі по всіх країнах (446). Час на 

вирішення проблем неплатоспроможності (2,9) років близький до середніх 
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показників по малих і середніх економіках. Законодавче забезпечення прав 

кредиторів і божників оцінювалося у 8 балів, що краще за верхню квартиль по 

всіх країнах (7). Відношення капіталу до активів банків становило в 2016 р. 

11,9%, що було близько до середніх показників по малих економіках [748].  

Раніше Україна була схожою на малі країни у тому аспекті, що у 2001 р. 

опинилася у «чорному списку» ФАТФ країн, які не співпрацювали в сфері 

боротьби з відмиванням (2/3 країн у списку були малими країнами) [157]. 

Отже в Україні було ліквідовано проблему негативного податкового 

арбітражу, але традиційною проблемою є негативний корупційний арбітраж. 

Відбулося помітне поліпшення регуляторних вимог останніми роками. 

Позитивно оцінюється легкість реєстрації бізнесу і власності, одержання 

операційної ліцензії. Залишаються проблеми в сфері підключення до 

електромережі. При цьому полегшення регуляторного середовища для бізнесу є 

найбільш важливим аспектом з точки зору максимізації економічного зростання. 

Відносно більша економіка України не може ефективно використовувати 

податковий і регуляторний арбітраж. Для залучення капіталу з великих країн 

лише невеликого зниження податків недостатньо – це не компенсує ефект 

відносно вузького внутрішнього ринку. Крім того важливою проблемою були 

неофіційні «податки». Якщо не боротися з корупцією, механічне зниження 

податків може привести до зростання корупційної ренти. Тому сумарно 

податкове навантаження і корупційна рента може і не змінитися в умовах 

формального зниження податкових ставок. Радикальне зниження податкових 

ставок також ускладнено через накопичений державного боргу і ризику 

політичної нестабільності в разі різкого зниження соціальних виплат. 

Лібералізація ставлення до походження грошей ускладнена прийнятими 

міжнародними зобов’язаннями, малим ефектом на душу населення (з огляду на 

досить велику чисельність населення), і необхідністю боротьби з тінізацією 

економіки як однієї з ключових проблем України. Водночас державні блага 

часто не були якісними і вимагають продовження реформування, але це 

практично єдиний ефективний шлях для стимулювання інвестицій у країну. 
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Конкурувати за капітал з тими малими країнами, які все ж користуються 

перевагами податкового або регуляторного арбітражу, можливо. Наприклад, у 

сфері виробництва товарів широкого споживання, де ефект внутрішнього ринку 

вже може це компенсувати, або галузях з географічною прив’язкою, такі як 

транзитний транспорт за умов покращання геополітичної ситуації. 

Міжнародний кредит. Як економіка середнього розміру Україна може 

собі дозволити кредитування держави як за рахунок зовнішніх, так і внутрішніх 

джерел. Враховуючи помітно негативну міжнародну інвестиційну позицію, 

Україна схожа на малі економіки. А перевищення зовнішнім боргом України 

ліквідних активів національних інвесторів та держави є небезпекою для 

фінансової стабільності [346]. На нашу думку, у 2000-х рр. в умовах достатньо 

відкритої економіки обслуговувати зовнішній борг потенційно було легше за 

рахунок більшого експорту, але скорочення експорту в умовах кризи 

ускладнило ситуацію. В результаті рівень державного боргу в Україні досягнув 

80% ВВП [749]. При тому, що на думку В. М. Федосова та Ю. П. Вигівської 

валютно-фінансова стабільність у середньостроковій перспективі можлива за 

його рівня в межах 35% ВВП [248]. 

Важливим пріоритетом є зниження рівня зовнішнього боргу України, який 

у 2017 р. становив 179% експорту і первинних доходів або 98% ВНД, що значно 

вище ніж верхня квартиль навіть у малих економіках (198% і 69%). Це також 

значно вище за оптимальний рівень для економічного зростання (<45% ВНД). У 

2016 р. первинний короткостроковий борг становив 38% експорту і первинних 

доходів або 130% валютних резервів, що було значно більше ніж верхні квартилі 

по середніх економіках (29 і 66%). А як частка зовнішнього боргу (18%) був 

близьким до медіани по великих економіках. Обслуговування зовнішнього боргу 

становило 23% експорту і первинних доходів або 16% ВНД, що вище ніж верхні 

квартилі по всіх країнах (15% і 5,2%). Це також значно вище за оптимальний 

рівень (<4% ВНД). А частка пільгового боргу становила у 2017 р. тільки 3,1% 

зовнішнього боргу, що нижче середнього навіть для великих економік (4,4%) і 

значно нижче оптимального рівня для середніх економік [748]. 
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Як економіка середньої величини Україна не знаходиться в діапазоні 

країн, яким легше надавати міжнародну допомогу. Тому за інших рівних 

обставин допомога на душу населення залишатиметься відносно низькою. Але 

по мірі зростання населення й економічного розвитку в багатьох країнах, що 

розвиваються, на фоні поточних економічних і демографічних труднощів в 

Україні міжнародна допомога може поступово переорієнтовуватися на Україну. 

Звичайно, це радше механізм страхування і автоматичної корекції, ніж 

оптимальний шлях для України.  

У 2014-15 рр. чиста офіційна допомога Україні у розвитку значно зросла 

відносно звичайного рівня в попередні роки. Але все ж у 2016 р. вона становила 

4,9% витрат центрального уряду, 1,6% ВНД, 7,6% валових інвестицій, 2,7% 

імпорту та первинних доходів сплачених, що було близько до медіан по 

середніх економіках (4,0%, 1,1%, 4,8% і 2,7%). Раніше Україна мала показники 

нижче середнього – ближче до рівня великих економік [748]. 

Додатковими стимулами для надходження міжнародної допомоги можуть 

бути активна участь України у міжнародних організаціях, забезпечення 

прозорості у використанні допомоги, налагодження економічних зв’язків з 

діючими і потенційними країнами-донорами, сприяння реалізації великих 

проектів і усунення зайвих транзакційних витрат при реалізації проектів. 

Економіка України достатньо велика, щоб не відчувався суттєвий ефект 

від номінального членства у міжнародних фінансово-кредитних установах, але 

недостатньо велика, щоб мати помітний вплив при прийнятті рішень у 

міжнародних фінансових установах. У рамках МВФ відносна квота і частка у 

голосах становила 0,43% [544], що більше за частку України у світовому ВВП 

0,34% [749]. 

Отже Україна зіштовхнулася з проблемою зовнішньої заборгованості 

серйознішою ніж у більшості малих економік, але на відміну від них майже 

позбавлена переваг від пільгових запозичень і міжнародної допомоги на рівні 

малих економік. Рівень заборгованості є суттєвим фактором гальмування 

економічного зростання для України. Для виправлення ситуації бажаним є 
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зростання частки пільгових запозичень. 

Валютне регулювання. В Україні спостерігалась висока середньорічна 

номінальна і реальна девальвація гривні та недостатня забезпеченість 

валютними резервами. В 2009-16 р. середньорічні темпи зміни номінального 

курсу гривні відносно долара становили -22% (в 2017 р. -4%), а реального 

ефективного курсу гривні були -5,7% (4,7%), це була в рази сильніша 

девальвація ніж навіть нижні квартилі по всіх країнах (-6,7% і 1,2%) [748].  

Екстраполюючи виявлені раніше закономірності на Україну, можемо 

сказати, що придатним варіантом режиму валютного курсу буде обмежено 

гнучкий / керовано плаваючий валютний курс, враховуючи середній розмір 

економіки, високу торговельну відкритість, відсутність домінуючого 

торговельного партнера (хоча є тенденція переорієнтації на ЄС). Щоб 

збалансувати торговельний баланс в Україні достатньо невеликої реальної 

девальвації гривні (порядку 3% для зниження на 1 в. п. ВВП), але в умовах 

швидкої реакції внутрішніх цін, знадобитися помітна номінальна девальвація. 

Україна немає можливості користування перевагами резервної валюти. 

Євроізація шляхом приєднання до єврозони – це тільки гіпотетичний варіант на 

майбутнє. Тому існує необхідність зберігати суттєву кількість валютних 

резервів. В умовах відкритої економіки Україна має додержуватися 

необхідного відношення валютних резервів до імпорту. Зменшення економіки в 

умовах кризи супроводжувалося скороченням й імпорту, тому скорочення 

валютних резервів з цієї точки зору не було настільки критичним. Але 

зростання зовнішньої заборгованості навпаки ускладнило ситуацію. В 2014 р. 

відношення валютних резервів в Україні до імпорту становило 1,2 місяці, а 

відносно зовнішнього боргу 5,8%. Але навіть на своєму піку валютні резерви 

були менше ніж у малих країнах (5,4 місяців 2010 р. і 57,5% у 2005 р., 

відповідно). У 2017 р. валютні резерви України були на відносно низькому 

рівні та становили 3,3 місяці імпорту, що було нижче медіани для малих 

економік (3,8). Вони також становили у 2016 р. 13,2% зовнішнього боргу, що 

було менше нижньої квартилі для всіх країн (28,2%) [748]. Це підтверджує тезу, 
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що скорочення офіційних резервів на фоні зростання боргового тягаря в 

Україні було одним з основних ризиків фінансової безпеки України [143]. 

Валютна інтеграція. На нашу думку, входження до валютного союзу 

(використання колективної валюти) або «ізація» (перехід на використання 

валюти іншої країни) для України немає настільки явних переваг як для малих 

економік, як мінімум на даному етапі. Наприклад, навіть у середині ЄС з 

2002 р. до зони євро приєдналися лише достатньо малі економіки, а великі чи 

середні економіки: Великобританія, Швеція, Польща, Чеська республіка, 

Угорщина, Румунія досі не ввели у себе євро. 

Євроізація України ускладнена ризиками подорожчання євро, консервації 

проблем з платіжним балансом, інфляційним диференціалом, різницею у 

трансмісійному механізмі монетарної політики та структурною відмінністю 

економіки України та ЄС. Рублізація – політичними факторами, скороченням 

економічних зв’язків і структурною відмінністю економіки України та Росії, 

практично відсутнім прогресом у ЄАЕС у сфері валютної інтеграції. Доларизація 

– як мінімум відносно малою роллю США у зовнішній торгівлі України.  

Без домінування одного з економічних центрів у зовнішньоекономічних 

відносинах України, переваги від валютної інтеграції будуть обмеженими. А 

для створення власного валютного угруповання не вистачає економічної сили, 

особливо на фоні територіально близьких і сильніших економічних центрів – 

Росії та особливо ЄС, які є атракторами для сусідніх країн. Потенційно 

привабливим сценарієм для України могло би бути утворення валютного союзу 

на базі країн відносно економічно слабших країн Європи (Центральна, Східна, 

Південно-Східна Європа і навіть гіпотетично Південна Європа), які мали схожі 

економічні характеристики: традиційно дефіцитний або збалансований 

торговельний баланс, синхронні економічні цикли, не країни-гіганти, помірно 

схожа структура економіки тощо. Це би дозволило користуватися вже 

перевагами економії масштабу від колективної валюти та при цьому не 

допускати помітної реальної ревальвації у країнах цього гіпотетичного 

валютного союзу і в ретроспективі краще бути готовими до світової фінансової 
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кризи, яка виникла у 2008 р. Але цей сценарій навряд чи буде використаний 

враховуючи більші економічні центри – атрактори, які концентрують на собі 

регіональні зовнішньоекономічні відносини та інституціональні зв’язки. 

Частина країн вже знаходиться в зоні євро, вихід з якої спричинив би занадто 

великі для них трансформаційні витрати.  

Україну можливо розглядати як відносно малу економіку в рамках одних 

закономірностей та відносно велику у інших. Але порівняно з розвинутими 

країнами Україна є відносно малою економікою. Це впливає на баланс 

можливих переваг та ризиків від валютної інтеграції.  

Якщо екстраполювати результати наших розрахунків з табл. 4.14 на 

Україну, то наприклад, порівняно з Польщею (має 0,9% світового ВВП), 

Україна (0,3%) за інших рівних умов за межами валютного союзу матиме на 

2,4% нижчий державний борг відносно ВВП, на 0,2% менший дефіцит балансу 

державного бюджету відносно ВВП, на 0,5% вище безробіття (валютний союз 

би знівелював або зробив зворотною цю різницю). Аналогічно в межах 

валютного союзу Україна мала би на 0,8% нижчі витрати бюджету відносно 

ВВП і на 0,2% швидші темпи зростання ВВП порівняно з Польщею. Але 

зазначимо, що ці оцінки умовні, оскільки регресійні моделі побудовані за 

даними по країнах з явно вищим доходом на душу населення ніж в Україні. 

Валютна інтеграція для України може знизити премію за валютний ризик, 

частково витрати на функціонування центрального банку, надати частку у 

доході від сеньйоражу при емісії колективної валюти (подвійно – завдяки 

використанню спільної валюти в інших країнах і завдяки зниженню 

конкуренції на внутрішньому ринку від паралельних валют), знизити реальні 

процентні ставки, підвищити зарплати, покращити баланс поточного рахунку 

платіжного балансу (хоча порівняно з великими економіками торговельний 

баланс буде все ж дефіцитним). 

Переваги від прискорення зростання зовнішньої торгівлі, ВВП, 

скорочення безробіття, збалансованості державного бюджету можуть 

реалізуватися повноцінно лише за відновлення довгострокового тренду 
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стійкого економічного зростання в ЄС. 

З іншого боку, валютна інтеграція може створити проблему морального 

ризику, накопичення зовнішнього і державного боргу, унеможливіть незалежну 

стабілізаційну політику. Є ризики того, що вага у голосуванні в керівних 

органах буде непропорційно нижчою (за населенням, але не за ВВП). Навряд чи 

Україна зможе бути серед лідерів у прийнятті рішень у рамках валютного 

союзу. Тому якщо синхронність економічних циклів буде недостатньою з 

партнерами по валютному союзу і особливо якщо буде зберігатися велика 

заборгованість, Україна може потерпати від асиметричних шоків (ймовірність 

яких зберігається, особливо зважаючи на різницю у структурі економіки), тому 

змушена буде проводити активну фіскальну політику (що може ускладнити 

проблему стабільності державних фінансів: бюджет і борг), або політику 

гнучких зарплат (що означає зменшення номінальних зарплат в умовах кризи).  

З іншого боку, як середня економіка Україна може зіткнутися з 

проблемою прискореного зростання зарплат відносно зростання 

продуктивності праці, що може спровокувати підвищену інфляцію. Проте 

обмежена роль профспілок нівелює цю закономірність. Крім того інфляцію 

може стримувати прагнення відповідності критеріям конвергенції. Без 

попередньо досягнення глибокої інтеграції в інших сферах (торговельна, 

секторальна) Україні також не варто утворювати валютний союз з великими 

економіками з міркувань ризику відтоку капіталу. Але в довгостроковій 

перспективі баланс переваг і недоліків від валютної інтеграції буде 

змінюватися. 

Міжнародна міграція. Загалом спостерігається нестача надійних 

статистичних даних щодо міграції. А. І. Мокій, М. І. Флейчук та А. М. Гуменюк 

у 2011 р. систематизували різні оцінки кількості мігрантів з України: 1,5-4,5 

млн осіб, 19,5-34,1% населення працездатного віку. Велику розбіжність вони 

пояснюють недоліками системи обліку мігрантів [157]. М. Кравченко у 2010 р. 

вказувала оцінки працюючих емігрантів з України від 1 до 7 млн осіб. 

Проблема ускладнена тим, що серед них висока частка у найбільш 
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продуктивному віці та зростає частка тих, хто виїжджає на постійне 

проживання [111]. За розрахунками А. П. Гайдуцького, кількість емігрантів з 

України становить 5 млн осіб. Ускладнювало ситуацію помітна частка 

нелегальної та тривалої міграції [45]. 

Нерівномірність економічного розвитку територій України обумовлює 

також внутрішню міграцію, в рамках якої люди можуть реалізовувати свої 

навики, особливо країно-специфічні (наприклад, у сфері національного права, 

регулювання). Також внутрішня міграція дозволяє компенсувати вузьку 

спеціалізацію виробництва в окремих місцевостях.  

Дані Світового банку показують, що в сучасних умовах у сфері міграції 

Україна стикається зі схожими тенденціями, що й малі країни типу MIRAB. 

Позитивним моментом є перекази мігрантів, але кращі можливості для 

повернення мігрантів, ніж у малих країнах. У 2017 р. персональні перекази 

становили 10,8% ВВП, тобто такий високий рівень робив Україну схожою на 

малі економіки (середня по останніх становила 7,1%, медіана 3,4%) [748]. 

Проте і тут оцінки суттєво різняться залежно від джерела. А. П. Гайдуцький 

зазначав у 2010 р., що оцінки переказів мігрантів в Україну різнилися від 0,5 до 

54 млрд дол. на рік, а за його власними розрахунками становили 25,6 млрд дол. 

(або 20% ВВП). При цьому тільки мала частина (23%) надійшли офіційно через 

фінансово-банківську систему [45]. 

Чиста міграція у 2017 р. становила -0,24% населення. Такий рівень чистої 

еміграції був вище середнього ніж навіть у малих економіках (-0,13%). У 2000 р. 

(останні опубліковані дані) рівень еміграції серед тих, хто має вищу освіту, 

становив в Україні лише 4,3%, тобто нижче навіть ніж медіана по великих 

економіках, але з того часу ситуація могла змінитися на гірше. 

У 2015 р. мігранти становили 10,8% населення в Україні, що дорівнювало 

середньому показнику по середніх країнах, але було втричі більше ніж медіана 

по всіх країнах. Це вище за оптимальний рівень (<8,9%), але це майже лише 

міграція між республіками за часів СРСР. Цей рівень навіть зменшився 

порівняно з 1990 р., у той час як у малих країнах він поступово зростав. Приріст 



363 
  

населення у 2016 р. становив -0,33%, що є надзвичайно низьким показником, 

який нижчий навіть за нижню квартиль у великих економіках (0,43%) [748]. 

Тому використання стратегії MIRAB виправдано лише як перехідний етап. 

З точки зору регулювання, інші країни мають менше стимулів для 

лібералізації трудової імміграції з України, зважаючи на відносно велику 

чисельність населення. Це частково пояснює тривалий процес візової 

лібералізації в ЄС для України. В Україні рецептом вирішення проблеми 

надмірної еміграції може бути диверсифікований економічний розвиток (що 

ускладнене в малих економіках), формування платоспроможного попиту на 

працю, зокрема і в бюджетному секторі. 

 

5.2. Ефективність використання м’якої економічної сили України в 

системі регіонального і глобального господарства 

 

В зовнішньоекономічній стратегії мають бути відображені питання 

виявлення недоліків іміджу економіки України, адаптації бізнесу до помірного 

рівня м’якої економічної сили та перспективи розвитку зовніщньоекономічних 

зв’язків за умов посилення національного бренду України. 

Держава і недержавні суб’єкти країн часто користуються перевагами у 

взаємодії з закордонними суб’єктами внаслідок наявності у їх країни м’якої 

сили, впливаючи на іноземні суб’єкти непрямим шляхом. Її ресурс може бути 

ефективно використаний для досягнення цілей суб’єктів країни. Тобто крім 

реальних економічних процесів на міжнародні економічні відносини впливають 

уявлення про економіку в свідомості людей та інформаційному просторі. 

Економіка країни може викликати позитивні або негативні асоціації. Але 

важливий не тільки позитивний чи негативний економічний імідж, а й ступінь 

поширеності інформації про країну. Це має значення, коли економічні суб’єкти 

приймають рішення про вибір товарів, які походять з тих чи інших країн (що 

впливає на ціну цих товарів), місця для здійснення інвестицій (що впливає на 

премію за ризик), місця для туристичних подорожей та трудової міграції, а 
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також партнерів для економічної інтеграції. Тому це потрібно враховувати у 

зовнішньоекономічній та інформаційній політиці держави.  

Як економіка середнього розміру Україна за інших рівних умов може 

покладатися радше на м’яку ніж тверду економічну силу. Інформація про 

Україну розповсюджується різними засобами. У опитуванні Brand Finance, CFC 

Consulting Company зазначалося, що найвищою довірою користується 

інформація про Україну від міжнародних організацій, потім закордонних ЗМІ 

та знайомих [343].  

Позитивна та негативна інформація про економіку України. Розглянемо 

результати зовнішніх оцінок. До позитивних економічних факторів іміджу 

України за останні роки дослідники відносили: науку і освіту, аграрні 

можливості, природні ресурси, культурну і спортивну індустрію, транспортний 

потенціал, гостинність і працьовитість населення [28; 74; 159; 343]. Останнім 

часом можна додати фактор прагнення економічних реформ. 

Проте послаблюючими чинниками були економічна нестабільність, 

низький рівень розвитку, соціальна незахищеність, забюрократизованість, 

корупція, економічний безлад, заборгованість, поганий сервіс, ризики для 

інвесторів, демографічна криза, зношеність інфраструктури, торговельні 

суперечки, контрабанда, енергетична залежність, нестача глобальних брендів, 

проблеми з Чорнобильською АЕС, невідповідність інтеграційним очікуванням 

[28; 34; 79; 159; 216]. Такі риси як працьовитість і щедрість контрастують з 

ледарством, низькою дисципліною, схильністю прибіднятися чи показним 

багатством [242; 343]. Економічна криза та військово-політична невизначеність 

в умовах зовнішньої агресії помітно зменшили вартість національного бренда 

України, зокрема послабивши туристичну та інвестиційну складову [715]. 

Існують структурні диспропорції серед найвідоміших громадян України на 

користь переважно діячів спорту [74]. Недостатньо використовується ресурс 

відомих особистостей з числа науковців та діячів економіки [343] (останні 

мають радше негативний імідж олігархів), інформаційної прозорості [148], 

симбіозу корпоративних та національного брендів, популяризації здорового 

http://brandfinance.com/
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способу життя, експорту креативної індустрії. 

Для виправлення негативних сторін іміджу України наголошується на 

необхідності взаємної популяризації національного бренда Україна та 

корпоративних брендів українських виробників, потребі у диверсифікації 

експорту (в багатьох країнах-партнерах частка товарів українських виробників 

на ринку дуже мала, щоб впливати на імідж України), популяризації здорового 

способу життя та якості сервісу для посилення іміджу людського потенціалу, 

покращанні інфраструктури, покращанні привабливості для інвестицій та 

рееміграції українських емігрантів, посиленні позицій на світовому ринку 

креативних товарів, запобіганні економічним скандалам [263]. Рекомендується 

також краща взаємодія держави з міжнародними інформаційними агентствами, 

створення нових інтернет-порталів, покращання пошукових можливостей 

існуючих інтернет-ресурсів та системи розкриття інформації емітентами 

фінансових інструментів [148]. 

Визначимо пріоритетні напрями відновлення позитивного іміджу 

економіки України принаймні на фоні інших країн регіону. Методика 

вебометричного аналізу економічних факторів м’якої сили. Для оцінки 

важливості факторів м’якої економічної сили та іміджу може бути використаний 

запропонований нами вебометричний метод. Він є достатньо гнучким для 

адаптації під конкретні потреби дослідження, хоча може іноді призводити до 

суперечливих результатів та бути чутливим до історичної інформації.  

За аналогією з нашим методом вимірювання м’якої економічної сили SEP 

та економічного іміджу EI (див. формули (2.4) і (2.5) у підрозділі 2.4), ми 

використаємо вебометричний підхід для оцінки їх факторів. Ми так само 

використовуємо кількість повідомлень з позитивним (P) і негативним 

значенням (N). Параметри P і N розраховані за кількістю несхожих веб-

сторінок, одержаних у результаті відповідним чином сформульованого 

пошукового запиту.  

Субіндекс EIk для обраного фактору k відображає позитивний чи 

негативний вплив цього фактору на економічний імідж. Якщо EIk наближається 
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до 1, то країна позитивно сприймається за цим фактором. Якщо – до 0, то 

негативно. За допомогою субіндексу SEPk ми визначаємо важливість фактору k 

як компоненту м’якої економічної сили (з урахуванням не тільки відносного, а 

й абсолютного обсягу позитивної інформації за даним фактором по країні). 

Тобто великі економіки з потужним інформаційним ресурсом за інших рівних 

умов матимуть вищий SEPk, ніж малі економіки. Все це дозволяє оцінити 

структуру м’якої економічної сили за факторами. 

Ми провели аналіз результатів пошукових запитів англійською мовою в 

пошуковому сервісі Google [511] станом на 8-9 листопада 2015 р. [425]. 

Пошукові запити формувалися з трьома словами чи виразами: 

- слово, яке позначає фактор / компонент (наприклад, «inflation» – інфляція); 

- слово, яке позначає позитивне чи негативне значення (наприклад, «low» 

чи «high» – низька чи висока); 

- назву країни (наприклад, «Ukraine» – Україна). 

Наприклад, ми вимірюємо кількість позитивних повідомлень про 

інфляцію в Україні за допомогою пошукового запиту, введеному в лапках «low 

inflation * * Ukraine» за методом точний вираз. Подвійний знак * гарантує, що 

вираз «low inflation» і «Ukraine» знаходяться близько по тексту (в одному 

реченні чи суміжних реченнях). У більшості випадків вони розділені двома 

словами. Отже, знайдена нами інформація за допомогою такого запиту зазвичай 

описуватиме інфляцію в Україні як низьку.  

Але результати пошукового запиту потрібно інтерпретувати з 

обережністю. Зокрема, ми маємо зробити застереження, що іноді результати 

пошуку можуть помилково характеризувати повідомлення як позитивне в таких 

випадках: 

- якщо насправді йдеться про необхідність покращання економічної 

ситуації (нормативна замість позитивної інформації), наприклад, якщо 

вказують, що Україні потрібно досягнути низької інфляції; 

- якщо йдеться про порівняння ситуації в іншій країні з даною країною, 

наприклад про торговельний дефіцит у Туреччині з Німеччиною (тому ми 
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уникаємо використання виразів таких як «trade deficit», де такий ризик 

особливо великий). 

Також є ризик того, що пошуковий сервіс штучно занижує кількість 

знайдених веб-сторінок, якщо їх кількість > 300. Тому ми намагалися уникати 

виразів у пошуковому запиті, які призводили до P чи N, наближених до 300 

(наприклад «high-tech» – високотехнологічний). Але іноді цього неможливо було 

уникнути для 1-2 найбільших країн у нашій вибірці. В таких випадках можна 

сказати, що EIk і SEPk виміряні у порядковій шкалі, а не метричній. Якщо P чи N 

були більшими за 300 для декількох країн, ми або виключали такі вирази з 

подальшого аналізу (наприклад «development» – розвиток) або використали 

пошукові запити без знаків ** («economic growth in …», «economic crisis in …», 

«economic recession in …» – економічне зростання, криза чи рецесія в конкретній 

країні). Ми також виключили з аналізу вирази чи слова: 

- по яких важко було би відрізнити позитивну та негативну інформацію без 

детальнішого урахування контексту (наприклад, «wealth», «counterfeiting», 

«made in», «costs» – багатство, підробка, зроблено в, витрати); 

- які часто використовуються в неекономічній сфері або за межами 

необхідної сфери в економіці (наприклад, «company», «revaluation», «goods» – 

фірма / компанія друзів, ревальвація / переоцінка, товари / добрий); 

- призводили до малої кількості знайдених веб-сторінок (наприклад, 

«migration», «exports» – міграція, експорт). 

Ще однією проблемою стала недосконалість відбору несхожих сторінок. 

Іноді схожий текст був присутній у декількох знайдених веб-сторінках. Тому 

іноді присутній ефект подвійного рахунку. Також незважаючи на використання 

опції «шукати сторінки в усіх країнах» у пошуковому сервісі, ми не можемо 

однозначно стверджувати, чи був повністю виключений ефект перенаправлення 

(redirecting effect) на локальні ресурси. Також треба враховувати можливий 

ефект очікувань. Наприклад, у країні з низькою інфляцією (наприклад 2%) 

навіть помірне зростання цін (5%) буде вважатися високою інфляцією – 

цікавою новиною, вартою публікації. А у країні з традиційно високою 
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інфляцією (12%) інфляція 6% вважатиметься низькою. 

Незважаючи на вказані ризики, в багатьох випадках ми очікуємо 

одержати корисні результати. Ми включили у нашу вибірку сім країн. П’ять 

країн (Україна, Польща, Росія, Румунія, Туреччина) є найбільш населеними 

країнами Центральної та Східної Європи. Ми додали ще дві країни для 

порівняння: Німеччину як територіально близьку велику розвинуту економіку і 

Молдову як малу економіку, що розвивається, в даному регіоні. 

Порівняльний аналіз економічних факторів м’якої сили України. В табл. 

Ф.1 ми вказуємо результати нашого аналізу в розрізі факторів економічної 

іміджу та його сили, враховуючи, що EIk = P/(P+N), а SEPk = P·P/(P+N). 

Ключове слово «trade» (торгівля) часто вказує на зовнішньоторговельні 

відносини. Номінально Румунія має кращий імідж за цим критерієм (EI = 1), а 

Молдова найгірший (EI = 0,33). Але значення P і N у цих випадках занадто 

малі, щоб мати надійну оцінку EI. Щодо інших країн, EI майже завжди 

наближений до 1. Кількість негативних повідомлень N по торгівлі занадто мала 

порівняно з позитивними P. Але за цим компонентом м’яка сила Росії 

виявилась найбільшою (SEP = 108,5), у Німеччині на 2-му місці. Туреччина 

зайняла 3-е місце, Україна і Польща поділили 4-е і 5-е місця. Не дивно, що 

Молдова як мала економіка має найменшу м’яку силу в сфері зовнішньої 

торгівлі у нашій вибірці. 

З технічної точки зору результати по «іnflation» (інфляції) надійніші, 

враховуючи вищі значення P і N, які водночас менше 300 для всіх країн у 

вибірці. По інфляції ми спостерігаємо частіше негативну інформацію (висока 

інфляція), ніж позитивну (низька інфляція). Виняток становить Німеччина.  

Вона випередила всі інші країни. Все ж велика кількість згадувань 

високої інфляції по Німеччині (167) пояснюється відомою гіперінфляцією після 

І Світової Війни. Туреччина має найгірший інфляційний імідж з кількістю 

згадувань низької інфляції у 8 разів меншою за згадування високої інфляції. 

Логічно, що за інфляцією Німеччина має найбільшу м’яку силу – вона часто 

вважається класичним прикладом сучасної великої низькоінфляційної 
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економіки. Незважаючи на гіперінфляцію в 1990-х рр., Україна несподівано 

опинилася на другому місці, хоча і з великим відривом. 

Німеччина, Туреччина і, незважаючи на останню фінансову кризу, 

Україна мають найкращий рейтинг за фактором фінансів. Результат для 

Туреччини не надійний унаслідок малої кількості веб-сторінок. У випадку 

України вираз “good financial news” (добрі фінансові новини) є найчастішим 

серед позитивних повідомлень. Найгірші відносно надійні дані – по Росії 

(занадто мало знайдених веб-сторінок по Молдові). Німеччина знову має 

найбільшу м’яку фінансову силу. 

З технічної точки зору інформація по державному бюджету здається 

надійною, враховуючи кількість знайдених веб-сторінок. За державним 

бюджетом Німеччина має найкращий імідж, далі Росія, Туреччина і Молдова. 

За м’якою бюджетною силою Німеччина суттєво випереджає Росію (2-е місце) і 

Туреччину (3-е). 

У пошуковому запиті по «quality» (якість) ми не використовуємо 

прикметники «high» (висока – це призводить до знайдення понад 300 веб-

сторінок для всіх країн, крім Молдови) і «bad» (погана – це призводить до 

меншої кількості веб-сторінок, ніж у слова «low»). Тому для підвищення 

ефективності оцінки ми використовуємо вирази «good quality» (добра якість) і 

«low quality» (низька якість). Все одно результати можуть бути зміщеними 

через те, що зустрічаються повідомлення рекламного характеру або в них 

йдеться про скарги на імпортні товари у аналізованій країні. Румунія і Польща 

демонструють найкращий результат іміджу за якістю, а Росія – найгірший. 

Посередній імідж Німеччини може бути недооціненим, так як P по ній 

наближається до 300. Але все одно Німеччина має найбільшу м’яку силу за 

якістю, за нею слідують Туреччина та Польща. 

Туреччина, Польща та Румунія мають найкращий імідж за 

конкурентоспроможністю: відношення результатів пошуку за виразом «highly 

competitive» (висококонкурентоспроможний) до «uncompetitive» 

(неконкурентоспроможний) у них найвище. Україна і Молдова мають 
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найгірший імідж, але у Молдові оцінка іміджу ненадійна: мала кількість веб-

сторінок. Враховуючи й обсяг інформації, Німеччина опиняється на 1-му місці, 

випередивши Росію і Туреччину. 

На результати пошуку за словом «investment» (інвестиції), ймовірно, 

вплинули PR-заходи, враховуючи, що P набагато більше за N у всіх країнах. 

Виявляється, що Румунія, Молдова і Туреччина мають найкращий 

інвестиційний імідж, а Росія і Україна – найгірший. Але м’яка інвестиційна 

сила найбільша у Туреччини, потім у Росії та Німеччини. 

Слово «business» (бізнес) часто зустрічається у виразах «good business 

opportunities» (добрі можливості для бізнесу), «good business relations» (добрі 

ділові стосунки) чи «bad for business» (поганий для бізнесу). Припускаємо, що 

на результати пошуку за цим словом також вплинули PR-заходи. В даному 

випадку немає явного лідеру за цим критерієм (χ
2
-тест не підтверджує те, що 

якась країна має статистично значущий вищий чи нижчий EI), але Росія і 

Туреччина трохи відстають від інших. М’яка сила за цим критерієм найбільша 

у Німеччини та Росії. 

Інформація про корупцію зазвичай є пасивом, а не активом. Явним 

винятком є Німеччина: позитивні повідомлення майже в 3 рази частіші, ніж 

негативні. Туреччина лише трохи краще виглядає за інші країни в Центральній 

та Східній Європі. Румунія має найгірший показник. Знову Німеччина має 

найбільшу м’яку (анти-) корупційну силу. Росія (2-е місце) і Туреччина (3-е) 

помітно відстають від Німеччини. 

Ключове слово «corporate» (корпоративний) зазвичай зустрічається у 

виразі «corporate governance» (корпоративне управління). Найкращий імідж тут у 

Польщі. Найгірша оцінка у Румунії та Молдови, але вона не надійна. Україна має 

майже найгірший імідж за цим критерієм. Щодо м’якої сили за цим фактором, 

вона найбільша у Росії та Німеччини, далі слідують Туреччина і Польща. 

«Wages» (зарплати) є словом, яке частіше асоціюється зі скаргами на 

низьку винагороду праці, ніж із гордістю за високу зарплату. Принаймні так воно 

інтерпретується працівниками та широкою громадськістю (для інвесторів низькі 
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зарплати – це перевага). Виняток становить Німеччина – з нею асоціюється 

майже порівну негативна і позитивна інформація по зарплатах. У будь-якому 

випадку Німеччина має найкращий імідж за зарплатами. Туреччина займає 2-е 

місце, але знаходиться значно ближче до інших країн. Румунія, Україна і 

Молдова мають найгірший імідж у сфері зарплат. Очевидно, що Німеччина має 

набагато більше м’якої зарплатної сили, ніж решта країн у вибірці. 

За критерієм «cooperation vs. conflicts» (кооперація або конфлікти) ми 

порівнюємо позитивну інформацію, пов’язану з економічними відносинами 

країни («economic cooperation» – економічне співробітництво), і негативну 

(«economic war» – економічна війна, «trade dispute» – торговельна суперечка, 

«economic sanctions» – економічні санкції). P для «economic cooperation» у 

багатьох випадках наближене до 300, тому оцінки можуть бути зміщеними, 

особливо у випадку Польщі, Росії, Німеччини та Туреччини. Їх коопераційні 

зв’язки можуть бути недооціненими. Але в цій сфері ми не знаходимо кращого 

виразу для визначення позитивної інформації. А додавання результатів по 

«trade» (торгівля) не впливає суттєво на результати. Негативні асоціації з 

країною не враховують те, чи є країна ініціатором економічної війни, суперечки 

або санкцій, чи вона є їх об’єктом. Інакше кажучи, ми розглядаємо залучення 

країни до економічних конфліктів, незалежно від її ролі.  

Румунія має найкращий імідж як країна, яка не залучена до економічних 

конфліктів. За нею близько слідують Польща, Туреччина і Молдова. Німеччина 

на 5-му місці внаслідок обговорення санкцій проти Росії та історичного тягаря 

подій напередодні та під час ІІ Світової Війни. Росія і Україна мають 

найгірший імідж, що не дивно, враховуючи жорсткий підхід Росії стосовно 

України та пов’язані санкції. Щодо м’якої коопераційної сили, найбільш 

потужною видається Туреччина, і майже стільки же Польща. Румунія і 

Німеччина займають 3-е і 4-е місця. Далі Росія випереджає Україну і Молдову, 

так як недоліки її іміджу компенсуються ширшим розповсюдженням 

інформації про її коопераційні зв’язки. 

Останній критерій «development vs. crisis» (розвиток або криза) враховує 
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те, чи країна має репутацію економіки, що швидко розвивається, чи схильною 

до криз. Молдова і Польща мають найкращий імідж економік, що динамічно 

розвиваються. З помітним відривом 3-е і 4-е місця займають Туреччина і 

Румунія. Україна і Німеччина характеризуються іміджем економічного 

зростання нижче середнього, а Росія має найгірший показник. Якщо розглядати 

абсолютний внесок цього фактору у м’яку економічну силу, то найбільший він 

у Польщі з помітним відривом від решти країн. Тому ми можемо сказати, що 

Польща перша приходить на думку, якщо когось спитати надати приклад 

економіки, що динамічно розвивається, у регіоні Центральної та Східної 

Європи. Слідом йдуть Туреччина, Німеччина, Україна і Росія. Молдова і 

Румунія відстають внаслідок меншої присутності в інтернеті інформації про їх 

економічний розвиток. 

Як ми бачимо, економічний імідж і м’яка економічна сила є 

багатомірними явищами, які забезпечуються багатьма факторами. Країна може 

бути лідером за одними і відставати за іншими. Типовим явищем виявилося 

домінування позитивної інформації внаслідок PR-заходів чи оптимізму. Явний 

виняток – інформація про інфляцію, державний бюджет, корупцію та зарплати. 

В табл. 5.2 ми вказуємо профілі країн за факторами економічного іміджу 

згідно інформації в інтернеті. Наприклад, по Україні відносно позитивний чи 

середній внесок зробили фінансова сфера та інфляція, що є неочікуваним і 

суперечливим результатом в умовах подолання кризових процесів. Хоча 

позитивна інформація за торговельною, інвестиційною, фінансовою та 

корпоративною сферами явно переважає негативну, це є стандартним явищем і 

можливо є наслідком PR-заходів в усіх країнах чи очікувань позитивних змін. 

Виправлення ситуації потребує імідж України за такими аспектами як 

недостатня конкурентоспроможність, корпоративне управління, низькі 

зарплати, економічні конфлікти, державні фінанси і борг, інвестиційний клімат 

і бізнес-регулювання, корупція. Проте PR-заходи мають бути лише допоміжним 

заходом до реальних кроків із виправлення ситуації. 
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 Таблиця 5.2 

Позитивні та негативні фактори іміджу економіки країн у 2015 р. 

Країна Основні сильні 

сторони 

Другорядні 

сильні сторони 

Другорядні 

слабкі сторони 

Основні слабкі 

сторони 

Україна фінанси інфляція 
інвестиції, бізнес, 

корупція 

бюджет, 

конкуренто-

спроможність, 

корпорації, 

зарплати, 

економічні 

конфлікти 

Польща 

якість, 

економічне 

зростання, 

корпорації 

торгівля*, бізнес, 

конкуренто-

спроможність, 

економічне 

співробітництво 

зарплати, 

корупція* 
бюджет 

Росія - 
бюджет, 

корпорації, 

інфляція, фінанси, 

конкуренто-

спроможність, 

корупція, 

зарплати 

якість, інвестиції, 

бізнес, економічні 

конфлікти, 

економічна криза 

Туреччина 

конкуренто-

спроможність, 

інвестиції 

корупція, 

корпорації, 

зарплата, 

економічне 

співробітництво 

торгівля, бюджет інфляція, бізнес 

Румунія 

торгівля*, 

якість, 

інвестиції*, 

економічне 

співробітництво 

конкуренто-

спроможність, 

бізнес 

бюджет 
фінанси*, 

корупція, зарплати 

Німеччина 

інфляція, 

фінанси, 

бюджет, 

корупція*, 

зарплати 

торгівля, бізнес, 

корпорації 

конкуренто-

спроможність, 

економічні 

конфлікти 

економічна криза 

Молдова 

інвестиції*, 

бізнес*, 

економічне 

зростання 

економічне 

співробітництво 
бюджет, корупція 

торгівля*, 

інфляція*, 

конкуренто-

спроможність*, 

зарплати * 

Примітка: знак * означає результати, коли 8≤P+N<20 (низька надійність оцінки). Ми 

не вказуємо результати, якщо P+N<8 (оцінка ненадійна). 

Джерело: розраховано автором за допомогою кількісного аналізу пошукових 

результатів [511]. 
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(Відносними) перевагами Польщі є якість, економічне зростання і 

співробітництво, корпоративна сфера, негатив асоціюється з бюджетом. 

Переваги Росії полягають у корпоративній сфері, частково зовнішній торгівлі 

та бюджеті, негативні фактори – це фінанси, якість, бізнес, економічні 

конфлікти, криза. Позитивні фактори для Туреччини – інвестиції, економічне 

співробітництво, конкурентоспроможність, негативні – інфляція, фінанси, 

бізнес. Плюси Румунії – економічне співробітництво і якість, мінуси – корупція 

і зарплати. За більшістю факторів Німеччина має позитивні оцінки, особливо за 

зарплатою, інфляцією, бюджетом, конкурентоспроможністю; основні слабкості 

пов’язані з економічним зростанням. Помірними перевагами Молдови є 

уявлення про економічного зростання і співробітництво; слабкостями – 

зарплати, інфляція та ряд інших факторів. 

Але ми також можемо охарактеризувати профілі країн за абсолютним 

внеском факторів у м’яку економічну силу. Україна має лише середній рівень 

компонентів м’якої сили за інфляцією, фінансовою сферою, і економічним 

зростанням і має дуже низьку м’яку силу за критеріями державного бюджету, 

зарплат та економічного співробітництва. Польща має позитивний внесок 

факторів економічного зростання і економічного співробітництва, помірно 

позитивний внесок якості та корпоративної сфери, але має негативний внесок 

фактору бюджету. Незважаючи на недоліки іміджу велика економіка Росії має 

значну м’яку економічну силу за факторами зовнішньої торгівлі, бізнесу в 

корпоративної сфери, але має слабкість за факторами фінансів та якості. 

Туреччина має явну силу за критеріями інвестицій і економічного 

співробітництва, помірну силу за економічним зростанням і якістю. Але її 

слабкість – інфляція і фінансова сфера. Румунія має лише середні показники за 

економічним співробітництвом і якістю, а слабкість за рештою сфер. Німеччина 

має високу силу у більшості сфер: інфляція, фінанси, державний бюджет, якість, 

конкурентоспроможність, бізнес і зарплати. За рештою критеріїв вона помірно 

сильна (корпоративна сфера, торгівля) або середня (економічне зростання, 

інвестиції, економічне співробітництво). Молдова має дуже малу м’яку силу за 
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всіма критеріями, що є звичайним для малих економік. Але вона все ж змогла 

випередити Румунію за фактором фінансів та наблизитись до частини інших 

країн за бюджетом, інвестиціями та економічним співробітництвом. 

Витрати на поліпшення іміджу країни мають співвідноситися з 

очікуваними ефектами в сфері міжнародної торгівлі, фінансів, міграції. Існуючі 

дослідження ефектів м’якої сили країни. Вплив національного бренда країни на 

економічні процеси досліджувався у багатьох, переважно закордонних, 

дослідженнях. Часто йдеться про оцінки впливу на окремі види міжнародних 

економічних відносин (переважно торгівлі), на ринках окремих товарів чи 

країн. Тому виявлені ефекти потребують систематизації та додаткової 

кількісної оцінки в сучасних умовах. 

Частина авторів вказує на широкий спектр ефектів (див табл. Х.1). Такий 

вплив має свою раціональну, іноді приховану, мотивацію. Е. Біволару, 

Р. Андрей, Г. і В. Пуркаройу вказують, що в умовах обмеженого часу чи 

високих витрат на прийняття інформованого рішення, люди часто 

покладаються на стереотипи, етноцентричні уявлення, спрощення тощо в сфері 

роботи, споживчої поведінки, соціальної взаємодії персональних зв’язків [395]. 

Переважна більшість досліджень впливу національного бренда 

присвячені торгівлі. П.-Л. Чан та Т. Фуджіі вказують в огляді літератури, що 

дослідження подібних питань поділяються на дослідження: 

- наслідків бойкотів (припускаємо, внаслідок впливу політичного іміджу); 

- ролі соціального капіталу та мереж у міжнародній торгівлі; 

- маркетингові дослідження ролі країни походження товару [416, с. 2-4]. 

На нашу думку, публікації про вплив бренда країни на міжнародну 

торгівлю можна поділити на дослідження макрорівня (аналізуються торговельні 

потоки країн на основі статистичних даних) та мікрорівня (схильність вибірки 

споживачів до купівлі товарів). Ці дослідження систематизовані нами у табл. 

Х.2. Більшість у цілому підтверджують ефект країни походження. Проте не всі 

дослідники погоджуються із значимістю цього ефекту (зокрема Дж. Агравал та 

У. Камакура [356], А. Апетреі та К. Петрушка [375]).  
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Низка досліджень на мікрорівні стосується дослідження взаємодії впливу 

країни походження і брендів компаній (див. табл. Х.3). Часто науковці 

розглядають уподобання споживачів з окремих країн, конкретних груп 

споживачів, ефекти для окремих галузей (див. приклади у табл. Х.4). Слід мати 

на увазі, що в різних країнах споживачі не однаково можуть звертати увагу на 

країну походження товарів. Найбільша кількість досліджень присвячена 

ефектам країни походження на ринках конкретних товарів: на ринках різних 

товарах можуть бути різні ефекти. 

Вплив національного бренда країни походження на ринках 

диференційованих товарів сильніше, ніж на гомогенних; в умовах вертикальної, 

ніж горизонтальної диференціації; товарів маловідомих брендів компаній, ніж 

відомих; малих і середніх компаній, ніж великих; люксових товарів та 

гедоністичних, ніж інших; для високотехнологічних товарів. Грає роль, перш за 

все, інформація про країну виробництва, потім країну торговельної марки, а 

потім країну розробки товару. Покращення іміджу впливає на експорт 

сильніше, ніж погіршення. Є приклади, коли додаткова деталізація 

географічного походження товару має спадну корисність. Все ж з міркувань 

економії товари з брендових країн купуються не так часто покупцями, як їм 

хотілося би. Також посилення інформаційної прозорості за умов належної 

якості компенсує недоліки слабкого національного бренда. 

Результати досліджень ефектів для надходження для іноземних інвестицій, 

валютного курсу, міграції та інтеграції подані у табл. Х.5. Зокрема, іноземні 

прямі та портфельні інвестиції сильніше залежать від іміджу країни ніж експорт. 

Важливим є й наявність критично мінімального обсягу інформації про 

приймаючу країну. В сфері інвестицій спостерігається помітна інерція впливу 

м’якої економічної сили. Унікальність об’єктів для інвестування нівелює ефект 

інформації про країну. Волатильність валютних курсів залежить від різних 

об’єктивних показників соціально-економічної моделі, які можна віднести до 

показників м’якої сили лише опосередковано. Робляться припущення про вплив 

м’якої сили на міграцію та бажання країн-партнерів інтегруватися. 
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Отже, позитивна економічна інформація допомагає країні експортувати 

свої товари та послуги за кращими цінами, залучати інвестиції та кредити на 

кращих умовах, залучати іноземні або утримувати власні кваліфіковані кадри, 

вести переговори щодо економічної інтеграції. Дослідження на макро- і 

мікрорівні принаймні для частини ринків підтверджують значущість впливу 

ефекту інформації про країну походження товару. Надання цінових переваг 

вітчизняним товарам порівняно з іноземними залежить від країни та товару і не 

завжди співвідноситься з брендом країн. 

Адаптація бізнесу до помірно привабливого національного бренда 

України. Хоча в міжнародних рейтингах брендів країн Україна посідає скромне 

місце, ці рейтинги охоплюють відносно відомі країни. За нашими розрахунками 

(див. підрозділ 3.3) за майже всіма країнами світу, економічний імідж та м’яка 

економічна України близькі до середніх значень. Отже, тільки в обмеженому 

обсязі компанії України можуть користуватися перевагами бренда країни.  

Виходячи з закономірностей, описаних у додатку Х, співвідношення 

динаміки експортних та імпортних цін об’єктивно є гіршим ніж у популярних 

країнах. Тому актуальним завданням є популяризація позитивних надбань 

України та контроль якості вітчизняної продукції. Додаткова деталізація 

географічного походження товару має свої переваги, але зі спадною корисністю 

(принаймні для частини товарів), тому основні зусилля варто сконцентрувати 

саме на формуванні національного бренда Україна. 

На поточний момент можливим виходом є також: продаж товарів під 

відомими світовими торговельними марками в умовах іноземних інвестицій або 

аутсорсингу з боку відомих міжнародних компаній, виробництво товарів, 

розроблених у більш рейтингових країнах, або використання вітчизняних 

брендів, стилізованих під закордонний ринок збуту.  

На користь України грає закономірність, що товари з брендових країн 

купуються не так часто покупцями, як їм хотілося би, з міркувань фінансових 

можливостей. Тому за цим критерієм виробникам в України може бути легше 

орієнтуватися на незаможних споживачів або середній клас.  
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В умовах посилення інформаційної прозорості виробникам якісних 

товарів, навіть з країн зі слабшим національним брендом легше продавати 

товари. Тому впровадження європейських норм щодо якості в цій частині має 

зіграти на користь вітчизняних виробників якісних товарів. До того ж 

заможніші покупці частіше звертають на якість ніж на країну походження. Але 

на ринках гедоністичних товарів, де доступність об’єктивної інформації про 

якість гірша, Україні буде складніше завойовувати зовнішні ринки за рахунок 

бренда країни, а не нижчої ціни. 

Акценти на кращій ознайомленості, фізичній доступності, загрозі 

іноземної конкуренції та міркуваннях патріотизму можуть сприяти 

популярності вітчизняних товарів серед населення України. 

Так як у сфері експорту послуг існує спадна корисність ефекту, Україна, 

вже знаходиться у відносно сприятливому діапазоні за м’якою економічною 

силою. В короткостроковому періоді саме туристичний сектор найбільше 

залежить від того, якою є динаміка репутації України. Україні варто 

посилювати туристичний імідж не тільки в очах туристів, а й туристичних 

посередників. Можливо представляти Україну як нестандартну дестинацію для 

тих туристів, які вже відвідали основні туристичними дестинації та бажають 

відвідати нове. За аналогією ми можемо припустити, що прибуття іноземних 

туристів може стимулювати публікація позитивної інформації про економіку, 

соціальну сферу та туризм в Україні.  

Україні складніше стати реципієнтом великих обсягів інвестицій, 

особливо зважаючи на те, що в сфері інвестицій спостерігається помітна інерція 

впливу інформації про економіку країни. Проте, якщо є унікальні об’єкти для 

інвестицій з географічною прив’язкою (природні ресурси, транзитні шляхи 

тощо), то інвестор все одно бажатиме здійснити інвестиції. 

Проте виходячи з висновків інших досліджень, волатильність реального 

валютного курсу в Україні буде об’єктивно існувати з урахуванням складної 

ситуації в банківському секторі та помірної тривалості життя, що негативно 

характеризує соціально-економічну модель країни. 
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Позитивні враження про країни сприяють зростанню експорту її 

високотехнологічних товарів та послуг і зростанню доходів від інтелектуальної 

власності. При цьому ці сфери вважаються популяризаторами країни 

(технологічний розвиток та індустрія культури). Тому в цьому напрямі Україні 

особливо важливо досягнути двостороннього синергетичного ефекту.  

Методика аналізу ефектів впливу м’якої економічної сили на 

зовнішньоекономічні зв’язки. У нашому аналізі ми використаємо як незалежні 

змінні такі розроблені нами та зовнішні показники: 

- EI – індекс економічного іміджу (частка позитивних повідомлень в 

інтернеті у всіх повідомленнях про країну); 

- SEP – індекс м’якої економічної сили (індекс економічного іміджу 

помножений на кількість позитивних повідомлень, показник нормується 

відносно сумарного показника всіх країн світу); 

- SEP/GDP – відношення індексу м’якої економічної сили до частки країни 

у ВВП світу (використовується ВВП за ПКС [749]); 

- LnSEP/GDP – логарифм SEP/GDP; 

- CB – ранг індексу бренда країни у 2014 р. [437]; 

- CR – ранг індексу репутації країни у 2014 р. [351]; 

- CRch – зміна рангу індексу репутації країни у 2014 р. відносно 2013 р. 

(розраховано за [350; 351]) – це єдиний показник динаміки серед факторів. 

Перші чотири показники розраховані нами (див. главу 3.4) станом на 

осінь 2015 р. з використанням пошукового сервісу Google [511]. Для того, щоб 

дані були достатньо надійними ми розглядаємо тільки ті країни, по яких 

сукупна кількість інтернет-повідомлень принаймні 40 (таких країн 41). Рангові 

показники інтерпретуються так: ранг 1 означає найдорожчий бренд країни або 

найкращу репутацію (ми беремо дані по 73 та 54 країнах). Розраховані нами 

показники характеризують саме економічну складову м’якої сили країни і 

також характеризують цифрову потужність країни, оскільки базуються на 

вебометричному підході. Запозичені показники враховують фактично й 

політичну, культурну, екологічну та інші складові. 
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Як залежні змінні ми використовуємо зростання:  

- експорту товарів, експорту послуг, доходів від міжнародного туризму, 

кількості іноземних туристів, чистих бартерних умов торгівлі (показники 

міжнародної торгівлі); 

- припливу ПІІ, відтоку ПІІ, одержання двосторонньої допомоги у розвитку, 

(девальвація) офіційного валютного курсу (показники міжнародних фінансів); 

- одержаних персональних переказів, сплачених персональних переказів 

(показники міжнародної міграції); 

- одержання винагороди за використання інтелектуальної власності, 

експорту високотехнологічних товарів та інформаційно-телекомунікаційних 

послуг (показники міжнародних науково-технічних зв’язків) [748]. 

Залежні змінні розраховані нами за даними Світового банку [748]. Ми 

використовуємо зростання цих показників у % ВВП 2014 р. та / або відносно 

значення відповідної залежної змінної попереднього року в %. Як правило 

йдеться про зростання у 2015 р. відносно 2014 р, а за відсутності даних за 

2015 р. – у 2014 р. відносно 2013 р. Те, що розраховані нами незалежні змінні 

взяті станом на осінь 2015 р. не є проблемою з точки зору можливості 

зворотного впливу, адже вони відображають інформацію про країни практично 

за всі роки існування інтернету до осінні 2015 р. 

Ми використовуємо кореляцію як Пірсона, так і Спірмана, враховуючи, що 

вагома частина незалежних змінних є або у порядковій шкалі або має суттєві 

відхилення від нормального розподілу. Для рангових показників ми 

розраховуємо тільки кореляцію Спірмана. Зазначимо, що у випадку рангових 

змінних (зокрема, CB, CR, CRch) негативна кореляція означає позитивний вплив.  

Результати моделювання зовнішньоекономічних ефектів м’якої 

економічної сили країни. Розглянемо результати кореляційного аналізу (див. 

табл. 5.3). Ми бачимо, що короткострокові позитивні зміни у репутації країни 

сприяють експорту туризму та покращенню умов торгівлі (співвідношення цін 

експорту та імпорту). Решта ефектів для динаміки показників міжнародних 

економічних відносин викликані тривалішими змінами у м’якій силі. 
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Таблиця 5.3 

Кореляція показників м’якої сили з динамікою зовнішньоекономічних 

відносин країни 

Залежна змінна: зростання у 

2015 р. (за відсутності даних – 

у 2013 р.), % або % ВВП 

EI SEP SEP/ 

GDP 

LnSEP/ 

GDP 

CB CR CRch 

Експорт товарів (Eg)      /-0,27  

Експорт товарів / ВВП 

(EgGDP) 

     /-0,28*  

Експорт послуг (Sg)    -0,29/    

Експорт послуг / ВВП (SgGDP)     /-0,23   

Доходи від міжнародного 

туризму (Tg) 

      /-0,25 

Прибуття туристів (TAg)    -0,29/    

Умови торгівлі (TTg)   0,36*/   /-0,40** /-0,25 

Допомога у розвитку / ВВП 

(AgGDP) 

  -0,54*/ -0,41/    

Сплачені персональні 

трансферти / ВВП (PPgGDP) 

    /0,28* /0,37*  

Одержані персональні 

трансферти (PRg) 

     /0,31*  

Одержані персональні 

трансферти / ВВП (PRgGDP) 

     /0,28  

Одержання винагороди за 

використання прав 

інтелектуальної власності / 

ВВП (IPgGDP) 

    /-0,31*   

Експорт високотехнологічних 

товарів (HTg) 

/0,34*       

Експорт високотехнологічних 

товарів / ВВП (HTgGDP) 

/0,31    /-0,25*   

Експорт інформаційно-

телекомунікаційних послуг 

(ICTg) 

  /-0,34 /-0,34    

Експорт інформаційно-

телекомунікаційних послуг / 

ВВП (ICTGDP) 

    /-0,30* /-0,35*  

Примітка: вказані лише статистично значущі кореляції з р<0,10. * – кореляції з р<0,05, 

** – кореляції з р<0,01. Перед знаком «/» вказані кореляції Пірсона, після – Спірмана. 

Джерело: розраховано автором за даними [350; 351; 437; 511; 748; 749]. 
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У випадку міжнародної торгівлі ми бачимо, що репутація країни 

позитивно впливає на експорт товарів. Менш впевнено – на експорт послуг, 

включаючи туристичні. І зовнішні показники м’якої сили, і наш показник 

SEP/GDP впевнено свідчать, що позитивна інформація про країну покращують 

співвідношення цін експорту та імпорту і зв’язок тут лінійний. Проте існує 

слабозначущий негативний вплив логарифму SEP/GDP на експорт послуг, 

включаючи туристичні, що суперечить теоретичним припущенням. 

Щодо міжнародних фінансів, ми не знаходимо значущого впливу на 

прямі інвестиції. Відсутність впливу на динаміку відтоку прямих інвестицій має 

пояснення. В популярних країнах фінансова відкритість висока і вони як 

експортують, так й імпортують капітал. У слабших країнах відтік капіталу, 

може бути не стільки у формі прямих інвестицій, скільки у непрозорий спосіб. 

Всупереч теоретичним припущенням, принаймні в короткостроковому 

періоді, ми не знаходимо доказів впливу м’якої сили країни на динаміку її 

номінального офіційного валютного курсу. Але ми не виключаємо, що вплив є 

довгостроковим і визначає відношення валютного курсу до коефіцієнту ПКС. 

Іншим поясненням є відхилення ринкового валютного курсу від офіційного. 

Цікавий результат щодо міжнародної допомоги – зростає допомога 

переважно країнам з добрим іміджем економіки (незначуща позитивна 

кореляція з EI становить 0,28), але при цьому маловідомим із слабим 

представленням в інформаційних потоках (негативна кореляція SEP/GDP). 

Тому з цієї точки зору можливо було би припустити, що існуючим реципієнтам 

допомоги варто не стільки поширювати позитивну економічну інформацію про 

себе, скільки мінімізувати присутність негативних новин в інформаційному 

просторі та займатися зростанням реальної економіки (але подальші наші 

розрахунки ставлять під сумнів це припущення). 

В сфері міжнародної міграції виявляється, що у 2015 р. швидше зростало 

надходження персональних трансфертів у країнах з гіршою репутацією: 

ймовірно з них посилювалася міграція. Але тоді суперечливим є те, що з таких 

країн зростав й відтік персональних переказів.  
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Брендові країни мають сильніше зростання винагороди за використання 

їх інтелектуальної власності. Для експорту високотехнологічних товарів 

важливим є позитивний економічний імідж країни (при цьому мало важлива 

поширеність інформації про країну). Для експорту інформаційно-

телекомунікаційних послуг важливий бренд та репутація країни, але існує 

слабозначущий негативний вплив логарифму SEP/GDP. 

Проведемо тепер регресійний аналіз, базуючись на результатах 

кореляційного аналізу (див. табл. 5.4). Зазначимо, що ми не вказуємо ті 

потенційні регресії (зокрема, залежність умов торгівлі від SEP/GDP), де існує 

висока чутливість значущості результатів до викидів. 

 

Таблиця 5.4 

Результати регресійного аналізу впливу показників м’якої сили на 

показники динаміки зовнішньоекономічних відносини країни 

y EgGDP TTg AgGDP IPgGDP HTgGDP ICTGDP 

x CR CR SEP/GDP CB  Ранг EI CR 

b0 1,15 

(0,78) 

1,58* 

(0,84) 

0,10 

(0,08) 

0,10 

(0,03)*** 

0,36*** 

(0,11) 

0,51*** 

(0,15) 

Bx -0,046* 

(0,025) 

-0,093*** 

(0,026) 

-0,078** 

(0,029) 

-0,0019** 

(0,0008) 

-0,104** 

(0,0045) 

-0,0106** 

(0,005) 

R
2 

0,07 0,20 0,29 0,10 0,14 0,09 

p 0,073 0,001 0,014 0,016 0,027 0,034 

N 50 53 20 57 36 48 

Serial cor. 0,03 -0,16 -0,05 -0,06 0,16 -0,00 

Примітка: значущі регресійні коефіцієнти * при р<0,10. ** – р<0,05, *** – р<0,01. У 

дужках стандартні похибки. 

Джерело: розраховано автором за даними [351; 437; 511; 748; 749]. 

 

З наших розрахунків, ми бачимо, що зовнішні показники м’якої сили є 

кориснішими для оцінки їх впливу. Для оцінки короткострокових ефектів 

розраховані нами показники м’якої сили є менш корисними, результати іноді 

суперечать теоретичним припущенням (можливо випадково, а можливо, 

внаслідок того, що позитивний ефект був досягнутий раніше, а зараз у 

короткостроковому періоді відбувається корекція) у дослідженій вибірці з 41 



384 
  

країни. Тому спробуємо розрахувати їх вплив на статичні значення ряду 

залежних змінних – відносно ВВП у 2014 р. (наприклад на експорт відносно 

ВВП тощо). Якщо буде зареєстрований значущий вплив, це вже буде вплив 

довгострокового характеру і немає гарантії, що це не зворотній зв’язок (коли 

насправді залежні змінні впливають на незалежні). Але це підтвердить або 

спростує практичну цінність розрахованих нами показників м’якої економічної 

сили. Розглянемо ці результати у табл. 5.5. 

 

Таблиця 5.5 

Кореляція показників м’якої економічної сили з статичними показниками 

зовнішньоекономічних відносин країни 

Залежна змінна: значення у 2015 р. 

(за відсутності даних – у 2014 р.), % 

ВВП 

EI SEP SEP/GDP LnSEP/GDP 

Експорт товарів / ВВП (EG)     

Експорт послуг / ВВП (ES)   /0,40* 0,35*/0,40* 

Доходи від міжнародного туризму / 

ВВП (TS) 

 -0,33*/-

0,39* 

/0,52** 0,33*/0,52** 

ПІІ/ВВП (FDI)   /0,39* /0,39* 

Допомога у розвитку / ВВП (DA) -0,46*/ -0,42/-0,61** 0,77**/0,78** 0,67**/0,78** 

Сплачені персональні трансферти / 

ВВП (PTp) 

  /0,36 /0,36 

Одержані персональні трансферти / 

ВВП (PTr) 

 -0,33/-0,35  0,32/ 

Одержання винагороди за 

використання прав інтелектуальної 

власності / ВВП (IP) 

    

Експорт високотехнологічних товарів 

/ ВВП (HTE) 

    

Експорт інформаційно-

телекомунікаційних послуг / ВВП 

(ICTE) 

  /0,38* 0,34/0,38* 

Примітка: вказані лише статистично значущі кореляції з р<0,10. * – кореляції з р<0,05, 

** – кореляції з р<0,01. Перед знаком «/» вказані кореляції Пірсона, після – Спірмана. 

Джерело: розраховано автором за даними [511; 748; 749]. 

 

Ми бачимо тут значно більше статистично значущих зв’язків. Одразу 

зазначимо, що на негативну кореляцію з SEP вплинув той факт, що малі 
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економіки сильніше залежать від туризму, допомоги та трансфертів мігрантів, 

тому доцільно використовувати саме індекс м’якої економічної сили, очищений 

від впливу величини економіки (SEP/GDP). 

У сфері міжнародної торгівлі товарами ми не знаходимо підтвердження 

впливу ні економічного іміджу, ні поширеності економічної інформації про 

країну в інтернеті. В сфері торгівлі послугами, зокрема й туристичними, 

важливим є не стільки співвідношення позитивної та негативної економічної 

інформації, скільки поширеність позитивної інформації про країну відносно 

величини економіки країни. При цьому прослідковується нелінійний 

логарифмічний зв’язок: граничний ефект від поширення позитивної економічної 

інформації про країну має спадний характер. Після досягнення певної межі, 

подальша популяризація економіки країни майже не дає результату.  

У сфері міжнародних фінансів ми вже бачимо позитивний вплив на прямі 

інвестиції, тобто відоміші країни з позитивним іміджем можуть капіталізувати 

цю перевагу у формі іноземних інвестицій, але з часом. Тобто в сфері 

інвестицій спостерігається сильніша інерція інформаційного впливу, ніж у 

випадку торгівлі. Порівняно з динамікою допомоги статичні показники 

допомоги мають протилежну кореляцію. Історично більше виділялося 

допомоги відомим країнам з гіршим економічним іміджем, але зараз допомога 

таким країнам поступово стає менш пріоритетною.  

Країни, економічна інформація по яких широко відома, схильні мати 

більші надходження і відтік персональних трансфертів, а отже схильні до 

еміграції, але ще сильніше до імміграції. Проте кореляція є все ж 

слабозначущою (р<0,1). Але наші розрахунки ефектів для міграції, враховуючи 

персональні трансферти, не завжди відповідають інтуїтивним уявленням. 

Короткострокові та довгострокові ефекти відрізняються. Накопичена імміграція 

є більшою в популярніших країнах, але ефект для динаміки імміграції 

протилежний. Можливими поясненнями можуть бути: вичерпання 

імміграційного потенціалу, заходи регулювання, посилення міграції між 

країнами, що розвиваються. Так само більше одержували перекази мігрантів 
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популярніші країни, але динаміка є протилежною. Можливо, внаслідок 

посилення еміграції з країн із гіршою репутацією. 

Цікаво, що серед розглянутих нами показників міжнародних науково-

технічних відносин лише експорт інформаційно-технологічних послуг залежить 

від поширеності економічної інформації про країну. 

Не можна виключати й зворотний зв’язок, коли експорт послуг, туризм, 

інвестиції, міграція сприяють поширенню інформації про країну. В будь-якому 

випадку вони мало впливають чи залежать від іміджу країни без урахування 

обсягу інформації про країну. Винятком є міжнародна допомога, яка не 

виключається, що може створювати негативне враження про країну як 

економічно неуспішну. 

Проведемо тепер регресійний аналіз, базуючись на результатах 

останнього кореляційного аналізу (див. табл.5.6). Деякі потенційні регресії ми 

також не вказуємо з міркувань чутливості значущості їх результатів до викидів 

(зокрема, залежність міжнародної допомоги від економічного іміджу). 

 

Таблиця 5.6 

Результати регресійного аналізу взаємозв’язку показників м’якої 

економічної сили із статичними показниками зовнішньоекономічних 

відносини країни (відносно ВВП) 

y ES TS FDI DA ICTE 

x LnSEP/ 

GDP 

LnSEP/ 

GDP 

Ранг SEP/ 

GDP 

SEP/GDP LnSEP/ 

GDP 

b0 8,81*** 

(1,93) 

2,68 

(0,46) 

21,96*** 

(1,94) 

-0,22 

(0,25) 

3,18 

(1,09) 

Bx 4,10** 

(1,87) 

0,95** 

(0,44) 

-0,28* 

(0,15) 

0,43*** 

(0,008) 

2,25* 

(1,11) 

R
2 

0,12 0,11 0,09 0,59 0,12 

p 0,035 0,038 0,063 0,000 0,050 

N 37 39 40 20 33 

Serial cor. -0,08 0,19 -0,19 0,51 -0,06 

Примітка: значущі регресійні коефіцієнти * при р<0,10. ** – р<0,05, *** – р<0,01. У 

дужках стандартні похибки. 

Джерело: розраховано автором за даними [511; 748; 749]. 
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Досліджені нами закономірності щодо міжнародних економічних ефектів 

м’якої сили країни (і зокрема їх економічної складової) на основі огляду 

наукової літератури та власних розрахунків узагальнені нами у табл. Х.6 і Х.7. 

Незважаючи на слабку цінність розроблених нами індексів м’якої 

економічної сили на основі вебометричного підходу в моделях 

короткострокових ефектів, наявність статистично значущих закономірностей у 

моделях довгострокових ефектів підтверджує їх корисність. Статистичний 

зв’язок існує саме з індексом м’якої економічної сили, а не індексом 

економічного іміджу, що служить обґрунтуванням нашої думки про 

відокремлення цих двох понять. 

Оцінка ефективності заходів поліпшення м’якої економічної сили 

України. Використання розроблених нами моделей (див. табл. 5.4, 5.6) у 

випадку України (враховуючи 91 млрд дол. ВВП за валютним курсом у 2015 р.) 

показує, що покращання її місця у рейтингу репутації країн на 1 позицію (у 

2016 р. це означало би випередити Туреччину [352] – Україна знаходилася на 

59-му місці серед 70 країн) могло би збільшити експорт товарів приблизно на 

40 млн дол., інформаційно-телекомунікаційних послуг на 10 млн дол. 

Покращання на 1 позицію у рейтингу брендів країн (у 2014-15 рр. Україна 

знаходилася на 74-му з 75 місць, одразу після Пакистану [437]) збільшило би 

надходження від використання прав інтелектуальної власності на 2 млн дол. 

Покращання рейтингу за співвідношенням позитивної та негативної 

економічної інформації в інтернеті на 1 позицію серед 41 країни – збільшило би 

експорт високотехнологічних товарів на 95 млн дол.  

За зростання кількості позитивної економічної інформації в інтернеті на 

1,6% при незмінній кількості негативної інформації та незмінній частці у ВВП 

світу (це еквівалентно підняттю на 1 позицію у рейтингу за SEP/GDP або 

зростанню SEP/GDP на 2,1%): у довгостроковому періоді можна очікувати 

приблизне в середньому зростання: 

- експорту послуг на 80 млн дол.; 

- експорту туристичних послуг на 18 млн дол.; 
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- річного припливу ПІІ на 270 млн дол.; 

- експорту інформаційно-телекомунікаційних послуг на 17 млн дол. 

Ми не вказуємо ефекти для допомоги у розвитку, оскільки ефекти згідно 

наших моделей короткострокових і довгострокових ефектів різнонаправлені. 

Основні зусилля в посиленні національного бренду мають бути спрямовані в 

напрямі інформування про науково-технічні досягнення України, що може дати 

найбільший середньостроковий ефект.  

 

5.3. Функціонування національної економіки в умовах викликів 

міжнародної економічної дезінтеграції 

 

Нерівномірність потенціалів економічної сили та величини економіки 

проявляється також в умовах економічного протистояння між державами та в 

дезінтеграційних процесах. Особливе значення вказана проблема має для 

України, яка зіштовхувалася з епізодами торговельних суперечок та 

обмежувальних заходів, а в новітній період зіштовхнулася з проблемою 

політико-економічного тиску з боку Російської Федерації та фрагментацією 

своєї економіки в умовах порушення територіальної цілісності. Загострення 

конфліктних процесів у трикутнику Захід – Росія – Україна з 2014 р. є відносно 

новим явищем, яке має власні особливості та динаміку. Новітність вказаної 

проблеми вимагає додаткового аналізу. Асиметрія силових потенціалів 

учасників конфлікту полягає у тому, що західні центри сили – це переважно 

найбільші економіки (США, ЄС), Російська Федерація – велика економіка, 

Україна – середня економіка, відносно менша в межах трикутнику. 

ЄС і ЄАЕС як конкуруючі та комплементарні інтеграційні проекти. ЄС і 

ЄАЕС часто розглядаються як конкуруючі інтеграційні об'єднання, особливо на 

території Східної Європи. Водночас обидва блоки можна розглядати також як 

комплементарні об’єднання, які можуть у ряді сценаріїв підвищувати 

ефективність один одного.  

Як правило, в теорії міжнародної інтеграції розглядаються два основних 
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ефекту від інтеграції:  

- ефект створення торгівлі (позитивний для країн-учасниць);  

- ефект відхилення торгівлі (негативний для споживачів у країнах-

учасницях і для експортерів третіх країн).  

Але існує також ефект створення торгівлі відкритого блоку, коли його 

бенефіціарами є також треті країни внаслідок зниження витрат на вхід на ринок 

інтеграційного об'єднання завдяки гармонізації регулювання та усунення 

внутрішнього митного контролю, а також підвищенню платоспроможного 

попиту в ефективному інтеграційному блоці. У дослідженні, яке провели 

Т. Ейхер, К. Хенн і К. Папагеоргіу [468], переважна більшість розглянутих 

ними інтеграційних блоків мали для третіх країн чистий ефект створення 

торгівлі відкритого блоку, а не відхилення торгівлі. 

В умовах формування мегарегіональних і міжрегіональних інтеграційних 

об’єднань, країни та блоки, які засновані на закритому регіоналізмі частіше 

стикаються з ефектом відхилення торгівлі. Завдяки інтеграційним угодам ЄС 

став розгалуженим інтеграційним хабом (кластером) і все рідше стикається з 

подібним негативним ефектом. Подібну політику прагне реалізовувати теж і 

ЄАЕС, але його інтеграційний кластер не настільки розгалужений. З огляду на 

територіальну близькість для багатьох третіх країн (включаючи Україну) 

прагнення до перехресного членства в ЗВТ з ЄС, ЄАЕС та іншими блоками є 

природним процесом. 

Зокрема раніше зовнішня торгівля України складалася з трьох близьких за 

величиною частин: торгівля з країнами СНД, ЄС та іншими країнами. В рамках 

торгівлі з країнами СНД Україна мала взаємний преференційний режим на рівні 

вільної торгівлі. ЗВТ з ЄС забезпечує також преференційний доступ для іншої 

частини торгівлі України. Сама по собі вона не стільки створює, скільки ліквідує 

існуючий ефект відхилення торгівлі. В результаті, як зазначається у 

колективному дослідженні під керівництвом І. Бураковського, до 29% експорту 

України в 2014-15 рр. могло здійснюватися в режимі вільної торгівлі завдяки 

різним ЗВТ і 30% завдяки автономному преференційному режиму ЄС [25, с. 36]. 
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Ідеальною для України була б ситуація, коли комплекс ЗВТ охоплював би 

всіх її основних торговельних партнерів, включаючи ЄАЕС і ЄС, що також 

сприяло б нівелюванню ризиків політико-економічного протистояння. 

Реалістичним сценарієм, на думку М. Емерсона, могла б бути також помірно 

поглиблена ЗВТ між ЄС і ЄАЕС [470]. В. Сіденко у 2013 р. зазначав про 

можливість формування Пан-Європейського економічного простору за участю 

ЄС, ЄАЕС та інших інтеграційних утворень регіону як системи, яка включає 

взаємодоповнюючі, але не ідентичні національні та регіональні економіки 

[670]. Самі російські політики також раніше вказували на бажаність Єдиного 

європейського простору за участі Росії, враховуючи її географічні, економічні, 

зовнішньополітичні та культурні особливості [345].  

Одним із стримуючих чинників на шляху створення ЗВТ між ЄАЕС і ЄС 

можна вважати структуру торгівлі та ефект тарифної ескалації. За інших рівних 

умов сировинні товари (в разі Росії експорт енергоносіїв) зустрічаються з 

нижчим рівнем тарифного протекціонізму, ніж готові товари з ЄС у митному 

союзі ЄАЕС, особливо з огляду на різницю в стартовий тарифах. Це могло б 

змістити баланс виграшу від ЗВТ на користь ЄС. Але як зауважує М. Емерсон, 

інтереси країни ширше поняття ніж доходи бюджету, вони включають також 

інтереси споживачів та інвесторів щодо зниження витрат на споживчі й 

інвестиційні товари [470]. До того ж в умовах дешевих цін на нафту і девальвації 

цей стримуючий фактор став не настільки значущим. Навпаки, на користь ЄАЕС 

грає ефект сильнішого виграшу менших економік від торгової інтеграції. 

Але в теперішній час, на нашу думку, важливим стримуючим фактором є 

політико-економічна напруженість як мінімум по лініях Захід – Росія, Росія – 

Україна, Україна («mainland» / материкова Україна
1
) – непідконтрольні 

території (Крим і райони проведення АТО). До сучасного протистояння в 

Європі та СНД періодично існували торговельні війни, що мали локальний та 

галузевий характер. Зараз до економічної війни залучені понад 50 країн з різних 

                                                           
1
 В умовах відсутності сталої термінології ми використовуємо кальку з терміна материковий Китай (China 

mainland). 
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континентів та широкий спектр галузей. Тому він визначає її як глобальну та 

багатогалузеву торговельну війну [31]. 

Серед засобів економічного протистояння О. І. Шнирков вказує на засоби 

гібридної економічної війни з боку Росії по відношенню до України (див. табл. 

Ц.1) [667]. Також ще в договорі про ЗВТ СНД від 2011 р. була прописана норма, 

яка фактично попереджала про можливість відновлення режиму найбільшого 

сприяння (замість вільної торгівлі) у разі укладання Україною ЗВТ з ЄС і шкоди 

чи загрози шкоди промисловості країн Митного союзу [339]. 

На нашу думку, приклад економічної війни з Росією показує, що Україні 

складніше ініціювати обмежуючі заходи проти Росії внаслідок того, що: 

- залежність України від російського ринку була сильнішою, ніж Росії від 

українського;  

- економіка України є відкритішою і, відповідно, вразливішою до 

економічної дезінтеграції; 

- тому Україна сильніше відчуватиме ефект від викривлення цін та 

скорочення торгівлі, ніж Росія; 

- в умовах принаймні раніше високих цін на нафту Росія мала більший 

запас міцності; 

- це могло би додатково мотивувати на економічний тиск з боку Росії. 

До того ж, як стверджують Г. Хафбауер, Дж. Шотт, К. Еліот і Б. Оугг, 

санкції як правило успішні проти малих країн (при цьому у їх вибірці медіанне 

співвідношення ВВП країни-ініціатора та країни об’єкта санкцій становило 105) 

[538, с. 125]. Л. Беррес зазначає, що Українська економіка сильніше залежить 

від російської, ніж навпаки. Заборона фінансування російських банків, експорту 

наукоємного обладнання, штрафи за польоти в Крим та обмеження в’їзду 

російських артистів можуть мати лише мінімальний ефект [22]. 

Тому на нашу думку, запізнення із введенням обмежуючих торговельних 

заходів з боку України має економічне обґрунтування. Але зовсім інша ситуація, 

якщо заходи з боку України доповнюють колективні санкції з боку країн Заходу. 

В цьому разі співвідношення економічної ваги сторін грає не на користь Росії, 
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хоча і Україна несе значні втрати, але співвідношення втрат і ефекту є меншими, 

ніж у випадку, якби обмежуючі заходи проводила лише Україна. 

У табл. Ц.1 також вказані санкції з боку західних країн (зокрема ЄС та 

США) до Росії та контрсанкції останньої. Але щодо досягнення політичних 

цілей і західні санкції дали обмежений ефект. Причинами стали їх обмежений 

характер; взаємозалежність з Росією; політичний вплив Росії [325]; 

неприєднання до санкцій потужних країн, що розвиваються [76]; відсутність 

єдності в країнах ЄС щодо цього питання [31]. 

На сьогодні санкції проти Росії досягли ефекту колективної 

відповідальності країни, але практично не досягли політичних цілей 

урегулювання конфлікту та персональної відповідальності. Проте вони не 

дозволили здійснити ескалацію порушення територіальної цілісності України 

та є демотивуючим чинником для подібних порушень міжнародного права у 

майбутньому в глобальному масштабі, тому їх збереження є обґрунтованим. 

Аналіз мотивації політико-економічного тиску з боку Росії. Потенційні 

втрати та Росії від ЗВТ Україна – ЄС, їх причини аналізують О. І. Шнирков та 

Oxford Economics, наводячи й ряд контраргументів (див. табл. Ц.2). Ці приводи 

були формальною мотивацією активного тиску Росії щодо недопущення або 

відстрочення вступу в силу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

На нашу думку, фактично декларована критика Угоди про Асоціацію 

України з ЄС з боку Росії базувалася в основному на побоюванні ефекту 

відхилення торгівлі, через який міг би постраждати російський виробник. 

Дійсно цей ефект може мати місце, але в обмежених масштабах, і міг би 

відносно легко бути компенсований за рахунок потенційної ЗВТ між ЄАЕС і 

ЄС, інвестицій в модернізацію, гармонізації або взаємного визнання в сфері 

технічного регулювання, зростання платоспроможного попиту на експортних 

ринках України та ЄС, на чому можна було би наголошувати для переконання 

Росії задля деескалації конфлікту. 

Що стосується побоювань імпорту в Росію європейських товарів без мита 

з невеликим ступенем переробки в Україні, якщо є побоювання з приводу 
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гіпотетичних спотворень у сертифікатах про походження товарів, на нашу 

думку, може використовуватися страхуючий механізм, подібний прописаному в 

Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, що в такому випадку преференційний 

режим щодо тих товарів, які викликали обґрунтовані питання за фактом 

перевищення обсягів експорту звичайного рівня виробництва та експортного 

потенціалу, може бути тимчасово призупинено (а не для всіх чи широкого 

спектра товарів) [377]. До того ж існуюча частка імпортних компонентів і 

сировини у виробництві експортних товарів України де-факто була невеликою 

(близько 16% принаймні в 2013 р. [25, с. 29]). 

Далі ми розглянемо наступні дві можливі мотивації для Росії для протидії 

реалізації ЗВТ України з ЄС. Перша – це можливість збільшення конкурентного 

тиску українського експорту в ЄС на російський експорт до ЄС внаслідок 

покращеного доступну на ринок ЄС для України в рамках автономного 

преференційного режиму торгівлі, а потім у рамках ЗВТ (конкуренція на ринку 

ЄС). Другий – це можливість зростання конкурентного тиску експорту ЄС в 

Україні на російський експорт в Україну внаслідок покращеного доступу на 

ринок України для ЄС у рамках ЗВТ (конкуренція на українському ринку). 

Перша мотивація – це можливий ефект відхилення торгівлі внаслідок ЗВТ 

Україна – ЄС, а друга – це зменшення існуючого ефекту відхилення торгівлі в 

рамках ЗВТ СНД.  

Для того щоб оцінити можливість такої мотивації, по-перше, ми 

порівнюємо торгові структури двостороннього експорту всіх трьох економік. 

Ми використовуємо статистичні дані ЮНКТАД (торговельна матриця торгівлі 

товарами в розрізі продуктів) [730]. На момент дослідження останні доступні 

дані були в 2013 р. Але незважаючи на запізнення у публікації цієї інформації, 

використання даних 2013 р. у нашому дослідженні має перевагу – вона 

відображає обсяг та структуру торгівлі під час неконфронтаційного періоду, 

який існував до нестабільності у взаємній міжнародних відносинах у 2014-

2016 рр. Ці обсяги торгівлі все ще можуть бути досягнені в майбутньому за 

оптимістичного сценарію. 
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Ми використовуємо таку формулу для оцінки структурної відмінності 

експорту (а отже слабості взаємної конкуренції експортерів) або його 

структурної схожості (тоді існує загроза, що ЗВТ Україна-ЄС може збільшити 

конкурентний тиск на російський експорт): 

%/)( 200ibia SSabsIESD 
,   (5.1) 

де IESD – індекс структурні відмінності експорту, % (0% означає, що 

структури експорту двох країн (економік) у третю абсолютно аналогічні, 100% 

означає, що вони абсолютно різні); Sia – частка групи товарів i в експорті країни 

a в третю країну; Sib – частка групи товарів i в експорті країни b у третю країну. 

Результати наших розрахунків показують, що зростання конкурентного 

тиску на російський експорт є низьким. IESD для українського і російського 

експорту в ЄС становить 86%. А так як ми використовували для наших 

розрахунків дані для 255 груп товарів замість даних про конкретних товарах 

справжнє значення IESD, розраховане за точнішим методом повинно бути 

більше, ніж 86%. Таким чином, максимум 1/7 російського експорту в ЄС може 

зіштовхнутися з посиленням конкуренції з боку українського експорту. IESD для 

експорту ЄС і Росії в Україну становить 65%. У цьому випадку зростання 

конкурентного тиску дещо більше, але принаймні 2/3 російського експорту в 

Україну не відчувають конкуренції з боку експортерів ЄС. Ще раз зазначимо, що 

це максимальні оцінки загрози для російських експортерів, оскільки ми не 

врахували існуючі тарифи, які усуваються у взаємній торгівлі між ЄС і 

Україною. У деяких випадках тарифи вже були 0% або близько до 0%, у таких 

випадках ЄС і Україна не надають преференції один з одному в рамках ЗВТ. 

Далі визначимо найчутливіші галузі російської економіки, які можуть 

зіткнутися з підвищенням конкурентного тиску. Таблиця Ц.3 показує галузі 

Росії, експорт яких в країни ЄС міг бути чутливим до реалізації ЗВТ ЄС-

Україна. Ми використали два критерії для вибору таких галузей: 

- вартість експорту принаймні 100 млн дол. (інакше експорт такого 

продукту є занадто малим, щоб впливати на стратегічні політичні рішення); 
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- відношення частки України в імпорті ЄС до частки Росії в імпорті ЄС 

становить щонайменше 0,3 (в іншому випадку Україна або не є конкурентом 

або є незначним конкурентом російським експортерам). 

Ми бачимо, що тільки 15 груп продуктів з 255 можна розглядати як 

політично значущі, а їх загальна частка в російському експорті в ЄС становить 

всього 3,6%. Але ми також повинні враховувати абсолютні частки експорту 

Росії та України в імпорті ЄС та імпортні тарифи РНС у ЄС, які усуваються або 

знижуються в рамках автономного преференційного торгового режиму або 

ЗВТ. По тарифах РНС ми використовуємо дані СОТ [697]. Ми також 

використовуємо дані Додатку 1-А Угоди про асоціацію України з ЄС [377], 

якщо потрібно вказати додаткові деталі (тарифні квоти, специфічні тарифи або 

неповне скасування тарифів). Так як у нас немає даних по торгівлі конкретними 

товарами, ми не можемо обчислити середньозважені тарифи. Тому ми вказуємо 

діапазон, використовуючи мінімальні та максимальні тарифи по групі товарів. 

Якщо ми далі виключаємо групу товарів Інші електричні машини та 

механізми (частка експорту і України та Росії в імпорті ЄС становить до 1%), а 

також ті групи товарів, де тарифи РНС становлять 0%, залишаться тільки 9 груп 

товарів, на які припадає лише 1,6% російського експорту в ЄС. Це кукурудза, 

корми для тварин, вироби з деревини, рослинні олії, шкіра, залізні вироби, а 

також залізничний транспорт і обладнання. Якщо врахувати тарифні 

преференції згідно ЗВТ, прямі втрати для 8 галузей промисловості Росії (ми 

виключаємо кукурудзу внаслідок тарифної квоти) оцінюються від 0 до 324 млн 

дол. Навіть якщо ми додаємо невеликі групи експорту, які ми не врахували, 

можливий негативний ефект від конкурентного тиску на російський експорт до 

ЄС становив би від декількох десятків до декількох сотень мільйонів доларів, 

що набагато менше, ніж втрати від міжнародного політичного протистояння. 

ЗВТ Україна – ЄС не встановлює додаткові нетарифні бар’єри для 

російського експорту в ЄС, оскільки існуючий російський експорт до ЄС вже 

задовольняє технічним та іншим нормам нетарифного регулювання і це Україна 

гармонізує свої норми з ЄС, а не навпаки. 
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Ми використали аналогічну методику для визначення галузевих складових 

російського експорту в Україну, які можуть бути чутливі до ЗВТ Україна – ЄС 

(див. табл. Ц.4). У цьому випадку ми бачимо, що тільки 18 груп продуктів з 255 

можна розглядати як політично значущі, але їх загальна частка в російському 

експорті в Україну становила18,9%. Якщо виключити ті групи товарів, де тарифи 

РНС становлять 0%, залишаться 15 груп товарів, на які припадає 16,8% 

російського експорту в Україну. Це, перш за все нафта або бітумні матеріали (8% 

експорту), а також шоколад, тютюнові вироби, парфумерія, полімери з етилену, 

гумові покришки, будівельні матеріали, металеві вироби, окремі види продукції 

машинобудування (їх експорт становив 3,9 млрд дол.). 

Якщо розрахувати тарифні преференції в рамках ЗВТ Україна – ЄС, прямі 

втрати для 15 галузей Росії оцінюються від 40 до 400 млн дол. Навіть якщо ми 

додамо невеликі групи експорту, які ми не врахували, можливий негативний 

ефект від конкурентного тиску на російський експорт в Україні також становив 

би від декількох десятків до декількох сотень мільйонів доларів. 

 Ми повинні враховувати, що у випадку експорту в Україну можуть 

виникнути нові нетарифні бар’єри внаслідок ЗВТ Україна – ЄС, а ефект від них 

важче передбачити. Але ми можемо оцінити максимальну вразливість 

російського експорту конкретних груп товарів в Україну шляхом розрахунку 

співвідношення вартості російського експорту в Україну та вартості російського 

експорту в ЄС. Припускаємо, що якщо коефіцієнт більше 1, то російські 

експортери, імовірно, уникали суворіших технічних регламентів ЄС шляхом 

експорту переважно до таких країн, як Україна, де технічні регламенти інші 

(перш ніж вона приєднується до технічних вимог ЄС). Ми також розглядаємо 

тільки основні групи експорту продукції (вартістю від 100 млн дол.). 

У табл. Ц.5 представлена інформація про потенційно чутливі галузеві 

складові російського експорту в Україну до змін нетарифного регулювання в 

Україні згідно Угоди про асоціацію з ЄС. Загальна вартість такого експорту в 

2013 р. становила 2,3 млрд дол., тобто 10% російського експорту в Україну. 

Якщо застосувати суворішу умову (відношення 2), але розглядати всі групи 
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продуктів, незалежно від вартості їх експорту, то вартість потенційно чутливих 

галузей становитиме 2,7 млрд дол. або 11,6% російського експорту в Україну. 

Таким чином, за приблизними оцінками, тільки кожна 1/9 частина російського 

експорту в Україну може бути уразлива через необхідність дотримання нових 

правил нетарифного регулювання. Це є верхньою оцінкою можливих втрат від 

ЗВТ Україна – ЄС, враховуючи, що інвестиції для адаптації до нових правил 

мають бути меншими. При цьому частка України в загальному обсязі експорту 

з Росії становила лише 4,5% у 2013 р. і знизилася до 3,4% у 2014 р. [449]. 

Економічні втрати від економічної війни. Далі ми порівняємо 

розрахований ефект для російських експортерів від ЗВТ Україна – ЄС з 

фактичними втратами Росії від протистояння у міжнародних відносинах. Усі 

учасники конфлікту несуть від цього втрати. При цьому з урахуванням ефекту 

масштабу в кожній парі учасників (Захід – Росія, Росія – Україна, материкова 

Україна – непідконтрольні території) відносно менші учасники несуть 

непропорційно вищі витрати: 

- трансформаційні (внаслідок зміни регулювання і перенаправлення 

торгових потоків);  

- транзакційні (зростання формальних і неформальних торговельних 

бар’єрів). 

Це пояснює існуючий штучний ефект відхилення торгівлі внаслідок 

обмежувальних заходів у сфері торгівлі та фінансів (фактично економічної 

дезінтеграції), а також невизначеності. Цей ефект може і не компенсуватися 

ефектом створення торгівлі від інтеграції в іншому напрямі в 

середньостроковій перспективі (для України – асоціація з ЄС та ЗВТ з третіми 

країнами, для ЄАЕС – розширення та ЗВТ з третіми країнами). Розглянемо далі 

оцінки втрат учасників конфлікту. 

Як менша економіка Україна зазнає сильніших втрат у відносному вимірі. 

Попередні та пост-фактум оцінки щодо втрат від протистояння вказані у ряді 

джерел (див. табл. Ц.6). Ми можемо сказати, що в результаті важка економічна 

ситуація в Україні у 2014-15 рр. значною мірою була викликана з боку 
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дискримінаційних економічних заходів та військово-політичного тиску і 

втручання з боку Росії поряд з накопиченими внутрішніми економічними та 

політичними проблемами. Скорочення ВВП України становило 6,5% і 9,9% у 

2014-15 рр. Інфляція внаслідок девальвації гривні зросла до 25 і 43%. 

Безробіття зросло до 9,5%. Хоча внаслідок девальвації дефіцит поточного 

рахунку платіжного балансу майже зник у 2015 р. [749]. У 2014 р. скорочення 

експорту України в Росію переважно відбувалося за рахунок таких товарів: 

залізничний транспорт і обладнання; окремі види виробів з чавуну та сталі; сир 

і творог; шоколад та інші вироби з какао [730]. 

Що стосується територій України, непідконтрольних центральному 

уряду, вони є де-факто окремими малими економіками. Фактично йдеться про 

дезінтеграцію цих регіонів з материковою Україною, виходячи з визначення 

цього явища як «послаблення міжрегіональних економічних зв’язків внаслідок 

посилення замкнутості регіональних господарських комплексів або ж зростання 

ролі зовнішньоекономічних зв’язків, що заміняють міжрегіональні зв’язки 

усередині країни» [347]. Внаслідок військово-політичних ризиків самостійно ці 

території в кращому випадку можуть використовувати стратегію малих 

економік MIRAB (міграція, перекази, допомога і бюрократія – термін з [382]), а 

не стратегії успішних малих економік, заснованих на туризмі, фінансах, 

нішевому виробництві, транспорті, ресурсному менеджменті, перевагах 

громадянства і резидентства. Відсутність надійних статистичних даних не 

дозволяє провести точний аналіз економічних ефектів у цьому випадку. 

Існуючі оцінки втрат Росії від економічної війни систематизовані у табл. 

Ц.7. За нашими розрахунками, втрати Росії від звуження ринку в Україні 

(значною мірою внаслідок тиску з боку самої ж Росії) включають зниження 

експорту тільки в Україні “mainland” у порівнянні з 2013 р. на 9 млрд дол. і 

погіршення сальдо торгового балансу на 6 млрд дол. вже в 2014 р. і 13 і 7 млрд 

дол. у 2015 р. (розраховано за даними [70]).  

При розрахунку цих даних ми враховували фактор порушення 

територіальної цілісності. Незважаючи на те, що зараз статистичні дані вже 
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подаються без Криму і Севастополя (і в 2015 р. також без зони проведення 

АТО), несумісність при порівнянні різних періодів часу повністю не усунуто. У 

2013 р. Донецька та Луганська області мали 5,3% і 2,4% від загального обсягу 

імпорту України, відповідно. В даний час тільки частина цих регіонів перебуває 

під контролем українського уряду, з іншого боку, на Київ формально припадало 

34,7% українського імпорту, але де-факто його частина була призначена і для 

інших регіонів. Також статистика за регіонами України подається без 

деталізації експорту або імпорту по країнах-партнерах. Таким чином, ми 

враховуємо поправку на територіальний фактор лише приблизно.  

Зазначимо, що вказані втрати Росії – це не втрати від Угоди про асоціацію 

України з ЄС, оскільки частковий режим вільної торгівлі з боку України для ЄС 

почав діяти лише з 2016 р. Тобто тільки втрати на ринку України внаслідок 

власного тиску в рази перевищують оцінені втрати російських виробників 

внаслідок Угоди про асоціацію України з ЄС. Крім того, наші оцінки останніх з 

базою порівняння у 2013 р. є верхньою межею, оскільки фактичні втрати Росії 

безпосередньо від Угоди про асоціацію є нижчими внаслідок суттєвого 

зменшення експорту з Росії до вступу в силу ЗВТ України з ЄС у 2016 р. 

Крім погіршення іміджу Росії, торгових конфліктів, руйнування 

інфраструктури, зниження купівельної спроможності населення, одним з 

механізмів передачі внутрішніх проблем і зовнішніх факторів у зменшенні 

російського експорту в Україну є девальвація гривні (це підвищує цінову 

конкурентоспроможність українського експорту на ринку ЄС та Росії та знижує 

її у російських експортерів на ринку України). Ми розрахували динаміку 

двостороннього реального обмінного курсу української гривні по відношенню 

до російського рубля. У січні 2014 р. – квітні 2015 р. цей обмінний курс 

знизився на 14% (номінальна девальвація була набагато більшою, але вищий 

рівень інфляції в Україні частково компенсував це). Це в кілька разів більше 

ефекту від тарифних преференцій для експортерів України або ЄС у їх взаємній 

торгівлі. До цього можна додати здешевлення вартості робочої сили. Але ми 

повинні визнати, що ефект девальвації гривні може мати тільки 
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середньостроковий ефект. Зокрема, реальна девальвація гривні до рубля з 

грудня 2013 р. по травень 2016 р. становила вже лише 9%, але це також 

перевищувало ефект тарифних преференцій [70; 169; 246]).  

В галузевому розрізі, як показують статистичні дані ЮНКТАД за 2014 р., 

скорочення експорту Росії в Україну переважно відбувалося за рахунок низки 

видів енергоносіїв, продуктів хімічної промисловості та суднобудування [730]. 

Але основні втрати Росія зазнала в умовах дії санкцій з боку західних 

країн, зниження цін на енергоносії та підвищення витрат на оборону та 

окуповані території. Зростання ВВП у 2014 р. уповільнилося до 0,7%, а у 2015 р. 

стало від’ємним (-3,7%). Інфляція у 2015 р. зросла до 13%. Дефіцит бюджету зріс 

до 3,5%. Хоча профіцит поточного рахунку платіжного балансу збільшився до 

5% ВВП внаслідок девальвації рубля і скорочення імпорту [749]. В результаті 

сукупні фактичні втрати Росії на два порядки вище потенційних втрат від ЗВТ 

України з ЄС. 

Крім прямих втрат ринків Росія зазнала суттєвих іміджевих втрат як 

надійний і передбачуваний партнер. Як ми бачимо з наших розрахунків у 

підрозділі 3.4 оцінки іміджу Росії в різних країнах корелювали з двосторонніми 

торговельними та інвестиційними зв’язками з Росією (кореляція близько 0,6 – 

розрахована за даними [711]). Тому є підстави вважати, що дезінтеграція та 

репутаційні втрати можуть взаємно підживлювати один одного. На сьогодні 

зазначена закономірність частково послабилась. Принаймні з 2013 р. зникає 

зв’язок інтенсивності торговельних відносин з країнами світу зі ставленням 

населення у цих країнах до Росії. Одним з пояснень може бути нерегулярність 

вибірки країн, по яких подані дані про ставлення громадян; різке погіршення 

іміджу в Україні, яка традиційно мала тісні економічні зв’язки Росією. 

Проте кореляція ставлення до Росії з динамікою її експорту була 

статистично значущою у 2013 р. (0,53 при p<0,01) і 2015 р. (0,35 при p<0,05), 

але не у 2014 р. Якщо розглянути структуру експорту Росії, то виявлена 

закономірність була характерна саме для енергетичного експорту, а не для 

сукупності решти секторів. Тобто саме енергетичний експорт Росії виявився 
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чутливим до іміджу Росії в її країнах-партнерах. А експорт неенергетичних 

товарів Росії мало залежав від ставлення до неї, крім слабозначущої негативної 

кореляції у 2014 р. (-0,28 при p<0,1). Відповідно в процесі переговорів можливо 

акцентувати на тому, що саме паливно-енергетичний комплекс може бути 

основним бенефіціаром в Росії від деескалації конфлікту. Імпорт Росії 

практично не залежав від її іміджу в країнах-експортерах. 

Також у підрозділі 5.2 за допомогою вебометричного підходу ми 

розрахували співвідношення частоти використання в англомовному сегменті 

Інтернету (використовуючи пошуковий сервіс Google [511]) виразів 

«економічне співробітництво» до виразів «торговельна суперечка», «економні 

санкції», «економічна війна» в одному реченні з найменуванням країни станом 

на 2015 р. Співвідношення для Росії та України було практично однаковим і 

становило 3/4 від рівня показника Німеччини та близько половини показника 

Польщі та Туреччини. Все це показує, що для Росії рішення про торговельно-

економічну війну не має достатньо економічних обґрунтувань [667]. 

Інші країни ЄАЕС також понесли непрямі втрати внаслідок звуження 

ринку важливих торговельних партнерів. Наприклад, втрати Білорусі від 

звуження ринку в Україні полягають у зниженні експорту в (материкову) 

Україну на 850 млн дол. або погіршення сальдо торгового балансу на 170 млн 

дол. у 2015 р. в порівнянні з 2013 р. після тимчасових позитивних тенденцій у 

2014 р. Казахстан скоротив щорічний експорт в Україну на 230 млн дол., але 

сальдо двостороннього торгового балансу покращилося на 370 і 710 млн дол. в 

2014 і 2015 рр. (розраховано за даними [70]). Киргизька республіка та Вірменія 

також мали зменшення експорту в Україну. Але враховуючи, що і раніше він 

був невеликим, а динаміка торговельного балансу була неоднозначною, ми 

можемо сказати, що ці дві країни мали невеликі втрати. 

Але сильніші втрати партнери Росії по ЄАЕС понесли від звуження 

російського ринку. Наприклад, втрати Білорусі включають зниження експорту в 

Росію на 1,7 млрд дол. в 2014 р. і на 6,4 млрд дол. у 2015 р, а також погіршення 

сальдо торгового балансу на 940 млн дол. у 2014 р. і на 690 млн дол. 2015 р. 
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(розраховано за даними [168]). У 2015 р. ВВП Білорусі скоротився на 3,9%. 

Приріст ВВП Казахстану суттєво уповільнився до 1,2% у 2015 р. після 6% у 

2013 р. Державний бюджет і поточний рахунок платіжного балансу в Казахстані 

у 2015 р. стали дефіцитними на рівні 5,3% ВВП і 2,6% ВВП, відповідно [749]. 

Крім цього, розбіжності у ставленні до збереження режиму вільної 

торгівлі з Україною серед країн-членів митного союзу ЄАЕС і санкції західних 

країн по відношенню саме до Росії роблять цей митний союз де-факто частково 

фрагментованим. 

Країни Заходу, перш за все ЄС, особливо окремі його країни, також 

відчули ефект від власних санкцій та контрсанкцій з боку Росії, проте в цілому 

це було компенсовано зростанням експорту в інші напрями та падінням цін на 

енергоносії. Оцінки втрат цих країн від економічної війни вказані у табл. Ц.8. 

В галузевому розрізі, згідно даних ЮНКТАД за 2014 р., скорочення 

експорту ЄС в Україну переважно відбувалося за рахунок автотранспортних 

засобів, нафтопродуктів та медикаментів, а в Росію – за рахунок 

автотранспортних засобів та їх частин, м’ясних продуктів, медикаментів [730]. 

Перейдемо до оцінки втрат експорту країн внаслідок економічної війни з 

урахуванням величини економіки. У табл. 5.7 ми подаємо результати наших 

розрахунків щодо втрат обраних країн (Україна, країни ЄС, ЄАЕС та найбільші 

економіки світу) від звуження ринків України та Росії станом на 2015-16 рр. Ми 

враховували скорочення експорту до України та Росії (у % до експорту 2013 р., 

у млрд дол. та відносно ВВП). У цих розрахунках ми не робили поправку на 

порушення територіальної цілісності. ВВП ми враховуємо за 2013 р. за 

валютним курсом. 

Як ми бачимо з табл. 5.7, у 2016 р. найбільші втрати на українському ринку 

мали Росія, Болгарія, Киргизька Республіка (у % від експорту в Україну 2013 р.), 

Росія, Китай, Німеччина, Польща, Білорусь, Італія (у млрд дол.), Білорусь, Литва, 

Росія, Угорщина, Болгарія (у % ВВП). Відносно ВВП найменш чутливими до 

скорочення ринку в Україні виявилися Канада, Мальта та Португалія. 
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Таблиця 5.7 

Втрати експорту країн від зменшення українського та російського ринку 

Країна 

ВВП, 

млрд 

дол., 

2013 р. 

Втрати на ринку України Втрати на ринку Росії 

2016 р. 2015 р. 2016 р. 2015 р. 

% 

експ. 

2013 р. 

млн 

дол. 

% ВВП  

2013 р. 

% 

експ. 

2013 р. 

млн 

дол. 

% ВВП  

2013 р. 

Україна 180 - - - - -76 11473 6,39 5,70 

РФ 2232 -74 17600 0,79 0,65 - - - - 

Австрія 429 -50 468 0,11 0,13 -62 3557 0,83 0,66 

Бельгія 522 -40 408 0,08 0,11 -44 3016 0,58 0,65 

Болгарія 56 -72 411 0,74 0,65 -44 341 0,61 0,60 

Велика Британія 2713 -41 345 0,01 0,02 -45 2780 0,10 0,09 

Греція 240 -13 33 0,01 0,02 -56 297 0,12 0,13 

Данія  339 -36 143 0,04 0,06 -61 1266 0,37 0,37 

Естонія 25 -41 55 0,22 0,29 -54 1018 4,03 4,03 

Кіпр 24 -52 7,6 0,03 0,03 27 -8,7 -0,04 0,09 

Іспанія 1370 -40 221 0,02 0,02 -53 1962 0,14 0,14 

Ірландія 238 -56 55 0,02 0,02 -52 433 0,18 0,18 

Італія 2131 -51 1272 0,06 0,07 -48 6900 0,32 0,30 

Латвія  30 -25 42 0,14 0,21 -41 955 3,16 3,18 

Литва 46 -40 454 0,98 0,90 -48 3100 6,68 6,44 

Люксембург 62 -36 9,2 0,01 0,03 -31 64 0,10 0,13 

Мальта 10 -7 0,0 0,00 0,00 -92 43 0,42 0,42 

Нідерланди 864 -47 753 0,09 0,10 -51 5356 0,62 0,60 

Німеччина 3746 -43 3080 0,08 0,10 -50 23650 0,63 0,62 

Польща 524 -33 1885 0,36 0,46 -47 5011 0,96 0,97 

Португалія 226 -25 7,5 0,00 0,00 -53 186 0,08 0,08 

Румунія 192 -65 839 0,44 0,49 -41 762 0,40 0,38 

Словацька 

республіка 
98 -40 253 0,26 0,30 -52 1764 1,80 1,74 

Словенія 48 -62 223 0,47 0,46 -45 707 1,48 1,31 

Угорщина 134 -39 1032 0,77 0,88 -54 1797 1,34 1,25 

Фінляндія 270 -58 271 0,10 0,09 -54 3820 1,41 1,34 

Франція 2811 -37 474 0,02 0,02 -47 4761 0,17 0,18 
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Продовж. табл. 5.7 

Країна 

ВВП, 

млрд 

дол., 

2013 р. 

Втрати на ринку України Втрати на ринку Росії 

2016 р. 2015 р. 2016 р. 2015 р. 

% 

експ. 

2013 р. 

млн 

дол. 

% ВВП  

2013 р. 

% 

експ. 

2013 р. 

млн 

дол. 

% ВВП  

2013 р. 

Хорватія 58 10 -3,1 -0,01 0,03 -44 167 0,29 0,28 

Чеська республіка 208 -46 764 0,37 0,50 -48 2865 1,38 1,33 

Швеція 579 17 -59 -0,01 0,01 -53 1913 0,33 0,32 

Білорусь 73 -32 1350 1,85 2,29 -35 5890 8,06 8,82 

Вірменія 11 -46 7,1 0,06 0,08 12 -39 -0,35 0,98 

Казахстан 232 -55 1129 0,49 0,73 -41 2430 1,05 0,57 

Киргизька 

республіка 
7 -69 7,2 0,10 0,07 -5 7,5 0,10 0,48 

Канада 1837 -3 5,4 0,00 0,00 -66 891 0,05 0,05 

Індія 1863 -39 188 0,01 0,01 -18 399 0,02 0,03 

Китай (материковий) 9519 -46 3569 0,04 0,05 -24 11911 0,13 0,16 

США 16663 -44 846 0,01 0,01 -48 5347 0,03 0,02 

Туреччина  823 -43 936 0,11 0,13 -75 5231 0,64 0,41 

Японія 4909 -46 264 0,01 0,01 -53 5874 0,12 0,12 

Джерело: розраховано автором за даними [449] (експорт), [749] (ВВП). 

 

Найбільші втрати на російському ринку мали Мальта, Україна, Туреччина 

(у % від експорту в Росію 2013 р.), Німеччина, Китай, Україна, Італія, Білорусь, 

Японія (у млрд дол.), Білорусь, Литва, Україна, Естонія, Латвія (у % ВВП). 

Відносно ВВП найменш чутливими до скорочення ринку в Росії виявилися 

США, Індія та Канада. 

Загалом втрати експорту в Україну та Росію у % ВВП найбільші були в 

Білорусі (9,9%), Литві (7,7%), Україні (6,4%), Естонії (4,3%), Латвії (3,3%). 

Більше від втрат українського ринку, ніж російського відчутно постраждали 

Болгарія і Румунія. 

За нашими розрахунками, виходячи з даних табл. 5.7, середньо-

арифметичні  втрати  експорту  в  Україну  серед  розглянутих  країн становлять 
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0,23% ВВП, експорту в Росію 1,1% ВВП. Тобто номінально втрати країн на 

російському ринку в 4-5 рази більші, ніж на українському. Але якщо 

враховувати співвідношення ВВП Росії та України, то втрати на українському 

ринку непропорційно більші – в 3 рази. 

Зазначимо, що втрати експорту в % від ВВП найбільші у малих країнах 

(хоча частково це пояснюється обраною вибіркою та фактором відстані – 

вилучення з вибірки географічно віддалених великих економік трохи зменшує 

кореляцію, особливо щодо ринку України) – відповідно вони найбільше 

об’єктивно зацікавлені у деескалації конфлікту.  

У 2016 р. кореляція між втратами країн на російському ринку у % ВВП з 

логарифмом ВВП становила -0,31 (з вказаних тут коефіцієнтів кореляції тільки 

цей є статистично значущим). Кореляція на українському ринку становила -

0,24. Якщо втрати рахувати у % від експорту 2013 р., то кореляції будуть 

відповідно -0,24 та -0,01. Тобто до втрат на російському ринку особливо 

чутливі малі країни, а не стільки великі. У той час як на українському ринку 

втратили більш схожим чином як малі, так і великі економіки. 

Проведемо порівняльний аналіз співвідношення втрат експорту Росії та її 

основних торговельних партнерів. У табл. 5.8 ми також знаходимо 

підтвердження нашої тези, що внаслідок асиметрії величини економіки спроби 

самостійно економічно вплинути на Росію з боку України малоефективні: 

скорочення експорту Росії в Україну (яке було викликане не стільки 

цілеспрямованими діями Уряду, скільки зменшенням купівельної 

спроможності, порушенням територіальної цілісності тощо) становило лише 

0,8% ВВП Росії. Від економічної дезінтеграції Україна постраждала на порядок 

більше у % від власного ВВП (6,4%), хоча в абсолютному вимірі втрати 

України майже на 35% менші за втрати Росії.  

Але з табл. 5.8 ми бачимо, що втрати (внаслідок падіння цін на енергоносії, 

санкцій,  погіршення  іміджу  тощо)  на  інших  великих  ринках  для  Росії  були  
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Таблиця 5.8 

Порівняння втрат експорту Росії на ринках її важливих торговельних 

партнерів та втрат експорту торговельних партнерів на ринках Росії 

 

Економіка-

торговельний  

партнер 

Втрати експорту Росії Втрати експорту торг. 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 [449] (експорт), [749] (ВВП). 

 

відчутнішими. Відносно ВВП Росія в 3-4 більше відчуває втрати експорту ніж 

США, Японія та Китай, і в 16 разів більше ніж ЄС. Це економічно обґрунтовує 

не абсолютний, але відносний виграш західних країн у випадку збереження 

санкцій, спрямованих на досягнення відновлення територіальної цілісності 

України.  При цьому Росія виявилась найбільш чутливою до втрати ринку ЄС. 

Також зазначимо, що досі відбувалося скорочення економічних відносин з 

Китаєм, незважаючи на задекларовану переорієнтацію Росії в бік Китаю. 

Стратегічні орієнтири України в умовах діючої системи центрів 

економічної сили. Варіантом вирішення конфліктної ситуації могло би бути 

врегулювання питання територіальної цілісності України та повернення до 

неконфронтаційного режиму у міжнародних економічних відносинах. Це може 

дати перевагу всім учасникам процесу, не тільки безпосередньо внаслідок 

зниження напруженості, але і побічно завдяки ліквідації ефекту відхилення 

торгівлі та посилення інтеграційних перспектив. Для України важливо мати 

перехресне членство у ЗВТ з основними торговельними партнерами, включаючи 

ЄС та СНД. В ідеалі перехресне членство України в цих ЗВТ могло б бути 
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сполучною ланкою між ЄС і ЄАЕС як пілотний проект на шляху до їх співпраці 

й інтеграції. Зокрема, укладання помірно поглибленої ЗВТ між ЄС та ЄАЕС 

могло би знизити ставки у геополітичній та геоекономічній боротьбі за Україну. 

Виходячи з результатів проведеного аналізу системи детермінант 

економічної сили ключових країн, що здійснюють вплив на Україну, у 

підрозділі 2.3 ми можемо також визначити такі наслідки та рекомендації. 

У світі найсильніший вплив мають США, ЄС та Китай, а в регіоні Східної 

Європи значний вплив здійснюють ЄС та Росія. Україна традиційно зацікавлена 

була у економічному розвитку ЄС та Росії як найбільших ринків збуту для 

української продукції, але сучасне протистояння зробило зворотною 

зацікавленість у економічних успіхах Росії. Україна має традиційний вплив з 

боку Росії в сфери енергетики, але падіння цін та диверсифікація поставок 

зменшують цю проблему. Україні складніше досягнути профіциту у торгівлі 

товарами з основними центрами сили. У сфері промисловості основним 

конкурентом є Китай, зважаючи на його переваги ефекту масштабу, в сфері 

послуг потужними конкурентами можуть бути країни Заходу (особливо ЄС у 

сфері послуг ІКТ і туризму). 

Щодо одержання фінансування від МВФ, найпотужніший вплив мають 

країни ЄС та США. Раніше можливою була часткова прив’язка курсу гривні до 

рубля, але рубль не варто використовувати як резервну валюту та валюту 

платежів. У технологічній сфері існує лідерство країн Заходу, яке поступово 

буде розмиватися на користь Китаю, тому варто очікувати зростання імпорту 

китайських технологій в Україну та посилення науково-технічного 

співробітництва. Очікуваним є те, що найбільшим лобістом захисту прав 

інтелектуальної власності може бути США.  

Зберігатиметься попит на українську робочу силу з боку ЄС та Росії. 

Зважаючи на динамічний розвиток освіти в Китаї, очікується, що це зберігатиме 

переваги інвестиційного клімату в Китаї відносно України навіть при зростанні 

китайських зарплат. Тому Україні варто зосередити увагу на покращанні 

регуляторного клімату, рівня безпеки та якості освіти, зважаючи на те, що 
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поширеність вищої освіти серед української робочої сили вже висока. Україні 

доцільно використовувати досвід системи охорони здоров’я ЄС, а також Китаю. 

За сприятливих обставин для поглибленої інтеграції в України більше 

передумов з ЄС. На національному рівні регулювання Україні більшою мірою 

може бути цікавим досвід систем оподаткування США та Росії, але зважаючи 

на євроінтеграційний вектор – також і ЄС. У цілому корисним може бути досвід 

США в сфері регулювання бізнесу, а в сфері боротьби з корупцією, митних 

процедур, підключення до електроенергії – також і досвід ЄС. 

 

Висновки до Розділу 5 

 

1. На основі порівняльного аналізу визначені пропозиції для 

зовнішньоекономічної стратегії України з урахуванням величини її економіки. 

Україна як економіка середнього розміру має схожі ознаки з малими та 

великими економіками. Вона демонструє схожість з малими економіками за 

торговельною відкритістю, схильністю до дефіциту торговельного балансу, 

структурою зовнішньої торгівлі товарами. Ми не знаходимо підтвердження 

тези, що Україні легше торгувати з країнами зі схожою величиною ВВП. 

Виходячи зі свого розміру, Україна потенційно має більше можливостей для 

розвитку туризму, фінансових послуг та зниження залежності від імпорту 

енергоносіїв та туристичних послуг. Не за обсягами, але за структурою 

експорту послуг Україна схожа на великі економіки. 

Україна лише частково може собі дозволити політику імпортозаміщення. 

Але рівень оптимального тарифу вищий за фактичний. Низька залежність 

доходів державного бюджету від митних тарифів контрастує з високою 

відкритістю економіки. Можливо зберігати тарифний захист проти 

закордонних експортерів з монопольною силою. Щодо поодиноких товарів 

можливе експортне мито з міркувань переваг покращання умов торгівлі.  

За інших рівних умов, для України з економічних міркувань економічно 

вигідніша торговельна інтеграція з великими економіками, з політичних – з 
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малими та середніми. Проте є ризики неформальних та технічних бар’єрів, 

скорочення імпортозаміщуючих інвестицій. Існує висока невизначеність чистого 

ефекту торговельної інтеграції для України як для економіки середньої 

величини, тому при підписанні угод про зовнішню торгівлю важливою є 

деталізація умов угод для уникнення ризиків погіршення торговельного балансу. 

Посилюють невизначеність і геополітичні фактори. Зокрема, ЗВТ з ЄС мала на 

меті усунути ефект відхилення торгівлі, внаслідок ЗВТ з країнами СНД. Але він 

штучно утворився через економічний тиск з-боку Росії. 

Україна за показниками руху капіталу і зовнішньої заборгованості нагадує 

економіки різної величини. Стримує приплив капіталу до України та стимулює 

його відплив обмежений спектр характеристик потенційних інвестиційних 

проектів (галузі, ризиковість, тривалість окупності, тіньові відносини тощо), що 

потребує виправлення. Очищена від премії за ризик дохідність від інвестицій в 

Україні за інших рівних умов буде нижчою ніж у великих країн. Іноземні 

інвестиції сприяють демонополізації економіки, але Україна може бути 

вразливою до впливу групи іноземних інвесторів з великої економіки.  

За багатьма критеріями в Україні відбувалося відчутне покращення 

регуляторної складової інвестиційного клімату. Щодо регулювання заснування 

бізнесу та реєстрації власності, ситуація в Україні вже відносно краща, як у 

великих економіках, а щодо часу на отримання операційної ліцензії – як у 

малих економіках. Але є відставання в сфері підключення до електромереж, 

легкості для менеджменту забезпечення відповідності компаній державним 

регуляторним вимогам. Зважаючи на величину економіки та корупцію, 

зниження податків не є настільки ефективним. Основні зусилля мають бути 

зосереджені на покращенні якості державних послуг і процедур для бізнесу, 

особливо зважаючи на реформи й в інших країнах. 

За показниками зовнішньої заборгованості Україна схожа на малі 

економіки. Виправлення ситуації, коли висока зовнішня заборгованість суттєво 

стримує економічний розвиток є в числі пріоритетних задач. Тривалий час 

Україна за надходженням міжнародної допомоги була схожа на великі 
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економіки, але останнім часом ситуація змінилася в бік схожості з економіками 

середньої величини.  

Україні бажано мати обмежено гнучкий валютний курс, але на практиці 

існує висока волатильність курсу. Для усунення торговельного дефіциту 

Україні достатньо невеликої реальної ревальвації гривні, але суттєвої 

номінальної. Економічна криза 2014 р. посилила для України ефект, 

характерний для малих економік: сильніші потреби у валютних резервах, але 

менші фактичні їх розміри. Втім довгостроковий вплив валютних резервів і 

динаміки валютного курсу на економічне зростання майже нейтральний, тому 

валютно-курсова і девізна політика мають на меті згладження ділових циклів. 

Україна є економікою середнього розміру в загальносвітовому вимірі, але 

порівняно з країнами єврозони є малою економікою. В разі євроізації для неї 

характерні були би ефекти для малих країн. Вони переважно позитивні, але 

частина їх була нівельована кризою 2008 р. Крім того країни вступали в єврозону 

лише після досягнення відповідного рівня готовності до валютної інтеграції. 

Тому в умовах низького рівня конвергенції, початкового рівня інтеграції з 

основними торговельними партнерами та нестійкості економічного зростання в 

Європі Україна недостатньо готова до участі у валютному союзі чи «ізації». 

За рівнем еміграції Україна схожа на малі економіки, проте не компенсує 

це позитивним природнім приростом населення. Тому незважаючи на 

позитивні середньострокові ефекти надходження трансфертів мігрантів, в 

довгостроковій перспективі масова еміграція становить небезпеку. Кількість 

населення раніше ускладнювала лібералізацію допуску громадян України в 

інші країни. Відплив кваліфікованих кадрів можливо стримувати 

диверсифікованим економічним розвитком і конкурентними зарплатами, 

зокрема в державному секторі. 

2. Проведений вебометричний аналіз на прикладі семи країн переважно 

Центральної та Східної Європи показав, що майже не мають серйозних 

недоліків серед економічних складових національного бренда Німеччина і 

Польща, а Україна і Росія – майже не мають таких явних переваг. Ураховуючи 



411 
  

ступінь поширення інформації, за більшістю факторів кращі позиції має 

Німеччина, потім Росія, Туреччина і Польща – їх можна вважати центрами 

м’якої економічної сили в регіоні. Німеччина як високорозвинена велика 

економіка очікувано є лідером за більшістю факторів, але відстає за 

економічним зростанням. Помірні переваги Росії полягають у корпоративній 

сфері, частково зовнішній торгівлі та бюджеті. Найкращими перевагами 

Польщі є якість, економічне зростання, співпраця, корпоративна сфера. 

Позитивні фактори для Туреччини – інвестиції, економічна співпраця, 

конкурентоспроможність. Україна, Румунія та Молдова можуть наростити 

м’яку економічну силу за рахунок поліпшення реальних економічних 

показників, а також поширення позитивної економічної інформації.  

Адаптація вітчизняного бізнесу до умов національного бренда України 

може базуватися на контролі якості, використанні відомих брендів компаній, 

використанні помірних цін, кращому інформуванні про товар, міркуваннях 

патріотизму, географічної прив’язки об’єктів інвестицій, симбіозі 

технологічного розвитку та культури. 

Витрати на популяризацію національного бренда України мають 

відповідати потенційним зовнішньоекономічним ефектам цих заходів. 

Розраховані нами ефекти показують можливість збільшення доходів від 

реалізації прав інтелектуальної власності, експорту інформаційно-

телекомунікаційних послуг і особливо експорту високотехнологічних товарів, 

зростання інвестиційної привабливості за рахунок посилення позитивного 

сприйняття України та її економіки у світі. Визначено, що ефект м’якої сили 

країни для експорту товарів переважно короткостроковий, для експорту послуг 

триваліший. Проте туристичні послуги чутливіші до змін у репутації країни. 

Спостерігається вплив на ціни на експортні товари. Позитивний вплив на 

приплив ПІІ відслідковується лише у довгостроковому періоді. Також 

поширення позитивної інформації дає інвестиційний ефект, тільки якщо вона 

підкріплена реальними кроками щодо поліпшення інвестиційного клімату. 

Викликає складність визначення інформаційної стратегії щодо 
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міжнародної допомоги та міграції.  Міжнародна допомога у розвитку 

(принаймні двостороння) зазвичай надається відомим країнам з гіршим 

економічним іміджем, але спостерігається зростання допомоги навпаки іншим 

реципієнтам. Накопичена імміграція є більшою в популярніших країнах, але 

ефект для динаміки імміграції протилежний.  

3. Фундаментальною основою політико-економічного протистояння в 

межах трикутнику Україна – Росія – Захід є існування двох інтеграційних 

атракторів у Європі: Західна Європа / ЄС і Росія / ЄАЕС. Для зниження 

гібридного тиску з боку Росії варто акцентувати увагу на тому, що всупереч 

побоювань російської сторони Угода про асоціацію України з ЄС фактично є 

лише невеликим викликом для економіки Росії, який міг би бути 

компенсований позитивним ефектом створення торгівлі відкритого блоку (у т.ч. 

виграш від зростання ринків збуту за кращого геополітичного сценарію). У 

2013 р. тільки 1,6% російського експорту в ЄС мали стратегічне значення щодо 

можливості посилення конкуренції з боку України. Аналогічно 16,8% 

російського експорту в Україну мали стратегічне значення щодо можливості 

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

потенційно чутливими до змін у технічному регулюванні.  

На порядок вищі втрати Росія понесла внаслідок власного тиску на 

Україну (скорочення експорту та позитивного сальдо торгового балансу) та на 

два порядки вищі – внаслідок санкцій західних країн, падіння цін на енергоносії 

та зростання видатків бюджету на оборону, імпортозаміщення та окуповані 

території. Найбільший негативний ефект відчутний в енергетичному секторі, 

фінансовому секторі та оборонній промисловості. Девальвація гривні та 

здешевлення вартості робочої сили в Україні мало на російський експорт в 

Україну сильніший ефект, ніж тарифні преференції ЄС, але у середньостроковій 

перспективі. Репутаційні втрати Росії взаємопов’язані із скороченням її 

зовнішньоекономічних зв’язків зі світом (експорту енергоносіїв). 

У трикутнику Україна – Росія – Захід Україна несе найбільші відносні 

втрати, особливо в галузевому вимірі – на російському напрямі експорт 
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продуктів харчування, металургії та машинобудування, а в регіональному 

розрізі – непідконтрольні території. Відчутні втрати понесли також у партнерах 

Росії по ЄАЕС – Білорусі та Казахстані, а сам митний союз ЄАЕС де-факто став 

частково фрагментованим, внаслідок різниці режиму торгівлі із західними 

країнами та Україною. Серед країн ЄС найсильніше постраждали 

автовиробники, енергетичний сектор, агропромисловий комплекс та 

фармацевтична промисловість. Але втрати країнам Заходу компенсували 

диверсифікація експорту та здешевлення енергоносіїв.  

Пошук шляхів вирішення проблеми гібридної і зокрема економічної війни 

має  базуватись на знанні про об’єктивні інтереси країн, які можуть бути 

зацікавлені у врегулюванні конфліктної ситуації. Від скорочення українського 

ринку в абсолютному вимірі найбільше втратили Росія, Китай, Німеччина, а 

відносно ВВП – Білорусь, Литва, Росія. Від скорочення російського ринку в 

абсолютному вимірі найсильніші втрати понесли Німеччина, Китай, Україна, а 

відносно ВВП – Білорусь, Литва, Україна. Болгарія та Румунія більше 

постраждали від скорочення українського ринку, ніж російського. Серед великих 

економік найменші втрати на обох ринках понесли США. Від скорочення 

російського ринку постраждали радше малі економіки, ніж великі.  

Від економічної дезінтеграції експорт України відносно ВВП постраждав 

на порядок більше, ніж експорт Росії. Вищі питомі втрати обумовили запізнення 

із введенням обмежуючих заходів з боку України, які можуть дати помітний 

ефект лише як складова колективних заходів. Але питомі втрати експорту Росії 

від дезінтеграції з основними торговельними партнерами вищі, ніж втрати 

України на російському ринку. Росія відчуває втричі більші відносні втрати ніж 

США та в 16 разів вищі ніж ЄС, незважаючи на те, що серед західних країн 

найбільше постраждали саме країни ЄС. Тому основні зусилля мають 

покладатися на стримуючий ефект санкції західних країн, а не з боку України – 

останні мають не стільки ефект послаблення суперника у геополітичному 

конфлікті, скільки репутаційний ефект солідарності із союзниками. 

У відносинах з центрами сили Україні варто звертати увагу на передовий 
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досвід ЄС у сфері підвищення енергоефективності, альтернативної енергетики 

та захисту довкілля. Зважаючи на ближчий рівень розвитку внутрішньогалузева 

торгівля України має більше шансів на розвиток з Росією, Китаєм або ЄС. 

Україна має більше перспектив для одержання міжнародної допомоги від ЄС. 

Положення, викладені в розділі, висвітлено в таких наукових працях 

автора [274; 280; 281; 282; 283; 284; 286; 288; 290; 291; 295; 300; 301; 308; 313; 

320; 425; 442; 667; 668]. 
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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 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 
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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 
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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 

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 
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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 



419 
  

світу 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 
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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. 

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 
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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. 
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11. Торговельна інтеграція найвигідніша для малих економік, помірно 

виграшна для великих економік, а чистий ефект для економік середньої 

величини 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 
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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 

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 
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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 
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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 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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інституційний виміри: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15–16 

листопада 2017 р.). К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. С. 40–44. (0,31 д.а.). 
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65. Чугаєв О.А. Міжнародна міграція в економіках різної величини 

//Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі: зб.тез 

міжнар. науково-практ. конф. (Київ, 18 квітня 2018 р.). К.: Національний 

авіаційний університет, 2018. – С. 34-36. (0,18 д.а.). 

 

Апробація результатів дослідження 

Основні положення і наукові результати дослідження доповідались та 

обговорювались на засіданнях кафедри світового господарства і міжнародних 

економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та на 34 міжнародних та 

всеукраїнських науково-теоретичних і науково-практичних конференціях, 

симпозіумах та круглих столах:  

1. «Вчення В. І. Вернадського про ноосферу і антикризовий соціально-

економічний розвиток Білорусі» (22-23 жовтня 2009 р., м. Мінськ, очна участь); 

2.  «Світова фінансова криза: уроки для України» (27-28 травня 2010 р., 

м. Київ, очна участь);  

3. «Світ і Росія: регіоналізм в умовах глобалізації» (11-12 листопада 

2010 р. м. Москва, очна участь); 

4. «Пост-кризова глобальна економіка: відновлення рівноваги (5-6 липня 

2011 р., м. Київ, очна участь); 

5. «Глобальний поділ праці: посткризові виміри» (13 грудня 2012 р., 

м. Київ, очна участь); 

6. «Творчий внесок професора А. С. Філіпенка у навчально-наукову 

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

жовтня 2013 р., м. Київ, очна участь); 

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

участь); 

8. «Україна-ЄС: Новий етап економічної інтеграції» (10 квітня 2014 р., 

Київ, очна участь); 
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9. «Економіка та управління підприємствами, регіонами, і країнами в 

умовах ризиків» (27-28 листопада 2014 р., м. Чернігів, заочна участь); 

10. «Економічна трансформація країн пострадянського простору» (28 

листопада 2014 р., м. Київ, очна участь); 

11. «Проблеми і перспективи розвитку світової економіки і міжнародних 

економічних відносин» (25 грудня 2014 року, м. Київ, очна участь); 

12. «Центри сили в світовій економіці: конкуренція або співробітництво» 

(15 березня 2015 р., м. Київ, заочна участь); 

13. «Альтернативна економічна система: солідарна економіка для 

України» (2-3 липня 2015 р., м. Київ, очна участь); 

14. «Проблеми і перспективи розвитку світової економіки і міжнародних 

економічних відносин» (8 жовтня 2015 р., м. Київ, заочна участь); 

15. «Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, 

правовій та інформаційній сферах» (15 жовтня 2015 р., м. Київ, очна участь); 

16. «Глобальні соціально-економічні трансформації в ХХІ столітті» (22 

жовтня 2015 р., м. Київ, очна участь); 

17. «Сучасні виклики розвитку світової економіки» (19-20 листопада 

2015 р., м. Київ, очна участь); 

18. «Соціальна та економічна солідарність – Український вибір» (28 січня 

2016 р., м. Київ, очна участь); 

19. «Добробут націй в умовах глобальної нестабільності» (22-23 квітня 

2016 р., м. Одеса, заочна участь);  

20. «Євразійський економічний союз: досвід і перспективи регіональної 

інтеграції» (23 червня 2016 р., м. Мінськ, очна участь); 

21. «Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України» 

(30 червня 2016 р., м. Київ, очна участь); 

22. «Глобалізаційні виклики розвитку національних економік» (19 жовтня 

2016 р., м. Київ, очна участь);  

23. «Стійке економічне зростання в умовах глобалізації» (8-9 листопада 

2016 р., м. Кишинів, очна участь); 
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24. «Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, 

правовій та інформаційній сферах» (20 Жовтня 2016 року, м. Київ, очна участь);  

25. «Сучасні міжнародні економічні відносини: драйвери успіху та 

виклики розвитку» (23-24 березня 2017 р., м. Дніпро, очна участь); 

26. «Транскордонна безпека: політико-правовий, соціально-економічний, 

гуманітарний та екологічний вимір» (21 квітня 2017 р., м. Львів, очна участь);  

27. «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі» 

(13 квітня 2017 р., м. Київ, очна участь);  

28. «Європейські студії в Україні: здобутки, виклики та перспективи» (2 

червня 2017 р., м. Київ, очна участь);  

29. «Продуктивна спроможність націй: приклад України», (29 червня 2017 

року, м. Київ, очна участь); 

30. «Китайська цивілізація: традиції та сучасність» (26 вересня 2017 р., 

м. Київ, очна участь); 

31. «Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, 

правовій та інформаційній сферах» (19 жовтня 2017 року, м. Київ, очна участь); 

32. «Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та 

інституційний виміри» (15-16 лист. 2017 р., м. Київ, очна участь);  

33. «Процеси економічної дезінтеграції у сучасному світовому 

господарстві» (27 жовтня 2017 р., м. Київ, очна участь); 

34. «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі» 

(18 квітня 2018 р., м. Київ, очна участь). 

35. «Стратегічне позиціонування України у міжнародному просторі» (18 

жовтня 2018, м. Київ, очна участь). 



514 
  

ДОДАТОК Б. СУМІЖНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ СИЛОЮ ПОНЯТТЯ 

 

Таблиця Б.1 

Визначення національної сили країни 

Джерело Погляди 

М. Халуані 

[521, с. 4-5] 

Визначає національну силу як величину і тривалість контролю країни 

над своїми ресурсами, цілями та можливостями внутрішньо та назовні. 

Цей контроль транслюється на вплив країни над проблемами, подіями, 

акторами та наслідками наднаціональної взаємодії 

В. К. Сенчагов 

[217, с. 7] 

Визначається як здатність держави вносити внесок у економічну, 

фінансову та науково-технічну сферу міжнародного співтовариства; 

здатність виживати у кризових міжнародних умовах; здатність 

просувати свої національні інтереси. 

С. В. Васильєв 

[37] 

Розглядає міць як сукупність наявних та потенційних засобів та способів 

дій, використання або потенційне використання яких створює 

сприятливі умови для досягнення бажаних цілей носієм цієї міці. Міць 

характеризує здатність держави до експансії. 

[604] Визначається як сума всіх ресурсів, доступних для нації для реалізації 

нею своїх інтересів.  

 

Таблиця Б.2 

Складові національної сили країни 

Джерело Складові 

[604] До її елементів відносяться географія, природні ресурси, населення, 

економічна, політична, військова, психологічна та інформаційна сфери 

А. Вірмані 

[735, с. 2] 

Поділяє національну силу на потенціал сили, що базується на 

економічній силі та технологічних можливостях, та військову 

потужність 

К. Боулдінг 

[399; 536, 

с. 45] 

Поділяє національну силу на: 

- деструктивну (військово-політичну) – здатність руйнувати речі; 

- продуктивну (економічну) – інструменти та обладнання для 

виготовлення речей; 

- інтегративну (соціальну або, як вказує К. Хьон, психологічну) – 

здатність створювати організації, сім’ї та групи, стимулювати 

лояльність, об’єднувати людей, розвивати легітимність, або в 

негативному сенсі: створювати ворогів та сіяти розбрат серед людей. 

С. В. Васильєв 

[37] 

Включає до компонентів геополітичної міці держави військову, 

економічну, енергетичну, демографічну, інформаційно-кібернетичну та 

інформаційно-ідеологічну міць 

Т. А. Виголко 

[43] 

Виокремлює такі форми влади: основана на 

- економічних ресурсах і винагороді в обмін на підпорядкування;  

- інформаційних ресурсах, переконанні раціональними аргументами або 

маніпуляціях (наданні неповної або неадекватної інформації);  

- особистих якостях суб’єкта влади (авторитеті);  

- адміністративних і політичних ресурсах;  

- силі або загрозі її застосування. 
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Продовж табл. Б.2 

Джерело Складові 

Р. В. Савялов 

[209] 

Відносить до складових економічну, політичну, науково-технічну, 

морально-ідеологічну та військову силу 

Ю. Давидов 

[62] 

Відносить також інформаційну, соціальну та освітню  

Х. Анан,  

М. Хонхуа  

[372, с. 2] 

Китайський підхід комплексної національної сили країни передбачає 

урахування складових її сили в таких сферах як економіка, військова 

сфера, наука і технології, освіта, ресурси в матеріальній та нематеріальній 

сфері та її міжнародний вплив 

Фахівці Rand 

Corporation 

[725, c. 4] 

Використовують інше структурування національної сили з наданням 

більшої ваги військовій компоненті: вона розглядається як сукупність 

трьох компонентів: 

- природні ресурси – доступні або вироблені країною; 

- національна ефективність – характеризує ефективність уряду та 

суспільства в цілому; 

- військові можливості – стратегічні ресурси та здатність до їх 

використання. 

 

Таблиця Б.3 

Визначення національного багатства 

Джерело Визначення 

С.С. Шумська 

[342] 

Сукупність нефінансових активів країни та її чистих вимог до решти 

світу. 

Т. А. Малова 

[138] 

Сукупна вартість економічних благ у ринкових цінах у власності 

резидентів країни за винятком фінансових зобов’язань. 

І. М. Бобух і 

В. О. Луцков 

[27] 

Потенціал соціально-економічного розвитку, в основі якого є ресурси 

у власності резидентів. Включає національний капітал та незадіяні 

ресурси. 

С. В. Cтепаненко 

[229] 

Сукупність накопичених матеріальних благ та предметів споживання, 

створені працею попередніх та теперішніх поколінь та природних і 

фінансових ресурсів, залучених до економічного обороту 

 

Таблиця Б.4 

Впливовість країни як міра величини її економіки 

Джерело Погляди 

О. М. Галушка [47] Мала економіка має невелику частку у світовому експорті й імпорті, 

незначний вплив на світовий ринок, залежність від світових 

процентних ставок. Велика економіка має, навпаки, велику частку у 

світовому експорті й імпорті, наукомістке виробництво, статус 

національної валюти як резервної, розвинений фінансовий ринок. 

Ф. Ахмаді-Есфахані,  

Р. Стенмор [357, с. 6]. 

Малою країною вважають часто країну, яка не впливає на рівень 

цін на міжнародному ринку, а залежить від них. 

Л. Ньямтсерен [608, 

с. 4, 40] 

Велика країна – це країна, торговельна політика якої внаслідок 

великої частки на світовому ринку впливає на світові ціни. Великі 

країни-імпортери володіють монопсонною силою, а великі країни-

експортери – монопольною силою. 
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Таблиця Б.5 

Роль економічних ресурсів у забезпеченні економічної сили 

Джерело Погляди 

Д. Роткопф  

[650] 

Економічна сила базується на ресурсах у рамках національних 

кордонів та здатності продавати їх або виготовлену з них продукцію 

на вигідних умовах на світових ринках 

Дж. Най  

[164; 536; 612] 

«Влада, що вимірюється в ресурсах, зрідка дорівнює владі, що 

вимірюється у бажаних результатах». Ті ресурси, які дозволяють 

виграти в одній ситуації, не обов’язково допоможуть в іншій 

К. Басу, С. Де, 

Р. Гош і Швета 

[387, с. 8] 

В умовах глобалізації економічна сила країни базується не тільки на 

ресурсах, а й комплексній системі міжнародної взаємодії та 

залежностей 

В. М. Фомішина 

[255] 

Наголошує на важливості ресурсів як складових національного 

багатства та необхідності їх кількісної та якісної збалансованості 

В. В. Дементьєв 

[68, с. 46-47, 56] 

Контроль за ресурсами влади може бути у таких формах: 

- право власності; 

- делеговані повноваження щодо управління;  

- використання ресурсів влади третьої особи без права власності або 

повноважень на управління (наприклад, фізична особа може 

користуватися перевагами внаслідок влади держави). 

Виокремлює значимі ресурси та ресурси насилля.  

Ресурси насилля передбачають можливість загрози життю та 

здоров’ю, обмеження волі, вилучення майна та доходів, позбавлення 

можливостей займатися певною діяльністю 

Значимі ресурси мають позитивне значення для задоволення потреб. В 

обмін на них об’єкт влади погоджується нести витрати на користь 

суб’єкта влади. До них відносяться: 

- економічні ресурси (споживчі блага, грошові кошти, матеріальні 

ресурси, умови для одержання доходів, робочі місця тощо); 

- інформаційні ресурси, знання; 

- особисті якості суб’єкта; 

- адміністративні та політичні ресурси (рішення, призначення на 

посади, нормативні акти тощо); 

- ресурси насилля 
 

Таблиця Б.6 

Випадки, коли значимі ресурси є джерелом економічної сили 

Випадки Приклади на рівні відносин між країнами 

Нерівномірний 

розподіл цих ресурсів 

серед економічних 

агентів (що визначає 

рівень монополізації) 

Певні країн можуть мати непропорційно великі запаси 

енергоносіїв, розробки у сфері високих технологій, великі 

фінансові ресурси або вирішальну кількість голосів у 

міжнародних економічних організаціях 

Відсутність рівноваги 

між попитом і 

пропозицією на 

конкурентному ринку 

За несприятливих агрокліматичних умов країни – нетто-

імпортери продуктів харчування можуть опинитися у 

невигідному становищі, незважаючи на те, що ринок харчування 

є достатньо конкурентним; у схожій ситуації опиняються країни 

після бульбашки на ринку нерухомості 
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Продовж табл. Б.6 

Випадки Приклади на рівні відносин між країнами 

Нерівна еластичність 

попиту на ресурси 

Країни-експортери енергоносіїв тривалий час були економічно 

сильніше внаслідок нееластичності попиту на ці товари 

Нерівна значимість 

ресурсів
2
 

Місце однієї країни у впливовішій економічній організації з 

меншими внесками до капіталу може виявитися важливішим ніж 

голоси іншої країни у іншій організації 

Асиметрія у 

розподілі інформації 

між сторонами 

При поставках товарів одна сторона може не знати про складне 

становище у контрагента і не скористатися можливостями для 

досягнення кращих умов для угоди 

Асиметрія у 

розподілі 

специфічних 

ресурсів 

У невигідному стані може опинитися країна, в якій значну 

частину займають вузькоспеціалізовані виробничі потужності для 

виробництва товарів, на який надовго впав попит, а 

переорієнтувати виробництво без суттєвих витрат не є можливим 

Асиметрія 

купівельної 

спроможності 

Низька купівельна спроможність населення і держави призводить 

до того, що інтереси спрямовуються перш за все на задоволення 

поточних потреб, що не додає сили у переговорах з іншими 

країнами щодо довгострокових планів 

Джерело: випадки згідно [68, с. 50-52], приклади автора. 

Таблиця Б.7 

Визначення економічного потенціалу 

Джерело Визначення 

О. І. Кондратюк 
[109] 

«Сукупна здатність економіки країни, її галузей, підприємств, 

господарств здійснювати виробничо-економічну діяльність, 

випускати продукцію, товари, послуги, задовольняти запити 

населення, суспільні потреби, забезпечувати розвиток виробництва і 

споживання» 

О. Г. Гупало,  

І. І. Яремко [60] 

Обсяги продукту країни, яких можна досягти в перспективі за 

оптимального використання сформованих ресурсів 

О. І. Кондратюк 
[109] 

«Економічний потенціал країни визначається кількістю трудових 

ресурсів і якістю їх професійної підготовки, обсягом виробничих 

потужностей промислових, будівельних організацій, виробничими 

можливостями сільського господарства, довжиною транспортних 

магістралей та наявністю транспортних засобів, розвитком галузей 

невиробничої сфери, досягненнями науки та техніки, ресурсами 

розвіданих корисних копалин, тобто тими елементами, які у 

сукупності утворюють, продуктивні сили суспільства, та залежать 

від розмірів національного багатства країни» 

М. И. Чернов 

[266] 

«Об’єктивні можливості, якими володіє держава (коаліція), для 

виробництва матеріальних благ та послуг з метою задоволення 

цивільних та військових економічних потреб суспільства за 

максимального напруження сил» 

О. В. Басюк [19] «Комплексна характеристика рівня економічної могутності нації, 

наявних ресурсів і можливостей забезпечувати розширене 

відтворення, суспільні потреби та соціально-економічний розвиток» 

                                                           
2
 Зазначимо, що цей пункт тісно пов'язаний з попереднім, але його виокремлення може бути доцільним у 

випадку важкості вартісного виміру ресурсів. 
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Продовж табл. Б.7 

Джерело Визначення 

Л. М. Горбач, 

Н. В. Вишневська 

[53] 

Економічна сила або здатність суспільства створювати матеріальні 

блага та послуги, що характеризується сукупністю економічних 

засобів, джерел, запасів, економічних можливостей, якими володіє 

суспільство і можуть бути використані ним для досягнення 

соціально-економічних цілей. 

Н. В. Вишневська, 

Л. М. Горбач [53] 

Крім ресурсного і цільового підходів, виділяють територіальний та 

галузевий підходи до визначення економічного потенціалу 

Н. Г. Калюжна 

[93] 

Вказує на обмеженість ресурсної концепції визначення потенціалу, 

хоча вона і є розповсюдженою, і виокремлює також такі підходи: 

ресурсно-цільовий, ресурсно-результативний, потенціал як здатність, 

можливість, соціально-економічна характеристика 

 

Таблиця Б.8 

Зв’язок економічної сили і потенціалу 

Джерело Погляди 

М. Х. Ялі  

[349] 

Розглядає економічну міць як складову потенціалу могутності 

держави поряд з військовою силою, науково-технічним потенціалом, 

організаційним ресурсом та креативним ресурсом (здатність до 

інновацій та м’яка сила) 

М. М. Шевченко 

[331] 

Економічний потенціал, поряд з соціальним, науково-технічним, 

військовим та морально-політичним є складовою могутності 

держави. Могутність держави є реалізованою частиною її потенціалу 

В. М. Фомішина 

[255] 

Економічна сила характеризує теперішні можливості економіки, а 

економічний потенціал – майбутні 

О. Г. Гупало, 

І. І. Яремко [60] 

Розглядають як близькі терміни економічний потенціал та ринковий 

потенціал, економічна сила, економічна потенція, виробничий 

потенціал, національне багатство, народногосподарський потенціал 

М. В. Макаренко, 

О. О. Панчоха 

[133] 

Часто ототожнюються поняття стратегічний потенціал, економічна 

міць, народногосподарський потенціал, національне багатство 

О. О. Школьний 

[337] 

Країна з потужним економічним потенціалом може здобути суттєву 

економічну силу на глобальних ринках 

К. П. Кіндлбергер 

[556] 

Сила є ресурсами сили разом з можливістю їх ефективного 

використання. 
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Таблиця Б.9 

Визначення конкурентоспроможності економіки країни 

Джерело Визначення та складові 

Ю. В. Гончаров, 

Ю. О. Петін, 

О. М. Сальник 

[51, с. 107] 

«Здатність країни реалізовувати свої товари і послуги на 

внутрішньому і світових ринках згідно з міжнародними правилами 

торгівлі та стандартами, і тим самим створювати в державі умови 

для підвищення її соціально-економічного розвитку» 

Ю. В. Полунєєв 

[183] 

Здатність «створити внутрішні та зовнішні умови, які дають 

можливості її підприємствам виробляти товари та послуги, що 

витримують випробування міжнародних ринків, а населенню – 

стало підвищувати доходи та якість життя» 

О. А. Швиданенко 

[327] 

- Споживча – характеризує здатність купувати товари та послуги на 

глобальному ринку; 

- виробнича – це здатність утримувати позиції у задоволенні 

попиту у світі на товари та послуги.  

Перевищення потенціалу виробничої конкурентоспроможності над 

споживчою дозволяє досягти прискореного економічного зростання 

Л. Л. Антонюк [8] - Номінальна (наприклад, за рахунок субсидій); 

- реальна (за рахунок кращого співвідношення ціни та якості у 

національних компаній без субсидій, стримування зарплати, 

безробіття) 
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Таблиця Б.10 

Визначення економічної безпеки та її видів 

Джерело Визначення 

Цз. Йон  

[753, с. 66] 

«Здатність забезпечувати зростання життєвих стандартів для всього 

населення внаслідок національного економічного розвитку, підтримуючи 

при цьому економічну незалежність», вона включає дві складові: 

конкурентоспроможність і незалежний економічний суверенітет» 

А. Б. Качин-

ський [97, 

с. 132] 

«Економічний та соціально-економічний аспекти національної безпеки 

полягають у забезпеченні сталості соціально-економічної системи 

держави, удосконаленні структури народного господарства, захисті 

його від зовнішніх та внутрішніх загроз, подоланні кризових явищ в 

економіці та соціальній сфері» 

А. І. Сухору-

ков [236, 

с. 11] 

«Сукупність умов, за яких країна здатна у довгостроковому режимі 

задовольняти свої інтереси і потреби; генерувати інноваційні зрушення 

в економіці; протистояти зовнішнім загрозам та використовувати 

національні конкурентні переваги» 

Концепція 

економічної 

безпеки 

України [153, 

с. 11] 

«Стан, економіки, суспільства та інститутів державної влади, за якого 

забезпечується реалізація та гарантований захист національних 

економічних інтересів, прогресивний соціально-економічний розвиток 

України, достатній оборонний потенціал навіть за несприятливих 

внутрішніх та зовнішніх процесів» 

Я. Жаліло  

[153, с. 13] 

«Складна багатофакторна категорія, що характеризує здатність 

національної економіки до розширеного відтворення з метою 

задоволення на визначеному рівні потреб власного населення і держави, 

протистояння дестабілізуючій дії чинників, що створюють загрозу 

стійкому збалансованому розвиткові країни; забезпечення 

конкурентоспроможності національної економіки у світовій системі 

господарювання» 

Н. В. Мамон 

[139] 

Визначає концептуальні підходи до визначення економічної безпеки: 

- гарантованого захисту національних інтересів; 

- статусу і економічного суверенітету; 

- стійкості; 

- прийнятного рівня доходів на душу населення, виробництва, 

споживання та зайнятості; 

- незалежності; 

- ефективного виробництва ресурсів; 

- гарантії уникнення невиправної шкоди; 

- нейтралізації джерел негативних шоків. 
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Таблиця Б.11 

Складові економічної безпеки 

Джерело Складові 

[153, с. 14] - Економічна незалежність (контроль за національними ресурсами, 

конкурентоспроможність, участь у зовнішніх зв’язках на рівних); 

- стабільність чи стійкість (захист власності, надійні умови для 

підприємницької діяльності, стримування дестабілізуючих 

факторів); 

- здатність до саморозвитку і прогресу (сприятливий клімат для 

інвестицій та інновацій, модернізація виробництва, підвищення 

професійного, освітнього та загальнокультурного рівня працівників) 

Н. В. Мамон 

[139] 

- Здатність економіки забезпечувати розширене відтворення без 

критичної залежності від імпорту; 

- прийнятний рівень життя населення; 

- стійкість фінансової системи країни; 

- єдність економічного простору країни; 

- протидія криміналізації суспільства; 

- адекватне державне регулювання, що дозволяє ринковій економіці 

ефективно функціонувати за нормальних та екстремальних умов. 

А. І. Сухоруков 

[236, с. 12] 

Фінансова, інвестиційна, інноваційна, продовольча, енергетична, 

зовнішньоекономічна безпека 

[153, с. 14] Енергетична, фінансова, соціальна, інноваційно-технологічна, 

продовольча, зовнішньоекономічна, демографічна, екологічна безпека 

В. І. Мазуренко 

[132, с. 425] 

- Антикризова; 

- в умовах мирного часу; 

- в умовах військових конфліктів; 

- в умовах жорсткого економічного протистояння з певною державою; 

- в умовах ізоляції;  

- в умовах високого ступеня інтегрування у світову економіку. 

 

Таблиця Б.12 

Визначення економічної стійкості та стабільності 

Джерело Визначення 

Т. І. Поверляк 

[182] 

Стабільність передбачає функціонування економіки в стані рівноваги 

із збереженням її незмінної структури. Іноді вона розглядається 

окремо від економічної стійкості, що є здатністю до збереження 

показників на певному рівні, незважаючи на зовнішні впливи 

В. І. Мазуренко 
[132, с. 229] 

Фінансова стабільність – це нормальне функціонування ринків та 

інституціональних структур у складі фінансової системи. Монетарна 

стабільність – це стабільність загального рівня цін 

А. Бойко [29] Економічна стійкість – це властивість «економічної системи, що 

розвивається, залишатися відносно незмінною», зберігати життєво-

важливі якості в умовах зовнішніх впливів, адаптуватися до нових 

обставин. До принципів стійкості національної економіки відносяться: 

збалансованість розвитку, національна самодостатність, поєднання 

закритості та відкритості економічної системи, самоорганізація, 

дотримання природної ієрархії 
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ДОДАТОК В. ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИЛИ 

 

Таблиця В.1 

Існуючі підходи до типології економічної сили 

Джерело Види 

Д. Джуліус 

[551] 

- Здатність «купувати більше потужності» відображає традиційний 

погляд на економічну силу як вторинну складову національної сили.  

-  «Батіг та пряник» (здатність досягати цілей зовнішньої політики, 

використовуючи національні економічні ресурси). Можливості надання 

економічних преференцій, допомоги чи навпаки застосування 

економічних санкцій відносно інших держав, фірм або осіб інших країн, 

коли об’єкт застосування сили ставиться перед фактом необхідності 

робити вибір погоджуватися чи ні на пропозицію з боку суб’єкта сили. 

- Можливість змінювати правила економічних відносин на користь своїх 

фірм або споживачів. Проте конкурентна структура глобальних ринків і 

економічна взаємозалежність країн обмежує і цей тип економічної сили.  

- Гіперконкурентноспроможність: гіперконкурентоспроможна країна 

матиме настільки сприятливий економічний клімат, так що її фірми 

домінуватимуть у ключових галузях або сферах інновацій, залучатимуть 

капітал, наукові та управлінські кадри з решти світу на кращих умовах. 

- М’яка сила (як здатність залучати інших за рахунок привабливості своєї 

політики або цінностей). 

С. Стрейндж 

[688, с. 24-

31; 689, 

с. 26]  

У політичній економії розрізняються два типи сили: структурна і 

реляційна. Реляційна сила є здатністю суб’єкта А змусити суб’єкта Б 

зробити щось, що він не робив би без цього. Структурна сила є здатністю 

визначати структури глобальної політичної економіки, в рамках яких 

держави, їх політичні інституції, фірми, вчені й інші професіонали мають 

оперувати. Структурна сила включає можливість встановлювати порядок 

денний для обговорення, міжнародні правила та звичаї. Той, хто володіє 

структурною силою, може визначати діапазон можливих варіантів для 

вибору іншими суб’єктами без явного здійснення тиску на них, при цьому 

визначати, які варіанти будуть для інших суб’єктів вигіднішими. 

Структурна сила включає чотири взаємодіючі елементи: 

- контроль за безпекою (сторона, яка забезпечує безпеку, може в обмін на 

це одержувати привілеї у виробництві, споживанні чи соціальних 

відносинах); 

- контроль за виробництвом товарів та послуг (хто і що виробляє, якими 

засобами, з якою комбінацією факторів виробництва, яка винагорода); 

- контроль за кредитом (його створенням і розподілом);  

- контроль за знаннями, ідеями та переконаннями (можливість визначати 

кому надавати знання). 

С. Стрейндж 

[688, с. 25] 

Також подає іншу класифікацію економічної сили: 

- наявність достатньо грошей для витрат – купівельна спроможність; 

- наявність товарів, на який існує попит, особливо, якщо продавець є 

монополістом або олігополістом; 

- можливість надати фінансування або інвестиційний капітал; 

- здатність контролювати виробництво; 

- здатність мобілізовувати капітал. 
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Продовж табл. В.1 

Джерело Складові 

С. Еконо-

мідес, 

П. Уільсон 

[463, с. 11-

12] 

- Сила як основа військового потенціалу; 

- сила яка забезпечує міжнародний вплив невійськовими засобами: 

фінансова сила (здатність впливати на стійкість валют та інвестиційні 

плани інших країн), виробнича (здатність здійснювати прямі інвестиції), 

ринкова (здатність обмежити доступ на свій великий та прибутковий 

ринок); 

- сила яка надає структурні переваги (наприклад, вплив компаній країни на 

ділову практику, споживчу поведінку; роль країни у міжнародних 

економічних організаціях; розмір економіки країни, невеликі проблеми у 

якій можуть мати значні наслідки для інших країн). 

Дж. Уоллі 

[743, с. 4-7] 

Економічна сила розглядається як похідна від взаємодоповнюючих 

вимірів:  

- здатність країн або інших суб’єктів примушувати решту світу до дій, 

інших ніж вони б робили без цього впливу, за допомогою погроз або 

інших стимулів (наприклад, відмова у доступі до внутрішнього ринку); 

- бажання індивідуальних країн поводитися кооперативно в межах 

субглобальних коаліцій та встановлення спільних правил задля 

досягнення синергетичного ефекту від взаємодії  

- інтелектуальні, репутаційні й інші аспекти м’якої сили, що передбачають 

можливість переконувати та використовувати інтелектуальні аргументи 

для впливу на суперників. 

 [725, с. 1] Рівні економічної сили: 

1. Ресурси та можливості – це можливості, які включають економічні, 

демографічні, технологічні тощо. 

2. Спосіб конвертації сили через національні процеси – можливості можуть 

проявлятися у результатах лише в процесі конвертації через національний 

дух, політику, соціальну згуртованість. Тут важливими є чотири сфери: 

- економічні аспекти, включаючи можливості доступу до закордонного 

капіталу та аутсорсингу з використанням закордонних компаній; 

- державні інституції та політичні структури, включаючи такі показники: 

корупція, кількість селекторату (осіб, яким реально підзвітний лідер); 

- цінності, довіра, соціальний капітал та інші аспекти громадянського 

суспільства; 

- соціальна структура: соціальна стратифікація, етнічний та класовий 

склад. 

3. Сила в результатах, яка визначає які держави домінують у конкретних 

обставинах і сильно залежить від обставин: сила для чого і проти кого. 
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Таблиця В.2 

Концепції м’якої сили 

Джерело Концепція 

Д. Джуліус 

[551] 

Здатність «залучати інших легітимністю політики [країни] та 

цінностями, які лежать у їх основі» … «без використання примусу або 

підкупу» 

О. Ф. Руса-

кова [205] 

Джерелами м’якої сили вважаються ідеї, імідж, теорії, ноу-хау, освіту, 

дискурси, культуру, традиції, символи, відомі особи / церемонії 

М. Г. Капіто-

ненко [95] 

Джерелом м’якої сили є не сповідування певних цінностей, а здатність 

нав’язувати власні цінності іншим.  

С. Е. Сардак 

[211, с. 14-15] 

Протиставляє «Soft» («м’який», «гуманістичний», «інтелектуальний», 

«людяний», «вільний») підхід до управління людськими ресурсами і 

«Hard» («твердий», «жорсткий», «механістичний», «ресурсний», 

«зв’язаний»). Також розрізняє форми управлінського впливу: жорсткі 

(управління), помірні (регуляція) і м’які (координування). 

 

Таблиця В.3 

Засоби реалізації м’якої сили 

Джерело Складові 

О. М. Тищенко-

Тишковець 

[237] 

Формами м’якої сили країни є державний брендинг, пропаганда, 

публічна і культурна дипломатія 

А. Папп-Варі 

[622] 

Брендинг – це процес дизайну, планування та комунікації з приводу 

ім’я та ідентичності для створення чи управління репутацією 

А. Старостіна, 

В. Кравченко, 

Г. Личова [226] 

На зростання популярності брендингу територій вплинули розвиток 

міжнародних засобів комунікації, зниження вартості поїздок за кордон, 

зростання доходів населення і витрат на туризм, конкуренція за 

залучення кваліфікованих працівників, розширення культурних потреб 

И. Радиков, 

Я. Лексютина 

[192] 

До інструментів м’якої сили можна віднести інформаційні технології, 

неурядові організації, дипломатичні установи, виставки та інші заходи 

М. Саййад 

[653, c. 6] 

М’яка сила базується на фінансуванні культури, спадщини, мови 

В. Гусейнов 

[543] 

На відміну від Дж. Ная включає до елементів та засобів м’якої сили на 

додаток до переконання та публічної дипломатії ще й обман і 

пропаганду. Публічна дипломатія характерна переважно для 

економічно і політично успішних країн, а пропаганда – для менш 

успішних. 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BA%20%D0%A1$
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Таблиця В.4 

Місце економічної сили в концепціях твердої і м’якої сили країни 

Місце 

еконо-

мічної 

сили 

Джерело Погляди 

П
р
о
м

іж
н

е 
м

іж
 т

в
ер

д
о
ю

 і
 м

’я
к
о
ю

 

[725, c. xі] Сама економічна сила є відносно м’якою порівняно з військовою, 

але може сприйматися як жорстка об’єктом застосування сили. За 

критерієм жорсткості використовується й детальніший поділ: 

примус – підкуп – переконування. У цьому ланцюгу перший 

спосіб використання сили є найбільш жорстким, а останній – 

найбільш м’яким. 

У. Мід [80; 

146] 

Використовує інше проміжне поняття «липка сила» – значною 

мірою економічні механізми, які залучають до співробітництва з 

суб’єктом сили та втягують до сфери його впливу на відміну від 

притягальної (ціннісної) та гострої (військової) сили 

Дж. К. Гел-

брейт  

[494; 595] 

Відрізняє такі типи сили: 

- каральна – здатність примусити іншого актора під тиском 

створення несприятливих умов; 

- компенсаційна – здатність переконати актора в обмін на 

винагороду; 

- обумовлена – здатність переконати актора шляхом зміни його 

переконань. 

Е
к
о
н

о
м

іч
н

а 
си

л
а 

п
ер

ет
и

н
ає

ть
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 з
 

м
’я

к
о
ю
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 т

в
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д
о
ю

 

си
л
о
ю

 

К. Хьон 

[536, с. 51] 

Поділяє м’яку силу як і тверду на економічну (індикатором є 

односторонні режими вільної торгівлі), психо-культурну (туризм, 

іноземні студенти), військову та політико-дипломатичну 

А. Кудря-

вцев [562, 

с. 6] 

Економічна сила включає майже порівну твердий та м’який 

компонент (військова – переважно твердий, ідеологічна – 

переважно м’який). До елементів твердої економічної сили він 

відносить торговельні санкції та переговорну силу під час 

укладання угод. М’якої – привабливість багатих країн з успішною 

економікою. 

Е
к
о
н

о
м

іч
н

а 

си
л
а 

–
 с

к
л
ад

о
в
а 

м
’я

к
о
ї 

си
л
и

 

[725, c. 17] М’яка сила поділяється на економічну, ідеалістичну та культурну. 

Індикаторами першої можуть бути іноземна допомога, 

торговельні партнери, обсяг торгівлі тощо. Другої – відвідування 

університетів іноземцями, кількість прибічників, одержані внески, 

відвідування веб-сайтів тощо. Третьої – вибір місця проживання 

та роботи іноземцями, контент аналіз ЗМІ тощо. 

 

М
’я
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л
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о
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л
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 Д. Джуліус 

[551] 

Розглядає м’яку силу лише як лише один з п’яти видів 

економічної сили 

 

С. Малан-

чук [583] 

Розглядає популярність і престиж як елементи економічної сили 
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Продовж табл. В.4 

Місце 

еконо-

мічної 

сили 

Джерело Погляди 
Е

к
о
н

о
м

іч
н

а 
си

л
а 

–
 с

к
л
ад

о
в
а 

тв
ер

д
о
ї 

си
л
и

 

Л. Цзайци 

[262] 

Якщо, тверда сила країни включає природні ресурси, власне 

економіку, науку, техніку, військову силу, які є видимою і 

відносно стабільною матеріальною базою сили держави, то до 

м’якої сили відносять стратегію розвитку держави, ідеологію та 

ціннісні орієнтації, привабливість соціального строю та моделі 

розвитку, здатність реалізації стратегії розвитку, цементуючу силу 

народу, творчу силу нації, культуру та впливовість у міжнародних 

відносинах 

О. Ф. Руса-

кова [206] 

Якщо до жорсткої сили О. Ф. Русакова відносить військовий, 

економічний та адміністративний тиск, інформаційну війну та 

рекламну агресію (хоча, віднесення останніх двох на нашу думку 

є дискусійним), то до м’яка сила базується на механізмах 

іміджевої привабливості та суб’єктивно сприймається як власний 

вибір об’єкта застосування м’якої сили 

Дж. Най  

[163] 

Якщо жорстка сила чи могутність – це «здатність до примусу, 

обумовлена військовою і економічною міццю країни», то «м’яка 

сила – це здатність досягати бажаного на основі добровільної 

участі союзників, а не за допомогою примусу чи подачок».  
 

Таблиця В.5 

Визначення іміджу та бренда країни 

Джерело Визначення іміджу країни 

М. М. Рижков і 

О. Кутузова [200] 

Ментальний образ, сукупність вірувань і вражень стосовно певного 

місця 

Е. А. Галумов  

[23; 46] 

Репутація, яку вона одержує у свідомості громадськості в результаті 

дій суб’єктів, які взаємодіють із зовнішнім світом 

Д. В. Сасу, 

Н. Ю. А. Багаян 

[656] 

Сукупність переконань та уявлень людей про певну країну 

Джерело Визначення бренда країни 

Н. П. Литвиненко, 

Я.Прокопенко 

[126] 

Національна ідея країни, її інтелектуальна власність, комплекс 

думок, відчуттів, асоціацій та уявлень, які виникають у людини, коли 

вона бачить або чує назву країни чи купує товари, вироблені у цій 

країні 

Д. В. Сасу і 

Н. Ю. А. Багаян 

[656] 

Ідентичність країни, яка була активно виділена, інтерпретована, 

інтерналізована та спроектована на міжнародну сферу для 

одержання сприятливого національного іміджу 

О. Каніщенко,  

О. Сухомліна [94] 

Бренд країни створюється позитивним іміджем її міжнародної 

спеціалізації, визнаної світом 

Т. Нагорняк [162] Торговельна марка, яка характеризується назвою, дизайнерським 

рішенням, комплексом асоціацій та ідентифікацій у споживачів 
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ДОДАТОК Д. РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СИЛИ 

 

Таблиця Д.1 

Концепції економічної влади 

Джерело Концепція 

[43; 189] Влада в цілому передбачає здатність суб’єкта влади примусити 

об’єкта влади до нееквівалентних витрат для максимізації корисності 

влади суб’єкта 

Т. І. Артемова 

[11] 

Відносини підпорядкування – панування економічних суб’єктів, 

обумовлені просторово-локалізованим правом володіння 

економічними ресурсами та пов’язані з відчуженням вільного часу 

людини або суспільства для накопичення багатства або економії за 

допомогою товарно-грошових операцій 

А. А. Пилипенко 

[180] 

Майже ототожнює відносини підпорядкування і влади, в основі чого 

лежить дія агента в межах чужих інтересів. Система влади визначає 

структуру розподілу доходів і витрат між агентами, коли пропорція 

доходів і внеску агентів відхиляються одна від одної. 

Т. А. Виголко 

[43] 

З одного боку, це влада суб’єкта господарства в сфері економіки, з 

іншого боку це влада, яка досягається економічними засобами 

О. М. Моісеєнко 

[155] 

Внаслідок нерівності всі економічні одиниці розподіляються на 

домінуючі та підлеглі: залежні одиниці мають враховувати прямий 

або непрямий примус домінуючої одиниці 

Т. С. Ухалова 

[245] 

Відносини економічної влади виникають, коли у однієї сторони угоди 

(об’єкта) на відміну від іншої (суб’єкта) обмежені або відсутні 

альтернативи вибору чи обмежена інформація про результати вибору. 

Владні відносини проявляються у відносинах власності, обміну, 

найму, управління виробництвом, агентських відносинах, державному 

економічному регулюванні. Відносини економічної влади включають 

елемент підпорядкування. 

І. М. Жаровська 

[81] 

Економічна влада базується на володінні та розподілі ресурсів, 

пов’язана з власністю та управлінням. Вона проявляється як вплив на 

людей та організації з боку власників та розпорядників матеріальних, 

трудових, інформаційних та фінансових ресурсів шляхом надання цих 

ресурсів у обмін на виконання власної волі, бажань або доручень і має 

на меті примноження власності за рахунок створення ефективної 

управлінської системи для економічного капіталу 

А. Н. Верещак 

[38] 

Інституційно-правовий погляд на економічну владу, яка визначається 

як здатність народу країни до формуванню в рамках єдиного 

конституційного простору таких елементів:  

- економічні основи конституційного ладу та гарантії їх реалізації; 

- економічні права і свободи людини та громадянина; 

- участь держави в регулюванні економічного простору. 
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Таблиця Д.2 

Відносність розподілу на суб’єкти і об’єкти економічної сили 

Джерело Погляди 

В.В. Демен-

тьєв [68, 

с. 104-106] 

Часто відбувається баланс влади суб’єктів відносно один до одного. Це 

залежить від співвідношення їх владних потенціалів 

А. А. Пили-

пенко [180] 

Із цим пов’язане поняття інтеркурсивної влади як відносин двостороннього 

примусу, взаємодії сторін, де кожна одночасно є і суб’єктом і об’єктом 

влади 

 

Таблиця Д.3 

Джерела економічної сили 

Джерело Погляди 

Т. А. Виголко 

[43] 

Основою формування відносин влади є: 

- асиметричний розподіл ресурсів між економічними агентами; 

- використання ресурсів суб’єктом влади для створення витрат для 

інших акторів; 

- безальтернативність вибору для об’єкта влади; 

- наявність у об’єкта ресурсів, корисних для суб’єкта влади. 

Д. І. Дєдов  

[67; 180] 

Права власності, ринкові залежності (в рамках технологічного чи 

логістичного ланцюга), спільні інтереси та авторитет 

А. Р. Іжболдін-

Кронберг [89] 

Покладає в основу потенційної влади залежність, авторитет, примус і 

вплив, а в основу реалізованої влади – контроль і панування, а також 

виокремлює три джерела влади в сучасній економіці: власність, 

інформація та організація 

В.В. Дементьєв 

[68, с. 80-82] 

Влада реалізується, зокрема, завдяки обміну ресурсами на заданих 

умовах або управлінню діями об’єкта (включаючи контроль мотивації 

об’єкту, його поведінки, використання ресурсів) 

С. Ю. Пахомов 

[177] 

Фактично розглядає як джерело сили вищу продуктивність. Слабші 

країни з нижчою продуктивністю для виживання змушені 

компенсувати це низькими зарплатами 

 

Таблиця Д.4 

Погляди на притаманність примусу відносинам сили 

Джерело Погляди 

В. В. 

Дементьєв 

[68, с. 23, 

90-91] 

Виокремлює такі ознаки влади: 

- вплив, детермінація поведінки іншого, примус; 

- спрямованість впливу завдяки цілям, інтересам, волі, вигодам; 

- дія проти волі об’єкту застосування влади  

З іншого боку, він все ж зазначає, що обмеження свободи для об’єкта може 

мати для об’єкту влади: 

- явний характер, коли відбувається примус до дій; 

- прихований характер – зміна величини витрат від вибору альтернативних 

варіантів без явних наказів, що може створювати ілюзію відсутності влади 
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Продовж табл. Д.4 

Джерело Погляди 

М. Г. 

Капітоненко 

[95] 

Бажання об’єктом сили тих самих результатів як і суб’єкта ставить під 

сумнів наявність факту застосування сили. Без знання цілей та справжніх 

інтересів, а лише вимірюючи ресурси та спостерігаючи за поведінкою 

міжнародних акторів, неможливо відчути їх силу 

С. Стрейндж 

[689, с. 26] 

Хоча реалізація сили зазвичай пов’язується з поняттям волі до її 

застосування, використання привілей, трансфер витрат чи ризиків може 

відбуватися і без усвідомленого наміру цього зробити 

В. В. Демен-

тьєв [68, с. 41-

42] 

Окрім відносин економічної влади також виокремлює схожі, але інші 

відносини без явного примусу: 

- обмін між рівними суб’єктами на вільному ринку; 

- кооперація робітників; 

- випадкова незапланована взаємодія, яку не можна передбачити 

заздалегідь при плануванні максимізації корисності; 

- ненавмисний вплив; 

- взаємодія, за якої один з агентів несе витрати, але інший агент не є 

причиною витрат, тобто не є джерелом примусу 

 

Таблиця Д.5 

Позитивна мотивація для використання економічної сили 

Джерело Мотивація 

В. В. Дементьєв 

[68, с. 39] 

Наявність влади призводить до таких наслідків:  

- зміна співвідношення витрат і вигоди від альтернативних способів 

поведінки; 

- перерозподіл ресурсів; 

- зміна цілей; 

- зміна структури виробництва благ 

В.В. Дементьєв 

[68, с. 62-63] 

Для того щоб потенційна влада, присутня внаслідок наявності 

ресурсів влади, перетворилася на реальну владу потрібно, щоб суб’єкт 

влади мав мотивацію її використовувати. При цьому позитивні ефекти 

влади включають: 

- розподільчий ефект (відчуження ресурсів від об’єкту влади); 

- виробничий ефект (використання ресурсів об’єкту влади); 

- захисний ефект (обмеження дій зовнішніх агентів, по відношенню 

до яких суб’єкт влади може стати об’єктом влади); 

- антиентропійний ефект (зменшення ступеню непередбаченості дії 

інших агентів) 

В. В. Дементьєв  

[68, с. 68-71] 

Виокремлює три види ренти: 

- пряма рента (внаслідок заміщення витрат суб’єкта влади витратами 

об’єкта влади) може проявлятися у формі монопольного прибутку, 

додаткової вартості; 

- другий вид – виникає внаслідок зниження сукупних витрат суб’єкта 

і об’єкта влади завдяки об’єднанню ресурсів, зменшенню 

невизначеності та транзакційних витрат; 

- третій вид ренти влади виникає завдяки недопущенню використання 

ресурсів об’єкта влади способом, несприятливим для суб’єкта влади 



530 
  

Продовж табл. Д.5 

Джерело Мотивація 

В. В. Дементьєв  

[68, с. 95-96] 

Функції влади: 

- заборонна – виключення певних варіантів поведінки об’єкту влади; 

- спрямовуюча – направлення на дії згідно диспозиції влади; 

- дозвільна – визначає діапазон можливих дій; 

- захисна – захист об’єкта влади від дій третіх осіб; 

- об’єднувальна – об’єднує ресурси свої та об’єктів влади для 

досягнення певної мети; 

- координуюча – координує дію декількох об’єктів влади. 

Останні три функції створюють ренту влади також для об’єкту влади 

А. М. Лібман 

[124] 

Влада дозволяє її суб’єкту одержувати додаткові блага не суто 

завдяки процесу обміну, а внаслідок споживання самого блага 

«влада», але при цьому відмови від влади в обмін на додаткові блага 

не відбувається 

А. Поручник,  

Ю. Гайдай [188] 

Рушійною силу примусу є бажання одержати конкурентні переваги 

 

Таблиця Д.6 

Негативна мотивація для використання економічної сили 

Джерело Мотивація 

[68, с. 77-79] Витрати на реалізацію економічної сили для суб’єкта включають декілька 

складових: 

- витрати на розробку диспозиції влади
3
; 

- витрати на погодження (якщо диспозиція є неповною); 

- витрати на використання санкцій: позитивних чи негативних – перші у 

разі відсутності спротиву об’єкта сили, другі – за його наявності; 

- витрати на вимірювання відповідності дій об’єкта диспозиції влади. 

[68, с. 99] Для об’єкту влади інтерес представляє не само надання ресурсів суб’єкту, 

а переконання суб’єкту, що такі ресурси надані в достатній мірі згідно 

диспозиції влади, щоб він погодився на обмін або відмовився від санкцій. 

Цей ефект опортуністичної поведінки знижує ефект від влади суб’єкта. 

В. М. Анти-

куз [7, с. 10] 

Для максимізації корисності реалізації економічної сили на тривалу 

перспективу суб’єкт сили змушений опікуватися об’єктом сили 

Т. А. Вигол-

ко [43] 

Витрати на підтримку та використання своєї сили можуть вимивати 

ресурси зі звичайних процесів економічного відтворення, модернізації 

економіки, що може призводити до втрат для суспільства  

[55, с. 16] Перекладання негативних екстерналій від використання ресурсів на 

об’єкта сили, який може іноді визнаватися і винуватим у подібних 

наслідках 

В. М. Анти-

куз [7, с. 5] 

Витрати відмови також називаються витратами непідкорення 

                                                           
3
 Диспозиція влади включає в себе рамки поведінки, які суб’єкт влади визначає для об’єкта (права, обов’язки, 

заборони, ціна, обсяг, якість благ), порушення яких веде до виникнення витрат відмови для об’єкта– вона може 

нести адресний або безадресний характер, чіткою або неповною. Додамо, що вона може носити разовий або 

тривалий характер; на міжнародному рівні вона зазвичай фіксується в угодах між країнами, досягнутих у 

результаті переговорів, нормативних актах наднаціональних інституцій, або носить неформальний характер 

[68]. 
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Продовж табл. Д.6 

Джере-

ло 

Мотивація 

[68, 

с. 28-29] 

Об’єкт застосування влади несе такі витрати: 

- витрати підпорядкування у формі прямих втрат від передачі своїх ресурсів 

на користь суб’єкту підпорядкування; 

- витрати підпорядкування у формі втраченої вигоди внаслідок відмови 

використання своїх ресурсів іншим шляхом;  

- витрати відмови у випадку відмови від вимог суб’єкта сили; 

- шляхом ненадання своїх ресурсів об’єкту, у яких останній має 

зацікавленість, або вилучення додаткових ресурсів об’єкта чи обмеження 

можливостей їх використання. 

 

Таблиця Д.7 

Складові економічної експансії 

Складова Характеристика 

Фінансова Здійснюється за рахунок використання фінансових ресурсів:  

- активно (шляхом захоплення фінансово-кредитної системи країни, 

знищуючи економічну незалежність країни); 

- пасивно (через тиск борговими зобов'язаннями, прив’язку економіки країни 

до донорства). 

Трудова Здійснюється за рахунок створення залежності економіки від використання 

робочої сили іншої країни:  

- пасивно (через повільне наповнення ринку праці робітниками іншої країни 

лише для тимчасового заробітку, що може поліпшити стан економіки та 

соціального клімату країни проходження);  

- активно (через наповнення країни іноземцями, що переїжджають до неї на 

постійне місце проживання, що призводить до підпорядкування економіки 

та політики іншої країни інтересам країни походження). 

Товарна Здійснюється за рахунок заповнення внутрішніх ринків однієї країни 

товарами з іншої країни, особливо, за відсутності альтернативних джерел 

постачання. 

Джерело: [194]. 

Таблиця Д.8 

Концепції економічних санкцій 

Джерело Визначення 

Г. Хафбауер, 

Дж. Шотт, 

К. Еліот і 

Б. Оугг [538] 

Санкції – це навмисна ініційована урядом відмова чи загроза відмови 

від звичайних торговельних або фінансових відносин 

Р. Пейп  

[621] 

Відділяє поняття економічних санкцій від торговельних війн і 

економічної боротьби (всі три поняття розглядаються як способи 

економічного тиску) і вказує, що санкціями досягаються політичні, а не 

економічні цілі 

Е. Е. Михайлов 

[147] 

Практично ототожнює терміни економічні санкції, економічну агресію 

та економічний примус 
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Продовж табл. Д.8 

Джерело Визначення 

Стаття 41 

Статуту ООН 

[220] 

Визначає заходи економічного примусу, які використовуються для 

підтримки та відновлення міжнародного миру і безпеки та включають 

повне або часткове припинення економічних відносин, транспортного 

сполучення, засобів комунікації 

М. Доксі  

[454; 463] 

Економічні санкції – це засоби економічного покарання, впроваджені, як 

декларується, внаслідок недотримання об’єктом санкцій міжнародних 

стандартів чи зобов’язань 

К. Латипов 

[122] 

Санкції – це не будь-який примусовий економічний захід, а лише той, 

який здійснюється міжнародними організаціями у відповідь на 

протиправне діяння з боку цільової держави. Подібні заходи з боку 

держав називаються не санкціями, а заходами у відповідь 

Д. Болдуін 

[214; 383] 

Розуміє санкції ширше і допускає використання санкцій як для 

досягнення політичних, так і економічних цілей, виокремлює позитивні 

та негативні санкції 

Й. Франк  

[482] 

Розглядає санкції як негативну форму торговельних угод або як 

впровадження необмежено високого тарифу, який не дає можливість 

торгувати країнам конкретними товарами. 

В. М. Шумілов 

[341] 

Розглядає економічну силу в аспекті міжнародного правопорушення і в 

аспекті заходів проти міжнародних правопорушень 

 

Таблиця Д.9 

Цілі економічних санкцій 

Джерело Цілі 

Ю. О. Сед-

ляр [214] 

Метою санкцій можуть бути: покарання чи послаблення цільової держави 

(об’єкта застосування економічної сили), зміни у її політиці чи зміна 

режиму, уникнення чи провокування війни, висловлення несхвалення її 

діями (коли санкції символічні), заспокоєння внутрішніх груп тиску 

К. Латипов 

[122] 

- Примус до зміни політики; 

- зміна політичного режиму або діячів (економічна шкода може 

спровокувати політичну нестабільність у цільовій державі); 

- стримування та попередження повторення певних дій (в тому числі з боку 

третіх країн); 

- міжнародний символізм – демонстрація несхвалення дій цільової держави 

та досягнення морального ефекту; 

- внутрішній символізм – зниження критики зовнішньополітичного курсу в 

країні-ініціаторі санкцій. 

Дж. Барбер 

[385; 463] 

- Первинні цілі (формальні, публічні, офіційні на відміну від реальних: 

вторинних та третинних), які спрямовані на примушення змінити 

поведінку країни об’єкта санкцій; 

- вторинні цілі, які стосуються статусу та дій ініціатора санкцій, виходять 

за межі прагнення зміни поведінки об’єктом санкцій – це демонстрація 

офіційної думки, серйозності у намірах захистити світовий правопорядок; 

- третинні цілі пов’язані із конкретними аспектами міжнародного порядку – 

це підкреслення аморальності використання сили, демонстрація 

корисності міжнародних організацій, послання іншим країнам, які можуть 

вдатися до неправомірних дій. 
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Продовж табл. Д.9 

Джерело Цілі 

Ю. О. Седляр 

[214] 

Класифікує санкції за спаданням їх економічної шкоди на: 

- інструментальні (для уникнення одержання цільовою країною 

конкретного товару, наприклад військового призначення, або 

фінансового капіталу); 

- каральні (за неприйнятну зовнішньо- або внутрішньо політичну 

поведінку – можуть завдати суттєвих економічних збитків цільовій 

країні); 

- символічні (економічні збитки для цільової країни мінімальні, але 

дозволяють висловити своє несхвалення політикою цільової держави). 

 

Таблиця Д.10 

Вплив факторів на ефективність економічних санкцій 

Позитивний вплив  Негативний вплив  

- погрози використання санкцій з 

впевненістю, що вони будуть 

використані 

- економічні втрати від санкцій для 

цільової країни 

- попередній успішний досвід 

використання подібних санкцій щодо 

інших країн 

- залежність цільової країни від країни-

ініціатора санкцій 

- висока нерівність доходів у цільовій 

країні 

- обмеженість цілей санкцій (випустити 

політичних в’язнів) 

- значна перевага ініціатора санкцій у 

величині економіки над цільовою 

країною 

- демократична цільова країна 

- традиційно дружні відносини між 

ініціатором санкцій та цільовою 

країною 

- комплексний характер санкцій 

- короткі у часі, але масштабні санкції 

- можливість підкріплення військовими 

операціями 

- глобальна перевага ініціатора санкцій у 

науково-технічній та фінансовій сфері 

- фінансові санкції 

- персональні санкції (у демократичних 

країнах) 

- втрати для широких верств населення в 

цільовій країні, для країни-ініціатора 

санкцій та третіх країн 

- розвиток чорного ринку 

- обмеження інструментарію нормами 

міжнародного права 

- переорієнтація напрямів 

зовнішньоекономічних відносин цільової 

країни  

- допомога цільовій країні від конкурентів 

країни-ініціатора санкцій 

- розвиток компенсуючих технологій 

- амбітні цілі (зміна політичного режиму або 

керівництва) 

- можливість контрсанкцій 

- незначна перевага ініціатора санкцій у 

величині економіки над цільовою країною і 

ще гірше, якщо ініціатор санкцій – 

економіка з меншим розміром 

- авторитарний устрій у цільовій країні 

- традиційно напружені відносини між 

ініціатором санкцій та цільовою країною 

- обмеженість спектра інструментів санкцій 

- поступове посилення санкцій 

- тільки торговельні санкції, особливо якщо 

експортні 

- персональні санкції (у авторитарних 

країнах) 

- можливість санкційної ренти за рахунок 

держави для цільової еліти країни 

Джерело: складено автором за [18; 77; 121; 122; 267; 268; 408; 505; 537; 551; 621]. 
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Таблиця Д.11 

Обмежуючі фактори ефективності економічних санкцій 

Джерело Погляди 

[505, с. 7] Використання негативних економічних санкцій може не досягнути 

поставлених суб’єктом економічної сили цілей або призводити також і до 

втрат, оскільки може змінювати рішення, зроблені з економічних 

міркувань. Наприклад, санкції можуть призводити до збагачення еліт, які 

контролюють чорний ринок. 

С. Економі-

дес, П.Уіль-

сон [463, 

с. 149] 

Санкції є зброєю багатих та могутніх 

Д. Балуєв 

[18] 

Санкції також негативно впливають на сусідні країни, підвищуючи 

ймовірність регіональної економічної кризи 

А Р. Пейп 

[621] 

Не всі санкції, визначені ними як успішні можна вважати такими: 

досягненню цілей сприяли не стільки санкції скільки силові операції або 

інші фактори 

Є. Четве-

ріков [268] 

Економічні санкції ефективні тільки проти держави, яку можна перемогти 

військовими засобами 

А. В. Єгоров 

[77] 

Цільовий ефект від санкцій часто досягається тільки у довгостроковій 

перспективі. Але довгострокові наслідки можуть і не співпадати з цілями 

ініціатора санкцій. Наприклад нафтове ембарго щодо країн Заходу 

сприяло розвитку енергозаощадження та альтернативної енергетики, що в 

решті решт послабило залежність цільових країн від імпорту нафти з країн 

ОПЕК. 

Д. Джуліус 

[551] 

Бойкот Куби з боку США не призвів до кардинальних політичних зрушень 

у Кубі, а підняті тарифи на сталь у 2003 р. були визнані незаконними в 

рамках правил СОТ. Тому невмотивоване підняття тарифів обмежується 

правилами СОТ, а також внутрішніми збитками споживачів. 

С. К. Афесо-

ргбор, 

Р. Манаде-

ван [355] 

Санкції, особливо тривалі, можуть вплинути на звичайних людей, ніж на 

лідерів цільової країни. Заможні особи можуть навіть збільшити свою 

частку у доходах. Ізольовані в умовах санкцій країни менше звертають 

увагу на міжнародне співтовариство, коли перекладають тягар 

економічних негараздів на широкі верстви населення і забезпечують 

санкційну ренту за рахунок держави для політичної і економічної еліти 

цільової країни. Фінансові та комбіновані торговельно-фінансові санкції 

збільшують нерівність доходів населення. Від припинення міжнародної 

допомоги, обмеження діяльності міжнародних організацій страждають 

переважно незаможні верстви. Суто торговельні санкції (особливо 

імпортні) навпаки знижують таку нерівність. 

Г. Хафбауер, 

Дж. Шотт, 

К. Еліот, 

Б. Оугг [538, 

с. 102] 

Санкції можуть мати неочікуваний позитивний результат для цільової 

країни, якщо її втрати компенсуються надходженнями від центра сили, 

який є конкурентом для ініціатора санкцій, наприклад під час Холодної 

війни 

Й. Франк 

[482] 

Припускає, що всеохоплюючі санкції намагаються не використовувати 

проти важливих торговельних партнерів. Санкції принаймні середньої 

суворості зменшують торгівлю між країнами (в середньому на 6-10%), але 

не знаходить підтвердження, що цільова країна може легше 

перенаправити торговельні потоки ніж країна-ініціатор ка санкцій. 
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Продовж табл. Д.11 

Джерело Погляди 

Т. Бюте 

[408] 

Санкції часто важко зробити цільовими, тому постраждати за політику, що 

проводить правляча еліта, можуть невинні громадяни. Через це може 

постраждати репутація країни, яка впроваджує санкції. 

В. Курша-

ков [121] 

У 2010 р. США обмежили інвестиції в нафтовий сектор Ірану, посилив санкції 

за продажу обладнання для нафтової промисловості, бензину, товарів, послуг і 

технологій. У 2011 р. відмовлено у доступі до фінансової системи США 

компаніям, які продовжують працювати з Центральним банком Ірану. В ЄС у 

2012 р. також застосували ембарго на поставки нафти і газу з Ірану, 

припинено страхування нафтових вантажів. У 2012 р. також відбулося 

виключення банківських організацій Ірану зі СВІФТ. Санкції призвели до 

перебоїв в оплаті нафтових поставок з Ірану. Відбулося скорочення поставок. 

З іншого боку, наслідками також стали продажі через приватні фірми-

посередники, зміна назв і прапорів танкерів Іранської національної танкерної 

компанії, переорієнтація поставок та їх страхування на ключові країни Азії, 

погрози блокування Ормузької протоки у випадку силового сценарію, 

незацікавленість країн Азії в підтримці ембарго внаслідок динамічного 

економічного зростання, інвестиції у власне вироблення нафтопродуктів. 

 

Таблиця Д.12 

Недоліки позитивних санкцій 

Джерело Погляди 

Д. Джу-

ліус [551] 

Їх фінансування може бути неприйнятним для платників податків, особливо 

в умовах великого дефіциту державного бюджету. Посадові особи, які в 

обмін на одержання зовнішніх преференцій проводять непопулярну 

політику, можуть позбутися свої посад внаслідок тиску виборців. 

[408] Допомога може призводити до проблеми морального ризику в країні-

реципієнті, залежності від допомоги, прихованих субсидій для експортерів 

країни-донора 

 

Таблиця Д.13 

Визначення економічної та геоекономічної війни 

Джерело Визначення 

А. С. Шни-

пко [340, 

с. 103-104] 

«Економічна війна – це сукупність економічних, правових та 

адміністративних дій, спрямованих проти економіки супротивника», вона 

є складовою ширшого явища економічного суперництва, перш за все, 

держав 

Н. В. Абдул-

лаев, Н. А. 

Багузова [1] 

Характеризують економічні війни як конфлікти з високим рівнем 

напруження, що можуть перейти й у збройний конфлікт 

К. Д. Савчук 

[207] 

Геоекономічна війна – це «боротьба за вигідні регіональні позиції та 

ринки збуту в світовій економіці без застосування військової сили» 
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Продовж табл. Д.13 

Джерело Визначення 

Е. Кочетов 

[110] 

Геоекономічна війна – це «нанесення шкоди невійськовими методами за 

заздалегідь спланованою стратегією оперування у геоекономічному 

просторі з використанням високих геоекономічних технологій». До 

особливостей такої війни він відносить безкровність, невидимість, 

відсутність руйнувань, стратегію непрямих дій. Її мета перелив 

національного доходу противника у світовий дохід і недопущення його до 

перерозподілу світового доходу 

 

Таблиця Д.14 

Засоби ведення економічної війни 

Джерело Засоби 

М. В. Леде-

нева [123] 

- Економічна і фінансова експансія для руйнування національної 

економіки, знецінення національного економічного середовища, 

деіндустріалізації та дезорганізації виробництва, встановлення залежності 

від зовнішніх кредитів та інвестицій; 

- деградація людського капіталу внаслідок скорочення витрат на науку, 

культуру, освіту, охорону здоров’я, розповсюдження шкідливих звичок; 

- розповсюдження вигідної для ініціатора агресії економічної ідеології, 

культу збагачення і надмірного гедонізму; 

- підкуп еліти. 

А. С. Шни-

пко [340, 

с. 49, 108, 

140-141, 

144, 163-

164] 

- Економічної війни: торговельна дискримінація; економічний бойкот; 

ембарго; блокада; превентивна закупівля товарів; розлад фінансово-

кредитної системи суперника; відмова у кредитуванні; нееквівалентний 

обмін товарами та послугами; валютні експансії; енергетичні блокади; 

вимотування економіки за допомогою гонки озброєнь. 

- Торговельної війни: встановлення занадто високих митних тарифів на 

чутливі товари для іншої держави, заборона на ввезення низки видів 

товарів з іншої держави, введення імпортних квот, ліцензування імпорту 

певних видів товарів, експортні субсидії, перерозподіл фінансових і 

сировинних ресурсів на користь перспективних виробництв під приводом 

інтересів економічної безпеки, компенсаційні виплати в рамках програми 

захисту вітчизняного виробника, особливий режим розмитнення товарів з 

додатковими митними процедурами, довільний вибір методики оцінки 

митних товарів, особливий режим стандартизації та сертифікації товарів, 

введення особливих санітарних і фіто-санітарних норм, ускладнення 

антидемпінгових механізмів захисту від експорту іншої країни, 

обмеження доступу іноземних компаній до участі в тендерах, обмеження 

участі іноземних юридичних і фізичних осіб у процесах купівлі 

нерухомості або природніх монополій (на нашу думку, цей метод 

відноситься до інвестиційної складової економічної війни, а не 

торговельної), контроль за експортом високотехнологічних товарів. 

Н. В. Абду-

ллаев, 

Н. А. Багу-

зова [1] 

Сприяння втечі кваліфікованих кадрів, промисловий шпіонаж 
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Продовж табл. Д.14 

Джерело Засоби 

Дж. Пер-

кінс [179] 

Наприклад, країні можуть надаватися кредити на розвиток інфраструктури 

та модернізації економіки. Досягається високий рівень заборгованості, в 

результаті країна стає залежною від зовнішнього кредитування, втрачає 

переговорну силу і змушена поступатися інтересами в інших питаннях, 

наприклад, голосуванні в ООН, розміщенні військових баз, наданні доступу 

до власних природних ресурсів тощо.  

Е. Кочетов 

[110] 

Штучне моральне застаріння озброєння і культивування конфліктів для 

розширення ринку озброєння 

[196] Одним з елементів геоекономічної війни можна назвати експорт 

нестабільності або стратегію керованих криз. Зазначається, що це 

забезпечує приплив капіталу до США за рахунок формування стійкого 

стереотипу, що навіть якщо в США існують труднощі, в інших потенційних 

приймаючих країнах буде ще гірше. Проте також це також загострює 

загальносвітові проблеми та має вторинні негативні ефекти для США. 

 

Таблиця Д.15 

Класифікація економічних війн 

Джерело Погляди 

П. В. Дем'яненко 

[69] 

Наступальні торговельні війни – включають зниження експортних 

тарифів, демпінгові ціни тощо; 

Оборонні торговельні війни – збільшення імпортних мит, ускладнення 

митних процедур, технічні бар’єри. 

О. В. Асєєва  

[13] 

За причинами поділяє торговельні війні з фінансово-економічних, 

політичних або екологічних причин, а за учасниками на опонентні 

(двосторонні), опонентно-блокові (між блоком країн і окремою 

країною), блокові, за участю ТНК (між ТНК і слаборозвинутими 

країнами) 

Т. Ф. Гордєєва 

[54] 

Класифікує торговельні конфлікти за: 

- походженням (протекціоністські, політичні, ідеологічні, економічні); 

- учасниками (корпоративні, державно-корпоративні, міждержавні, 

державно-наднаціональні, наднаціональні); 

- засобами (тарифні, нетарифні, змішані); 

- масштабом (глобальні, регіональні, субрегіональні, локальні); 

- тривалістю (коротко-, середньо- і довгострокові); 

- інтенсивністю (від малої до найвищої інтенсивності). 

О. Шаров,  

З. Луцишин,  

Н. Резнікова 
[129; 326] 

Монетарні війни в свою чергу поділяються за: 

- складом учасників (грошові / громадянські та валютні / зовнішні), 

(двосторонні, багатосторонні, світові); 

- інтенсивністю та можливими наслідками (локальні, повномасштабні 

та тотальні); 

- сенйоражні (фальшування грошей, окупаційні гроші, вільне 

банківництво тощо) та валютні (девальваційні, ревальваційні, 

множинні валютні курси); 

- окремо виділяються імперіалістичні та колоніальні – насаджування 

метрополіями своєї валюти на контрольованих територіях чи 

утримання валют новітніх незалежних держав у власній орбіті. 
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Продовж табл. Д.15 

Джерело Погляди 

А. С. Шнипко 

[340, с. 103] 

Торгова (цінова, тарифна, митна), енергетична, сировинна, фінансова 

(бюджетна, кредитна, валютно-курсова), науково-технічна та 

технологічна, продовольча, приватизаційна та інвестиційна, екологічна. 

 

Таблиця Д.16 

Основні види економічних війн 

Вид Джерело Характеристика 

Торговельна 

війна 

А. С. Шнипко 

[340, с. 161] 

«Ситуація, за якої учасники міжнародної торгівлі 

намагаються знизити якісні характеристики конкуруючих 

товарів або взагалі усунути торговельного опонента за 

допомогою системи митних, тарифних, квотних, 

обмежуючо-заборонних та інших санкцій» 

Торговельна 

війна 

О. В. Асєєва 

[13] 

Економічний тиск на супротивника для захоплення 

ринків, захисту вітчизняного товаровиробника або з 

політичних міркувань за допомогою обмежувальних 

заходів (тарифних, кількісних обмежень, дозвільних 

процедур, інформаційних, у сфері державних закупівель 

тощо) 

Фінансова 

війна 

Автор Може здійснюватися за допомогою ініціювання різних 

видів фінансових криз (валютних, боргових, біржових, 

банківських) у об’єкті застосування економічної сили 

Монетарна 

війна 

О. Шаров 

[326] 

«Гострий конфлікт у сфері валютно-грошових відносин 

між державами…»; дії в рамках її спрямовані на зміну 

статусу кво 

Енергетична 

війна 

А. С. Шнипко 

[340, с. 199, 

210] 

«Боротьба між суб’єктами міжнародних економічних 

відносин за володіння енергетичними ресурсами, 

комунікаціями та ринками їх збуту для досягнення 

світового або регіонального лідерства, а також одержання 

значних економічних дивідендів». Вона проявляється у 

формі боротьби за набуття ділянок, багатих на родовища 

енергоносіїв (включаючи шляхом злиття та поглинання), 

підвищення цін на енергоносії, боротьби за системи 

транзитних комунікацій енергоносіїв 

Науково-

технічна і 

технологічна 

війна 

Автор Передбачають обмеження доступу до передових 

технологій та наукових досягнень, просування наукових 

концепцій та технологій, які суперечать інтересам об’єкту 

застосування сили, або використання закордонних 

технологій нелегальним шляхом, промисловий шпіонаж 

Сировинна 

війна 

Автор Боротьба за доступ до дефіцитних сировинних ресурсів, а 

також використання монопольної влади на ринках 

сировини для досягнення економічних і політичних цілей 

Екологічна 

війна 

Автор Вивезення екологічно-небезпечних виробництв у інші 

країни, експлуатація природних ресурсів спільного 

користування всупереч інтересам іншої країни. 
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Продовж табл. Д.16 

Вид Джерело Характеристика 

Продовольча 

війна 

Автор Стимулювання нестачі продовольства в країні об’єкті 

застосування сили або навпаки витіснення 

національних виробників харчових продуктів у іншій 

країні, ставлячи під загрозу її продовольчу безпеку і 

незалежність 

Приватизаційна 

та інвестиційна 

війна 

Автор Купівля за заниженими цінами національних компаній 

в іншій країні, доведення до банкрутства або згортання 

виробництва у придбаних конкуруючих компаній, 

придбання стратегічно важливих компаній всупереч 

інтересам національної безпеки країни-об’єкта 

застосування сили 

 

Таблиця Д.17 

Міжнародні угоди в сфері протидії використанню економічної сили 

Назва Номер / дата 

Декларація про недопустимість втручання у внутрішні справи держав, 

про обмеження їх незалежності та суверенітету (Резолюція ГА ООН) 

2131(ХХ) від 

21.12.1965 р. 

Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються 

дружніх відносин і співробітництва між державами у відповідності з 

Статутом ООН (Резолюція ГА ООН) 

2625(ХХV) від 

24.10.1970 р. 

Хартія економічних прав і обов’язків держав (Резолюція ГА ООН) 3281(ХХІХ) від 

12.12.1974 р. 

Резолюція ГА ООН про захист економічних відносин від негативних 

наслідків політичного напруження 

37/249 

Резолюція ЮНКТАД-VI, що засуджує використання примусових 

економічних заходів у міжнародних економічних відносинах як ті, що 

суперечать Статуту ООН і загальноприйнятим нормам міжнародного 

права 

152/VI від 1983 

р. 

Економічні заходи як засіб політичного і економічного примусу 

відносно країн, що розвиваються (Резолюція ГА ООН) 

від 20.12.1983 р. 

Джерело: [191]. 
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ДОДАТОК Е. ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИЛИ 

 

Таблиця Е.1 

Фактори економічної сили 

Джерело Фактори 

Інститут 

національ-

них 

стратегіч-

них 

досліджень 

США  

[505, с. 6, 

13-14, 18-

20, 26-27] 

Величина ВВП, темпи його зростання, ВВП на душу населення, оборонний 

бюджет, стабільна валюта, валютні резерви, приплив прямих інвестицій, 

зростання продуктивності, керована інфляція, скорочення бідності, 

кількість населення, рівень освіти, тривалість життя і віковий склад, рівень 

урбанізації, орієнтована на ринок політика, низька корупція, економічна 

свобода, якісне управління, сталість розвитку, передові технології, 

збалансованість бюджету, залежність від імпорту енергоносіїв, 

заборгованість споживачів, кліматичні зміни, залежність від динаміки 

світових цін, динаміка курсу валюти, ступінь використання національної 

валюти у міжнародних платежах, контроль за ключовою інфраструктурою 

(трубопроводи), здорова і розвинена фінансова система, фонди суверенного 

багатства і національні банки. 

Дж. Уоллі 

[743, с. 2, 

10, 17, 36] 

Ступінь впливу на внутрішні та зовнішні ринки, переговорна сила, 

торговельний баланс (країни з дефіцитним торговельним балансом мають 

більше репресивної сили у торговельних відносинах, але на нашу думку, 

вони також є вразливими до проблеми зовнішньої заборгованості), розмір 

економіки та ринків (до яких може бути наданий, відхилений або 

обмежений доступ з поправкою на еластичність торгівлі), обсяги торгівлі, 

розмір валютних резервів, потоки та накопичені прямі інвестиції в країну, 

залежність від імпорту компонентів і наявність менеджменту поставок за 

методом точно в строк, можливості змінювати обсяги допомоги. 

Спеціалі-

сти 

корпорації 

RAND 

[725, с. 4-5, 

19-20] 

ВВП, кількість років освіти, військовий бюджет, витрати на дослідження і 

розробки на душу населення, здатність до інновацій, природу соціальних 

інституцій, якість бази знань, рішення суперечок у рамках СОТ, 

генерування і використання знань (витрати на дослідження і розробки, 

поширення освіти рівня коледжу і вище, якість освіти, інфраструктура 

знань: комп’ютери, телефони, користувачі інтернет), недержавні суб’єкти 

(зростання і вплив), ефективність уряду (включаючи прозорість, 

економічну свободу), глобалізацію (потоки прямих іноземних інвестицій та 

торговельні зв’язки) 

М. М. Шев-

ченко [331] 

- Економічні (забезпеченість природними ресурсами, рівень розвитку 

технологій, потенціал промисловості й сільського господарства, 

фінансова система країни, ВНП) + суміжні, які ми можемо в широкому 

розумінні віднести до економічних: 

- демографічні (чисельність населення, рівень урбанізації країни, 

структурні особливості населення); 

- інфраструктурні (шляхи сполучення, рівень розвитку транспорту, система 

зв’язку, рівень інформаційних технологій). 

К. Д. Сав-

чук [207]. 

Показники валового національного продукту, індексу людського розвитку, 

чисельності населення, купівельна спроможність і ємність внутрішнього 

ринку збуту, наявність енергоносіїв, потенціалу важкої та легкої 

промисловості, продуктів, які користуються попитом на глобальних ринках 

збуту. 
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Продовж табл. Е.1 

Джерело Фактори 

[174] ВВП, виробництво у найважливіших галузях, темпи їх зростання, 

життєвий рівень населення, структура особистого споживання, ступінь 

задоволення населення у потребах щодо змістовної праці, суспільних 

благах, освіті, здоров’ї, безпеці, тривалість життя. 

Р. Каппел 

[552, с. 7, 12-

13, 26] 

Характеристики регіональної сили: значне населення, велика територія, 

вищі за середні по регіону темпи економічного зростання (що формує 

зростаючий ринок збуту для регіону), домінування у регіональній 

торгівлі, розвиток власної промисловості та технологій, зростаючі 

витрати держави на науку і розробки приблизно на рівні країн ОЕСР, 

все сильніший регіонально і глобально активний бізнес, забезпечує 

публічні блага у формі стабільної валюти на надійної монетарної 

політики, активна участь у регіональній кооперації. Також варто 

враховувати відносини регіональних центрів сил з іншими країнами в 

регіоні, чи вони є партнерами по кооперації, конкурентами, 

послідовники чи одержують блага безкоштовно, якою є роль величина 

країни, запаси сировини, темпи зростання ВВП чи промислового 

виробництва, технології, грошей, валюти, нормотворчості, публічних 

благ, а також згадує про великий внутрішній ринок, велику кількість 

багатонаціональних компаній. 

Дж. Д. Спаркс, 

Г. Гейтс [536; 

678] 

Фактори: 

- економічної сили (експорт, індекс конкурентоспроможності, ВВП); 

- ресурсної (запаси нафти, постачання продуктів харчування, 

сільськогосподарський експорт); 

- технологічної (патенти, інтернет-користувачі, персональні 

комп’ютери); 

- військової (військові витрати, експорт озброєння тощо); 

- дипломатичної (офіційна допомога – донорство тощо); 

- соціальної (студенти університетів, якість життя, кількість людей на 

одну кімнату житла). 

Р. Гілпен [689, 

с. 22-23] 

Наявність великого ринку (а отже можливість перекрити до нього 

доступ), великий ринок капіталу (вплив через контроль за кредитом та 

вартістю валюти), гнучкість і мобільність економіки. 

Дж. Грехем 

[512] 

Промислова база, природні ресурси, капітал, технології, географічне 

розташування, система охорони здоров’я і система освіти. 
 

Таблиця Е.2 

Фактори національного багатства, економічної безпеки, 

конкурентоспроможності, ефективності економіки 

Поняття / 

Джерело 

Фактори 

Економічна 

безпека / 

О. І. Бара-

новський 

[113] 

Дефіцит торговельного балансу, частка імпорту у споживанні, частка 

імпорту у внутрішньому споживанні продовольчих товарів, відношення 

золотовалютних резервів до річного імпорту, валовий державний 

зовнішній борг відносно річного експорту товарів та послуг, загальний 

зовнішній борг відносно річного експорту, обслуговування зовнішнього 

боргу відносно річного експорту товарів та послуг, частка імпорту з однієї 

країни у поставках нафти та газу, коефіцієнт покриття імпорту експортом. 
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Продовж. табл. Е.2 

Поняття / 

Джерело 

Фактори 

Основні 

загрози 

економічній 

безпеці 

України / 

В. М. Геєць, 

О. І. Черняк, 

О. В. Баже-

нова [153, 

с. 27-30]  

На цій основі ми вказуємо фактори економічної сили: матеріало- і 

енергоефективність, оновленість основних фондів, достатня орієнтація на 

продукцію кінцевого споживання, ступінь переробки сировини, нові 

технології, перевага капітальним витратам замість поточних, оптимальний 

рівень монополізації і конкуренції в економіці, добра економічна динаміка 

виробництва, енергетична забезпеченість, забезпеченість валютними 

резервами, продуктивність праці, продовольча безпека, ефективна 

податкова і бюджетна система, бюджетний профіцит або збалансованість, 

відсутність тіньової економіки, адекватний валютний курс, цінова 

стабільність, вмотивованість до праці, помірний рівень розшарування 

населення за доходами, соціальна захищеність, відсутність кризи 

неплатежів, фізичне і моральне здоров’я населення, добра демографічна 

динаміка, низький рівень економічної злочинності, збереження капіталу 

всередині країни, регіональна згуртованість, рівень науки, освіти та 

культури, екологічність, земельні ресурси, експортно-імпортна 

збалансованість, диверсифікованість експорту, капітальність імпорту, 

розвинений ВПК, оптимальний рівень відкритості економіки, незалежність 

від зовнішніх кредитів, збереження всередині країни інтелектуальних і 

трудових ресурсів, експансія на зовнішні ринки, диверсифікованість 

імпорту енергоносіїв, домінування національних товарів на внутрішньому 

ринку, відсутність економічних санкцій, співпадіння цілей іноземного і 

національного капіталу з національними інтересами. 

Загрози 

безпеці / 

М. І. Флей-

чук, 

М. Д. Янків 

[253] 

На цій основі ми вказуємо фактори економічної сили: 

- зовнішньоекономічні (збереження капіталу, низька заборгованість, 

ефективне використання іноземних інвестицій, оптимальний рівень 

відкритості, доступ до зовнішніх ринків, експортний потенціал, контроль 

за стратегічними підприємствами, відсутність кримінальних потоків 

капіталу, збереження кваліфікованих кадрів); 

- соціальні (зайнятість, життєвий рівень населення, відсутність надмірного 

розшарування за доходами, зростання населення); 

- інвестиційні (інвестиційна привабливість, науково-дослідні розробки, 

людський капітал, капітальне будівництво); 

- продовольчі та енергетичні фактори (внутрішнє виробництво 

продовольчих товарів, енергетична незалежність); 

- фактори реальної економіки (економічне зростання, завантаженість 

виробничих потужностей, роль машинобудування в структурі 

промисловості, модернізація основних фондів, збереження внутрішніх 

ринків). 

Фактори 

міжнарод-

ної 

конкуренто-

спроможно-

сті / 

І. І. Пузанов 

[190] 

Бюджетний дефіцит, зростання грошової маси, інфляція, валютна політика, 

номінальний і реальний валютний курс, конвертованість валюти, прямі 

іноземні інвестиції, імпортна лібералізація, інноваційні можливості та 

трансфер технології, конкурентний тиск. 
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Продовж табл. Е.2 

Поняття / 

Джерело 

Фактори 

Безпека / 

А.І. Сухору-

ков [236, 

с. 11-12] 

Встановлення взаємозалежних та взаємовигідних зовнішньоекономічних 

відносин з країнами або створення резервів та використання механізмів 

державного регулювання економіки. 

Можливості 

країни 

протидіяти 

зовнішнім 

негативним 

впливам / 

B. C. Зага-

швілі [84] 

- Незмінні природні фактори: розмір країни, географічне положення, 

корисні копалини, клімат; 

- змінювані лише в довгостроковій перспективі: рівень розвитку 

виробництва, технології, рівень доходів населення, золотовалютні 

резерви тощо; 

- регульовані в короткостроковій перспективі фактори: зовнішньо-

торговельна квота, рівень спеціалізації, диверсифікації та концентрації 

торгівлі. 

 

Ю. В. Ткаче-

нко [239] 

- Незмінні природні фактори (географічне положення, природні ресурси 

та клімат); 

- важко змінювані історичні (національний характер, мораль, культура і 

наука, чисельність населення); 

- регульовані (промислова структура, диверсифікованість торгівлі, 

валютно-кредитні фактори, народжуваність тощо). 

Структурна 

залежність / 

Н. В. Резні-

кова [193] 

Якість інвестицій у людський капітал, хвилі інновацій, ринок 

інтелектуальної власності як загострювач технологічного розриву, 

лібералізація ринку товарів і капіталу, особливості накопичення капіталу 

та доступ до фінансових ресурсів, ресурсна забезпеченість, режими 

накопичення країни-гегемона, продуктивність праці, умови торгівлі, 

економічна спеціалізація, структура виробництва. 

Національне 

багатство 

або капітал / 

С.С. Шум-

ська [342] 

Основні та оборотні, виробничі та невиробничі фонди, державні резерви 

та страхові запаси, особисте майно громадян, природні ресурси (включені 

в процес відтворення), досвід робітників, їх науково-технічний рівень, 

культурно-духовні цінності, інтелектуальну вартість або:  

- нефінансові активи: вироблені активи (основні фонди, запаси оборотних 

матеріальних засобів) та невироблені активи (матеріальні та 

нематеріальні) 

- чисті фінансові активи та пасиви: монетарне золото, СДР, готівкова 

валюта і депозити, цінні папери, кредити, страхові технічні резерви, 

інша дебіторська або кредиторська заборгованість. 

Національне 

багатство / 

С. А. Карга-

нов [96] 

- Потенційне багатство (природні ресурси та інші цінності, не які не 

використовуються для будь-якої діяльності та які тому не мають 

ринкову оцінку); 

- вироблене багатство (вартість реалізованої продукції, виробленої 

резидентами). 

Фактори 

оборонної 

економіки / 

Г. Фішер 

[536, с. 47] 

Родючість ґрунтів і мінеральні ресурси, промислова організація і 

технологічний рівень, стан торгівлі та транспортні потужності, фінансова 

сила держави та економіки, а також суміжні політичні (організаційні 

навички населення, кількість населення) та психологічні (гнучкість 

економіки та винахідливість, адаптивність населення) фактори. 
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Продовж табл. Е.2 

Поняття / 

Джерело 

Фактори 

Причини 

послаблення 

темпів росту 

продуктив-

ності праці / 

Дж. К. Грей-

сон,  

К. О’Делл 

[56] 

1. На макрорівні: високі ставки податків, низький рівень досліджень і 

розробок, низька норма накопичення та інвестицій, надмірне державне 

регулювання, інфляція, жорсткість конкурентного законодавства, 

нестійкість розвитку, бюрократизація і надмірна кількість документації, 

високі урядові витрати, низька продуктивність праці в уряді, високі 

витрати на оборону, високі ціни на енергоносії, дефіцит матеріальних 

ресурсів, протекціонізм, субсидії неефективним виробникам, низький 

рівень освіти;  

2. На мікрорівні:  

- неефективність (застарілі / неефективні підприємства і обладнання, 

неефективні дослідження і розробки);  

- недоліки в управлінні (орієнтація на короткострокові цілі, нехтування 

технологією та організацією, проблеми з якістю, надмірна кількість 

керівників, перевага кількісним методам, неуважність до людського 

фактору, надмірний потяг до злиття та поглинань, надмірна винагорода 

керівників, низький рівень підготовки персоналу, супротив змінам, 

небажання ризику, ворожість до профспілок, надмірна спеціалізація);  

- недоліки у профспілок (обмеження на трудову діяльність, надмірні 

поступки робітникам, надмірно подрібнений перелік професій, надмірно 

м’які правила роботи, ворожість до керівництва, випередження зарплатою 

темпів приросту продуктивності); 

- недоліки у робітників (небажання інтенсивно працювати, супротив 

змінам, відсутність робітничої гордості, алкоголізм або наркоманія, 

низька кваліфікація молодих робітників, нерозвинута робоча етика). 

Національне 

багатство / 

Т. А. Малова 

[138] 

Відносить також ефективні політичні та економічні інституції. 

 

Таблиця Е.3 

Кількісні оцінки важливості факторів економічної сили 

Джерело Погляди 

Р. Каппел 

[552, с. 24-

25] 

Регресійний аналіз за допомогою пробі-моделі довів значущість впливу 

таких факторів, які визначають статус регіональної сили: ВВП, кількість 

населення, відхилення ВВП на душу населення від середнього по регіону, 

вища частка експорту у ВВП відносно середнього рівня по регіону, вища 

частка промисловості у ВВП. Майже значущий вплив дає приріст ВВП на 

душу населення. Незначущі результати по таких факторах: частка експорту 

товарів та послуг у ВВП, кількість років середньої освіти, продуктивність. 

Ж. І. Каро 

[412] 

Проводив опитування економістів, військових та цивільних спеціалістів для 

визначення важливості факторів національної сили. Економічні фактори 

мали такі місця у рейтингу: технологія (2-е місце серед всіх опитаних і 1-е 

серед економістів), міжнародна торгівля (3 і 6), національний продукт (3 і 

3), економічна незалежність (6 і 7), валюта/фінанси (8 і 10), багатство на 

душу населення (10 і 5), населення (12 і 7), освітня система (12 і 10), 

природні ресурси (14 і 15), територія (18 і 16). 
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Продовж табл. Е.3 

Джерело Погляди 

К. Басу, 

С. Де, 

Р. Гош і 

Швета 

[387, с. 17-

19] 

Відзначають позитивну кореляцію між зростанням індексу економічної 

сили уряду у 2000-2009 рр. та приростом ВВП у кризовому 2008 р. та 

посткризовому 2009 р., хоча не інтерпретують це як доказ прямого 

причинного зв’язку. Кореляція між сконструйованим авторами індексом та 

індексом глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного 

форуму слабопозитивна. А кореляція між зростанням цих індексів явно 

негативна. 

Х. К. Мо-

лейро, 

Ф. Пухол 

[596] 

Розрахували, що індекс економічної сили, розрахований ними 

інфометричним способом статистично значуще прямо залежить від ВВП, 

величини ринку капіталу, індексу людського розвитку і членства у ЄС. 

Вплив торговельної відкритості економіки незначущий. 

О. С. Суха-

рєв [235] 

В структурі національного багатства переважна більшість припадає 

людський капітал (у 2008 р. від 80% у країнах з високими доходами на 

душу населення до 55% у з низьким). На вироблений капітал припадає від 

16-17% у країнах з низьким або високим доходом до 21-23% – з середнім. 

На природний від 2% у країнах з високим доходом до 29% – з низьким. 

[709, с. 67] Економічному зростанню в країнах, що розвиваються, у 2000-14 рр. 

сприяли вища частка інвестицій у ВВП, поширеність середньої освіти, 

низький рівень державного боргу, нижчий стартовий рівень доходів на 

душу населення, вища частка сировини в експорті (але останній фактор не 

сумнівний в умовах падіння цін на енергоносії). 

 

Таблиця Е.4 

Фактори зовнішньоторговельної складової економічної сили 

Джерело Погляди 

А.Субра-

маньян  

[691, с. 32] 

З одного боку, великі експортери ряду груп товарів мають можливість 

використовувати свій статус провідного експортера і обмежувати цей 

експорт (Китай – рідкоземельні метали, США – передові технології, Росія – 

газ, країни ОПЕК – нафту). З іншого боку, навіть Китай був змушений 

адаптуватися до кризи на Заході у 2008-2010 рр., коли його експорт 

скоротився. 

Дж. Кохен-

Сеттон. 

Дж. Пісані-

Феррі [429] 

Досліджують пряму та повну залежність від експорту у трьох регіонах. 

Найвища вона у Східної Азії від Північної Америки, далі Східної Азії від 

Європи, Європи від Північної Америки, Європи від Східної Азії, Північної 

Америки від Європи, та нарешті найменша у Північної Америки від Азії. 
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Продовж табл. Е.4 

Джерело Погляди 

А. О. Хіршман 

[532] 

Втрати торговельних партнерів від припинення торгівлі залежать від 

чистих вигод від торгівлі, тривалості та втрат від адаптації до припинення 

торгівлі, сили інтересів, створених суб’єктом торговельної сили в 

економіках торговельних партнерів.  

Витрати на адаптацію до припинення торгівлі будуть великими за низької 

мобільності ресурсів у країні та низької товарної або географічної 

диверсифікації експорту. Мобільність ресурсів включає можливість 

перенаправляти капітальні товари на інші цілі, географічну мобільність 

факторів виробництва, здатність робочої сили переключатися на інші 

задачі. Висока мобільність характерна для великих промислових та 

торговельних країн, а не країн із переважаючим сільськогосподарським 

або видобувним сектором.  

Втрати від припинення торгівлі у торговельного партнера також будуть 

високими, якщо частка країни-суб’єкта сили у зовнішній торгівлі 

першого досить велика; торгівля відбувається диференційованими 

товарами із стійкими звичками споживачів, що характерніше для товарів 

обробної промисловості, а не продуктів харчування чи сировини; на 

ринку є надлишок продукції у випадку припинення імпорту торговельним 

партнером (для експорту навпаки); відповідно, торговельний партнер має 

профіцит торговельного балансу. 

Якщо втрати від припинення торгівлі несуть лише певні групи населення 

чи фірм торговельного партнера, вони можуть сформувати «комерційну 

п’яту колонну», що може включати експортерів, їх постачальників, 

покупців імпортної сировини, регіони країни, де сконцентровані такі 

фірми. 

В процесі дослідження А. О. Хіршман використав оригінальний індекс 

торговельної концентрації в формі: 

2)/( xxTCI i  

де TCI – індекс торговельної концентрації; хі – це частка торгівлі країни з 

торговельним партнером і (або товаром і); х – сукупна торгівля країни. 

Хоча створення подібної формули в інших сферах (нерівність доходів, 

індустріальна концентрація) часто приписують К. Джині або 

О. Херфіндалю.  

Найпростішим способом досягнення цього для суб’єкту сили є 

збільшення обсягу торгівлі, але це також підвищує його залежність від 

торговельних партнерів, що може конфліктувати з цілями економічної 

безпеки. Іншим способом є зміна умов торгівлі з торговельними 

партнерами на їх користь, що збільшить їх втрати від припинення 

торгівлі. У цьому виникає парадоксальний конфлікт між цілями 

максимізації національного доходу і максимізації економічної сили 

(принаймні потенційної). Кращі умови торгівлі можуть бути у формі 

кращих цін, стабільності цін або нецінових стимулів. Іншим способом є 

зміна структури торгівлі або торговельних партнерів на користь тих, для 

яких дуже важливо мати ринок збуту. Малі країни для нейтралізації 

монополії великих країн у їх торгівлі можуть диверсифікувати свою 

торгівлю серед різних великих країн. 
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Таблиця Е.5 

Засоби підвищення торговельної сили країни 

Основані на ефекті поставок від зовнішньої торгівлі: 
- концентрація імпорту на товарах військового призначення; 

- накопичення великих запасів стратегічних матеріалів; 

- перенаправлення торгівлі на політично дружні країни; 

- забезпечення безпеки океанських торговельних шляхів. 

Основані на ефекті впливу від зовнішньої торгівлі: 

А. Спрямовані на ускладнення 

уникнення торгівлі 

торговельними партнерами: 

1. Посилення віддачі від торгівлі 

для торговельних партнерів 

(перенаправлення на бідніші 

країни, розвиток експорту 

монопольних товарів). 

2. Зростання втрат торговельного 

партнера у випадку зупинки 

торгівлі (торгівля з країнами з 

невеликою мобільністю ресурсів, 

створення розриву між 

експортним виробництвом і 

виробництвом для внутрішнього 

споживання). 

3. Прив’язка інтересів впливових 

груп до торгівлі. 

В. Спрямовані на ускладнення перенаправлення 

торгівлі торговельними партнерами на інші 

країни: 

1. Пряма торгівля з меншими країнами. 

2. Щодо експорту торговельних партнерів: 

- імпорт товарів, що мало користуються попитом в 

інших країнах; 

- ціни для експорту з торговельних партнерів вищі 

за світові (шляхом стимулювання 

високозатратного виробництва або монетарних 

маніпуляцій); 

- надання нецінових переваг для експорту 

торговельних партнерів. 

3. Щодо імпорту торговельних партнерів: 

- експорт високодиференційованих товарів, що 

створюють споживчі та виробничі звички; 

- розвиток двосторонньої торгівлі. 

4. Розвиток транзитної торгівлі. 

Джерело: [532, с. 34-35]. 

 

Таблиця Е.6 

Фактори фінансової складової економічної сили 

Джерело Погляди 

А. І. Сухо-

руков [236, 

с. 13] 

Фінансові фактори: бюджетна політика і цільовий характер використання 

бюджетних коштів, фіскальний або стимулюючий характер системи 

оподаткування, розміри та проблеми з обслуговуванням державного боргу, 

різкі зміни рівня цін та курсу національної валюти, рівень капіталізації 

банківської системи, поширеність довгострокового банківського 

кредитування, процентні ставки, спроможність банків до акумулювання 

коштів, криміналізація та відплив капіталу в тінь та закордон. 

В. М. Фо-

мішина 

[254] 

Країни з вищою нормою заощаджень та інвестиціями у фізичний капітал, 

мають кращі темпи зростання економіки та захист від зовнішніх шоків. 

Т. С. Ше-

мет [334] 

Національна грошова монополія сприяє відчуттю національній 

ідентичності, захисту від зовнішнього впливу, є джерелом доходів держави. 

І. Кузіємко, 

Е. Уеркер 

[569] 

Непостійні члени Ради безпеки ООН у середньому одержують на 16 млн 

дол. більше від США та 1млн дол. від ООН під час членства в Раді. А коли 

Рада безпеки грає ключову роль – на 45 млн дол. більше від США і на 8 млн 

дол. від ООН. 
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Продовж табл. Е.6 

Джерело Погляди 

А. Заостров-

цев [86] 

Розглядає участь держави в економіці. В середньому при 10% зростанні 

частки державних витрат у ВВП країн ОЕСР темпи зростання ВВП 

скорочувалися на 1% у 1960-96 рр. Серед причин вказуються: чисті втрати 

суспільства внаслідок оподаткування, спадна гранична продуктивність 

державної діяльності (на кожний нову витрачену одиницю вартості) при 

відсутності сильної мотивації максимізувати рентабельність як у фірми, 

несхильність державного сектора до інновацій, витрачання переважно на 

невиробничі цілі. Залежність тут нелінійна. Зростання частки держави у 

ВВП до певної межі сприяє економічному зростанню, коли держава 

навантажує себе основними функціями у розумних межах. Після – гальмує. 

Максимум ця параболічна залежність досягає при 9-14% ВВП. 

А. Субра-

маньян, 

М. Кесслер 

[692, с. 4-

5,7] 

Оцінюють впливовість референтних валют за неформальною прив’язкою 

різних валют до них на основі регресії. Використовується формула: 
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де CHF
x

 – курс валюти відносно швейцарського франку; CHF

USD

 – курс долара 

відносно швейцарського франку; CHF

RMB

 – курс юаня відносно 

швейцарського франку; CHF

EUR

– курс євро відносно швейцарського франку; 

CHF

JPY

 – курс японської ієни відносно швейцарського франку. Регресійні 

коефіцієнти показують впливовість світових валют у визначенні курсу 

досліджуваної національної валюти. Далі регресійний коефіцієнт для юаню 

використовується як залежна змінна у іншій моделі, де факторами є частка 

Китаю в торгівлі країни, близькість інфляції та спільні фінансові шоки. 

Дж. Пінсін 

[633, с. 2, 4, 

5-6, 8-9, 13] 

Досліджує чи реципієнти іноземної допомоги частіше голосують на 

користь донора у ГА ООН після її одержання. У 5 працях попередників не 

знайдено доказів ефективності міжнародної допомоги як інструменту 

впливу на голосування в ГА ООН, у 7 – частково знайдено. Сам Дж. Пінсін 

дослідив 22 члени Комітету допомоги у розвитку і 155 країн-реципієнтів у 

1991-2008 рр. Ним використана така формула для регресійної моделі: 

VCit = ai +b1ODAit-1+b2Dit-1+b3NCit-1+ηi+εi   

де i – країна; t – рік; VC – збіг у голосах між донором і реципієнтом; ODA – 

частка офіційної допомоги донора у всій офіційній допомозі реципієнта 

(фактично наданій); D – бінарна змінна чи є країна демократичною; NC – 

сила країни та / або інші контрольні змінні; η – рік. 

Результати показують, що зокрема, Канада, Франція, Іспанія та 

Великобританія явно демонструють прямий зв'язок між наданням 

допомоги та голосуванням, а у довгостроковій перспективі це стосується і 

США. Для Японії зв'язок негативний (Японія використовує свою допомогу 

для економічних, а не політичних цілей), а статистично незначущий вплив 

здійснює допомога країн Північної Європи. Схильність голосувати разом із 

донором також у багатьох випадках прямо залежить від зовнішнього боргу 

країни реципієнта, рідше від двосторонньої торгівлі з країною-донором і 

практично не залежить від ВВП, темпів економічного зростання, імпорту з 

країни донора. 
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Продовж табл. Е.6 

Джерело Погляди 

Н. В. Резні-

кова, 

С. Раделет 

[193] 

Недоліки міжнародної допомоги для країни-реципієнта: зростання боргу, 

винагорода іноземним експертам, корупція, лобіювання інтересів країни-

донора, перешкоджання місцевому сільському господарству, 

обумовленість поставок з країни-донора, неефективні проекти, жорсткі 

умови тощо. 

 

Таблиця Е.7 

Інші фактори економічної сили 

Джерело Погляди 

С. Б. Кохен 

[536, с. 90] 

Розглядаючи щільність населення. Урбанізація зазвичай збільшує силу, 

так як відображає кращий рівень розвитку технології та 

продуктивність. Але посилює країну й більша кількість орної землі на 

душу населення 

К. Басу, С. Де, 

Р. Гош і Швета 

[387, с. 7] 

Звертають увагу на чутливість до рівності та викорінювання бідності 

Г. Джереффі 

[552, с. 13] 

Розглядається як фактор домінування фірм у ланцюгах вартості. В 

ланцюгах вартості може домінувати або покупець (ключовим є бренд, 

технології продажу і керівна роль фірми-дистриб’ютора, галузі 

працеінтенсивні) або продавець (ключовим є бренд, технології 

виробництва і керівна роль фірми-виробника, галузі капітало- і 

технологічно інтенсивні). 

І. С. Кравченко 

[112] 

Криза 2007-10 рр. була сильнішою в країнах із переважанням 

монополій та олігополій. 

А. Г. 

Герасименко 

[50] 

Факторами ринкової влади фірми є вільні виробничі потужності, що є 

бар’єром для входження нових фірм на ринок, випереджаюче 

інвестування у оновлення виробничих технологій, мережа каналів 

збуту, витрати на рекламу. Це також можна екстраполювати на рівень 

країни. Але також вказується на зменшення ролі капіталу як фактору 

економічної влади та посилення ролі фактору знань. 

В. П. Ніколаєв 

[172] 

На національне багатство впливає зношеність об’єктів нерухомості, що 

впливає на експлуатаційні витрати та аварійність 

Б. Рассел 

[536; 652] 

Економічна сила, на відміну від військової, є похідною від права: 

власність нічого не значить, якщо немає системи правил і уряду, які їх 

захищають. Тому верховенство права також є фактором. 
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ДОДАТОК Ж. ІНСТИТУЦІЙНІ ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИЛИ 

 

Таблиця Ж.1 

Недержавні суб’єкти економічної сили 

Джерело Види 

Л. О. Кібаль-

ник [103] 

Основні суб’єкти геоекономіки: 

- національні економіки 

- ТНК 

- міжнародні організації 

- інтеграційні утворення 

А. Поручник, 

Ю. Гайдай 

[188] 

Недержавні центри влади: 

- мережеві структури глобального типу (ТНК, бізнес асоціації тощо); 

- формальні міжнародні організації; 

- «неформальні центри сили» (G7/8, клуби кредиторів, Давоський форум); 

- центри генерування знань (інноваційні кластери, університети, венчурні 

компанії тощо); 

- регіони; 

- глобальні міста; 

- глобальні засоби масової інформації тощо 

С. Е. Сардак 

[212] 

Суб’єкти глобальної макроекономічної політики: 

- міжнародні організації; 

- державні лідери; 

- регіональні економічні та фінансові організації; 

- потужні корпорації; 

- інституціональні інвестори; 

- великі міста; 

- відомі особистості тощо 

[725, с. 14] - Приватні корпорації; 

- недержавні організації та громадянське суспільство; 

- міжнародні організації; 

- регіональні економічні організації; 

- терористи та кримінальні картелі; 

- віртуальні мережі. 

 

Таблиця Ж.2 

Роль міст 

Джерело Погляди 

Ф. МакКенн 

[588] 

По мірі зростання прозорості національних кордонів зростає роль міст-

регіонів порівняно з національними державами 

В. І. Чужиков, 

В. С. Орлов-

ська [323] 

Міста стали важливими фінансовими та креативними центрами з 

визначальним впливом на світову економіку. В найбільших містах 

концентрується взаємодія факторів виробництва, зосереджуються 

управлінські послуги 

Д. Лук’яненко, 

Т. Кальченко 

[128] 

Міста глобального значення є «пультами управління» світовою 

економікою, концентрують науковий, виробничий та фінансово-

інвестиційний потенціал 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BA%20%D0%A1$
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Продовж табл. Ж.2 

Джерело Погляди 

І. В. Кицюк,  

Н. В. Павліха 

[98] 

Міста як культурно-економічні центри є точками росту в країні 

А. Кадена,  

Р. Доббс,  

Дж. Ремес  

[409, c.12] 

Можливості до ефективної кластеризації виробництв товарів та послуг 

у рамках міських агломерацій та міст є складовою 

конкурентоспроможності всієї країни. Наприклад, 90% економічного 

зростання у Китаї припадає на 602 найбільших міст. 

О. Кузнєцов 

[117] 

В Лондоні існує найвища концентрація іноземних банків та відділень, 

здійснювалося 18% міжнародного банківського транскордонного 

кредитування, у 2008 р. здійснювалося третина міжнародної валютної 

торгівлі. На відміну від Нью-Йорка та Токіо, Лондон як фінансовий 

центр зорієнтований переважно на міжнародний рівень. 

[731] На сьогодні 600 міських центрів світу генерують 60% світового 

валового продукту. Ця цифра буде подібною і у майбутньому, але склад 

цих міст зміниться: серед них зростає вага великих міст у країнах, що 

розвиваються. 

Н. А. Слука 

[221] 

Теорія світових міст виокремлює їх за критерієм політичного впливу та 

економічної могутності (а не населеності чи статусу столиці 

найбільших країн). У таких місцях мешкають ключові фізичні та 

юридичні особи, які керують, та визначають відтворення світового 

капіталізму.  

Дж. Фрідманн 

[221; 488] 

Світове місто має відповідати таким критеріям: 

- відносно велика кількість населення; 

- наявність штаб-квартир найбільших ТНК та міжнародних 

економічних організацій; 

- статус світового фінансового центру; 

- важливість як центру обробної промисловості; 

- великий транспортний та комунікаційний вузол; 

- розвинута сфера ділових послуг. 

 

Таблиця Ж.3 

Кількість слів у назвах наукових робіт (за суб’єктів) 

Рівень Слова 

Індивідуаль-

ний 1991 

праця 1206, домогосподарство 276, сім’я 147, індивідуальний 113, люди 

92, робітники 84, персональний 44, особи 29 

Корпоратив-

ний 3949 

фірма 1948, бізнес 1021, корпоративний 542, транснаціональний 438 

Локальний 

1416 

регіональний 709, міський 395, локальний 312 

Національ-

ний 5284 

країни 2586, національний 934, держава 682, внутрішній 674, уряд 408 
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Продовж табл. Ж.3 

Рівень Слова 

Наднаціо-

нальний 3163 

інтеграція 1187, союз 627, угода 590, конвергенція 292, спільний 236, 

гармонізація 111, приєднання 71, регіоналізм 49 

Глобальний 

1933 

інституції 537, організації 510, МВФ 202, ГАТТ/СОТ 379, ОЕСР 305 

Примітка: поряд вказана кількість випадків, коли слово зустрічається у назвах 

наукових робіт з міжнародної економічної тематики. 

Джерело: розраховано автором на основі пошукової системи наукових робіт RePEc 

[640]. 

Таблиця Ж.4 

Кількість слів у назвах наукових робіт (галузі) 

Галузь Слова 

АПК 3069 сільське господарство 986, продукти харчування 629, пшениця 239, 

ферма 221, рис 136, кава 93, зернові 78, кукурудза 71, тютюн 71, бавовна 

67, вино 66, молочні 105, рибальство 150, худоба 56, лісництво 101 

Енергетика 

1462 

енергія 459, нафта 437, паливо 59, газ 159, вугілля 55, електроенергія 138, 

відновлювальні 57, ядерний 98 

Інновації 

3713 

технологія 1253, дослідження 796, інновація 655, знання 351, патент 247, 

інтелектуальний 183, біотехнологія 71, інформаційно-телекомунікаційні 

технології 62, електроніка 95 

Промисло-

вість 2780 

промисловість 1577, обробна промисловість 507, сировинні товари 307, 

індустріалізація 63, фармацевтика 74, меблі 58, автомобільна 55, сталь 61, 

мідь 78 

Фінансові та 

страхові 

послуги 

3554 

включаючи банки – 1428, кредит – 706, борг – 626, відсотки – 507, 

страхування 217, депозит 70 

Соціальні 

послуги 

2529 

соціальний 752, охорона здоров’я 640, пенсія 257, освіта 574, університет 

237, підготовка 69 

Нерухомість 

529 

будівництво 156, земля 152, нерухоме майно 117, житло 104 

Інші 

послуги 

1724 

послуги 663, туризм 330, транспорт 286, роздрібна 89, спорт 69, 

телекомунікації 128, інфраструктура 159 

Примітка: поряд вказана кількість випадків, коли слово зустрічається у назвах 

наукових робіт з міжнародної економічної тематики. 

Джерело: розраховано автором на основі пошукової системи наукових робіт RePEc 

[640]. 
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ДОДАТОК И. ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОТУЖНОСТІ ОСНОВНИХ 

ЦЕНТРІВ СИЛИ  

 

Таблиця И.1 

Дослідження факторів економічної сили окремих країн 

Джерело Погляди 

В. І. 

Добрень-

ков [71] 

США, ЄС і Японія мають великий економічний та науково-технічний 

потенціал. Китай та Індія – економічну та демографічну міць. Росія – 

природні ресурси, науковий потенціал. Бразилія є індустріальним 

гігантом із зростаючим населенням. 

К. В. Воро-

нов [42] 

Вказує на такі негативні фактори глобальних центрів економічної сили: в 

ЄС старіння населення, диференціація по країнах; у США зростання 

боргу; в Китаї необхідність адаптуватись до потреб зростаючого 

середнього класу. 

А. A. Купер, 

А. Анткьє-

вич, Т. Шо 

[433, с. 3] 

Зростання Китаю основане на торгівлі товарами та припливі ПІІ, Росії – 

на експорті газу та нафти, Індії – внутрішньому попиту та торгівлі 

послугами, Бразилії – сільському господарстві та видобувній 

промисловості. Кожна країна має і струмуючі фактори: нерівність у Індії, 

старіння населення в Китаї, проблеми із здоров’ям у Південній Африці. 

Р. Каппел 

[552, с. 16-

26] 

Китай є глобальним актором , проте регіональний вплив ще обмежений 

унаслідок того, що торговельні й інвестиційні зв’язки ще обмежені. Індія 

є бідною країною з малорозвиненою інфраструктурою, лише з частиною 

секторів, які є конкурентоспроможними, при цьому вона є великою 

країною і зростаючою економікою. Бразилія внаслідок торгівлі, прямих 

інвестицій та технологічного розвитку є важливою економічною силою в 

Латинській Америці. Південна Африка глобально малозначуща внаслідок 

невеликої економічної сили, але є регіональною силою порівняно із 

слабкими сусідами . 
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Таблиця И.2 

Фактори, які визначають статус регіональних економічних центрів сили 

Фактор Приклади (Китай, Індія, Бразилія, ПАР) 

Економічна динаміка: 

величина економіки, 

технологічний динамізм, 

індустріальна сила. Це 

призводить до припливу 

інвестиції та міграції з-за 

кордону, вертикальної 

інтеграції в регіоні. 

На практиці для регіональних сил характерні велика 

площа та кількість населення. Це підтверджується 

прикладами Китаю, Індії та Бразилії (їх частка у населені 

свого регіону вище 30% у 2000 р.). Лише частина 

регіональних сил має доходи на душу населення вище 

середнього в регіоні (Бразилія, Південна Африка) або 

темпи їх зростання вище за середній рівень (Китай, 

Південна Африка). Китай та Індія мали помітну частку у 

світовому ВВП (15% і 6.4% у 2006 р.). 

Географія: близькість і, 

відповідно, низькі 

транспорті витрати та 

історичні зв’язки до 

регіону. Це призводить до 

кооперації, 

розповсюдження 

технологій, переваг від 

торговельної відкритості, 

але можливо і гострої 

конкуренції. 

Китай та Індія мали помітну частку у міжнародній 

торгівлі. Всі чотири країни мали темпи зростання 

експорту вищі за середні по регіону. 

Вертикальні мережі: 

домінування у ланцюгах 

вартості, що призводить до 

домінування у сфері 

технологій та їх передачі, 

розподілі ренти та бар’єрів 

для входу в галузь. 

Південна Африка в рамках Співтовариства Розвитку 

Півдня Африки домінує у регіональних ланцюгах вартості, 

те саме стосується Китаю у своєму регіоні, та меншою 

мірою Індії. Регіональні сили мають вищий рівень 

диверсифікації економіки, ніж країни у регіону. Вони 

розвиваються без відхилення припливу прямих інвестицій 

з країн регіону і самі стають інвесторами в регіоні (крім 

Індії та частково Китаю). Вони є лідерами за витратами на 

дослідження і розробки, хоча і відстають від країн ОЕСР. 

Регіональна інтеграція: 

домінування у 

регіональних торговельних 

та валютних інтеграційних 

утвореннях у сфері форм 

управління, 

нормотворчості, механізмі 

стабілізації. 

Явним є домінування Південної Африки в 

Південноафриканському митному союзі та Спільній 

валютній зоні Південної Африки, а також Бразилії у 

МЕРКОСУР. Інтеграція Китаю обмежується зоною вільної 

торгівлі (КАФТА). Але інституції регіональних сил не є 

кращими ніж у середньому по регіону 

Джерело: [552, с. 16-24]. 
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Таблиця И.3 

Посилюючі фактори економіки США 

Група 

факто-

рів 

Фактори 

Загаль-

ноеконо-

мічні 

США мають найвищу частку у світовому ВВП [551] і посідають одне з 

перших місць у рейтингах конкурентоспроможності [610] 

Природні Компанії США мають фактичний контроль над багатьма закордонними 

нафтовими ресурсами [240, с. 50] 

Зовніш-

ньоторго-

вельні 

США володіють високою купівельною спроможністю [551], що дозволяє їм 

впливати на світові ціни [223]. Завдяки офшоризації та доларизації існує 

залежність інших економік від економічного становища в США [231, с. 247]. 

Фінансові Долар є найпопулярнішою валютою заміщення та інтернаціоналізації [334], 

домінує як засіб розрахунків між третіми країнами [222]. Доларизація 

світової економіки є одним з факторів залежності інших економік від 

економічного становища в США [231, с. 247]. Обмін валют світу зазвичай 

опосередковується через долар. При цьому долар забезпечений не тільки 

власними економічними факторами, а й ресурсами всього світу. Інші країни 

тримають золотовалютні резерви переважно у доларах, тим самим 

фінансуючи американську економіку [185]. Тому іноді 

зовнішньоторговельний дефіцит США кваліфікується не як слабкість, а як 

«імперський податок»: США поглинають вивільнені фінансові ресурси 

експортерів капіталу замість країн, що розвиваються [240, с. 40, 91]. Також 

можна розділяти поняття реального кредитора та інституційного. США, 

навіть перетворившись на нетто-боржника, продовжують впливати через 

МВФ як інституційний нетто-кредитор [691, с. 34-35]. 

Техноло-

гічні 

Інноваційно-технічні переваги США включають високі показники 

патентування, високотехнологічне виробництво, експорт об’єктів 

інтелектуальної власності, забезпеченість і залучення наукових та 

висококваліфікованих кадрів, витрати на дослідження і розробки [230], 

ефективне застосування венчурного капіталу та тісні зв’язки венчурних фірм 

з університетами [328]. США фактично можуть створювати нові технологічні 

принципи, що прив’язують економіки країн світу до США [196]. США 

лідирують у багатьох нових секторах росту (інформаційні технології, 

біотехнології, нанотехнології), наукових публікаціях [164], посідають вагомі 

позиції у високотехнологічному експорті [223]. 

Людський 

капітал 

Серед економік світу США мають четверту за величиною кількість 

населення. На відміну від багатьох інших розвинутих країн рівень імміграції 

дозволяє уникнути демографічного спаду. Якість вищої освіти характеризує 

те, що більшість університетів-лідерів знаходиться в США [164]. Іншою 

характеристикою є висока вертикальна і горизонтальна мобільність людей 

(часта зміна роботи, зміна рівня доходів, мобільність між регіонами в тричі 

вища ніж у Європі) [542]. 

Регулято-

рні 

США домінують у діяльності інститутів глобального економічного 

управління [233], впливають на моделі економічного розвитку країн, що 

розвиваються, так, щоб це було зручно власним ТНК [230]. Існує значний 

вплив у таких організаціях як МВФ, СОТ [213, с. 33]. Помітну роль 

відіграють США в інтеграційних процесах світу [223], хоча обмежуються 

рівнем ЗВТ. 
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Таблиця И.4 

Послаблюючі фактори економіки США 

Група 

факторів 

Фактори 

Загально-

економічні 

Спостерігається довгострокове зниження частки ВВП у світовому валовому 

продукті. США проявляли час від часу циклічну слабкість [551] 

Зовнішньо-

торговель-

ні 

Існує залежність від імпорту нафти [144] 

Фінансові Успіхи економіки США у 1990-х рр. частково були обумовлені бульбашкою 

на фондовому ринку [551], теж саме стосується і 2000-х рр. Фінансовий 

сектор у США став гіпертрофованим, що не тільки стимулювало реальний 

сектор, а й стало альтернативним об’єктом вкладення коштів замість 

виробництва, а довгостроковим проектам важче конкурувати в умовах 

прагнення швидкого прибутку [6].  

Існує недостатня забезпеченість долара національним багатством власне 

США (9-45%) [196]: у 2010 р. на відміну від 2000 р. роль долара як 

резервної валюти є була явно вищою, ніж це передбачають фундаментальні 

фактори (частка США у ВВП, міжнародній торгівлі та потоках капіталу) 

[691, с. 66-67].  

Гірші показники державного боргу ніж у ЄС [599]. 

Існують ризики того, що технологічні зміни завдяки кращій порівнюваності 

цін у різних валютах та альтернативні міжнародні валюти можуть 

послабити монополію долара як міжнародної валюти, що знизить 

можливості фінансування державного боргу США [222]. 

Людський 

капітал 

Високий ВВП на душу населення переважно обумовлений більшою 

кількістю робочих годин порівняно з Європою [551].  

В сфері освіти є такі основні проблеми: недостатня якість середньої освіти 

при високій вартості освіти [202, с. 273], скорочення розриву у якості освіти 

з іншими країнами [164], зниження частки США серед випускників вузів у 

світі (з 24% до 21% у 2000-2010 рр.) [234]. США вже готують на порядок 

менше інженерів, ніж країни Азії: вже у 2004 р. дипломи інженерів 

одержали 46% випускників університетів Китаю, 25% у Росії та лише 5% у 

США. Відповідно, зросла залежність від імпорту висококваліфікованих 

фахівців у цій сфері. Ці фахівці вже часто повертаються або працюють у 

своїй країні [145; 487]. 

Регулятор-

ні 

Вартість виконання всіх вимог федеральних регулюючих органів за 

підрахунками У. М. Крейна у 2004 р. становила 9% ВВП або практично 

половину надходжень бюджету центрального уряду, вони зросли на 11% 

порівняно з 2000 р. [86]. Витрачається 6,6 млрд годин на рік для заповнення 

податкових декларацій, а вартість дотримання податкового законодавства 

оцінювалася у 300-400 млрд дол. Існує поширена практика юридичних 

позовів, що також підвищує вартість ведення бізнесу [202, с. 272], в 

результаті діяльність юристів має ознаки рентних відносин [732, с. 9]. 
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Таблиця И.5 

Посилюючі фактори економіки ЄС 

Група 

факторів 

Фактори 

Загально-

економічні 

ЄС має найбільшу кількість країн, які значно залежать від економічних 

транзакцій з ЄС [453] 

Зовнішньо-

торговель-

ні 

ЄС є найбільшим торговельним блоком і ринком [471] 

Фінансові ЄС емітує другу за важливістю глобальну резервну валюту [431], є 

найбільшим донором фінансової та технічної допомоги біднішим країнам 

[453]. Порівняно зі своєю економічною вагою сумарно країни ЄС мають 

помітно більшу кількість голосів у МВФ [471]. 

Техноло-

гічні 

ЄС є світовим лідером у ключових технологіях [431] 

Регулятор-

ні 

ЄС є лідером у пошуку рішень глобальних екологічних, енергетичних та 

глобалізаційних проблем [431]. Є потенційні можливості для інтеграції його 

з економіками пострадянського простору, Туреччиною [57]. 

 

Таблиця И.6 

Послаблюючі фактори економіки ЄС 

Група 

факторів 

Фактори 

Загально-

економічні 

Відбувається загострення конкуренції по мірі розширення [196]. 

Природні На відміну від США, які володіють суттєвими власними запасами 

природних ресурсів, Західна Європа сильніше залежить від імпорту 

сировини, тому вона часто займає відносно гнучку і м’яку позицію щодо 

країн її експортерів [340, с. 194]. 

Зовнішньо-

торговель-

ні 

Такі експортоорієнтовані економіки як Німеччина залежать від експорту, 

зокрема, в країни (Китай, Росія), де держава сильно контролює бізнес [566]. 

Фінансові До таких факторів відносяться: неготовність всіх членів до валютної 

інтеграції, обмеженість глобальної ролі євро [196], фінансова фрагментація 

країн єврозони [195]. 

Регулятор-

ні 

По мірі приєднання нових країн необхідно витрачати ресурси на інтеграцію 

нових членів, навіть Німеччина була початково економічно слабшою через 

витрати на розвиток східної Німеччини [566]. Хоча ЄС є світовим центром 

сили, інтегрована суб’єктність ЄС (в тому числі в економічній площині) ще 

не остаточно сформована [151]. Відповідно діє складна система прийняття 

рішень, що ускладнює погодження дій керівної системи [196]. Зовнішнє 

представництво ЄС фрагментовано [407]. 
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Таблиця И.7 

Посилюючі фактори економіки Китаю 

Група 

факторів 

Фактори 

Загально-

економіч-

ні 

Китай демонструє практично безпрецедентне швидке тривале економічне 

зростання протягом трьох десятиліть і в результаті створив великий 

внутрішній ринок [568]. Китай є лідером у реальному секторі економіки, 

зокрема у промисловості (наприклад, автомобільній), капітальному 

будівництві, сільському господарстві [6]. 

Зовніш-

ньоторго-

вельні 

Китай є найбільшим експортером товарів і третім найбільшим торговцем 

послугами [661, с. 156-157]. 

Фінансові В Китаї існує суттєва державна підтримка китайських компаній [145, с. 56]. 

Китай володіє найбільшими валютними резервами у світі [568], є 

найбільшим закордонним власником державного боргу США [661, с. 156-

157] і акумулював значні ресурси у формі фондів суверенного багатства [9]. 

При кредитуванні інших країн в обмін на доступ до енергетичних ресурсів 

Китай не обумовлює надання кредитів політичними вимогами до 

одержувачів щодо демократичності політичної системи [40]. Китай одержує 

все вищу частку в корпораціях, куди він інвестує із стратегічних міркувань. 

Це підвищує переговорену силу Китаю в багатьох секторах і надає 

конкурентні переваги китайським компаніям [444]. Важливу роль відіграє 

діаспора. Етнічні китайці мають високий вплив у регіоні (контролюють 

значну частину компаній у різних секторах економіки та фінансовому 

секторі, зокрема у Таїланді, Малайзії, Філіппінах, Індонезії [370]. З іншого 

боку, іноземні інвестиції в Китаї прив’язували до його інтересів країни 

базування материнських компаній. Зокрема, американські фірми у Китаї та 

американські імпортери вигравали від недооціненого курсу юаню і 

побоювались дій у відповідь з боку Китаю. Це створювало лобі в США, яке 

мало інші інтереси, ніж ініціатори введення додаткових тарифних бар’єрів 

проти Китаю [691, с. 23]. 

Юань з 2009 р. почав використовуватися у транскордонній торгівлі, 

застосовується у валютних свопах з торговельними партнерами [115]. За 

умов лібералізації руху капіталу юань може стати повноцінною 

міжнародною валютою [691, с. 2]. Завдяки торгівлі юань вже став де-факто 

основною референтною валютою в Східній Азії (з ним спільно коливаються 

курси 8 з 10 валют – більше ніж з доларом або євро). Тепер вже сильніше 

коливаються з разом з юанем валюти Республіки Корея, Індонезії, Малайзії, 

Філіппін, Тайваню, Сінгапуру і Таїланду, а з доларом – Гонконгу, В’єтнаму 

та Монголії. Юань є також референтною валютою для Чилі, Індії, Південної 

Африки, а також Ізраїлю та Туреччини. До 2030 р. юань може перетворитися 

на глобальну референтну валюту [691, с. 3-4]. 

Техноло-

гічні 

Китай на першому місці за кількістю співробітників у сфері досліджень і 

розробок [167]. До Китаю були повністю переведені цілі технологічні 

ланцюги виробництва, що негативно вплинуло на культуру виробництва і 

школу підготовки спеціалістів у цих сферах на Заході (наприклад, 

рідкоземельні метали) [39]. 
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Продовж табл. И.7 

Група 

факторів 

Фактори 

Людський 

капітал 

Китай має найбільшу кількість населення (близько 20% від населення землі) 

[568]. При цьому робоча сила дешева і є великі її резерви завдяки надмірній 

кількості сільського населення, що особливо важливо в умовах світової 

економічної кризи [349]. Навіть при зростанні заробітної плати, виробляти в 

Китаї, все ще набагато вигідніше ніж у розвинених країнах [39]. Зростає 

частка Китаю серед випускників вузів у світі (з 9% до 11% у 2000-2010 рр.) 

[234]. Активом Китаю є зв’язки з етнічній основі (китайська еміграція, 

Всесвітній форум китайських підприємців) [120]. 

Регулято-

рні 

На національному рівні для інвесторів привабливим є нижчі екологічні 

стандарти у виробництві [145, с. 56], хоча це не є активом у довгостроковій 

перспективі. 

 

Таблиця И.8 

Послаблюючі фактори економіки Китаю 

Група 

факторів 

Фактори 

Загально-

економічні 

Останнім часом спостерігається перегрів економіки [568]. Існує висока 

регіональна диференціація у рівні доходів населення (різниця у 5 разів між 

приморськими та західними провінціями) [349]. 

Природні В Китаї існує нестача енергетичних та інших ресурсів [349]. До 2025 р. 

потреби в енергоносіях будуть покриватися Китаєм із власних джерел 

максимум на чверть [2]. Динамічне економічне зростання спричинило 

проблему забруднення довкілля: води, ґрунтів, повітря [568]. 

Зовнішньо-

торговель-

ні 

Міжнародне визнання китайських брендів нижче [661] 

Фінансові Китай має помітне відставання фінансового ринку та міжнародної ролі 

юаню від США [165], поступається іншим світовим центрам за обсягами 

закордонної допомоги (не входив у першу десятку донорів) [661], не може 

витратити значну частину валютних резервів без негативних наслідків для 

себе [505, с. 9]. 

Техноло-

гічні 

Китай часто покладається на копіювання закордонних винаходів, ніж на 

внутрішні інновації [165]. 

Людський 

капітал 

В умовах політики обмеження народжуваності відбувається старіння 

населення (передбачалося що пікове значення кількості робочої сили 

досягнуто в 2016 р.), що стримує внутрішній попит, консервує залежність 

від експорту [165; 349] 
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Таблиця И.9 

Посилюючі фактори економіки Росії 

Група 

факторів 

Фактори 

Загальноеко-

номічні 

Росія є одним з лідерів-виробників енергетичних товарів, а також у 

металургії, низці інших виробництв; серед країн має друге місце в світі за 

протяжністю залізничних доріг, один з лідерів за морським транспортом 

[217, с. 17]. Регіональний вплив Росії посилює економічна слабкість 

багатьох сусідніх країн [568] та економічні зв’язки з країнами СНД [105, 

с. 28-29]. 

Природні Росія має значний ресурсний потенціал (21% запасів природних ресурсів 

світу) [217, с. 17] 

Зовнішньо-

торговельні 

У регіоні СНД Росія є найємнішим ринком [105, с. 28-29], сусіди залежать 

від поставок російських енергоносіїв або трубопроводів [568] 

Фінансові Росія здійснила економічну експансію в сусідні країни (наприклад в 

енергетичному секторі, телекомунікаційному) [105, с. 28-29] 

Технологічні Росія має розвинутий науково-освітній комплекс [217, с. 18] 

 

Таблиця И.10 

Послаблюючі фактори економіки Росії 

Група 

факторів 

Фактори 

Загальноеко-

номічні 

Від СРСР були успадковані структурні диспропорції в економіці [217, 

с. 18]. Існує високий розрив у доходах на душу населення за регіонами, що 

навіть ставить під сумнів економічну єдність країни [130]. 

Природні Кліматичні умови більшості території важкі для ведення господарської 

діяльності. Великі відстані та протяжність країни із заходу на схід 

обумовлюють високі витрати на транспортну, енергетичну та 

телекомунікаційну інфраструктуру [225]. Проблемою є труднодоступність 

багатьох корисних копалин і висока капіталомісткість їх видобутку [217, 

с. 27]. 

Зовнішньо-

торговельні 

Існує залежність від сировинного експорту [145, с. 34] і відповідно цін на 

енергоносії [568] 

Фінансові Купівля застарілих підприємств за кордоном могла бути прихованим 

способом вивозу капіталу [265] 

Людський 

капітал 

Проблемами Росії є старіння і зниження кількості населення [568], 

невідповідність кількості населення площі території [3], відставання 

внаслідок неорганізованості менеджменту: технічно, інфраструктурно, 

екологічно і соціально [91] 
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ДОДАТОК К. ЯКІСНІ КРИТЕРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИЛИ 

 

Таблиця К.1 

Критерії поділу країн за кількістю населення 

Джерело Критерій малої країни 

С. Кузнець [625] Мала країна <10 млн осіб 

Д. Перкінс, М. Сиркін [625] Мала країна <50 млн осіб 

М. Їранкова [549] Мала країна <16 млн осіб 

Світовий банк [673, c.i] Мала країна <1,5 млн осіб 

Світовий банк [707, с. 77] Мала країна <2 млн осіб 

С. С. Анклесарія Айар [374] Мала країна <1 млн осіб 

Економічна комісія ООН для 

Латинської Америки та 

Карибського регіону [638, с. 9] 

Мала країна <10 млн осіб, велика – понад 20 млн осіб 

Е. Лоран, Ж. Кашо [575] У ЄС мала країна – економіка або населення <1/4 

показників найбільшої країни, середня країна - <1/2 

Д. Дожа [455] Мікро-держава <1 або 3 млн осіб 

Ф. Докьєр, М. Шифф [451, с. 4] Мікро-держава <50 тис. осіб 

С. Е. Сардак [210] Найбільші країни (>1 млрд осіб), дуже великі (100-1000 

млн), великі (50-100 млн), середні (20-50 млн), малі 

(10-20 млн), дуже малі (1-10 млн), найменші (<1 млн) 
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Таблиця К.2 

Ієрархія центрів сили, полюсів та економічних лідерів 

Джерело Погляди 

[504, с. 16] У рамках методу стратегічної матриці виділяють економічні наддержави 

(динаміка їх економіки надзвичайно впливає на світову економіку), 

великі сили (суттєво впливає на світову економіку, зокрема ряд 

секторів), регіональні сили (суттєво впливає на економіку регіону), і малі 

країни (слабкі та незначні економіки). 

А. Беттлер 

[33] 

 

Виокремлює поняття глобального або регіонального полюсу – його 

економічна міць має бути принаймні в 2 рази більша за економічний 

потенціал наступної держави. Полюс сили може перетворитися на центр 

сили за умов наявності зовнішньополітичного потенціалу, перевищення 

потенціалу наступного центру принаймні в 4 рази. Цей потенціал 

формується завдяки фінансовим потокам, спрямованим на апарат 

зовнішньої політики (міністерство закордонних справ, міністерство 

оборони, інформаційно-пропагандистські служби, прикордонна охорона, 

зовнішньоекономічні організації, служби зовнішньої безпеки). Ці 

витрати можна згрупувати в три категорії: міжнародна діяльність, 

національна оборона, сприяння економічному розвитку. Масштаби 

виділених коштів по цих напрямах визначають характер центру сили: 

політичний, військово-стратегічний або економічний. Відповідно, 

масштабні витрати на сприяння економічному розвитку 

характеризуватимуть країну як центр економічної сили. 

О. Арін [10, 

с. 253-254] 

Використовує схожий принцип (перевага в 3 рази) та ВНД як міру 

економічного потенціалу для визначення регіональних полюсів 

Р. Каппел 

[552, с. 26] 

Визначає регіональну силу як економічну силу, яка має вплив та 

можливості для регіональних та глобальних дій 

А. Вірмані 

[735, с. 10, 18] 

Щоб бути глобальним гравцем, країна має мати потенціал сили 

принаймні 10%-20% від рівня США. Щоб бути регіональною силою – 

принаймні 1,5-5%, щоб бути великою державою – принаймні 35-40%. 

Д. Лук’яненко, 

Т. Кальченко 

[128] 

Говорять про поняття країни-системи та держави-регіони. Країна-

система має лідерство за природнім і людським потенціалом, формує 

власну систему інтернаціоналізованих відтворювальних ядер / циклів за 

допомогою транснаціоналізованих структур та військового захисту. 

А. Г. Макуш-

кін  

[137]  

Називає центрами сили країни, здатні генерувати стратегію 

економічного розвитку, забезпечити її легітимність усередині країни та 

серед союзників та утримувати від зовнішньої агресії 

Е. Я. Баталов 

[20] 

Не всякий центр сили є полюсом. Полюса – це протилежні центри сили, 

приблизно симетричні за своїм потенціалом, у тому числі економічним. 

С. Попов, 

В. Галицький 

[184] 

Поділяють країни на: 

- світових економічних лідерів (значний економічний вплив на 

принаймні два регіони та активний вплив на економічне життя в 

більшості інших регіонах); 

- регіональних економічних лідерів І порядку (визначальний вплив на 

економіку регіону, може знаходитися і за межами регіону); 

- регіональних економічних лідерів ІІ порядку (суттєвий вплив на 

економіку регіону, але сам знаходиться під впливом світового лідера); 

- залежні країни; 

- країни, які не мають власної та не входять до сфери економічного 

впливу інших країн. 
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Продовж табл. К.2 

Джерело Погляди 

Л. О. Кібальник 

[101] 

Розуміє багатополюсність як розмежування країн у групи за 

виконанням функцій у світовому відтворювальному процесі, головним 

фактором у цьому є економічний вплив (сила, влада). 

 

Таблиця К.3 

Приклади центр-периферійного підходу поділу світової економіки 

Джерело Складові світової економіки 

Б. Шапта-

лов  

[194; 324, 

с. 158, 

165, 167] 

 

1. Країни ядра експансіоністського економічного центру, як мають: 

- розвинену експортоорієнтовану обробну промисловість; 

- здатність до створення нових технологій та технологічних циклів; 

- фінансову систему з налагодженим механізмом відтворення й розподілу 

капіталів у міжнародних масштабах; 

- етноенергетику / здатність до творчої, результативної та конкурентоздатної 

діяльності для реалізації довгої цілеспрямованої експансії. 

і здійснюють такі функції: 

- нагромадження і перерозподіл капіталу за власними правилами; 

- формування виробничої структури в рамках структурної схеми «центр-

союзники-периферія»; 

- домінування в сфері фінансів, науково-технічних розробок, технологічної 

модернізації виробництва на території, що входить до сфери їх інтересів. 

2. Країни-союзники, які характеризуються такими рисами: 

- дружні до країни-експансіоніста за ідеологією, культурою, зовнішньою 

політикою; 

- сильно інтегровані до експансіоністського економічного центру на 

взаємовигідних умовах; 

- частково також займаються економічною експансією і можуть самі 

перетворитися на виражені країни-експансіоністи (наприклад, Японія); 

- на них розповсюджуються стандарти рівня життя, доходів, соціального 

забезпечення, близькі до рівня країн-експансіоністів. 

3. Країни-сателіти, для яких характерні: 

- стандарти рівня життя і норми правил, що суттєво відстають від рівня 

країн-експансіоністів; 

- відмінність від країни-експансіоніста за ідеологією, культурою, політикою; 

- вони є плацдармом для боротьби з іншими експансіоністськими 

економічними центрами; 

- відходять від політики імпортозаміщення і відкривають внутрішній ринок 

для країн експансіоністського економічного центру; 

- приватизація державних підприємств за участю іноземного капіталу; 

- входження іноземного капіталу в банківську систему; 

- країни-експансіоністи не зацікавлені у їх повноцінному розвитку; 

- можуть одержувати виграш за рахунок міжнародного поділу праці, що 

покращує їх макроекономічні показники та рівень життя; 

- є постачальником сировини для країн-експансіоністів. 

Л. О. 

Кібаль-

ник  

[104] 

- Ядро (найвпливовіші та розвинені країни, які сформували 

постіндустріальне, інформаційне суспільство) 

- Напівпериферія – перехідні країни 

- Периферія – відсталі країни з традиційною економікою 
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Продовж табл. К.3 

Джерело Складові світової економіки 

Б. Шапталов 

[194; 324, 

с. 165]  

- Країни-експансіоністи (економічно найсильніші країни); 

- Країни, що знаходяться у взаємовигідному симбіозі з першими (в них 

створюється експортне виробництво за допомогою компаній держав-

експансіоністів в умовах порівняно дешевої кваліфікованої робочої сили, 

зручного географічного розташування, сприятливого режиму 

оподаткування тощо); 

- Економічно пасивні країни, що задовольняються існуючими своїми 

можливостями; 

- Країни з ключовими природними ресурсами, що дозволяє їм одержувати 

високу природну ренту в умовах відносно невеликої кількості населення. 

А. Предьоль 

[552, с. 9-10] 

- Ядро (регіони ядра характеризуються великим населенням, 

промисловою щільністю, міжгалузевою взаємозалежністю та високим 

доходом на душу населення) 

- Прикордонні зони (прикордонні зони характеризуються 

працеінтенсивним виробництвом) 

- Периферія 

Л. О. Кібаль-

ник [102] 

- Країни-інфестатори (є лідерами в сфері передових постіндустріальних 

технологій та інформаційні сфері, можуть змінювати економічну 

динаміку за рахунок інших країн замість витрачання власних ресурсів) 

- Країни-контамінанти (відстають технологічно та інституціонально, є 

ринком збуту для країн-інфестоторів, змушені їм підпорядковуватися, 

що призводить до зниження їх конкурентоспроможності, погіршення 

позиції на світовому ринку, інвестиційної привабливості) 

Н. В. Резні-

кова,  

О. А. Іва-

щенко [88] 

Паралельно використовуються терміни: 

- Новітні полюси зростання (мають значний регіональний економічний і 

політичний вплив і все більше впливають на міжнародні відносини) – 

Китай та потенційні полюси зростання – Росія, Індія тощо 

- Анкерні країни (зазвичай мають найбільший ВВП у регіоні або високу 

частку сумарного ВВП у регіоні, з числа країн, що розвиваються чи 

перехідних економік) та висхідні анкерні країни  

 

Таблиця К.4 

Особливості слабких країн 

Джерело Погляди 

А. В. Баликоєв 

[17] 

Припускає, що країни ядра залежні від країн периферії та 

напівпериферії навіть сильніше, ніж останні від перших (наприклад, 

політика ОПЕК у 1973-81 рр. викликали глобальні економічні струси) 

Ю. В. Жилкіна 

[82] 

Найслабші члени світового співтовариства частіше потерпають від 

негативних наслідків глобалізації, ніж країни, що мають фінансово-

економічну міць 
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ДОДАТОК Л. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

СИЛИ 

 

Таблиця Л.1 

Автори індексів національної сили країни 

Критерій Структура 

Громадянство США у 37% випадків, Китай (материковий) 16%, Німеччина 7%, Японія 

6%, Бразилія 5%, Польща 5%, Росія 4%, Індія 4%, Республіка Корея 3%, 

Великобританія 3%, Канада 2%, Тайвань, Франція, Іран, Австралія, 

Аргентина, Кувейт, Туреччина, Азербайджан по 1% 

Основна 

спеціалізація 

Політичні науки у 38% випадків, економіка 19%, географія 5%, фізика 

4%, інформаційні технології 4%, соціологія 4%, бізнес 4%, військові 

науки 4%, історія 3%, математика 3%, право 2%, інженерія 2%, 

психологія 2%, хімія, лісництво, медицина, теологія, геологія – по 1% 

Джерело: [536, с. 252-256]. 
 

Таблиця Л.2 

Складові базових індексів національної сили 

Назва / Джерело Метод / Компоненти 

Композитний індекс 

національних 

можливостей / Composite 

Index of National 

Capabilities (CINC). 

Проект Correlates of War, 

Дж. Д. Сінгер [603; 671] 

Середньоарифметичне таких показників країни відносно 

світових значень: військові витрати, військовий персонал, 

виробництво чувуну і сталі, первинне споживання енергії, 

міське населення та сукупне населення 

Г. Хекман [529, с. 2] Модифікує Композитний індекс національних можливостей 

так, щоб урахувати внутрішні та зовнішні джерела сили та 

поведінку третіх сил 

Глобальний індекс сили 

Офісу транснаціональних 

проблем [598, c. 134] 

Капітал ІКТ, витрати на дослідження і розробки, якість 

урядування, якість населення у працездатному віці, 

закордонну допомогу, прямі іноземні інвестиції, зовнішню 

торгівлю, торгівлю енергоносіями, ВВП, військові витрати 

та ядерну зброю 

Й. Галтунг, С. Шварцман, 

М. Морра і Араухо [536, 

с. 95] 

Ранжування країн за 10 змінними (2 бали, якщо показник 

має високе значення, 1 бал, якщо середнє, 0 якщо низьке), 

Бали по кожній змінній додаються. Змінні: ВНП, населення, 

територію, урбанізацію, індустріалізацію, комунікації, 

писемність, частку середнього класу, частку заможного 

класу, частку європеоїдів.  

Модель „International 

Futures”, Індекс відносної 

матеріальної сили Групи 

стратегічних оцінок ЦРУ 

[387, с. 6; 598, c.135-136] 

Середньоарифметичне зважене ВВП за ПКС (вага 0,35), 

ВВП*ВВП на душу населення за ПКС як міра розвитку 

технологій (0,1), витрати на оборону (0,29), населення (0,26) 

відносно сумарних світових показників 
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Продовж табл. Л.2 

Назва / Джерело Метод / Компоненти 

Дж. П. Коул  

[430; 536] 

Площа території (вага 20%), кількість населення (20%), споживання 

сталі (10%), енергоспоживання (10%), ВВП/ВНП (20%), військова 

сила (20%) 

С. Б. Кохен  

[536, с. 90] 

В різні роки з різною вагою включає територію, населення, зворотну 

величину фізіологічної щільності населення (відносно орної землі), 

міське населення, частка міського населення, оброблювану землю, 

зайняті у обробній промисловості, виробництво сталі, електроенергії, 

чисельність збройних сил, студентів у середній школі 

Р. Мохан і С. Бару 

[387, с. 7] 

Фіскальний та зовнішній баланси, людський розвиток, енергія, 

продукти харчування, витрати на оборону 

К. Хьон 

[536, с. 172-173] 

Соціально-економічні показники (ВВП, тривалість життя, освіта / 

інтелект, цілісність – у версії 2008 р. вага по 6,25%), виробництво 

енергії (25%), військові (військові витрати та виробництво по 12,5%), 

ядерні сили (25%) 

У. Х. Ферріс  

[479, с. 50] 

Використовує вагові коефіцієнти для свого індексу на 

неволютнаристичній основі, а за допомогою методу аналізу 

основних компонент (як вага використовується квадрат факторного 

навантаження, більша вага надається тим показникам, що сильніше 

корелюють з основною компонентою). В результаті показники 

мають такі ваги: доходи уряду 0,1905, витрати на оборону 0,1885, 

обсяги торгівлі 0,1589, чисельність збройних сил 0,1122, військові 

витрати на особу, логарифм населення 0,0998, доходи уряду на особу 

0,0762, територія 0,0615 

Індекс потенціалу 

міжнародного 

впливу. 

А. Мельвіль  

[589] 

Військові витрати (вага 0,85), частка голосів у МВФ (0,83), частка у 

світовому експорті (0,8), частка у світовому ВВП (0,77), різні 

фактори впливу (наприклад, членство у Паризькому клубі) (0,66), 

внесок до бюджету ООН (0,61), кількість збройних сил (0,55), частка 

населення у світі (0,48) 

А. Лашчук 

 [572] 

ВВП (вага 2,5), самозабезпеченість нафтою (1) та природним газом 

(1), виробництво електроенергії (1,5), експорт (2), військові витрати 

(1), злетні смуги у аеропортах (0,5) і дороги з твердим покриттям 

(0,5). Всі значення показників нормовані відносно країни, з 

найвищим значенням за відповідним показником. 

К. Мілевіч  

[536, c.189] 

Військові витрати, чисельність збройних сил, споживання енергії, 

торгівлю, логарифм ВВП на душу населення, витрати уряду, 

писемність, кількість докторів на 1000 населення, логарифм 

населення, населення працездатного віку. Для побудови сукупного 

індексу використано стандартизовані дані та факторний аналіз. 

Індекс сили стру-

ктурної мережі. 

Кім Хьюнг Мін  

[536, с. 225] 

Виходить з того, що бідніша країна може бути сильнішою за багату, 

якщо перша тісніше взаємодіє з іншими країнами. Показники: 

експорт, міжнародна допомога, обмін дипломатами, обмін 

студентами, міжнародні телекомунікації, передача озброєння 

Параметри 

провальних 

держав (фактично 

критерії 

«антисили»). 

Фонд за Мир [86] 

- Економічні (нерівномірний економічний розвиток різних груп 

населення, різкий або суттєвий економічний занепад); 

- Соціальні (включаючи демографічний тиск та еміграцію); 

- Політичні (включаючи погіршення суспільних послуг, корупцію). 

Кожний з 12 показників оцінюється за 10 бальною шкалою (10 – 

найгірший показник) 
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Таблиця Л.3 

Формули розрахунку базових індексів національної сили 

Джерело Індекси 

М. Сувек 

[693] 

Загальну силу (яка не включає військову компоненту) визначає за формулою 

(змінні можуть бути взяті у частках від світових значень): 

109,0217,0652,0 ** pLDPo   

де Po – загальна сила; D – ВВП; L – населення; P – площа території. 

Т. Волгі, 

А. Бейлі 

[536; 736] 

Визначають як і С. Стрейндж реляційну, структурну та внутрішню силу: 

RP = (GDP + MS) / 2 

де RP реляційна сила; GDP – частка у ВВП групи країн; MS – частка у 

військових витратах групи країн.  

SP = (EC − RIA) – ΔSize 

де SP – структурна сила; EC – ресурси витрачені на міжнародну діяльність 

(військові витрати, витрати на дипломатичну діяльність, офіційна допомога 

іншим країнам); RIA – зовнішня торгівля / ВВП; ΔSize – зміна кількості країн 

у системі. 

DP = (DR − OR +/− PS − Social) / Pop 
де DP – внутрішня сила; DR – доходи центрального уряду; OR – дефіцит 

бюджету і витрати на обслуговування боргу; PS – підтримка голови уряду в 

парламенті та серед громадськості; Social – соціальна напруга (інфляція, 

безробіття, злочинність); Pop – населення 

 

Таблиця Л.4 

Індекс комплексної національної сили (Х. Анан і М. Хонхуа) 

Група Компоненти 

Економічні ресурси 

(вага у індексі наці-

ональної сили 0,2) 

ВВП за ПКС (довідково вони також подають інформацію про ВВП 

на душу населення та індекс потенціалу зростання – відношення 

темпів зростання економіки до середньосвітового) 

Людський капітал 

(0,1) 

Кількість років освіти у людей старше 15 років, помножені на 

кількість людей у робочому віці – 15-64 років 

Природні ресурси 

(0,1) 

Орна земля, річне використання прісної води, комерційне 

використання енергії, виробництво електроенергії (всі вагові 

коефіцієнти індикаторів у групі 0,25) 

Капітальні ресурси 

(0,1) 

Валові внутрішні інвестиції (вага 0,4), прямі іноземні інвестиції 

(0,3), ринкова капіталізація (0,3) 

Знання і трансфер 

технологій (0,2) 

Науково-технічні статті у міжнародних академічних публікаціях, 

патентні заявки резидентів, кількість персональних комп’ютерів, 

кількість комп’ютерів з ІР адресою в інтернеті, урядові витрати на 

дослідження і розробки (рівні вагові коефіцієнти 0,2) 

Ресурси уряду (0,1) Фіскальні витрати центрального уряду; 

Військові ресурси 

(0,1) 

Одна із складових – військові витрати, включаючи допомогу від 

донорів (вага 0,6) та неекономічний показник – чисельність 

військових 

Міжнародні 

ресурси (0,1) 

Експорт товарів та послуг (вага 0,3), імпорт товарів та послуг (0,3), 

надходження від роялті та ліцензій (0,2), платежі за роялті та 

ліцензії (0,2) 

Джерело: [372, с. 4-16, 20]. 
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Таблиця Л.5 

Індекс Китайської академії соціальних наук 

Група Компоненти 

Природні ресурси 

(ваговий коефіцієнт 

0,08) 

- Людські ресурси (кількість населення, тривалість життя, частка 

економічно активного населення, кількість студентів 

університетів на 10 000 населення); 

- земельні ресурси (площа території, площа обробленої землі, 

площа лісів), мінеральні ресурси (залізо, мідь, боксити); 

- енергетичні ресурси (вугілля, нафта, природний газ, енергія 

води). 

Можливості 

економічної 

діяльності (має 

найбільшу вагу 

0,28) 

- Сукупна економічна сила (ВВП, промислове виробництво 

(електроенергії, сталі, цементу, деревини), постачання продуктів 

харчування (виробництво зернових, ступінь самодостатності у 

зернових), постачання енергії (виробництво енергії, її 

споживання, нафтопереробні потужності), виробництво бавовни; 

- економічна сила на душу населення (ВВП на душу населення, 

промислове виробництво тих самих товарів на душу населення, 

постачання продуктів харчування (виробництво зернових, калорії 

на душу населення), споживання енергії) 

- ефективність виробництва (продуктивність суспільної праці, 

праці у промисловості, праці у сільському господарстві); 

- рівень матеріального споживання (споживання енергії на основі 

розрахунків ВВП);  

- структура (частка третинних галузей у ВВП). 

Можливості 

зовнішньоекономіч

ної діяльності 

(0,13) 

Зовнішньоторговельний оборот, експорт, імпорт; міжнародні 

резерви (сукупні та в розрізі валютні або золоті) 

Науково-технічні 

можливості (0,15) 

Частка досліджень і розробок у ВВП, кількість вчених та інженерів, 

те ж на 1000 населення, частка машин і транспортного обладнання 

у експорті, частка високотехнологічних товарів у експорті 

Рівень соціального 

розвитку (0,1) 

- Освіта (витрати на освіту на душу населення; частка людей, що 

навчаються у вищих навчальних закладах; частка людей, що 

навчаються у середніх навчальних закладах);  

- культура (писемність дорослих, кількість підписників газет на 

1000 осіб); 

- охорона здоров’я (витрати на душу населення, кількість людей на 

1 доктора, кількість людей на 1 медсестру);  

- зв’язок (кількість людей з телефоном на 100 осіб);  

- урбанізація (частка міського населення). 

Військові 

можливості (0,1) 

Військові витрати, експорт озброєння та 3 неекономічні показники 

Можливості 

державного 

регулювання (0,08) 

Частка витрат уряду у ВВП, частка витрат центрального уряду у 

ВВП, результати опитування 

Можливості 

зовнішньої 

політики (0,08) 

 

Джерело: [632]. 
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Таблиця Л.6 

Індексі комплексної національної сили Х. Шуофена 

Група Компоненти 

Матеріальна 

сила 

Тверді фактори, природні ресурси, економіка, наука і технологія, 

національна оборона 

Духовна сила Політика, зовнішні відносини, культура, освіта 

Координована 

сила 

Лідерство, управління 

Індекс 

середовища 

- Міжнародне середовище (структура світу, баланс сил); 

- природне середовище (природні ресурси, географічне положення, 

екологічні умови); 

- соціальне середовище (політична, економічна і соціальна системи та 

їх стабільність). 

Джерело: [632]. 

 

Таблиця Л.7 

Японський індекс комплексної національної сили  

Група Компоненти 

Здатність вносити 

внесок у міжнародне 

співтовариство 

Економічна міць, фінансова міць, наука і технології, валютно-

фінансові ресурси та 4 неекономічні компоненти 

Здатність до 

виживання 

Географічні умови, чисельність населення, природні ресурси, 

економічна міць та 3 неекономічні компоненти 

Можливості 

силового впливу 

Економічна міць, стратегічні матеріали та технології та 2 

неекономічні компоненти 

Джерело: [217, с. 7-10]. 

 

Таблиця Л.8 

Проект дослідження національної сили (М. Халуані) 

Група Компоненти 

Природні 

ресурси 

Територія, частка корисної території, запаси невідновлювальних 

енергоносіїв, внутрішнє виробництво критичних корисних копалин, 

залежність від імпортних корисних копалин, експорт корисних копалин 

Людські 

ресурси 

- Доступність (населення; демографічна структура, щільність і регіональний 

розподіл; частки населення із доступом до питної води, медичного 

обслуговування, навчальних закладів різного рівня, телефону та інтернету, 

житла, інфраструктури; дитяча смертність; тривалість життя; достатність 

харчування); 

- розвиток (індекс людського розвитку; витрати на освіту різного рівня, як 

частка у ВВП, на душу населення; частка зарахованих до університетів, 

зокрема до спеціальностей сфері точних наук, кількість дослідницьких 

установ). 

Військові 

можливості 

Включаючи військові витрати абсолютні та відносно ВВП 
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Продовж табл. Л.8 

Група Компоненти 

Національне 

виробництво 

- Інтелектуальні можливості (ефективність на академічних іспитах, 

фінансування досліджень і розробок у критичних напрямках, інвестиції в 

стратегічний людський капітал, кількість патентів, витрати на 

дослідження і розробки відносно ВВП, патенти в критичних технологіях, 

використання інновацій, кількість дослідницьких установ у сфері 

торгівлі та промисловості, частка студентів і випускників у сфері 

технологій); 

- технологія (доступність ІКТ, технологій у сфері транспорту, енергетики 

та екології, наявні виробничі потужності, витрати на дослідження і 

розробки в сфері критичних технологій, використання технологій 

відносно їх потенціалу, інноваційні потужності); 

- економіка, фінанси та ринки капіталу (ВВП: частки сільського 

господарства, промисловості та послуг, індекс економічної та фінансової 

свободи, заощадження, включаючи відносно ВВП, іноземні інвестиції, 

ВВП на душу населення та його зростання, частка приватних 

підприємств, виробничі потужності державних підприємств, доступність 

кредитування для приватних підприємств, експорт сільського 

господарства, промисловості та послуг, діяльність у рамках міжнародної 

кооперації, темпи приросту по важливих галузях, частка прямих і 

непрямих податків на торгівлю, частка податкових і неподаткових 

доходів). 

Джерело: [521]. 

Таблиця Л.9 

Метод стратегічної матриці 

Група Компоненти 

Управління  

Територія Площа, протяжність, довжина кордонів, узбережжя, ефективна 

територія 

Природні ресурси Мінеральні, земельні, водні, рекреаційні ресурси, сприятливість 

клімату, захищеність від природних лих, екологічні умови 

Населення Кількість, здоров’я, вікова і статева структура, міське та сільське 

населення 

Економіка ВВП, ВНП, частка у світовій економіці, ВВП на душу населення, 

торговельний баланс, ПКС національної валюти, основні 

торговельні партнери, структура експорту та імпорту, зокрема за 

рівнем технологічності, відношення ВВП до зовнішньої торгівлі, 

вага у фінансовій сфері, продовольча незалежність 

Культура і релігія  

Наука і освіта Рівень розвитку критичних технологій, комплексність науково-

технічного розвитку, рівень ІКТ, відповідність освітніх стандартів 

світовому рівню, писемність, обов’язкова середня освіта, 

чисельність студентів вищих навчальних закладів на 1000 осіб 

Армія  

Зовнішня політики  

Джерело: [504, с. 5, 9, 17, 23]. 
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Таблиця Л.10 

Індекс національної сили  

(М. Р. Хафезніа, С. Х. Заргхані, З. Ахмадіпор та А. Р. Ефтекхарі) 

Група 

показників 

Компоненти 

Економічні ВНП і ВВП на душу населення, ПІІ, частка продукції обробної 

промисловості у експорті, безробіття, частка продуктів харчування в 

імпорті, поточний рахунок платіжного балансу, міжнародні резерви, 

середні темпи зростання ВВП, частка ВВП у світі, індексу економічної 

свободи 

Політичні Індекс корупції та неекономічні показники 

Соціальні Тривалість життя, смертність дітей до 5 років на 1000 населення, частка 

населення з доступом до покращеного водопостачання та каналізації, 

медичні витрати на душу населення, кількість докторів на 1000 

населення, частка населення у працездатному віці (15-64 років), 

смертність серед породіль на 100 000 осіб, гендерне співвідношення у 

початковій та середній школі, індекс людського розвитку, кількість 

населення 

Культурні Тираж щоденних газет, кількість телевізорів, щоденних газет, 

комп’ютерів на 1000 населення; витрати на освіту відносно ВВП, 

писемність людей старше 15 років, писемність у жінок, міжнародні 

агенції віщання та 2 неекономічні показники 

Військові Військові витрати відносно ВВП, експорт озброєння та інші 

неекономічні показники 

Територіальні Площа території, довжина узбережжя, відновлювальні джерела прісної 

води, виробництво продуктів харчування, частка доріг із твердим 

покриттям, індекс сталості навколишнього середовища, довжинам 

залізничної мережі, запаси стратегічних мінералів, аеропорти та 

міжнародні порти, підтверджені запаси нафти, виробництво 

електроенергії на ГЕС 

Аерокосмічні  

Транснаціона

льні 

Експортні партнери, частка іноземців у населенні, кількість хвилин 

міжнародних телефонних переговорів на душу населення, участь у 

міжнародних організаціях, кількість прибулих туристів, відправлення 

пасажирів за кордон на 100 осіб, відправлення літаків та 3 неекономічні 

показники 

Науково-

технічні 

Кількість наукових та технічних працівників на 1 млн населення, індекс 

цифрової доступності, кількість винаходів на 1 млн населення, статті у 

науково-технічних журналах на 1 млн населення, частка витрат на 

дослідження і розробки у ВВП; кількість статей, нанотехнологічних 

статей та науково-технічних журналів у індексі ISI; високотехнологічний 

експорт, частка промисловості у ВВП, виробництво електроенергії на 

АЕС 

Джерело: [518]. 
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Таблиця Л.11 

Компоненти національної сили (корпорація RAND) 

Група Компоненти 

Національні 

ресурси 

- Технологія (ІКТ, матеріали, виробничі, біо-, транспортні, енергетичні та 

екологічні технології – доступ внаслідок внутрішніх виробничих 

можливостей, залучення інвестицій, торгівлі чи досліджень і розробок); 

- підприємства (державні та приватні інвестиції в дослідження і розробки, 

патентування в країні та за кордоном, патенти адаптовані для 

виробництва, створені прототипи, електронна коннективність бізнесу, 

дослідницькі організації в сфері торгівлі та промисловості); 

- людські ресурси (формальна освіта: державні та приватні витрати, 

кількість освітніх установ різного рівня, структура спеціалізацій, якість, 

студенти за кордоном; неформальна освіта: інтернет-сполучення, 

забезпеченість радіо і телевізорами на душу населення, читання газет, 

продажі книг на душу населення, кількість наукових публікацій та 

грантів); 

- фінансові та капітальні ресурси (заощадження: приватні заощадження 

відносно ВНП, офіційна допомога у розвитку, іноземні інвестиції; 

сукупне зростання: зростання ВНП, ВНП, ВНП на душу населення; 

секторальна динаміка: зростання у передових секторах та його 

розподіл); 

- природні ресурси (ресурси продуктів харчування, енергії, критичних 

матеріалів, рідкісних металів) – враховуються власні ресурси та 

доступність із зовнішніх джерел. 

Національна 

ефективність 

- Зовнішні обмеження (переважно неекономічні фактори, але також 

величина стратегічних природних ресурсів (яких бажають інші та по 

яких є зовнішня залежність), діаспора і економічна залежність); 

- інфраструктурні можливості (переважно неекономічні, але частково – 

сила соціальних груп); 

- фіскальні можливості держави (низька частка податків від міжнародної 

торгівлі та зовнішніх транзакцій у доходах уряду, високе 

співвідношення прямих і непрямих податків, низьке співвідношення 

неподаткових доходів до непрямих податків, контроль і доступ держави 

до ключових послуг, високе відношення доходів уряду відносно 

потенційного рівня – у схожих країнах); 

- захищеність від тиску груп інтересів (податкові пільги, субсидії, 

штрафні санкції можуть свідчити про невелику захищеність); 

- віртуальні ресурси (освітня методика, ідеологія що сприяє зростанню 

багатства, культурні норми, що сприяють досягненням тощо). 

Військові 

можливості 

Стратегічні ресурси (військовий бюджет, оборонно-промисловий 

комплекс тощо) і т. д. 

Джерело: [698, с. 5, 8-25, 29]. 
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Таблиця Л.12 

Деталізовані індекси національної сили 

Джерело Індекси 

К. Джерман 

[498; 536] 

Індекс сили мав вигляд: 

G = N (L + P + I + M) 

де G – національна сила; N – ядерні сили (ефективна вага 36,7%); L – 

територія (12%): площа, щільність населення, щільність залізниць; P – 

населення (11%): зайняте населення, технічна ефективність, зайняті у 

обробній промисловості, бонус за мораль, баланс постачань продуктів 

харчування; I – індустріальна база (39,6%): виробництво сталі, вугілля, 

бурого вугілля, нафти, гідроелектроенергії, бонус за директивну економіку, 

дефіцит / профіцит сталі, нафти, мінералів, машинобудування; M – розмір 

збройних сил (0,6%). 
Р. Кляйн 

[536, с. 116] 

Сила є суб’єктивним показником, але уряди діють не на основі 

суб’єктивного бачення сили, а не реальної сили. Це бачення доволі мінливе. 

Він запропонував таку формулу: 

Pp=(C+E+M) (S+W) 

де Pp – сприймаєма сила; C – критична маса: населення (вага у версії 1980 

р. 50) і площа території (50) + бонус за стратегічне розташування (10); E – 

економічна могутність: ВНП (100), енергія (20), мінерали (20), 

промисловість (20), зернові (20), торгівля (20); M – військова могутність 

(три неекономічні показники – в сумі 210); S – стратегічна мета країни (1); 

W – національна воля (1). Перший множник – це тверді фактори сили, 

другий – м’які. 

В 1992 р. вага військових можливостей була знижена практично вдвічі, 

критичної маси підвищена вдвічі, а вага натуральних економічних 

показників передана торгівлі, що відображає зміни у впливовості факторів 

після закінчення Холодної війни. 

А. Б. Качи-

нський [97, 

с. 133-134] 

Модифікація фахівців Міжамериканського військового коледжу має 

вигляд: 

Pp=(C+E+M)(S+W+Р) 

де Р – сила переконання політичного керівництва держави, його здатність 

повести за собою не тільки населення, а й союзників. 

[536, с. 120] Модифікація Ф. Ясухіто передбачала в економічній площині додавання 

природних ресурсів до компоненту критичної маси, а економічні 

можливості у нього включають ВНП, ВНП на душу населення, економічне 

зростання, зростання у промисловості, у сільському господарстві, силу 

бізнесу. 
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Таблиця Л.13 

Суб’єктивні методи оцінки національної сили 

Джерело Методи 

А. М. Шинн 

[536, с. 98; 

666] 

Проводив опитування студентів у сфері міжнародної політики. Замість 

оцінювання сили реальних країн, студенти мали оцінити силу 

гіпотетичних країн із заданими рівнями таких показників: населення, ВНП 

на душу населення, витрати на оборону у відсотках від ВНП. На цій основі 

він побудував регресію, яка оцінює силу країни на основі цих показників. 

Високий коефіцієнт множинної кореляції показав, що суб’єктивні оцінки 

базуються значною мірою на об’єктивних показниках [666]. У результаті 

він одержав формулу: 
Pt = 0,37 × POP

0,41 
× GNP

0,62 
× MIL

0,28
 

де Pt – загальна сила; POP – населення; GNP – ВНП на душу населення; 

MIL – частка військових витрат у ВВП 

Ж.-І. Каро 

[412; 536, 

с. 149] 

Здійснив опитування слухачів (середній вік 38 років), серед яких були в 

тому числі й економісти, військові та цивільні спеціалісти, з проханням 

оцінити силу країн у балах від 1 (найсильніша) до 15 (найслабша). Він 

також побудував регресії, що визначали вагу показників при побудові 

індексу сили країн. Регресія, що включала соціально-економічні чинники 

мала вигляд (коефіцієнт множинної кореляції становив 0,94): 

39,015,1)exp( ITGNPPower   

де Power – сила країни; GNP – ВНП країни за паритетом купівельної 

спроможності; IT – міжнародна торгівля 

М. Сувек 

[693] 

Проводив опитування обізнаних у даній сфері студентів щодо оцінки 

національної сили 40 країн, на основі чого визначав три групи факторів 

сили країн: політичні та військові, економічні, демографічні та 

територіальні. Для цього респонденти ранжували країни в порядку 

зменшення їх сили, а потім пост-фактум були побудовані економетричні 

моделі для визначення сили країн з показниками, з якими корелює цей 

вибір респондентів. 

 

Таблиця Л.14 

Критичні зауваження щодо методики оцінки національної сили 

Джерело Погляди 

Й. Сюетон [750] У випадку комплексної національної сили включення нових 

індикаторів не призводить до збільшення точності у вимірі сили 

Китаю 

[698, с. 3] Незважаючи на різні підходи у вимірі національної сили, найсильніші 

країни виявляються однаковими згідно різних методик 

М. Р. Хафезніа, 

С. Х. Заргхані, 

З. Ахмадіпор, 

А. Р. Ефтекхарі 

[518] 

У комплексних детальних методах існує проблема суб’єктивності при 

виборі важливості показників, відсутності даних по окремих 

показниках для багатьох країн 

Д. Дон [73] Вказує на слабкі сторони індексів та рейтингів: неповнота вхідних 

даних, обмежений перелік формалізованих показників, залежність від 

вибірки, включення суб’єктивних даних 
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ДОДАТОК М. ІНДИКАТОРИ ТВЕРДОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИЛИ КРАЇНИ 

 

Таблиця М.1 

Критика ВВП 

Аргументи проти ВВП [732, с. 3-9] Коментар автора 

Багато приватних послуг демонструють різницю у 

ринковій та суспільній вартості внаслідок різних 

ринкових неспроможностей, включаючи 

недосконалу конкуренцію, техніко-фізичні 

екстерналії тощо 

 

ВВП відображає не прогрес, а зростаючу вартість 

економічних змін (прогресу чи занепаду), тому 

ВВП і зростання багатства не обов’язково 

співпадають 

 

Люди мають базові потреби у повітрі, воді, їжі, 

сексі, схованці, компанії, повазі, свободі, 

відпочинку, просторі, спокої, чистому середовищі, 

доступі до природи. Товари та послуги розкоші не 

завжди їх дають, а часто використовуються для 

сублімації базових потреб, їх недосконалої заміни. 

Тому при зростанні ВВП (наприклад, в умовах 

урбанізації) може відбуватися й зниження 

добробуту як міри задоволення базових потреб 

Аргументи частково справедливі, 

наприклад, купівля розкішних 

товарів замість інвестицій у 

людський капітал навряд чи додає 

економічної сили країні 

На персональний добробут впливають й інші 

фактори крім доходу: зайнятість, стабільна сім’я 

(партнер), здоров’я, особиста свобода, друзі, 

приналежність до громади 

Це не так сильно впливає на 

економічну силу, але є й винятки: 

стабільність сім’ї сприяє 

демографічному розвитку та 

інвестиціям у людський капітал, 

зайнятість знижує ризик еміграції 

кваліфікованих кадрів, 

приналежність до громади сприяє 

відтворенню соціального капіталу 

тощо 

Почуття людини можуть справитися з обмеженою 

кількістю стимулів, тому після досягнення 

порогового рівня з’являється пресиченість і сум, 

або може бути залежність від змін (але на нашу 

думку, це мало знижує економічну силу: після 

задоволення базових потреб починають зростати 

інвестиційні можливості) 

 

ВВП погано враховує відпочинок, вони навіть 

конфліктують між собою, так як відпочинок має 

альтернативну вартість як втрати від відсутності 

продуктивної діяльності – наприклад, з поправкою 

на фактор відпочинку серед країн ОЕСР на перше 

місце виходили Нідерланди, зокрема, внаслідок 

поширеної практики часткової зайнятості 

Відпочинок не створює економічну 

силу, крім двох випадків: зниження 

витрат на відновлення людського 

капіталу, це резерви для додаткової 

економічної активності у разі 

необхідності з поправкою на 

забезпеченість засобами 

виробництва 
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Продовж табл. М.1 

Аргументи проти ВВП [732, с. 3-9] Коментар автора 

Не враховує нерівний розподіл доходів серед 

населення, ВВП внаслідок вищих цін сильніше 

враховує товари розкоші (в тому числі суто 

статусні), ніж товари для задоволення базових 

потреб; зростання ВВП як правило 

супроводжується збільшенням нерівності 

Нерівність доходу часто нейтральна 

відносно економічної сили: діють два 

протилежні ефекти: 

- погіршення іміджу країни, 

відсутність соціальних ліфтів та 

рівності економічних можливостей 

для конкурентного середовища; 

- значною мірою саме найзаможніші 

люди та їх представники мають 

вплив на міжнародній арені 

Для вимірювання суб’єктивного добробуту 

важливим є не тільки абсолютний дохід, а й 

відносний дохід відносно свого оточення чи 

іншої референтної групи 

 

Глобалізація і пов’язана з нею інформаційна 

відкритість і комерційні інтереси в медіа-рекламі 

впливають на суб’єктивно сприймаємий рівень 

цільового добробуту людей, добробуту 

референтної групи, порівняно з ким 

порівнюються свої доходи 

Оскільки йдеться про економічну 

силу країни, а не індивіда, то 

важливим є відносний ВВП на душу 

населення порівняно з передовими 

країнами; це іноді є критичним, 

наприклад, при відході від 

адміністративно-командної 

економіки, цільовий рівень життя 

підвищився, а економічні можливості 

впали, що створювало стимули для 

криміналізації економіки 

ВВП включає й товари, які купуються, але не 

практично використовуються 

Це може штучно завищувати 

економічну силу заможніших країн, з 

іншого боку в менш розвинутих 

країнах вищі втрати енергії внаслідок 

недосконалих технологій 

ВВП не охоплює неформальні транзакції, 

зростання ВВП іноді означає включення в 

ринковий оборот неформальної економіки 

(робота на присадибних ділянках, волонтерство, 

робота на дому, догляд за дітьми), а не стільки 

створення нових благ і може навіть послабляти 

соціальні зв’язки між людьми у громаді 

Саме тому як правило економічна 

сила країн з нижчим рівнем розвитку 

згідно ВВП є недооціненою 

ВВП не зменшується від забруднення 

навколишнього середовища, але зростає 

внаслідок витрат на відновлення природи 

Ці два аргументи є суттєвими, 

принаймні, якщо йдеться про 

потенціал економічної сили 

ВВП не враховує скорочення природних ресурсів 

ВВП враховує витрати на надання публічних 

послуг послуги (наприклад, на оборону), але 

витрати на них не завжди відображають ті 

переваги, які дають ці послуги, наприклад, у 

тоталітарних державах силові структури можуть 

бути використані й проти самого суспільства, а не 

тільки для забезпечення безпеки 

Це також може бути проблемою, але 

ми припускаємо, що кореляція між 

витратами та ефектом все ж відносно 

висока 
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Продовж табл. М.1 

Аргументи проти ВВП [732, с. 3-9] Коментар автора 

Високі рентні витрати сучасної економіки, які 

збільшують ВВП (наприклад, діяльність 

адвокатів) 

На нашу думку, це також є 

проблемою, але протилежні ефекти 

можуть частково компенсувати один 

одного: 1) в країнах, що розвиваються, 

йдеться про ренту корупційним 

чиновникам, 2) у розвинутих країнах 

йдеться про ренту адвокатам тощо 

Аргументи проти ВВП [513] Коментар автора 

ВВП не враховує ситуацію, що економічне 

зростання може відбуватися за рахунок 

зниження стандартів життя, наприклад, 

подолання наслідків катастрофи або хвороб 

Концепція національного багатства 

краще буде це враховувати 

ВВП не враховує нелегальну економіку Але нелегальна економіка, як правило, 

не додає економічної сили, якщо 

тільки правопорушення не спрямовані 

переважно на нерезидентів 

ВВП не враховує вартість активів Це краще відображає концепція 

національного багатства 

Аргументи проти ВВП [698, с. 1-2] Коментар автора 

ВВП не враховує зовнішнє середовище країни Наприклад, член економічного союзу у 

відносинах з третіми країнами є 

об’єктивно сильнішим 

ВВП не враховує здатність до інновацій у 

населення 

 

ВВП не враховує особливості економічних і 

соціальних інституцій 

Але довгострокове зростання ВВП як 

правило відображає цю якість 

ВВП не враховує якість бази знань Проте в умовах інформаційної 

відкритості знання становляться 

універсально доступнішими, що 

посилює якщо не найбідніші, то країни 

із середнім рівнем розвитку, які вже 

мають інфраструктуру для сприйняття 

та обробки цих знань 

Аргументи проти ВВП [52] Коментар автора 

ВВП не враховує ситуацію, що економічне 

зростання може відбуватися за рахунок 

зниження стандартів життя, наприклад, ведення 

бойових дій, охорона від злочинів або юридичні 

послуги з розлучення 

Концепція національного багатства 

краще буде це враховувати 

Зростання ВВП може відбуватися за рахунок 

накопичення зовнішнього боргу 

 

Зростання ВВП може відбуватися за рахунок 

спекулятивних доходів 

Чи кон’юнктурних доходів, які не є 

стійкими у довгостроковій перспективі 
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Продовж табл. М.1 

Аргументи автора проти ВВП  

Виробництво псевдоблаг, які призводять до зниження людського чи матеріального 

капіталу (товари, що провокують залежності, шкідливі для здоров’я, неякісні небезпечні 

товари тощо), втім якщо вони йдуть на експорт, то це послаблює економічну силу не 

країни-виробника, а країни-споживача 

ВВП включає витрати на підтримку життєдіяльності та економічної діяльності у гірших 

географічних умовах (наприклад, одяг і утеплення будинків у країнах з холодним 

кліматом, захист від затоплення в Нідерландах тощо) 

В сучасних умовах високий ВВП на душу населення не стільки сприяє демографічному 

відтворенню, скільки протидіє (але є й багато винятків) 

ВВП розраховується для території, а не резидентів (ВНД краще відображає економічну 

силу країни як сукупності резидентів чи громадян, а не території) 

Джерело: складено автором, якщо не вказано інакше у таблиці. 

Таблиця М.2 

Критерії на основі поправок до ВВП 

Джерело Метод 

Т. Сетлер, 

Т. Бернауер 

[657] 

Відносна сила визначається як різниця між логарифмами ВВП 

порівнюваних країн. 

Ч. Мереуца, 

Л. Л. Албу, 

М. Іордан, 

М. Н. Кіліан 

[591] 

Визначають економічну силу за логарифмом ВВП і поділяються за цим 

критерієм країни ЄС на 5 класів: А*, А, В, С, С* 

А. Вірмані 

[735, с. 2, 6-7] 

Розподіляє національну силу на два компоненти: потенціал сили 

(економічна сила і технологічні можливості – останні відображає ВВП 

на душу населення) і військові можливості. Нас цікавить індекс 

потенціалу сили, який розраховується за формулою: 

NPP = Y * y
α
 

де NPP – індекс потенціалу сили; Y – ВВП за ПКС відносно ВВП США; 

y – ВВП на душу населення відносно рівня США; α – параметр, що 

приймає значення від 0 до 1, як правило дорівнює 0,5 

Л. Гальперіна 

[48] 

Використовує індекс економічної потужності, який також поєднує 

відносний ВВП і ВВП на душу населення і розраховується за формулою 

(другий множник – це нормалізований ВВП на душу населення): 

min)log(max)log(

min)log()log(
*

GWP

GDP
 =EPI

GDPpcGDPpc

GDPpcGDPpc




 

де EPI – індекс економічної потужності; GDP – ВВП країни; GWP – 

світовий валовий продукт; GDPpc – ВВП на душу населення в країні; 

GDPpcmax – ВВП надушу населення в найзаможнішій країні світу; 

GDPpcmin – ВВП на душу населення в найбіднішій країні світу 

Дж. Пінсін 

[633, с. 11] 

Для визначення економічної сили використовує ВВП на душу населення 

та зростання реального ВВП 

К. Хьон [536, 

с. 159] 

Недосконалість ВВП на душу населення як індикатора технологічного 

розвитку (високий дохід внаслідок туризму або ресурсного експорту) 

Й. ван ден Берг 

[732, с. 11] 

Урахування ВВП відносно витраченого робочого часу 
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Таблиця М.3 

Індекс сталого економічного добробуту 

Поправки до ВВП Компоненти 

+ Послуги, які не 

враховує ВВП 

Робота на дому 

- Послуги, які не 

надаються 

споживачам 

- Соціальний та екологічний захист і відновлення: охорона 

здоров’я, втрати від ДТП, втрати від урбанізації;  

- витрати на підтримку існуючого рівня добробуту: пересування 

людей на роботу, реклама, тривалість та інтенсивність роботи. 

На нерівність 

доходів 

Нерівність між працівниками, зайнятими та незайнятими, 

чоловіками та жінками 

На несталість вироб-

ництва та споживання 

Втрати природних ресурсів, забруднення, парниковий ефект 

Джерело: [732, с. 12-13]. 

Таблиця М.4 

Індикатор справжнього прогресу 

Додатні компоненти Від’ємні компоненти 

- Приватне споживання, зважене на розподіл 

доходу; 

- використання товарів тривалого споживання; 

- вартість домашньої роботи та батьківства;  

- використання доріг; 

- вартість вищої освіти; 

- волонтерська робота. 

- Втрати від недозайнятості; 

- чистий експорт капіталу; 

- втрати від забруднення; 

- втрата природних ресурсів; 

- втрати від зміни сімейного статусу; 

- втрати від злочинності; 

- витрати на захист від забруднення; 

- втрати вільного часу; 

- втрати від поїздок на роботу; 

- втрати від ДТП. 

Джерело: [695]. 

Таблиця М.5 

Критерії на основі багатства 

Джерело Критерій 

О. С. Сухарєв 

[235] 

Пише про можливість розширення формули національного багатства, 

додатково включаючи інформаційно-культурний тезаурус, 

інституціональний та організаційний капітал, проте не вказуючи 

способи розрахунку останніх 

І. М. Бобух, 

В. О. Луцков 

[27] 

До національного багатства включають природно-ресурсний потенціал; 

людський потенціал; основний капітал, незавершене будівництво та 

оборотні кошти; елементи фінансового капіталу, інформаційний 

потенціал, а також квазібагатство у формі соціального, екологічного 

капіталу 

Credit Suisse 

Wealth Report 

[507, с. 5] 

Рахують безпосередньо або на основі приблизних оцінок багатство 

домогосподарств країн: фінансові активи та нерухомість мінус борги. 

Використовується офіційний валютний курс для порівняння між 

країнами (так як основна частина багатства сконцентрована в руках 

заможних, які є інтернаціонально мобільними). 



580 
  

Продовж табл. М.5 

Джерело Критерій 

Звіт про світове 

багатство 

Capgemini and RBC 

Wealth Management 

[713] 

Містить дані про кількість і статки мільйонерів (за інвестиційними 

активами: не включаються основне житло, колекційні товари, 

споживчі товари та товари тривалого користування) 

Е. де Сото [66] Вказує на здатність створювати капітал завдяки чітким 

правовідносинам. У багатьох країнах, що розвиваються є достатньо 

ресурсів і активів, обсяги власних збережень у 40 разів вищі за 

післявоєнну іноземну допомогу і набагато перевищують ПІІ. Проте 

будинки розташовані на землі, права власності на які не оформлені 

адекватно; невизначені обов’язки підприємств, які неінкорпоровані; 

виробництво може бути у зонах, непідконтрольних інвесторам. У 

результаті ці активи важко кому продати, крім як місцевим людям, 

які довіряють один одному. Активи важко використати як заставу 

для одержання кредиту чи запропонувати інвесторам для пайової 

участі. Це ускладнює оцінку багатства. 

 

Таблиця М.6 

Інші одномірні критерії економічної сили 

Джерело Критерій 

О. Л. Кузнецов, 

П. Г. Кузнецов і 

Б. Е. Большаков 

[116, с. 300-315] 

Проводять паралелі між ВВП і енергоспоживанням (споживання 

електроенергії прямо визначається у кВт-ч, іншого палива – з 

коефіцієнтом 0,2, продуктів харчування для людей та тварин – 0,05). 

У простому варіанті розраховується частка країни у світовому 

енергоспоживанні для визначення її могутності. Але також можуть 

враховуватися інші індикатори (наприклад, частка у світовому 

населенні) 

Б. Рассет, О. Мор-

гістер [518] 

Як критерій сили країни використовували також сукупне 

споживання енергії та палива 

К. Хьон  

[536, с. 72] 

Для періоду індустріальної цивілізації іноді використовували 

виробництво сталі як індикатор сили країни 

Дж. Д. Моєр  

[598, c.131] 

Споживання енергії не є адекватним показником сили у ХХІ столітті, 

застарілим є і виробництво сталі 

К. Хьон  

[536, с. 72] 

Припускає, що в умовах поширення ідеології енвайронменталізму, 

краще звертати увагу саме на відновлювальні енергетичні ресурси, 

що може поставити в рейтингу Бразилію і Канаду наступними після 

Китаю та США 

Х. К. Молеро і 

Ф. Пухол [596] 

Базують індекс економічної сили на кількості разів, коли країна 

згадується в журналі «Економіст» і вказують на низьку витратність 

його побудови 

Pew Research 

Center [502] 

Проводять періодичні або разові опитування громадськості у 

багатьох країнах щодо ставлення до різних країн. Одним з 

опублікованих показників є частка опитаних, які вважають той чи 

інший економічний центр світу економічним лідером світу 

С. Розен [648] Використовує як індикатор економічної сили доходи уряду. Проте 

К. Хьон вказує, що це штучно збільшує силу соціально-орієнтованих 

країн порівняно з ліберальними [535, с. 73]. 
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Продовж табл. М.6 

Джерело Критерій 

С. Н. Со-

колов [224] 

Методика визначення торговельної сфери впливу. Для кожної країни можна 

визначити головного торговельного партнера за експортом, імпортом або 

зовнішньоторговельним оборотом. Останній показник відносно ВВП країни 

визначає зовнішньоторговельну квоту головного торговельного партнера. У 

випадку, якщо вона вище 40%, йдеться про високу залежність (1 група), 20-

40% – середню (2); 10-20% – малу (3), а 10% – незначну (4) [223]. Після 

цього можна визначити кількість країн у кожній сфері впливу, а також 

сумарний експорт та імпорт країни-суб’єкта сили у своїй сфері впливу. 

 

Таблиця М.7 

Багатокомпонентні індекси економічної сили 

Джерело Погляди 

Ф. Фріден-

сберг [486, 

с. 182; 536] 

Використовує зважений індекс самозабезпеченістю сировиною для 

військових потреб: 40% у вугілля, 20% у нафти, 15% у заліза, по 4% у міді, 

свинцю, марганцю, сполук сірки, по 2% у цинку, алюмінію та нікелю, по 

1% у олова та матеріалів для стальних сплавів, по 0,5% у ртуті та сурми. 

Після множення на кількість населення він одержує індекс сили. 

В. Фукс 

[490; 536] 

Запропонував формулу: 

ЕР = (p
1/3 

× st + 3p
1/3 

× e) / 4 

де ЕР – економічна сила; p – населення; e – виробництво енергії відносно 

США; st – виробництво сталі відносно США. Використання кубічних 

коренів пояснюється спадаючою корисністю 

А. Ф. К. Ор-

ганскі,  

Дж. Куглер 

[536; 616] 

Розраховують національну (а фактично економічну) силу так: 

NP=(GNP+FA)RTR/TC 

де NP – національна сила; GNP – ВНП; FA – міжнародна допомога; RTR – 

фактичний рівень оподаткування; TC – потенційний рівень оподаткування, 

розрахований на основі регресії (фактори: експорт / ВНП, частка добувної 

промисловості у ВВП, сільськогосподарське виробництво) 

Х. Ю, 

Й. Ван 

[536, 

с. 205-206] 

Використовують формулу, яка враховує структуру економіки (хоча 

формально це також формула національної сили, вона базується суто на 

економічних показниках): 

CNS = (0,5 X1 + 0,79 X2 + X3) × F
0,5 

× D
0,5

, 

де CNS – комплексна національна сила; X1 – частка зайнятих у сільському 

господарстві; X2 – частка зайнятих у промисловості; X3 – частка зайнятих у 

сфері послуг; F – ВНП; D – споживання енергії 

А. Субра-

маньян 

[691, с. 41, 

44] 

Використовує формулу: 

IED=a1GDP+ a2TR+a3CR 

де IED – індекс економічного домінування / сили; GDP – частка країни у 

світовому ВВП (середня за валютним курсом і за ПКС); TR – частка країни 

у міжнародній торгівлі; CR – частка країни у чистих потоках капіталу світу 

(кумулятивний баланс поточного рахунку протягом 10 років відносно суми 

таких кумулятивних балансів країн, що мають профіцит поточного 

рахунку). Коефіцієнти aі дорівнюють 0,6; 0,35 та 0,05, відповідно, (ваги 

схожі на ваги у формулі квот МВФ) або 0,35; 0,6; та 0,05 (коефіцієнти, що 

визначають статус резервної валюти) 

Е. Озмен 

[617, c. 4] 

Для вимірювання розміру країни використовує її квоту в МВФ, яка 

відображає ВВП, транзакції поточного рахунку та офіційні резерви 
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Продовж табл. М.7 

Джерело Погляди 

В. Я. Асанович 

[12] 

Розраховує економічну могутність на основі енергоспоживання за 

формулою: 

Pe = Nηε 

де Pe – економічна могутність; N – повна потужність (сумарне 

енергоспоживання, включаючи продукти харчування, електроенергію, 

паливо для машин); η – коефіцієнт корисної дії; ε – якість управління 

С. Попов, 

В. Галицький 

[184] 

Базують методику аналізу економічної сили країни в межах регіону на 

таких показниках (відносно середніх показників по регіону): показники 

економічної сили країни в регіоні: відношення ВВП країни до 

середнього ВВП по регіону, різниця між ВНП і ВВП країни, 

конвертованість валюти країни в регіоні, частка товарів країни в 

структурі імпорту країн регіону, частка промислових товарів у 

структурі експорту країни, частка імпорту у ВВП країни, відношення 

зовнішнього боргу країн регіону під контролем даної країни до їх ВВП, 

відношення коштів держави на обслуговування зовнішнього боргу до 

приросту ВВП, та відношення золотовалютних резервів, поточних 

доходів бюджету та експортних доходів до короткострокової 

заборгованості. 

К. Басу, С. Де, 

Р. Гош і Швета 

[387] 

Розробили індекс економічної сили уряду на міжнародній арені, який 

враховує доходи уряду, валютні резерви з поправкою на статус 

національної валюти як резервної валюти, експорт товарів та послуг, 

людський капітал.  

А.О. Задоя [85] Розробив інтегральний показник впливу країни на світові економічні 

процеси як рейтинг на основі рейтингів за показниками ВВП, ВВП на 

душу населення, експорту товарів та експорту капіталу. 
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ДОДАТОК Н. ІНДИКАТОРИ М‘ЯКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИЛИ КРАЇНИ 

 

Таблиця Н.1 

Індекси м’якої економічної сили на основі опитувань 

Джерело Індекс 

[634] Anholt-Gfk Roper Nation Brands Index базується на опитуванні щодо 

іміджу 50 країн на основі 23 індикаторів, об’єднаних у категорії: експорт, 

урядування, культура і спадщина, люди, туризм, імміграція / інвестиції 

[582] FutureBrand також публікує Made in звіт, що показує вартість бренда 

країни походження товару, наскільки він впливає на вартість товарів, 

якщо вказано, що він вироблений у відповідній країні. Для цього 

проводиться опитування споживачів та експертів. Результати 

відрізняються від Country Brand Index. 

[352] Рейтинг Reputation Institute базується на онлайн-опитуванні споживачів 

серед громадськості країн G8 та включає такі складові: 

- ефективний уряд (вага 37,1%), включаючи прогресивну соціально-

економічну політику (6,1%), сприятливе середовище для бізнесу 

(5,2%); 

- привабливе середовище (36%); 

- розвинута економіка (26,9%), зокрема якість товарів та послуг (5,4%), 

освічена і надійна робоча сила (5,3%), відомі бренди (4,7%), 

технологічні досягнення (4,2%). 

К. Уітні, 

Д. Шамбо 

[744] 

К. Уітні та Д. Шамбо на основі опитувань дослідили п’ять аспектів 

м’якої сили в Східній Азії та США: безпосередньо економічну; пов’язані 

з економікою: людський капітал, культура; неекономічні: дипломатична 

репутація та політична система 

А. Старостіна, 

В. Кравченко, 

Г. Личова 

[226] 

«Центр економічних досліджень» при Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка за сприяння Міністерства економіки 

України та Міністерства закордонних справ України проводив 

анкетування посольств і торговельно-економічних місій України за 

кордоном 

Б. Йенеш 

[548] 

У результаті опитування студентів виокремлює 4 виміри іміджу країни: 

туризм, економіко-політична ситуація та громадська безпека, культура, 

люди  

[725, с. хі,14] Вимірювання м’якої сили можливе також за допомогою опитування 

респондентів, задаючи питання типу: «Де б Ви хотіли жити окрім Вашої 

країни?», «Товари з якої країни Ви би купували найбільше?», «Новинам 

та інформації з якої країни Ви довіряєте?» 
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Таблиця Н.2 

Методи на основі об’єктивних статистичних даних 

Джерело Метод 

Дж. Най 

[536; 612] 

Використовує близько 20 проксі-змінних для вимірювання м’якої сили 

по таких сферах: культура, освіта, глобальне охоплення, здоров’я, 

міжнародні відносини, технологія, подорожі та міграція. 

Brand Finance 

[602; 715] 

Компанія Brand Finance оцінює вартість національних брендів країн на 

основі ВВП та якісних показників. Якісні показники включають: товари 

та послуги, суспільство, інвестиції. 

Г. Тревертон, 

С. Джонс [725, 

с. хі,14, 17] 

М’яка сила може також поділятися на економічну, ідеалістичну та 

культурну. Індикаторами першої можуть бути іноземна допомога, 

торговельні партнери, обсяг торгівлі тощо. 

К. Суіні  

[536, с. 106] 

Додає змінні м’якої сили до Композитного індексу національних 

можливостей: культурна привабливість, внесок технологій. 

А. Нау  

[606] 

Експорт носіїв інформації із записом, експорт газет і журналів, 

кількість відправлень листів за кордон, кількість іноземних студентів. 

 

Таблиця Н.3 

Критичні зауваження щодо методів оцінки м’якої економічної сили 

Джерело Погляди 

К. Хьон  

[536, с. 51] 

Говорить, що за методом Дж. Ная багаті та великі країни будуть 

виглядати як ті, що мають більшу м’яку силу 

І. Радіков, 

Я. Лексютина 

[192] 

Зазначають, що у Британському індексі інституту уряду (Institute for 

Government) перші місця одержали Франція і Великобританія 

(розробник індексу), далі США, Німеччина, Швейцарія, Швеція, 

Данія, Австралія, Фінляндія 

Т. Циганкова, 

Т. Завгородня 

[263] 

Вказують, що можливо удосконалити методику оцінки бренда країни 

за рахунок комбінування методів опитування та об’єктивних 

статистичних показників, розширення кола охоплених країн, 

створення міжнародної недержавної організації для кращої 

об’єктивності оцінок 

К. Хьон  

[536, с. 51] 

Зазначає, що не вся тверда сила обов’язково матеріальна, а м’яка – 

нематеріальна 
 

 

 

 

http://brandfinance.com/
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ДОДАТОК П. РОЗПОДІЛ ТВЕРДОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИЛИ КРАЇН 

СВІТУ 

 

Таблиця П.1 

Ознаки послаблення розвинутих країн 

Джерело Погляди 

А. Субра-

маньян  

[691, с. 71, 74] 

Показує, що якщо в 1960-2000 р. лише 21 з 72 країн, що розвиваються (у 

його вибірці не враховані малі країни та нафтові експортери), тобто 29%, 

мали темпи економічного зростання на душу населення вищі ніж у США, 

то в 2000-08 рр. вже 76 з 89 – тобто 93%. Фактично відбувається 

конвергенція за рівнем доходу: бідніші країни виграють від припливу 

капіталу, доступності технологій, використання досвіду успішних країн у 

власній політиці та створенні інституцій 

Д. Джуліус 

[551] 

Оцінювала ще у стабільному 2005 р. три компоненти економічної сили 

США як спадаючі (купівельна спроможність, регуляторна сила, м’яка 

сила) і 2 як стабільні («батіг і пряник», гіперконкурентоспроможність) 

С. Ю. Пахо-

мов [176] 

Відзначає, що у 2000-11 рр. зменшувалася питома вага країн «Великої 

сімки» та єврозони за ВВП за ПКС порівняно з новими індустріальними 

країнами Азії, де також нижчий рівень безробіття 

А. Веріжніков 

[39] 

В 2009-10 рр. США мали проблеми із боргами, а Китай став другою 

світовою державою. Японія мала державний борг у 200% ВВП і ще одно 

десятиліття зростання стагнації. Бразилія та Туреччина стали 

регіональними наддержавами  

Я. М. Столяр-

чук [230] 

Новими центрами економічної влади можуть стати Китай, Індія, 

Бразилія, Індонезія, Сінгапур, Гонконг і декілька країн Близького Сходу, 

в яких формуються галузі шостого технологічного укладу 

М. В. Ледє-

нєва [122] 

Поступово зростала частка країн-новітніх ринків у рейтингу 500 

найбільших компаній журналу «Fortune» (34 у 2005 р. до 106 у 2012 р. – 

переважно це компанії з країн БРІК) 

Н. А. Навро-

цька [161] 

Зазначає, що з 1990 до 2012 р. знизилася частка розвинутих країн у 

світових заощадженнях з 79% до 48%, особливо це стосувалося США. 

О. В. Кузнє-

цов [118] 

Очікують на посилення ролі юаню 

Н. В. Резніко-

ва, М. М. Ві-

дякіна [197] 

Очікують на трансформацію міжнародної валютно-фінансової системи 

на багатополярну 

А. Апокін  

[9] 

Посилення ролі фондів суверенного багатства, недостатня прозорість і 

можлива нефінансова мотивація інвестицій призводили до занепокоєння 

США та ЄС щодо використання таких інвестицій для досягнення 

політичних цілей арабськими країнами, Китаєм, Росією 

Р. Каппел 

[552, с. 6]. 

Бразилія, Китай та Індія беруть участь у розробці технічних та 

економічних стандартів, кліматичній та енергетичні політиці й інших 

проблемах глобальної економіки, мають вплив у міжнародних 

економічних організаціях 

В. І. Якунін 

[348] 

У структурі державного бюджету розвинутих країн домінують витрати 

на охорону здоров’я (інституціональний та психологічний маркер 

минулого – люди похилого віку і консервація), а в країнах, що 

розвиваються – на освіту (маркер майбутнього – молодь і розвиток) 
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Продовж. табл. П.1 

Джерело Погляди 

[505, с. 9] Азіатським країнам належить першість у золотовалютних резервах 

Д. Шамбо 

[661, с. 156-

157] 

Вже у 2011 р. Китай мав другу у світі економіку, найвищі стабільні темпи 

економічного зростання протягом двох десятиліть і відповідав за 40% 

глобального економічного зростання, був найбільшим у світі споживачем 

енергії, найбільшим експортером товарів, і другим імпортером, третім 

найбільшим торговцем послугами, другим реципієнтом прямих іноземних 

інвестицій, п’ятим експортером прямих інвестицій, мав 4 з 10 найбільших 

банків світу за капіталізацією, найбільшим закордонним власником 

державного боргу США, мав найбільші золотовалютні резерви 

А. Анісімов 

[6] 

Висловлює підозри у занижених офіційних даних про величину економіки 

Китаю 

М. В. Ледє-

нєва [123] 

У 2012 р. Китай вже мав 73 компанії у рейтингу 500 найбільших компаній 

журналу «Fortune», для порівняння – США мали 132 компанії, Японія 68, 

Франція та Німеччина по 32, Великобританія 27 

Б. Айхенгрін 

[467, с. 13] 

Зазначає, що зміни в глобальному розподілі економічної сили створюють 

незвичні обставини і, відповідно, ризики. Наприклад, тепер вже потрібно 

бути занепокоєним через міжнародні ризики можливого різкого 

уповільнення економічного зростання в Китаї, падіння цін на нерухомість 

або незадоволень працівників 

[709, с. 3] До 2050 р. Китай суттєво випередить США за величиною економіки, 

США також поступиться другим місцем Індії, на четвертому опиниться 

Індонезія. Частка ЄС у світовому валовому продукті скоротиться до 10%. 

 

Таблиця П.2 

Ознаки збереження економічної сили країнами Заходу 

Джерело Погляди 

С. Хантін-

гтон [542] 

Ще в кінці 1980-х рр. С. Хантінгтон зазначав, що відчуття послаблення 

США було вже п’ятим з 1950-х рр. Значною мірою ці хвилі мали 

економічні причини. Перша хвиля була викликаний освітніми, науково-

технічними, зокрема космічними досягненнями та в 1,5 рази вищими 

темпами економічного зростання у СРСР у кінці 1950-х рр. Друга хвиля 

у кінці 1960-х рр. – зростанням економічної сили Європи та Японії. 

Третя– нафтовою кризою 1973 р. і посиленням ролі арабських країн. 

Четверта – переважно політичними факторами. П’ята – бюджетним і 

торговельним дефіцитом і конкуренцією з боку Японії. Він оптимістично 

давав оцінку цим хвилям: вони є лише стимулом, щоб мобілізувати 

зусилля і подолати труднощі. Відносно інших країн сила США 

багатомірна, у той час як сила інших потужних країн як правило 

викликана малою кількістю факторів (наприклад, Саудівська Аравія – 

нафтові резерви, Японія – обробна промисловість і фінансові ресурси). 

Останні вразливі у випадку деградації їх основного джерела сили 

(падіння цін на нафти, піднесення нових індустріальних країн), а різні 

типи сили лише частково можуть бути конвертовані одна в одну. Втрати 

ж позицій США в одній сфері не настільки критичні. 

Ю. Макогон, 

Є. Медведкіна 

[136] 

США, Японія, Німеччина, Франція та Англія контролюють практично 

80% ринку світових технологій у світі 
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Продовж. табл. П.2 

Джерело Погляди 

Я. М. Столяр-

чук [230] 

Зазвичай США, ЄС та Японія визначають тенденції розвитку економіки 

світу, а решта країн зазвичай підлаштовуються під стратегії їх ТНК, які 

контролюють найприбутковіші сфери бізнесу 

Дж. Най  

[610] 

Економіка США залишається високопродуктивною, посідає перші 

місця за витратами на дослідження і розробки, рейтингами 

університетів, нобелівськими лауреатами, індексом підприємництва, 

одне з перших місць у рейтингу конкурентоспроможності. 

[505, с. 13] Розвинений ринок цінних паперів і статус провайдера стабільності 

допомагає долару зберігати статус головної резервної валюти 

А. Субраманьян 

[691] 

На США одноосібно або разом з іншими країнами припадало 70% 

економічних санкцій після Другої світової війни з метою досягнення 

політичних цілей 

3. Сардар, 

М. В. Дэвис 

[213, с. 35] 

У 1998 р. США застосовували санкції проти 75 країн з населенням 52% 

від світового 

Г. Хафбауер, 

Дж. Шотт, 

К. Еліот, Б. Оугг  

[538, с. 125] 

З 1990-х рр. США залишаються основним ініціатором санкцій, хоча 

вже надають перевагу колективним санкціям, а не одностороннім 

Л. Е. Гринин 

[57] 

Є потенційні можливості для інтеграції ЄС з економіками 

пострадянського простору та Туреччиною 

Дж. Голдстоун 

[509] 

Ще у 2011 р. припускав, що якщо темпи економічного зростання у 

Китаї у 2010-2030 рр. знизяться до 5% на рік внаслідок демографічних 

та інших факторів, а в США вони становитимуть 2,5% на рік, то 

економіка Китаю у 2030 рр. все ще буде становити 2/3 економіки США 

Дж. Най  

[164] 

Навіть якщо Китай перевищить за ВВП США у 2030 р. їх економіки не 

будуть співставні за структурою. Тому можна припустити, що при 

визначенні економічної сили Китаю можна буде використати 

понижувальний модифікуючий коефіцієнт, враховуючи поширеність 

недостатньо розвинутих сільських районів, нижчий дохід на душу 

населення, старіння населення 

А. Субраманьян 

[691, с. 9] 

Якщо Китай випередить США за величиною економіки, він буде 

незвичним економічним лідером – країною з середнім рівнем розвитку: 

США та Великобританія в період їх домінування були одними з 

найбагатших країн 

Д. Шамбо 

[661, с. 8, 10, 

157] 

Вказує, що Китай реалізує свій глобальний вплив лише в декількох 

сферах: глобальна торговельна структура, глобальні енергетичні та 

сировинні ринки, глобальний туризм, глобальні продажі товарів 

розкоші, глобальна купівля нерухомості та кібер-хакерство. За межами 

цих сфер Китай мало впливає на глобальні події. Товари Китаю мають 

низьке міжнародне визнання брендів, лише частина компаній успішно 

функціонує за кордоном, ПІІ були лише п’ятими за розміром у 2010 р., 

Китай суттєво поступається іншим світовим центрам за обсягами 

закордонної допомоги (не входив у першу десятку донорів), посідав 

лише 28-е місце за глобальним індексом конкурентоспроможності у 

2011 р., 48-е за корупцією, 57-е за діловою етикою, 66-е за 

корпоративною звітністю. Сектор фінансових послуг та інноваційні 

галузі відстають від Заходу та інших передових країн Східної Азії 
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Продовж. табл. П.2 

Джерело Погляди 

Л. Е. Гринин 

[57] 

У недалекому майбутньому ніхто не зможе посісти місце США, оскільки 

не зможуть поєднати стільки аспектів лідерства як у США. Економіка 

Китаю не настільки інноваційна, занадто орієнтована на експорт, залежить 

від коливань багатих економік. Виправлення цієї ситуації за рахунок 

внутрішнього попиту ускладнене тим, що зростання продуктивності праці 

буде відставати від росту зарплат і конкурентоспроможність експорту 

знизиться, а темпи економічного зростання уповільняться 

[505, с. 9] «Доларова зброя» у вигляді найбільших обсягів золотовалютних резервів 

у руках Китаю не є настільки сильною зброєю, враховуючи залежність 

Китаю від попиту на ринках США та інших розвинених країн 

А.Субра-

маньян  

[691] 

Її можливе застосування призведе, до значних втрат капіталу та 

подорожчання юаню, що знівелює торговельний профіцит Китаю, а ФРС 

може бути навіть у виграші викуповуючи зобов’язання уряду США за 

зниженою вартістю 

Дж. Най  

[611] 

Говорить у такому випадку про ознаки «балансу фінансового терору» між 

основними економічними центрами внаслідок економічної 

взаємозалежності країн (аналог ядерної взаємозалежності від можливого 

знищення в умовах Холодної війни) 

 

Таблиця П.3 

Розподіл багатства домогосподарств по країнах, % 

Країна 2
0
1
8
 р

. 

2
0
1
4
 р

. 

2
0
0
0
 р

. 

Країна 2
0
1
8
 р

. 

2
0
1
4
 р

. 

2
0
0
0
 р

. 

США  31,0 31,8 36,7 Бельгія  0,9 1,0 1,0 

Японія  7,5 8,8 16,5 Нідерланди  1,1 1,0 1,1 

Китай (материковий) 16,4 8,1 4,0 Мексика  0,5 1,0 0,8 

Франція  4,4 5,8 3,9 Швеція  0,6 0,9 0,7 

Німеччина 4,6 5,4 5,0 Росія 0,7 0,8 0,3 

Великобританія  4,5 5,4 6,1 Індонезія  0,5 0,6 0,3 

Італія  3,3 4,8 4,7 Австрія  0,5 0,6 0,5 

Канада  2,6 2,9 2,1 Данія  0,4 0,5 0,4 

Австралія  2,4 2,7 1,2 Норвегія  0,4 0,5 0,3 

Іспанія  2,3 1,9 1,7 Греція  0,3 0,4 0,4 

Індія  1,9 1,4 1,0 Гонконг  0,5 0,4 0,5 

Республіка Корея  2,2 1,4 0,9 Сінгапур  0,4 0,4 0,3 

Швейцарія  1,1 1,4 1,1 Туреччина  0,3 0,4 0,4 

Тайвань  1,3 1,3 1,5 … … … … 

Бразилія  0,8 1,2 0,7 Україна  0,0 0,0 0,0 

Примітка: у 2018 р. оцінені дані станом на середину року. 

Джерело: [439; 507, c.22-25, 34-37]. 
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Таблиця П.4 

Сфери економічного лідерства, 2017 р.  

Центр сили як 

економічний 

лідер 

Найбільше респондентів 

вважали в 

Найменше респондентів 

вважали в 

США Республіці Корея (66%), Японії 

(62%), Ізраїлі (52%), Угорщині, 

США, В’єтнамі (51%) 

Німеччині (24%), Росії (27%), 

Австралії (28%), Великій Британії 

(31%), Канаді (32%)  

Китай Австралії (58%), Іспанії (48%), 

Франції (47%), Великій Британії 

(46%), Лівані (45%) 

Індії (11%), Туреччині (19%), 

В’єтнамі, Бразилії (17%), Японії 

(19%) 

ЄС Німеччині (25%), Йорданії, Тунісі 

(15%), Колумбії, В’єтнамі (14%) 

Індії (2%), Республіці Корея,  

Сенегалі, Лівані, Італії (3%) 

Японія Індонезії (17%), Бразилії, Перу 

(16%), Філіппінах (15%), Росії 

(14%)  

Республіці Кореї (1%), 

Нідерландах (2%), Танзанії, 

Швеції, Австралії (3%). 

Джерело: [502]. 

Таблиця П.5 

Існуючі оцінки сучасного розподілу твердої економічної сили між країнами 

Джерело Оцінки 

Група страте-

гічних оцінок 

ЦРУ [725, с. іx] 

США мали у 2005 р. 20% сукупної глобальної сили, ЄС та Китай – по 

14%, Індія – 9%, Бразилія, Південна Корея і Росія – по 2% 

А. Субра-

маньян [691, 

с. 191] 

Оцінки у довгостроковій динаміці. У 1870 р. розподіл економічної сили 

серед економічних лідерів: Великобританія 16%, Німеччина 9%, 

Франція 8%. У 1950 р. – США 23%, Росія 7%, Великобританія 4%. У 

1973 р. – США 18%, Японія і Німеччина по 7,5%. У 2010 – США 13%, 

Китай 12%, Японія 7%. У 2030 р. – Китай 17%, США 13%, Індія 7% 

А. Вірмані 

[735, с. 10-13, 

26] 

На основі потенціалу сили (фактично економічної) у 2005 р. визначає 

США, ЄС (80% від рівня США), Китай (25%) та Японію (27%) як 

глобальних гравців, а як регіональні сили Німеччину, Францію, 

Великобританію, Італію, Росію та Іспанію в Європі (і меншою мірою 

Нідерланди, Польщу, Бельгію, Австрію, Швецію, Швейцарію, 

Норвегію, Грецію), Індію, Республіку Корея та Австралію в Азії 

(Тайвань, Таїланд, Індонезію, Гонконг), Канаду і Бразилію в Америці 

(Мексику, Аргентину) і жодну в Африці та на Близькому Сході (або 

Південну Африку, Туреччину, Іран, Саудівську Аравію). Він також 

розглядає гіпотетичний варіант розподілу сили між ЄС та країнами-

членами навпіл. Тоді ЄС матиме потенціал сили 40% а не 80% від 

США, а Німеччина матиме менший потенціал сили ніж Канада 

[504, с. 17] За методом стратегічної матриці у 2008 р. виділяли економічні 

наддержави з ВВП за ПКС понад 5 трлн. дол. (ЄС, США, Китай), великі 

сили – понад 1,5 трлн дол. (Японія, Індія, Німеччина, Великобританія, 

Франція, Італія, Росія, Бразилія), регіональні сили – понад 150 млрд дол. 

(наприклад, Республіка Корея, Канада Мексика, Іспанія), решта є малими 

країнами 
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Продовж табл. П.5 
Джерело Оцінки 

О. Арін  

[10, с. 253-

254] 

Визначає у 2000 р. наявність таких регіональних полюсів: жодного у 

Латинській Америці, Східній Європі та Західній Європі , (Бразилія не 

набагато переважала Мексику, Росія – Польщу, а Німеччина – 

Великобританію), ЮАР в Африці, Туреччина на Близькому Сході, Японія 

в Східній Азії, Росія в СНД 

Л. Гальперіна 

[48] 

За індексом економічної потужності країни мали такі значення у 2011 р.: 

США 18,5%, Японія 5,2% Німеччина 3,5%, Великобританія 2,7%, Франція 

2,6%, Росія 2,3%, Італія 2,1%, Іспанія 1,6%, Канада 1,6%, Україна 0,3% 

А.О. Задоя  

[85] 

Рейтинг за інтегральним показником впливу країни на світові економічні 

процеси: США, Німеччина, Японія, Франція, Велика Британія, Канада, 

Нідерланди, Гонконг, Сінгапур, Австралія тощо. 

Capgemini, 

RBC Wealth 

Management 

[501; 713] 

В 2014 р. кількість мільйонерів становила (в тис.) у США 4351, Японії 2452, 

Німеччині 1141, Китаї 890, Великобританії 550, Франції 494, Швейцарії 343, 

Канаді 331, Австралії 226, Італії 219, Індії 198, Нідерланди 190, Республіці 

Кореї 189, Іспанії 178, Саудівській Аравії 161, Бразилії 161, Росії 155, 

Кувейті 141, Гонконгу 138, Норвегії 127, Мексиці 125, Тайвані 125, Австрії 

114, Аргентині 111, Сінгапурі 107. Порівняно з 2013 р. найбільше зростання 

відбулося у Індії (26%), Китаї (17%), Кувейті (12%), Тайвані (12%), 

зменшення – у Бразилії (-6%), Мексиці (-4%), Росії (-3%). Інвестиційні 

активи мільйонерів становили в 2014 р. (2010 р.) у Північній Америці 16,23 

трлн дол. (11,64), АТР 15,82 (10,82), Європі 12,97 (10,19), Латинській 

Америці 7,66 (7,27), Близькому Сході 2,28 (1,65), Африці 1,44 (1,15). 

С. Н. Соко-

лов [224] 

Визначає розміри торговельних сфер впливу країн. Серед 245 країн 44 він 

відносив до американської торговельної сфери впливу, на другому та 

третьому місці помітно відстають німецька та китайська. З часом 

американська торговельна сфера впливу зменшувалася (ще у 2009 р. 

нараховувала 56 країн, у 2011 р. – 48 країн). Наприклад, до іншої сфери 

впливу перейшли Бразилія, Індія, Японія тощо. В сфері впливу Німеччина 

23 країни. З часом вона також зменшувалася (у 2009 р. 27 країн, у 2011 р. 

23 країни). В сфері впливу Китаю 16 країн / територій. Сфера впливу 

Китаю динамічно зростає (у 2009 р. 27 країн, у 2011 р. 38 країн). 

В сфері впливу Франції входили в сукупності 13 країн, Росії – 12, Японії – 

9, Італії – 8, Австралії – 6, Саудівської Аравії, ПАР і Великобританії – по 5, 

Індії і Бразилії – по 4, Іспанії, Португалії, Сінгапуру, Бельгії – по 3 країни. 

По 1-2 країні мали у своїй сфері впливу: Таїланд, Кенія, Фіджі, Венесуела, 

Малайзія, Фінляндія, Хорватія, Пакистан, Україна, Джибуті, Туреччина, 

Тринідад і Тобаго, Південна Корея, Нігерія, Сирія, Ірак, Греція, Сербія, 

Канада, ОАЕ, Нідерланди. Детальніше склад торговельних сфер впливу 

вказаний у табл. М.3. 

Середньозважена зовнішньоторговельна квота метрополії в своїй сфері 

впливу найбільша у ЮАР (40,3%), Росії (21,1%), Португалії (20,6%), 

найменша – у Бельгії (6,6%), Франції (7%), Сінгапуру (9,1%). По кожній 

сфері впливу С. Н. Соколов розрахував частку експорту та імпорту в та з 

метрополії та різницю між ними: сфери впливу поділені на: 

- імпортні (різниця менше -10%, переважає імпорт з метрополії): 

саудівська, південноафриканська, португальська, російська, індійська, 

бразильська та сінгапурська; 

- експортні (понад 10%): американська, італійська та бельгійська; 

- рівноважні (між -10% і 10%) – решта сфер. 
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Таблиця П.6 

Індекс твердої економічної сили країн у 2015 р., % 

№ Країна HEP № Країна HEP № Країна HEP 

1 Китай 19,97 58 Узбекистан 0,17 115 Ботсвана 0,024 

2 США 19,82 59 Еквадор 0,16 116 Нікарагуа 0,024 

3 Індія 5,07 60 Угорщина 0,16 117 Чад 0,022 

4 Німеччина 3,64 61 Греція 0,15 118 Намібія 0,021 

5 Японія 3,48 62 Ангола 0,15 119 Малі 0,021 

6 Великобританія 2,85 63 Судан 0,14 120 Буркіна-Фасо 0,021 

7 Бразилія 2,80 64 Куба 0,14 121 Маврикій 0,021 

8 Франція 2,39 65 Ефіопія  0,14 122 Вірменія 0,020 

9 Росія 2,15 66 Україна 0,13 123 Таджикистан 0,020 

10 Індонезія 2,07 67 Кенія 0,13 124 Ямайка 0,020 

11 

Республіка 

Корея 1,71 68 

Домініканська 

Республіка 0,12 125 Кіпр 0,019 

12 Італія 1,68 69 Азербайджан 0,12 126 Мадагаскар 0,019 

13 Мексика 1,66 70 Білорусь 0,113 127 Албанія 0,019 

14 Канада 1,55 71 М’янма 0,11 128 Бенін 0,018 

15 Австралія 1,29 72 Танзанія 0,11 129 Ісландія 0,018 

16 Туреччина 1,26 73 Гватемала 0,11 130 Македонія 0,018 

17 Іспанія 1,18 74 

Словацька 

Республіка 0,10 131 Гаїті 0,017 

18 Нігерія 1,09 75 Панама 0,087 132 Руанда 0,016 

19 Іран 1,04 76 Болгарія 0,084 133 Молдова 0,016 

20 

Саудівська 

Аравія 1,02 77 Уругвай 0,081 134 Габон 0,014 

21 Аргентина 1,00 78 Коста-Рика 0,081 135 Нігер 0,013 

22 Польща 0,76 79 Ємен 0,078 136 

Киргизька 

Республіка 0,013 

23 Нідерланди  0,76 80 Ліван 0,078 137 Гвінея 0,0096 

24 Єгипет 0,75 81 Йорданія 0,074 138 

Багамські 

Острови 0,0091 

25 Філіппіни 0,74 82 Туніс 0,074 139 Сьєрра-Леоне 0,0077 

26 Пакистан 0,72 83 Кот-д’Івуар 0,066 140 Того 0,0075 

27 Таїланд 0,66 84 Гана 0,065 141 Республіка Конго 0,0074 

28 Швейцарія 0,59 85 Болівія 0,064 142 Мавританія 0,0072 

29 Венесуела 0,56 86 Литва 0,059 143 Суринам 0,0072 

30 ОАЕ 0,54 87 Оман 0,058 144 Малаві 0,0069 

31 Малайзія 0,53 88 Камерун 0,056 145 Есватіні 0,0068 

32 Швеція 0,51 89 Парагвай 0,054 146 Фіджі 0,0068 

33 Колумбія 0,51 90 Хорватія 0,053 147 Бурунді 0,0059 

34 Бангладеш 0,47 91 Уганда 0,053 148 Гайана 0,0054 

35 Бельгія 0,45 92 Непал 0,050 149 Лесото 0,0047 

36 Сінгапур 0,44 93 Афганістан 0,047 150 Барбадос 0,0047 

37 ПАР 0,44 94 Словенія 0,046 151 

Екваторіальна 

Гвінея 0,0046 

38 В’єтнам 0,38 95 

Тринідад і 

Тобаго 0,045 152 Еритрея 0,0046 
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Продовж табл. П.6 

№ Країна HEP № Країна HEP № Країна HEP 

39 Румунія 0,38 96 Сальвадор 0,040 153 Мальдіви 0,0045 

40 Австрія 0,37 97 Камбоджа 0,038 154 Бутан 0,0034 

41 Ізраїль 0,37 98 Замбія 0,038 155 Ліберія 0,0024 

42 Норвегія  0,35 99 

Демократична 

Республіка 

Конго 0,037 156 

Сейшельські 

Острови 

0,0022 

43 Перу 0,35 100 Люксембург 0,036 157 ЦАР 0,0021 

44 Алжир 0,34 101 Бахрейн 0,036 158 Кабо-Верде 0,0021 

45 Чилі 0,33 102 Латвія 0,033 159 Беліз 0,0021 

46 Ірак 0,32 103 Гондурас 0,032 160 Сент-Люсія 0,0020 

47 Казахстан 0,30 104 Естонія 0,032 161 Гвінея-Бісау 0,0016 

48 Данія 0,27 105 Туркменістан 0,030 162 Вануату 0,0011 

49 Катар 0,25 106 Грузія 0,028 163 

Сент-Вінсент і 

Гренадіни 0,0011 

50 Португалія  0,21 107 Зімбабве 0,028 164 Самоа 0,0011 

51 Фінляндія 0,20 108 

Папуа-Нова 

Гвінея 0,027 165 Гамбія 0,0010 

52 Шрі-Ланка 0,20 109 Мозамбік 0,026 166 

Соломонові 

Острови 0,0010 

53 Нова Зеландія 0,20 110 Лаос 0,026 167 

Коморські 

Острови 0,0010 

54 Ірландія 0,20 111 Сенегал 0,026 168 Домініка 0,0007 

55 

Чеська 

Республіка 0,19 112 Бруней 0,025 169 

Сан-Томе і 

Принсіпі 0,0007 

56 Марокко  0,18 113 Монголія 0,025 170 Тонга 0,0006 

57 Кувейт 0,17 114 Лівія 0,024 171 Кірибаті 0,0005 

Джерело: розраховано за [748]. 
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Таблиця П.7 

Динаміка часток груп слів (за типами країн, регіонами та галузями) у 

назвах наукових робіт у сфері міжнародної економіки у різні роки, ‰ 

Групи і підгрупи слів 

1
9
6
0
-8

0
 

1
9
8
0
-9

0
 

1
9
9
1
-9

6
 

1
9
9
7
-2

0
0
0
 

2
0
0
1
-0

3
 

2
0
0
4
-0

6
 

2
0
0
7
-0

8
 

2
0
0
9
-1

0
 

Країни 12,99 13,55 21,10 25,30 27,73 27,02 27,70 28,37 

- розвинуті  7,01 6,57 10,67 12,67 11,36 10,05 8,55 9,50 

- що розвиваються 3,44 4,81 7,67 7,76 11,81 12,63 14,25 14,49 

- Західна Європа 3,86 2,93 5,15 7,95 7,13 6,95 5,27 6,68 

- Центральна та Східна Європа 0,88 0,86 2,01 2,51 3,03 2,32 2,38 2,12 

- Азія 2,90 3,46 6,66 7,73 9,62 9,65 11,60 11,29 

- Латинська Америка 0,76 1,85 2,49 2,12 2,73 2,95 2,58 2,33 

- Африка 1,02 0,89 1,16 0,43 1,52 2,02 1,67 2,16 

Примітка: жирним курсивом позначені максимальні значення для груп слів. 

Джерело: розраховано автором на основі пошукової системи наукових робіт RePEc [640]. 

Таблиця П.8 

Кількість слів у назвах наукових робіт (країни і регіони світу) 

Регіон світу Слова 

Західна 

Європа 5537 

європейський 1934, Німеччина 680, Франція 497, Італія 324, 

Великобританія 382 + Лондон 606, Швеція 211, Ірландія 141, Нідерланди 

137, Іспанія 118, Швейцарія 95, Фінляндія 94, Португалія 39, Австрія 36, 

Греція 119, Бельгія 65, Данія 24, Норвегія 35 

Центральна 

та Східна 

Європа 1116 

Росія 283, Польща 142, Чехія 100, Угорщина 93, Болгарія 74, Туреччина 

157, Словенія 41, Україна 37, радянський 65, ЦСЄ 34, Албанія 33, СНД 29, 

Хорватія 28 

Америка 

3539 

американський 723, США 300, Канада 885, латинський 420, Бразилія 383, 

Мексика 316, Колумбія 104, Уругвай 58, Карибський 52, Чилі 40, Аргентина 

137, НАФТА 35, МЕРКОСУР 32, Болівія 32, Еквадор 22 

Азія 4953 Азія 861, Китай 1234, Індія 657, Японія 748, Сінгапур 69, Гонконг 76, Корея 

182, Тайвань 146, Філіппіни 100, В’єтнам 81, Таїланд 73, Малайзія 62, 

Індонезія 115, азіатський 63, Бангладеш 65, Пакистан 118, Ізраїль 50, Іран 49, 

арабський 43, АСЕАН 63, Перу 27, Камбоджа 25, Шрі-Ланка 23, Непал 23 

Австралія і 

Океанія 848 

Австралія 549, Нова Зеландія 139, Тихоокеанський 160 

Африка 1363 Африка 800, Нігерія 65, Єгипет 62, Гана 47, Малаві 46, Уганда 36, Кенія 58, 

Ефіопія 32, Замбія 28, Марокко 27,Зімбабве 26, Танзанія 24, Малі 24, 

Мадагаскар 24, Мозамбік 22, Туніс 22, Камерун 20 

Примітка: поряд вказана кількість випадків, коли слово зустрічається у назвах наукових 

робіт з міжнародної економічної тематики. 

Джерело: розраховано автором на основі пошукової системи наукових робіт RePEc [640]. 
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ДОДАТОК Р. РОЗПОДІЛ М’ЯКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИЛИ КРАЇН СВІТУ 

 

Таблиця Р.1 

Класифікація FutureBrand країн за рівнем м’якої економічної сили  

Тик 

країн 

Ознака Приклади 

Звичайні Мають імідж гірше середнього за 

критеріями статус та досвід 

Росія (31-е місце), Бразилія (43-е), 

Польща, Індонезія, Іран, Україна (74-е 

передостаннє місце), Нігерія 

Статусні Важлива роль у системи цінностей, 

якості життя та потенціалу бізнесу 

Лише Бельгія, Катар та Бахрейн 

Досвід-

чені 

Асоціації із спадщиною і 

культурою, туризмом та 

походженням товарів 

Іспанія, Китай (28-е), Індія (50-е), 

Єгипет, Мексика 

Країни-

бренди 

Мають імідж краще середнього за 

критеріями статусу і досвіду,  

з 75 охоплених країн лише 22 країни 

мають позитивний бренд, що надає їм 

конкурентні переваги при виборі, куди 

поїхати, з ким мати бізнес тощо 

Джерело: [437, с. 5, 7, 42-46]. 

Таблиця Р.2 

Оцінки м’якої економічної сили країн 

Джерело Оцінки 

[500] Згідно рейтингу Anholt-Gfk Roper Nation Brands Index, у 2014 р. лідерами 

були такі країни: Німеччина, США, Великобританія, Франція, Канада, 

Японія, Італія, Швейцарія, Австралія, Швеція 

[602; 715] Компанія Brand Finance називає США найдорожчим брендом (19,7 трлн дол.), 

далі Китай (6,3 трлн дол.), Німеччина (4,1 трлн дол.), Великобританія (3 трн 

дол.), Японія (2,5 трлн дол.). Іран є найбільш зростаючим брендом (59%), як і 

Камерун (+50%). Україна – з найбільшим зменшенням вартості (-45% до 44 

млрд дол. до 68 місця), як і Перу (-33%), Росія (-31% до 810 млрд дол. і 18-го 

місця). Найсильнішим за якісними характеристиками брендом є Сінгапур, 

далі Швейцарія, Об’єднані Арабські Емірати. Лідери за інвестиційним 

виміром бренда – Сінгапур, Швейцарія, Гонконг 

[705] За рейтингом Good Country Index у лідерах були: Ірландія, Фінляндія, 

Швейцарія, Нідерланди, Нова Зеландія, Швеція (як бачимо відносно невеликі 

країни – це викликано тим, що багато складових індикаторів взяті відносно 

розміру економіки), Великобританія, Норвегія, Данія, Бельгія, Франція, 

Канада, Німеччина, Австрія, Австралія. США знаходяться лише на 21-му 

місці, Японія на 25-му, Бразилія на 49-му, Індія на 81-му, Росія на 95-му, 

Україна на 99-му, Китай на 107-му (всього рейтинг охоплює 125 країн) 

О. В. Ми-

хайлов-

ська [150] 

За допомогою інфометричного підходу розраховує інформаційно-

інвестиційну функцію (IIF) та обсяг інвестиційної інформації (Q) про країни у 

2008 р. Комплексно ці два індикатори враховуються за допомогою карти 

інформаційного потенціалу у формі діаграми розсіювання. Положення країни 

зверху праворуч (як у Китаю, Японії, Індії та США) на ній означає кращі 

шанси країни залучити більші обсяги інвестицій. Україна знаходилася 

навпаки серед країн у протилежному куті карти 

http://brandfinance.com/


595 
  

Продовж табл. Р.2 

Джерело Оцінки 

О. В. Ми-

хайловська 

[149] 

Вказує питому вагу країн у повідомленнях Reuters, Bloomberg та 

Finance.Yahoo (як позитивних, так і негативних): переважає інформація 

про Китай, Японію та США, далі з відривом про Францію, Німеччину, 

Великобританію 

[582, с. 16-

17] 

Популярність країн походження товарів згідно звіту «Зроблено в» (Made 

in) компанії FutureBrand у 2015 р. була такою: на першому місці США, 

далі Франція, Німеччина, Японія, Італія, Великобританія, Швейцарія, 

Швеція, Китай, Південна Корея, Іспанія, Бельгія, Туреччина, Індія, 

Фінляндія, Австралія, Нова Зеландія, Бразилія, Данія, Мексика. Як ми 

бачимо, частина країн, що розвиваються, випереджають навіть низку 

розвинутих країн. По галузях лідери відрізняються: 

- продукти харчування і напої: Франція, Італія, Іспанія, США, Японія; 

- товари особистого догляду: США, Франція, Швейцарія, Великобританія, 

Німеччина; 

- автомобілі: Німеччина, Японія, США, Італія, Великобританія; 

- електроніка: Японія, США, Німеччина, Республіка Корея, Китай; 

- модні вироби: США, Італія, Франція, Великобританія, Японія; 

- товари розкоші: Швейцарія, Франція, Італія, Великобританія, США. 

[396] У сфері туризму Bloom Consulting публікує звіт Countries Regions and 

Cities Country Brand Ranking Tourism Edition. На першому місці за 

рейтингом знаходилися США, далі йдуть Іспанія, Німеччина, Гонконг, 

Франція, Таїланд, Австралія, Макао, Китай, Італія. Україна знаходилася на 

74-му місці (в Європі на 29-му). Туристи за допомогою онлайн-пошуку 

більше цікавляться Азією, а точність стратегії національних туристичних 

організацій краща в Європі 

А. Р. Кардо-

зо, П. Гім-

марес, 

К. Ф. Зім-

мерманн 

[411] 

Розрахували, що у 1991-2006 рр. частка Європи у наукових статтях з 

економічної тематики у рейтингу Econlit та SSCI поступово зростала і 

майже наздогнала Північну Америку. З кінця 1990-х рр. із зростанням на 

третє місце вийшла Азія, але суттєво ще відстає від регіонів-лідерів. У 

2006 р. частки регіонів у статтях у журналах, що весь час перебували у 

базах даних, були такими: Північна Америка 48,25%, Європа 38,07%, Азія 

7,7%, Океанія 3,52%, Інша Америка 1,09%, Африка 1,02%. Проте 

пропорції у журналах, що увійшли в бази даних з 2000 р. відрізнялися: 

Європа 55,02%, Північна Америка 33,02%, Океанія 4,98%, Азія 3,75%, 

Інша Америка 1,42%, Африка 0,32%. Тобто явно сильнішою виглядає 

Європа. З іншого боку, індекс цитування авторів з Північної Америки 

вищий ніж з Європи відносно їх часток у статтях. Якщо розглянути 

ситуацію по країнах-лідерах, то в усіх журналах, що весь час були у базах 

даних у 2002-06 рр., частки були такими: США 51,36%, Великобританія 

11,78%, Німеччина 5,4%, Канада 4,79%, Франція 3,55%, Австралія 3,39%, 

Іспанія 3,31%, Нідерланди 3,16%, Швеція 2,57%, Японія 2,41%, Ізраїль 

1,3%, Бельгія 1,25%, Норвегія 1,16%, Швейцарія 1,16%, Данія 1%, Австрія 

0,8%. Цікаво, що науковий економічний вплив ряду країн помітно вищий 

за їх частку у ВВП світу: Великобританія випереджає Німеччину, Канада 

Францію, Швеція Японію. Але порівняно з 1991-95 рр. найбільше зросла 

частка у Іспанії (2,43 п. п.), Німеччині (2,32 п. п.), Франції (1,86 п. п.), 

Італії (1,44 п. п.), а у відносному вимірі також у Данії, Швеції, проте 

помітно впала у США (-11,08 п. п.) та Канаді (-1,78 п. п.). 
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Продовж табл. Р.2 

Джерело Оцінки 

К. Уітні, 

Д. Шамбо 

[744, с. 7-9, 

16, 35] 

У 2008 р. провели дослідження м’якої сили основних впливових країн 

Східної Азії (Китай, Японія та Республіка Корея) та США на основі 

опитування громадськості цього регіону. Наприклад, за шкалою від 0 до 1, 

(м’яка) економічна сила: 

- США в Азії становила від 0,7 (в Японії) до 0,8 (В’єтнамі); 

- Японії – від 0,68-0,71 (США, Китаї, Республіці Корея) до 0,77-0,81 

(Індонезії, В’єтнамі); 

- Китаю – від 0,52-0,57 (США, Японії та Республіці Корея) до 0,70-0,73 

(Індонезії та В’єтнамі); 

- Республіки Корея – від 0,5 (США) до 0,66-0,68 (Китаї, Індонезії, 

В’єтнамі). 

США та Японія випереджають інші дві країни. Китай трохи випередив 

Республіку Корею за критеріями сприймаємої економічної важливості для 

інших країн, міжнародної конкурентоспроможності та економічного впливу 

у Азії. Економічна впливовість США і Китаю в регіоні оцінюється як 

схожа, проте більші економіки (США, Китай, Японія) вважають, що вплив 

Китаю сильніший, а менші (Корея, В’єтнам, Індонезія) – навпаки. 

 

Таблиця Р.3.  

Кількість економічних повідомлень по країнах / економіках у 2015 р. 

Країна Pi Країна Ni Країна Pi+Ni 

США 767 США 609 США 1376 

Китай 320 Китай 297 Китай 617 

Німеччина 199 Греція 120 Німеччина 308 

ЄС 195 Великобританія 117 Великобританія 304 

Великобританія 187 Німеччина 109 ЄС 271 

Росія 185 Японія 97 Росія 259 

Індія 175 ЄС 76 Індія 236 

Канада 132 Росія 74 Японія 215 

Японія 118 Канада 64 Канада 196 

Австралія 114 Іспанія 64 Греція 162 

Нова Зеландія 109 Індія 61 Австралія 149 

ПАР 88 Франція 44 Нова Зеландія 133 

Іран 86 Пакистан 43 Іран 126 

Польща 69 Іран 40 ПАР 114 

Мексика 62 Австралія 35 Іспанія 113 

Джерело: розраховано автором за даними [511]. 
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Таблиця Р.4.  

Різниця між позитивною та негативною інформацією по країнах, 2015 р. 

Країна Pi-Ni Країна Pi-Ni 

США 158 Еквадор -2 

ЄС 119 Туніс -2 

Індія 114 Хорватія -4 

Росія 111 Бахрейн -4 

Німеччина 90 Латвія -4 

Нова Зеландія 85 Албанія -4 

Австралія 79 Ямайка -4 

Великобританія 70 Молдова -4 

Канада 68 Ємен -5 

ПАР 62 Венесуела -6 

Польща 53 Аргентина -7 

Індонезія 52 Пакистан -7 

Іран 46 Гамбія -7 

Туреччина 45 Суринам -8 

Філіппіни 42 Боснія і Герцеговина -9 

Сінгапур 41 Косово -12 

Мексика 39 Іспанія -15 

Бразилія 34 Португалія -16 

Україна 33 Зімбабве -18 

В’єтнам 32 Греція -78 

Джерело: розраховано автором за даними [511]. 

Таблиця Р.5  

Індекс м’якої економічної сили по країнах у 2015 р. відносно їх часток у 

світовому валовому продукті у 2014 р. 

Країни з Pi+Ni>19 Країни з Pi+Ni>49 Країни з Pi+Ni>99 

Країна SEPi/ 

GDPsi 

Країна SEPi/ 

GDPsi 

Країна SEPi/ 

GDPsi 

Сьєрра-Леоне 41,56 Нова Зеландія 17,75 Нова Зеландія 17,75 

Ботсвана 25,18 Гана 5,58 ПАР 3,07 

Грузія 17,94 Ірландія 4,55 Австралія 2,54 

Нова Зеландія 17,75 Ізраїль 4,30 Канада 1,78 

Малаві 13,61 Україна 3,52 Великобританія 1,43 

Кіпр 12,54 Сінгапур 3,11 Іран 1,38 

… … … 

Республіка Корея 0,38 Іспанія 0,43 США 0,79 

Італія 0,33 Франція 0,42 Індія 0,56 

Венесуела 0,31 Бразилія 0,40 Японія 0,43 

Китай 0,29 Республіка Корея 0,38 Іспанія 0,43 

Португалія 0,19 Італія 0,33 Франція 0,42 

Аргентина 0,17 Китай 0,29 Китай 0,29 

Примітка: GDPsi – частка у світовому валовому продукті за методом ПКС. 

Джерело: розраховано автором за даними [511; 749]. 
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ДОДАТОК С. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СФЕР ЕКОНОМІЧНОГО І М’ЯКОГО 

ВПЛИВУ ЦЕНТРІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СИЛИ 

 

Таблиця С.1 

Результати кореляційного аналізу чинників локального м’якого впливу 

центрів сили 

Локальний 

м’який 

вплив 

центру 

сили  

Фактори (кореляція) 

США (стан) Урахування з боку США інтересів країни (0,69), (позитивне) ставлення до 

ЄС (0,68), ставлення до сектора масової культури США (0,67), ставлення до 

науково-технічних досягнень США (0,60), впливовість Китаю у країні 

(0,58), ставлення до американського стилю бізнесу (0,55), економічне 

лідерство США (0,36), урахування з боку Китаю інтересів країни (0,27). 

США 

(динаміка) 

Покращання ставлення до Росії (0,63), покращання ставлення до сектора 

масової культури США (0,57), покращання ставлення до сектора масової 

культури США (0,57), покращання ставлення до науково-технічних 

досягнень США (0,40), експорт до (континентального) Китаю (0,40), 

покращання ставлення до американського стилю бізнесу (0,38), 

покращання ставлення до Китаю (0,35), посилення економічного лідерства 

Китаю (0,35), членство у ЄС (0,33); ставлення до американського стилю 

бізнесу (-0,43), посилення економічного лідерства США (-0,37). 

ЄС (стан) (Позитивне) ставлення до США (0,68), ставлення до американського 

сектора масової культури (0,55), ставлення до Росії (0,53), ставлення до 

американського стилю бізнесу (0,51), ставлення до науково-технічних 

досягнень США (0,49), вплив Китаю на країну (0,46), експорт до Росії 

(0,41), імпорт з Росії (0,38), інвестиції з Росії (0,31), урахування з боку 

США інтересів країни (0,27), імпорт з (материкового) Китаю (0,27). 

ЄС 

(динаміка) 

Експорт до (материкового) Китаю (0,35); економічне лідерство США 

(0,32); імпорт з Китаю, включаючи Гонконг, Макао і Тайвань (0,31); 

інвестиції з ЄС (-0,70); членство у ЄС (-0,63); ставлення до сектора масової 

культури США (-0,53); економічне лідерство Китаю (-0,50); посилення 

економічного лідерства Китаю (-0,44); експорт до ЄС (-0,37); імпорт з ЄС (-

0,33). 

Китай 

(стан) 

Урахування інтересів країни з боку Китаю (0,67); інвестиції з Китаю (0,41); 

(краще) ставлення до американського стилю бізнесу (0,40); ставлення до 

Росії (0,37); імпорт з Китаю, включаючи Гонконг і Макао (0,29); 

впливовість США у країні (-0,50); членство у ЄС (-0,31). 

Китай 

(динаміка) 

Покращання ставлення до американського стилю бізнесу (0,41), краще 

ставлення до Китаю (0,35), покращення ставлення до США (0,34), 

покращання ставлення до Росії (0,33); посилення економічного лідерства 

США (-0,46). 

Росія (стан) Експорт до Росії (0,61), імпорт з Росії (0,58), прямі інвестиції з Росії (0,57), 

ставлення до ЄС (0,53), ставлення до науково-технічних досягнень США 

(0,39), ставлення до Китаю (0,37), ставлення до американського сектора 

масової культури (0,34), імпорт з материкового Китаю (0.31). 
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Продовж табл. С.1 

Локальний 

м’який 

вплив 

центру сили 

Фактори (кореляція) 

Росія 

(динаміка) 

Покращання ставлення до США (0,63), покращання ставлення до науково-

технічних досягнень США (0,43), покращання ставлення до Китаю (0,33); 

експорт до США (-0,40), імпорт з США (-0,36), ставлення до 

американського стилю бізнесу (-0,33), накопичені прямі інвестиції з США 

(-0,32). 

Примітка: коефіцієнти кореляції значущі принаймні з p<0.1. 

Джерело: розраховано автором за даними: [434; 476; 502; 503, с. 2; 506, с. 73; 730; 749; 

702].  

Таблиця С.2 

Результати кореляційного аналізу чинників ставлення до економічних 

компонентів м’якого впливу США 

Ставлення 

до компоне-

нту м’якого 

впливу 

США  

Фактори (кореляція) 

Стиль 

бізнесу 

(стан) 

Ставлення до науково-технічних досягнень США (0,68); урахування з 

боку Китаю інтересів країни (0,65); інвестиції з Китаю (0,62); урахування 

з боку США інтересів країни (0,60); імпорт з Китаю, включаючи Гонконг і 

Макао (0,53); ставлення до ЄС (0,51), економічне лідерство США (0,42); 

ставлення до Китаю (0,40); впливовість Китаю у країні (0,37); інвестиції з 

Росії (-0,50), членство у ЄС (-0,37), економічне лідерство Китаю (-0,37), 

імпорт з Росії (-0,35). 

Стиль 

бізнесу 

(динаміка) 

Покращання ставлення до науково-технічних досягнень США (0,68); 

покращання ставлення до американського сектора культури (0,47); 

покращання ставлення до Китаю (0,41); посилення економічного 

лідерства США (-0,64); урахування з боку Китаю інтересів країни (-0,40); 

економічне лідерство ЄС (-0,37); імпорт з Китаю, включаючи Гонконг, 

Макао і Тайвань (-0,43). 

Сектор 

масової 

культури 

(стан) 

Ставлення до ЄС (0,55), ставлення до науково-технічних досягнень США 

(0,52), членство у ЄС (0,47), впливовість Китаю у країні (0,46), інвестиції з 

ЄС (0,43), економічне лідерство Китаю (0,42), впливовість США у країні 

(0,37), ставлення до Росії (0,34). 

Сектор 

масової 

культури 

(динаміка) 

Покращання ставлення до американського стилю бізнесу (0,47), експорт 

до (континентального) Китаю (0,42), покращання ставлення до науково-

технічних досягнень США (0,37); посилення економічного лідерства 

США (-0,45), інвестиції з Китаю (-0,45), ставлення до американського 

стилю бізнесу (-0,44). 
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Продовж табл. С.2 

Ставлення до 

компоненту 

м’якого 

впливу США  

Фактори (кореляція) 

Науково-

технічні 

досягнення 

(стан) 

Ставлення до американського стилю бізнесу (0,68), впливовість Китаю у 

країні (0,54), ставлення до американського сектора культури (0,52), 

урахування з боку США інтересів країни (0,50), ставлення до ЄС (0,49), 

економічне лідерство США (0,42), ставлення до Росії (0,39), впливовість 

США у країні (0,37); інвестиції з Росії (-0,51), експорт з Росії (-0,34), 

імпорт з Росії (-0,32). 

Науково-

технічні 

досягнення 

(динаміка) 

Покращання ставлення до американського стилю бізнесу (0,68); 

покращання ставлення до Росії (0,43); покращання ставлення до 

американського сектора культури (0,37); імпорт з Китаю, включаючи 

Гонконг, Макао і Тайвань (-0,62); урахування з боку США інтересів 

країни (-0,53); економічне лідерство ЄС (-0,49); ставлення до Росії (-

0,46); урахування з боку Китаю інтересів країни (-0,38). 

Примітка: коефіцієнти кореляції значущі принаймні з p<0.1. 

Джерело: розраховано автором за даними: [434; 476; 502; 503, с. 2; 506, с. 73; 702; 730; 

749].  
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Таблиця С.3 

Фактори економічних компонентів м'якої сили США 

Фактори  Американського 

стилю бізнесу 

Сектора 

масової 

культури США 

Науково-

технічних 

досягнень 

США 

Інвестиції з ЄС   +  

Членство в ЄС - +  

Експорт до Китаю  +  

Імпорт з Китаю    - 

Інвестиції з Китаю + -  

Експорт до Росії   - 

Імпорт з Росії  -  - 

Інвестиції з Росії -  - 

Ставлення до ЄС + + + 

Ставлення до Китаю ++   

Ставлення до Росії  +  

Економічне лідерство США   - + 

Економічне лідерство ЄС  -  - 

Економічне лідерство Китаю  - +  

Вплив з боку США  + + 

Вплив з боку Китаю + + + 

Урахування інтересів країни з 

боку США 

+   

Урахуванням інтересів країни з 

боку Китаю  

  - 

Ставлення до американського 

стилю бізнесу 

  ++ 

Популярність науково-технічних 

досягнень США 

++ ++  

Популярність сектора масової 

культури США 

+  ++ 

Примітка: + означає наявність позитивного впливу за статичними або динамічними 

показниками, ++ означає наявність позитивного впливу за статичними та динамічними 

показниками, мінуси (-) аналогічно означають наявність негативного впливу. 

Джерело: розраховано автором за даними [434; 476; 502; 702; 730; 749]. 
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Таблиця С.4 

Фактори формування сфер економічного лідерства 

Фактори  США ЄС Китай 

Експорт до США   - 

Імпорт з США  + - 

Інвестиції з США   + 

Експорт до ЄС --  ++ 

Імпорт з ЄС  - ++ 

Інвестиції з ЄС --  ++ 

Членство в ЄС -- - + 

Експорт до Росії -   

Імпорт з Росії -   

Економічне лідерство США + + -- 

Економічне лідерство ЄС   - 

Економічне лідерство Китаю -- - + 

Джерело: розраховано автором за даними [434; 476; 502; 702; 730; 749]. 

 

Таблиця С.5 

Результати кореляційного факторів світового економічного лідерства 

Сприйняття центру 

сили як глобального 

економічного лідера  

Фактори (кореляція) 

США (стан) Економічне лідерство Китаю (-0,83), інвестиції з ЄС (-0,50), 

членство у ЄС (-0,39), експорт до ЄС (-0,31). 

США (динаміка) Економічне лідерство США (0,59); посилення економічного 

лідерства Китаю (-0,77), інвестиції з ЄС (-0,63), членство у ЄС (-

0,57), економічне лідерство Китаю (-0,50), експорт до ЄС (-0,49), 

експорт у Росію (-0,42), імпорт з Росії (-0,39). 

ЄС (стан) Імпорт з США (0,27). 

ЄС (динаміка) Економічне лідерство США (0,49); економічне лідерство Китаю 

(-0,54), імпорт з ЄС (-0,45), членство у ЄС (-0,40). 

Китай (стан) Інвестиції з ЄС (0,58), членство у ЄС (0,53), експорт до ЄС (0,30), 

інвестиції з США (0,29), імпорт з ЄС (0,28), економічне лідерство 

США (-0,83). 

Китай (динаміка) Економічне лідерство Китаю (0,82), інвестиції з ЄС (0,76), 

членство у ЄС (0,72), експорт до ЄС (0,60), імпорт з ЄС (0,56); 

економічне лідерство США (-0,86), посилення економічного 

лідерства США (-0,77), експорт до США (-0,46), посилення 

економічного лідерства ЄС (-0,43), імпорт з США (-0,39). 

Примітка: коефіцієнти кореляції значущі принаймні з p<0.1. 

Джерело: розраховано автором за даними: [434; 476; 502; 503, с. 2; 506, с. 73; 702; 730; 

749].  
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ДОДАТОК Т. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У МАЛИХ І ВЕЛИКИХ ЕКОНОМІКАХ 

 

Таблиця Т.1 

Ефекти величини економічної сили для структури зовнішньої торгівлі та 

руху технологій  

Критерій Велика 

економіка 

Мала 

економіка 

Примітки 

Частка продуктів харчування у 

експорті товарів 

Менша Більша  

Частка продуктів харчування у імпорті 

товарів 

Менша Більша  

Частка енергоносіїв у експорті товарів Більша Менша Середні економіки 

схожі на великі 

Частка енергоносіїв у імпорті товарів Помірно 

менша 

Помірно 

більша 

 

Частка руди і металів у імпорті товарів Більша Менша Середні економіки 

схожі на малі 

Частка продукції обробної 

промисловості у експорті товарів 

Більша Менша  

Частка продукції обробної 

промисловості у імпорті товарів 

Більша Менша Середні економіки 

схожі на великі 

Частка міжнародного туризму у 

експорті 

Явно 

менша 

Явно 

більша 

Середні економіки 

схожі на великі 

Частка фінансових і страхових послуг 

у експорті комерційних послуг 

Більша Менша Окремі малі 

економіки є явним 

винятком 

Частка транспортних послуг у експорті 

комерційних послуг 

Менша Менша Найбільша частка у 

середніх економік 

Частка транспортних послуг у імпорті 

комерційних послуг 

Менша Більша Середні економіки 

схожі на малі 

Частка високотехнологічного експорту 

в експорті продукції обробної 

промисловості 

Більша Менша  

Частка інформаційно-телекомунікацій-

них товарів в експорті товарів 

Більша Менша  

Частка інформаційно-телекомунікацій-

них товарів в імпорті товарів 

Більша Менша  

Частка інформаційно-

телекомунікаційних послуг в експорті 

Більша Менша  

Частка доходів від використання прав 

інтелектуальної власності в експорті 

Більша Менша Середні економіки 

схожі на малі 

Частка витрат на використання прав 

інтелектуальної власності в імпорті 

Більша Менша Середні економіки 

схожі на великі 

Джерело: складено автором на основі розрахунків за даними [748]. 
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Таблиця Т.2 

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 відносно ВВП Нижчий Вищий  

Короткостроковий борг Більший Менший Відносно 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 у розвитку 

Менші Більші  

Валютні резерви відносно 

імпорту  

Більші Менші  

Рівень еміграції Нижчий Вищий  

Джерело: складено автором на основі розрахунків за даними [748]. 
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ДОДАТОК У. НАСЛІДКИ ІНТЕГРАЦІЇ ДЛЯ МАЛИХ І ВЕЛИКИХ 

ЕКОНОМІК 

 

Таблиця У.1 

Економічні переваги малих економік від торговельної інтеграції 

Джерело Результати 

М. Тобал  

[719] 

Малі країни виграють від торговельної інтеграції, так як скасування 

тарифів ліквідує викривлення цін. 

Б. Баласса 

[381], 

Л. Ньямтсерен 

[608] 

Внаслідок інтеграції умови для бізнесу вирівнюються для малих і 

великих країн. 

А. Каселла 

[414] 

Як у неокласичній моделі торгівлі, так і в моделі монополістичної 

конкуренції малі країни більше виграють від торговельної інтеграції 

завдяки зміні у відносних цінах чи збільшенню асортименту споживчих 

товарів. У теорії розширення вже існуючого торговельного блоку 

відносно вигідніше для малих країн внаслідок зменшення ефекту 

внутрішнього ринку (переваги великих країн) і сильнішої залежності 

малих країн від зовнішньої торгівлі. Але на практиці розширення ЄС у 

1986 р. не підтверджувало однозначно це припущення. 

Дж. Таракан 

[700] 

Якщо малі країни виграють від вільної торгівлі, добробут великих країн 

не змінюється від відкриття кордонів. 

М. А. Косе, 

Р. Різман  

[557] 

Малі країни, які залишаються за межами торговельних інтеграційних 

блоків між великими країнами, несуть суттєві втрати, особливо у 

випадку митних союзів. 

С. Анклесарія 

Айар  

[374] 

Завдяки багатосторонній чи регіональній лібералізації торгівлі 

переважно виграють малі країни (якщо не враховувати ефект ерозії 

преференцій), так як переваги великих країн від ефекту масштабу 

зменшуються внаслідок зростання площі без кордонів. 

А. Прайс  

[636] 

Інтеграція сильніше проявляється на торгівлі малих країн. У 2000-

2008 рр. малі країни ЄС (до 15 млн осіб) мали зростання експорту на 

душу населення 50%, а великі лише 35%. 

Р. Форслід 

[481] 

З 1992 р. промислове виробництво у ЄС в умовах єдиного ринку 

зростало швидше у малих країнах, ніж у великих. 

С. Анклесарія 

Айар 

[374] 

Особливо дрібні країни змушені інтегруватися в сфері послуг. 

Наприклад, у Східно-Карибських островах і в ЕКОВАС створено 

спільний орган з регулювання телекомунікацій, в Океанії створено 

спільний університет Південно-Тихоокеанського регіону, в Центральній 

Америці створено регіональні авіалінії. Це також може стосуватися 

спільних стандартів медицини тощо. 
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Таблиця У.2 

Бар’єри для торговельної інтеграції малих країн 

Джерело Результати 

Ю.-М. Чоу  

[418] 

Малі найменш розвинуті країни торгують переважно з партнерами 

розташованими далеко, а не з сусідами, що зменшувало вигоди від 

торговельної інтеграції. 

М. Чен, С. Йоші 

[417] 

Країни з більшим розміром ринку частіше утворюють ЗВТ. 

Зростання середнього ВВП країн на 100% призводить до зростання 

ймовірності створення ЗВТ на 0,5 п.п. 

[638] Приклад країн Центральної та Південної Америки на початку 1990-х 

рр. показує, що малі країни пізніше приєднувалися до ГАТТ. 

[638] В рамках регіональної інтеграції, зважаючи на сильнішу залежність 

бюджетів малих країн від митних тарифів, вони частіше можуть 

зіштовхнутися з ефектом відхилення торгівлі та прямими втратами 

бюджету. 

М. Шифф 

[659] 

Чим менший імпорт з партнера по інтеграції, тим менші втрати у 

добробуті від скасування митних тарифів. 

М. Берфішер,  

Ш. Робінсон, 

К. Тірфелдер 

[406]; 

Дж. Бхагваті, 

А. Панагарія 

(наприклад [394])  

Малі країни (вони сильніше залежать від зовнішньої торгівлі та, 

відповідно, надходжень від митних тарифів) програють від 

регіональних торговельних угод, якщо є ефект відхилення торгівлі: 

втрати від скасування мит не повертаються повною мірою 

споживачам у вигляді цін, зменшених до світового рівня. Але малі 

країни виграють від багатосторонньої лібералізації торгівлі: втрати 

від скасування мит компенсуються зниженням цін до світового 

рівня. 

М. Тобал  

[719] 

Торговельна інтеграційна угода може нашкодити малій країні, якщо 

при моделюванні враховувати рентні відносини та бар’єри входу на 

ринок (кредитні обмеження, недосконалий захист інвесторів, 

патенти, технічне регулювання, забюрократизованість).  

Е. Тулемонде 

[722] 

В умовах зменшення витрат на торгівлю менше фірм хочуть обирати 

форму організації ТНК і частіше обирають бути одиничним 

підприємством у великій країні. У результаті виробництво не 

зменшується у великій країні та може не тільки зрости, а й 

зменшитися у малій країні. 

Дж. ді Джованні, 

А. Левченко  

[448] 

Міжнародна торгівля і зниження бар’єрів для торгівлі збільшують 

волатильність економіки внаслідок зростання важливості великих 

фірм, але неоднаково: у великій країні такій як США (1/3 світового 

ВВП) лише на 3,5%, у економіці величини Бельгії або Польщі на 

30%. 

К. Девіс, 

К. Хашимото 

[445] 

 

Торговельна інтеграція в умовах монопольної сили фірм призводить 

до концентрації виробництва у великій країні, сприяючи зростанню 

продуктивності, але обмежуючи асортимент товарів. 
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Таблиця У.3 

Політичні стимули для торговельної інтеграції 

Джерело Результати 

Дж. Вінер  

[734] 

Малі країни вступаючи у митний союз з великими країнами, 

одержують економічні переваги, але зіштовхуються з політичними 

ризиками залежності. Великі країни одержують політичні переваги. 

А. Алесіна, 

Е. Сполаоре 

[360] 

Малим країнам легше існувати в умовах економічної інтеграції та 

зниження торговельних бар’єрів. Настільки, що остання фактично 

полегшує політичний сепаратизм і розподіл країн на менші. 

А. Алесіна, 

Е. Сполаоре, 

Р. Вачьярг  

[359] 

Припускають, що у світі, де більшість становлять малі країни, швидше 

буде прийнятий відносно вільний торговельний режим. Наприклад, у 

1870-1920-х рр., митні тарифи зростали, коли кількість країн була 

стабільною або зменшувалась. Після ІІ Світової війни тарифи 

знижувалися разом із зростанням кількості країн. 

Дж. Гансіа  

Дж. Понцетто,  

Ж. Бентура  

[496] 

Взаємна обумовленість економічної інтеграції і зменшення середнього 

розміру країн. В умовах економічної інтеграції відбувається 

декомпозиція урядових функцій на два рівні: національний (уряд 

країни надає переваги локально бажаного набору публічних благ) і 

наднаціональний (СОТ чи регіонального інтеграційного утворення – 

надає переваги зниження торговельних бар’єрів внаслідок кордонів). 

Д. Йілмаскудай, 

Х. Йілмаскудай 

[752] 

Шляхом моделювання показують, що різниця у розмірі країн є 

бар’єром для створення багатосторонньої ЗВТ. 

М. Чен, С. Йоші 

[417] 

Країни з приблизно однаковим розміром ринку частіше утворюють 

ЗВТ. 

Квок Тонг Соо 

[676] 

Виграш від торгівлі сильніший для менших країн, і якщо розмір країн 

схожий. 

С.О. Якубовський 

[347] 

Нерівність в економічній силі економічних учасників та закріплення 

учасників інтеграції на активних і пасивних несуть у собі ризики 

латентної дезінтеграції. 

 

Таблиця У.4 

Переговорна сила в процесі торговельної інтеграції 

Джерело Результати 

[673] Малим країнам внаслідок фіксованих витрат складніше оплатити 

послуги експертів та юристів у сфері торгових і фінансових переговорів. 

М. А. Косе, 

Р. Різман 

[557] 

Прийняття в торговельний блок малої країни призводить до зменшення 

споживання у великих країн, але останні намагаються це компенсувати. 

Тому при приєднанні малі країни змушені йти на поступки під час 

переговорів про умови вступу. 

[638] Малим країнам складніше сформувати повноцінну команду 

переговорників особливо у двосторонніх торговельних угодах, коли малі 

країни колективно не можуть сформувати пул з необхідної інформації та 

досвіду. В результаті є ризик того, що інтеграційні угоди можуть бути 

незбалансованими та відповідати радше інтересам великих країн. 

О. І. Шнирков 

[339] 

В 1991-2004 рр. 10 нових кран-членів ЄС одержали фінансову допомогу 

від ЄС у розмірі 28 млрд євро. 
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Продовж. табл. У.4 

Джерело Результати 

Я. Столярчук, 

А. Свєтлов 

[233] 

Взаємовигідні ефекти ряду механізмів (механізм вирішення спорів, 

захист прав робітників і навколишнього середовища, фінансування 

розвитку) у інтеграційних угодах між CША (велика економіка) та 

країнами-партнерами (менші економіки). 

О. Шепотіло, 

Д. Тарр [664] 

 

При вступі до СОТ обумовлені такі середні рівні зв’язаного імпортного 

тарифу: Йорданія – 15,8%, Оман – 11,6%, Саудівська Аравія – 10,5%, 

Китай – 9,1%, Латвія – 9,4%, Росія – 8,6%, Вірменія – 7,5%, Естонія – 

7,3%, Киргизстан – 6,7%, Албанія – 6,6%, Грузія – 6,5%, Македонія – 

6,2%, Україна – 6,0%, Молдова – 6,0%, Хорватія – 5,5%, Чорногорія – 

5,1%. Вануату через недосягнення прийнятних умов вступу до СОТ була 

змушена відкликати заявку на членство після витрачання 400 тис. дол. на 

переговори з потужнішими країнами-членами СОТ. 

Т. Циганкова, 

Г. Солодков-

ська [264] 

Хоча у СОТ країнам належить рівна кількість голосів і використовується 

принцип консенсусу, малі економіки часто не можуть повноцінно 

скористатися своїм переговорним потенціалом. Відповіддю стало 

формування коаліцій та неформальних угруповань, де країни можуть 

колективно захищати свої інтереси, хоча учасники їх не завжди виходили 

з міркувань солідарності через непогоджені інтереси. Найактивнішими 

учасниками коаліцій (Індія, Аргентина, Малайзія, Південна Африка, 

Кенія, Нігерія, Перу, Венесуела, Єгипет) є все ж переважно середні та 

навіть відносно великі економіки. 

А. Поручник, 

Ю. Гайдай 

[188] 

Враховуючи вищі ризики політико-економічного тиску, експерти не 

радили слабшим країнам, що розвиваються, під час Дохійського раунду 

СОТ використовувати двосторонній формат перемовин з провідними 

країнами. 

І. Шапіро, 

Р. Кессіді 

[662] 

Малі економіки можуть все ж мати вплив у переговорах при утворенні 

ЗВТ при дотриманні певних правил: 

- бути лідером у переговорах (наприклад роль Сінгапуру в АФТА); 

- вести переговори колективно з іншими малими країнами (єдина 

представництво у переговорах, де кожний член переговорної групи 

виконує свою функцію, де він має кращу кваліфікацію), а голосувати 

індивідуально; 

- введення правила відкриття ринку по досягненню встановлених 

цільових рівнів економічного зростання, іноземного інвестування чи 

інших умов. 

А. І. Крисова-

тий, В. Є. Ку-

риляк [114] 

Вказують на асиметрію взаємозалежності між ЄС і країнами-

кандидатами на вступ. Останні мають меншу переговорну силу в умовах 

ризиків залишитися за бортом інтеграції. 
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Таблиця У.5 

Особливості участі великих і малих економік у торговельній інтеграції 

Критерій Велика 

економіка 

Мала 

економіка 

Примітки 

Виграш від 

торговельної інтеграції 

Виграш 

менший  

Зазвичай виграшна, 

особливо від глобальної 

інтеграції 

Суперечливий 

вплив для середніх 

економік 

Позитивні стимули для 

інтеграції 

Політичні, 

посилення 

впливово-

сті велико-

го бізнесу 

Знищення викривлення цін, 

збільшення асортименту 

товарів, вирівнювання умов 

для бізнесу, економічна 

відкритість 

 

Негативні стимули 

проти інтеграції 

Ерозія 

ефекту 

великого 

внутріш-

нього 

ринку, 

ризик 

сепаратиз-

му 

Торгівля з дальніми 

країнами, залежність 

бюджету від оподаткування 

торгівлі, відхилення 

торгівлі, рентні відносини і 

бар’єри входження на 

ринок, зростання 

волатильності економіки, 

політична залежність, гірші 

умови вступу до блоку 

 

Схильність до 

інтеграції на практиці 

Більша Менша В глобальному мас-

штабі наявність ве-

ликої кількості ма-

лих країн приско-

рювала інтеграцію 

Відносні фіксовані 

витрати на переговори 

про торговельну 

інтеграцію 

Низькі Високі  

Зв’язані тарифи при 

вступі до СОТ як прояв 

переговорної сили 

Вищі Нижчі Виняток – малі 

економіки 

внаслідок низького 

рівня розвитку 

Неповнота інтеграції Відносний 

виграш 

Відносний програш  

Бажані партнери по 

інтеграції 

Малі 

країни 

Великий інтеграційний 

блок 

 

Преференційний 

доступ на ринки інших 

країн на невзаємній 

основі 

Обмежений Поширений  

Ерозія 

преференційного 

доступу на ринки 

Менша Більша Обмеження пре-

ференційного дос-

тупу залежить від 

причин збільшення 

економіки  

Джерело: складено автором за результатами мета-дослідження у підрозділі 4.3 і додатку У. 
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Таблиця У.6 

Переваги малих країн від валютної інтеграції 

Джерело Результати 

С. Анклесарія 

Айар  

[374] 

Малі країни змушені для подолання недоліків у ефекті масштабу 

вдаватися до інтеграції, зокрема і валютної (Східнокарибський 

валютний союз, зони франку КФА). 

А.-М. Гульд, 

Є. Джафаров, 

В. Прокопенко 

[58] 

В умовах валютного союзу малі країни набувають ряду переваг великої 

економіки (зниження премії за валютний ризик, витрат на 

функціонування центрального банку, стабільність валюти для відкритої 

малої економіки дає сильніший ефект). 

О. Алоуіні 

[363, с. 13] 

Великі країни в умовах Європейського валютного союзу (ЄВС) не 

можуть далі вдаватися до активної стабілізаційної політики та змушені 

фактично слідувати стратегіям розвитку малих країн.  

П. Бачетта, 

Е. ван Вінкооп 

[379, с. 1] 

Після утворення валютного союзу нова валюта частіше 

використовуватиметься у торгівлі, ніж сумарно попередні валюти до 

цього. 

Дж. Френкель 

[485, c. 15-16] 

Використовує регресію, що враховує ефект взаємодії між бінарною 

змінною валютний союз та логарифмом ВВП. Його розрахунки 

показують, що більші країни демонструють відносно менше зростання 

торгівлі всередині валютного союзу ЄС (хоча в інших валютних союзах 

регресійний коефіцієнт ефекту взаємодії не є статистично значущим). 

Е. Лоран, 

Ж. Ле Кашо 

[574] 

Е. Лоран і Ж. Ле Кашо вказують, що в умовах валютного союзу ЄВС 

(принаймні до кризи) малі країни мали вищі темпи зростання реального 

ВВП. 

О. Алоуіні 

[363, с. 2-4, 25] 

За даними 1998-2008 рр. показує, що в рамках ЄВС великі країни (за 

населенням) відносно програють порівняно з малими країнами у темпах 

зростання ВВП, рівні безробіття, збалансованості бюджету. 

Е. Лоран, 

Ж. Ле Кашо, 

О. Алоуіні 

[363, с. 16; 574] 

В умовах валютного союзу в ЄС малі країни мають вищу інфляцію. 

Отже, малі країни виграють від нижчих реальних процентних ставок. 

О. Алоуіні 

[363, с. 12] 

До створення валютного союзу малі країни не мали валюту, яку можна 

використовувати як валютну зброю і мусили позичати за вищою 

ставкою. Німеччина з євро навпаки помітно втратила можливості 

позичати за ставками нижчими за інші країни Європи. 

О. Алоуіні 

[363, с. 10] 

Із приєднанням до зони євро малі країни набувають більшої 

економічної та політичної ваги – вони мають більше прав у прийнятті 

рішень (практика пошуку консенсусу, непропорційно більша кількість 

голосів, можливість формування блокуючої меншості). 

Е. Лоран, 

Ж. Ле Кашо 

[575] 

Зона євро і ЄС у цілому мало враховує різницю у розмірі країн, яка 

проявляється у різниці в структурах, ефективності, мотивації та 

стратегії країн різного розміру. На практиці малі країни 

перепредставлені в управлінських структурах ЄС. У 2003 р. у єврозоні 

Німеччина мала 34% ВВП, але у 2005 р. фактично мала лише 8,33% 

голосів у ЄЦБ, 4-11% при прийнятті рішень по бюджету ЄС, 4% по 

конкурентній політиці. 71% економіки єврозони мали лише 21-27% 

політичної ваги. В ЄС Німеччина мала 26% ВВП і лише 4% голосів у 

Комісії, 9% у Раді, і 14% у парламенті. В результаті 74% економки ЄС 

мали лише 38-48% політичної ваги. 
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Таблиця У.7 

Ризики валютної інтеграції для малих країн 

Джерело Результати 

О. Алоуіні 

[363, с. 2-4, 

25] 

За даними 1998-2008 рр. показує, що в рамках ЄВС великі країни (за 

населенням) мають нижчу інфляцію. 

Х. Фоад 

[480, c. 4, 5, 

16,18] 

Волатильність відносних цін між країнами ЄС вища ніж усередині країн 

між містами та залежить також від розміру країн. Наприклад, 

волатильність відносних цін між Великобританією і малими країнами-

членами навіть зросла з моменту створення економічного і монетарного 

союзу, а між Великобританією і великими країнами практично ні. 

Пояснення полягає у тому, що великі країни грають важливішу роль у 

визначенні вартості євро (мають більшу ринкову силу на валютному 

ринку). 

А.-М. Гульд, 

Є. Джафаров, 

В. Прокопен-

ко [58] 

В умовах асиметричного валютного союзу монетарна політика все ж 

фактично здійснюється більшою країною-членом (принаймні вона має 

найбільший вплив у прийнятті рішень). Тому в результаті асиметричних 

шоків за відсутності компенсаторних механізмів малі країни можуть нести 

найбільші втрати. 

С. Мачадо, 

А. П. Рібей-

ро [579, с. 28] 

В умовах валютного союзу малі країни змушені проводити активнішу 

фіскальну політику, але і це не допомагає уникнути вищої мінливості 

інфляції порівняно з великими країнами. 

Т. М. Андер-

сен, М. Се-

нека [371, 

с. 14, 17] 

У валютному союзі волатильність ВВП та інфляції є вищою, якщо розмір 

країн-членів відрізняється. При цьому ВВП є більш волатильним у малих 

країнах. Вони також є чутливішими до номінальних ригідностей: 

збільшення ригідності (негнучкості) зарплат у малій країні сильніше 

спричиняє волатильність ВВП, ніж у великій. 

Х. Земанек 

[754, с. 21] 

В умовах валютного союзу гнучкість ринку робочої сили обернено 

залежить від розміру країни. Малі країни змушені мати гнучкіші ринки 

робочої сили, щоб захиститися від монетарної політики, яка проводиться в 

інтересах великих країн. Але якщо ділові цикли між цими країнами 

синхронізовані, монетарна політика проводиться в інтересах одночасно і 

великих і малих країн, тоді різниця у гнучкості ринку праці невелика. 

 

Таблиця У.8 

Неоднозначні ефекти від валютної інтеграції 

Джерело Результати 

С. Мачадо, 

А. П. Рібейро 

[580, с. 22] 

У валютних союзах монетарна політика в умовах відсутності співпраці 

виявляється для малих країн більш активною (ніж для великих країн) за 

умов низького боргу (краща стабілізація) і більш пасивною в умовах 

високого боргу (гірша стабілізація). 

Р. Форслід 

[481, с. 15] 

Якщо рівень інтеграції вже достатньо глибокий, побоювання малих країн 

щодо можливого переміщення їх промисловості до більших країн-членів в 

умовах подальшої валютної інтеграції явно перебільшені. 

Х. Бергер, 

Т. Мюллер 

[393, с. 28] 

Оптимізація представництва у керівних органах валютного союзу за 

різних умов. Наприклад, може бути доцільним більше представництво 

великих країн, якщо їх уподобання в політиці щодо інфляції є стійкіші. 
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Продовж. табл.  У.8 

Джерело Результати 

Б. Марци-

нотто [586] 

Вказує на нелінійну залежність між динамікою номінальних зарплат (з 

поправкою на продуктивність і рівень безробіття) і розміром країн у 

валютному союзі. У 1994-99 рр. у ЄС не було такої значущої залежності, 

але вона з’явилася з утворенням ЄВС у формі випуклої параболи. 

Пояснення цього таке. В умовах валютного союзу і низької інфляції (як у 

ЄВС) профспілки сильніше переймаються номінальною зарплатою. Але їх 

стримує можливість реакції ЄЦБ у вигляді підняття процентних ставок для 

недопущення зростання інфляції внаслідок зростання зарплат. Така 

рестриктивна монетарна політика призвела би до безробіття і зниження 

переговорної сили профспілок у боротьбі за високі зарплати. Але це 

проявляється неоднаково в країнах різного розміру. В Німеччині (велика 

економіка за кількістю зайнятих) зарплати суттєво впливають на інфляцію в 

єврозоні і, відповідно, на реакцію ЄЦБ, яка може звузити не лише 

внутрішній попит, але й зовнішній попит у ЄВС для німецького експорту. В 

малих економіках не так сильно, але також стримують зарплатну інфляцію, 

але лише з міркувань збереження конкурентоспроможності експорту через 

недопущення зростання реального курсу: вони є відкритими економіками та 

сильно залежать від експорту. Середні економіки в результаті мають 

найбільше зростання зарплат, не маючи таких стимулів для їх стримування, 

як великі та малі країни. 

 

Таблиця У.9 

Особливості участі великих і малих економіках у валютній інтеграції 

Критерій Велика 

економіка 

Мала 

економіка 

Примітки 

Зростання зовнішньої 

торгівлі в умовах 

валютного союзу 

Менше Більше Лише у єврозоні до кризи 2008 р., з 

2009 р. суттєвої різниці не виявлено 

Зростання ВВП в 

умовах валютного 

союзу 

Менше Швидше, 

але нестійке 

Лише у єврозоні до кризи 2008 р., у 

2002-2015 рр. суттєвої різниці не 

виявлено 

Торговельний баланс 

в умовах валютного 

союзу 

Схильний 

до 

профіциту 

Схильний 

до дефіциту 

Різниця у балансі поточного рахунку 

навпаки слабша у валютному союзі, 

ніж за його межами 

Збалансованість 

бюджету в умовах 

валютного союзу 

Гірша Краща Лише у єврозоні до кризи 2008 р. 

Асиметричні шоки можуть призвести 

до оберненої закономірності. З 2009 

р. навпаки за межами валютного 

союзу у розвинутих країнах більший 

розмір економіки пов’язаний з 

більшим дефіцитом бюджету 

Доходи і витрати 

державного бюджету 

відносно ВВП в умовах 

валютного союзу 

Вищі Нижчі у 2002-2015 рр. у розвинутих 

країнах, за межами валютного союзу 

такої різниці не спостерігається 
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Продовж. табл. У.9 

Критерій Велика 

економіка 

Мала 

економіка 

Примітки 

Інфляція в умовах 

валютного союзу 

Нижча Вища і 

менш 

стійка 

З 2009 р. такий ефект валютного 

союзу майже зникає. Але 

валютний союз знижує інфляцію 

сильніше в малих економіках 

відносно відсутності валютної 

інтеграції 

Реальні процентні ставки 

в умовах валютного союзу 

Вищі Нижчі  

Вплив негнучкості 

зарплат на волатильність 

ВВП в умовах валютного 

союзу 

Слабший Сильніший  

Гнучкість ринку робочої 

сили в умовах валютного 

союзу 

Менша Більша Лише в умовах несинхронних 

ділових циклів 

Зростання зарплат в 

умовах валютного союзу 

Низьке Низьке Найвище у економіках середнього 

розміру 

Рівень безробіття в умовах 

валютного союзу 

Вищій Нижчий У 2002-2008 рр. у єврозоні, потім 

закономірність зникає; а межами 

валютного союзу з 2009 р. діє 

протилежна закономірність 

Зміна валових 

національних заощаджень 

відносно ВВП в умовах 

валютного союзу 

Сталі Зменшення У єврозоні до 2009 р., потім 

впливу немає 

Зростання зовнішнього 

боргу в умовах валютного 

союзу 

Нижче Вище  

Зростання державного 

боргу за межами 

валютного союзу 

Більше Менше У 2002-2015 рр. у розвинутих 

країнах за межами валютного 

союзу, валютний союз нівелює цю 

різницю 

Спільна монетарна 

політика за низького 

боргу 

Пасивніша Активніша  

Спільна монетарна 

політика за високого 

боргу 

Активніша Пасивніша  

Зацікавленість у 

черговості етапів 

інтеграції для цілей 

інвестування всередині 

країни 

Валютний 

союз як 

більш 

ранній 

етап 

Валютний 

союз як 

пізніший 

етап 

 

Джерело: складено автором за результатами мета-дослідження в межах підрозділу 4.3 

та розрахунків за [749]. 
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ДОДАТОК Ф. ФАКТОРИ М’ЯКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИЛИ УКРАЇНИ 

 

Таблиця Ф.1 

Економічні фактори іміджу і м’якої сили країн у 2015 р. 

Ключові 

слова 

Показник Україна Польща Росія Туреччина Румунія Німеччина Молдова 

Trade: 

P = good 

N = bad 

(0,025) 

P 16 15 121 29 8 62 1 

N 2 1 14 7 0 5 2 

EI 0,89 0,94 0,90 0,81 1,00 0,93 0,33 

SEP 14,2 14,1 108,5 23,4 8,0 57,4 0,3 

Inflation: 

P = low 

N = high 

(0,000) 

P 37 29 56 35 17 220 3 

N 60 64 189 234 46 167 14 

EI 0,38 0,31 0,23 0,13 0,27 0,57 0,18 

SEP 14,1 9,0 12,8 4,6 4,6 125,1 0,5 

Financial: 

P = good 

N = bad 

(0,000) 

P 20 14 9 4 2 62 2 

N 3 8 11 1 7 13 4 

EI 0,87 0,64 0,45 0,80 0,22 0,83 0,33 

SEP 17,4 8,9 4,1 3,2 0,4 51,3 0,7 

Budget: 

P = surplus 

N = deficit 

(0,000) 

P 13 13 55 33 25 130 4 

N 121 97 178 154 137 265 20 

EI 0,10 0,12 0,24 0,18 0,15 0,33 0,17 

SEP 1,3 1,5 13,0 5,8 3,9 42,8 0,7 

Quality: 

P = good 

N = low 

(0,000) 

P 137 188 196 276 138 294 22 

N 84 71 216 171 48 180 13 

EI 0,62 0,73 0,48 0,62 0,74 0,62 0,63 

SEP 84,9 136,5 93,2 170,4 102,4 182,4 13,8 

Competitive: 

P = highly 

N = un- 

(0,001) 

P 49 54 122 91 33 227 4 

N 40 19 70 22 12 140 3 

EI 0,55 0,74 0,64 0,81 0,73 0,62 0,57 

SEP 27,0 39,9 77,5 73,3 24,2 140,4 2,3 

Investment: 

P=good 

N=bad 

(0,005) 

P 26 32 72 109 17 61 9 

N 4 3 16 3 0 5 0 

EI 0,87 0,91 0,82 0,97 1,00 0,92 1,00 

SEP 22,5 29,3 58,9 106,1 17,0 56,4 9,0 

Business: 

P = good 

N = bad 

(0,140) 

P 63 53 232 88 28 212 10 

N 14 9 76 26 5 41 1 

EI 0,82 0,85 0,75 0,77 0,85 0,84 0,91 

SEP 51,5 45,3 174,8 67,9 23,8 177,6 9,1 

Corruption: 

P = low 

N = high 

(0,000) 

P 6 3 17 9 4 14 3 

N 33 15 80 27 51 5 17 

EI 0,15 0,17 0,18 0,25 0,07 0,74 0,15 

SEP 0,9 0,5 3,0 2,3 0,3 10,3 0,5 

Corporate: 

P = good 

N = weak 

(0,005) 

P 24 24 51 27 4 42 2 

N 10 0 5 2 2 4 1 

EI 0,71 1,00 0,91 0,93 0,67 0,91 0,67 

SEP 16,9 24,0 46,4 25,1 2,7 38,3 1,3 
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Продовж табл. Ф.1 

Ключові 

слова 
Показник Україна Польща Росія Туреччина Румунія Німеччина Молдова 

Wages: 

P = high 

N = low 

(0,000) 

P 3 8 9 8 2 108 1 

N 41 62 64 27 49 122 11 

EI 0,07 0,11 0,12 0,23 0,04 0,47 0,08 

SEP 0,2 0,9 1,1 1,8 0,1 50,7 0,1 

Cooperation 

vs. conflicts: 

P = 

economic 

cooperation 

N = 

economic 

war, trade 

dispute, 

economic 

sanctions 

(0,000) 

P 207 300 351 362 180 334 87 

N 461 132 701 220 28 437 56 

EI 0,31 0,69 0,33 0,62 0,87 0,43 0,61 

SEP 64,1 208,3 117,1 225,2 155,8 144,7 52,9 

Development 

vs. crisis: 

P = 

economic 

growth in 

N = 

economic 

crisis in, 

recession in 

(0,000) 

P 283 300 324 279 190 329 80 

N 437 267 688 363 286 620 69 

EI 0,39 0,53 0,32 0,43 0,40 0,35 0,54 

SEP 111,2 158,7 103,7 121,2 75,8 114,1 43,0 

Примітка: в першому стовпчику у дужках вказаний р-рівень згідно χ2-тесту на різницю 

між очікуваними та фактичними значеннями P і N в усіх семи країнах. Якщо р-рівень < 0,05, 

то принаймні в частині країн EI статистично значуще відрізняється від решти країн у вибірці. 

Джерело: розраховано автором за допомогою кількісного аналізу пошукових 

результатів [511]. 
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ДОДАТОК Х. ЕФЕКТИ М’ЯКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИЛИ 

 

Таблиця Х.1 

Дослідження ефектів широкого спектра 

Джерело Ефект 

С. Саме [654] Включає в поняття брендингу країни, брендингу дестинації (місця 

призначення), який впливає на туризм, експорт, прямі інвестиції, 

імміграцію та освіту 

Дж. Хенкінсон  

[435; 523] 

Брендинг країни сприяє її розвитку, залученню інвестицій, туристів, 

економічних мігрантів. 

Б. Йенеш 

[548] 

Позитивний імідж країни сприяє туризму, ефективності приватизації, 

зацікавленості інвесторів, конкурентоспроможності, ефективності 

зовнішніх запозичень уряду. 

Reputation 

Institute 

[352] 

Репутація країни впливає на різні форми міжнародних економічних 

відносин: на бажання жити в ній, працювати (міграція), купувати 

(торгівля товарами), навчатися, відвідати, організовувати заходи 

(торгівля послугами) інвестувати (рух капіталу). 

Т. Циганкова, 

Т. Завгородня  

[263] 

Кореляція між індексом національного бренда та прямими 

інвестиціями, експортом, туристичними та міграційними потоками 

знаходиться в діапазоні від 0,27 до 0,61. 

 

Таблиця Х.2 

Ефекти для міжнародної торгівлі 

Джерело Ефект 

А. Роуз  

[645, с. 0, 1, 8, 

13, 16] 

Використовує гравітаційну модель двостороннього експорту за 

даними 2006-13 рр. Експорт країни зростає на 0,8% у разі покращання 

думки про неї на 1% як про країну, яка здійснює позитивний вплив у 

світі. Такі країни, як Іран, КНДР, Пакистан та Ізраїль внаслідок цього 

мають експорт менший за потенційний. Краще ставлення до країни 

впливає  майже  вдвічі  більше  (коефіцієнт  регресії  0,5),  ніж  гірше 

(-0,28) – в цьому проявляється ефект асиметрії. 

Л. Гісо, 

П. Сапьенса, 

Л. Дзінгалес  

[516] 

Зростання довіри до країни сприяє її експорту. Зростання на одне 

стандартне відхилення довіри збільшує експорт країни на 10% або 1,6 

стандартних відхилення. При цьому довіра впливає суттєво тільки на 

експорт диференційованих товарів, а не гомогенних. 

П.-Л. Чан, 

Т. Фуджіі  

[416, с. 2, 18, 30] 

Посилення позитивного ставлення до країни походження товару в 

країні імпортері на 1 п.п. викликає зростання торговельних потоків на 

1,5%. Ефект іміджу країни сильніший за ефект від відстані між 

торгуючими країнами (зменшення на 0,7%). Позитивний вплив 

здійснюється на торгівлю як гомогенними, так і диференційованими 

товарами. Ефект іміджу країни походження сильніший, якщо на 

міжнародному ринку є більше альтернативних постачальників. 

С. Бріджуотер, 

К. Іген [375; 404] 

Рішення 26% покупців залежать від країни походження товару. 

FutureBrand  

[437, с. 35] 

Вдвічі більше людей надають перевагу купівлі продуктів з країн, які 

мають потужний бренд країни (41%), ніж з решти країн (20%). 
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Продовж. табл. Х.2 

Джерело Ефект 

Л. Авада, 

А. Йіаннака  

[378, с. 6, 49] 

В умовах вертикальної диференціації покупці звертають увагу на країну 

походження як на показник якості. В рамках горизонтальної 

диференціації – ні, але можуть використовувати інформацію про країну 

походження для вираження політичної або економічної підтримки певній 

країні, внаслідок відчуття приналежності до країни чи приємних згадок 

про країну. 

Дж. Агравал, 

У. Камакура 

[356] 

Власне інформація про країну походження має невелике значення: 

різниця у цінах різних товарів сильніше відображає різницю у якості 

товарів, ніж різницю у країні походження: інформація про країну 

походження не призводить до премії чи дисконту, яка перекриває ефект 

якості самого товару. Одне з пояснень таке: іноді кращий імідж країни 

походження дозволяє не стільки користуватися ціновою премією, 

скільки збільшувати частку на ринку. Крім того для гедонічних товарів 

(наприклад, вино), для яких важко знайти об’єктивні оцінки якості та 

потенційного задоволення до факту купівлі та споживання, країна 

походження може мати значення. 

А. Апетреі, 

К. Петрушка 

[375] 

Дослідження, які вказували на більшу силу бренда країни походження, 

ніж бренда товару проводилися у 1990-х рр., а з цього часу тенденції 

змінилися: переміщення виробництва в інші країни не зменшило обсяги 

продаж і не послабило силу брендів. Залишилося мало товарів, щодо 

яких важливим є маркування походження товару (наприклад, 

швейцарські годинники, бельгійське пиво, французька парфумерія), але і 

це буде знівельовано у майбутньому. 

 

Таблиця Х.3 

Взаємодія національного і корпоративного брендів 

Джерело Ефект 

Н. Тджандра, 

М. Омар, 

Р. Уільямс 

молодший, 

Дж. Енсор 

[718] 

В огляді літератури зазначають, що інформація про країну походження: 

- використовується покупцями для передбачення якості товарів; 

- впливає на сприйняття бренда; 

- може давати як позитивне, так і негативне уявлення про товар; 

- якщо є неточною, може призводити до заплутування та іноді 

негативного іміджу країни походження; 

- якщо уявлення про країну походження товару гірші, ніж про країну 

бренда, то покупці можуть одержати негативне враження про товар; 

- важливіша ніж бренд, але це переважно стосується слабих брендів – для 

сильних брендів країна походження товару менш важлива;  

- більше цінуються товари з розвинутих країн. 

Е. Джаффе, 

І. Небензаль 

[547; 623] 

4 комбінації сильних та слабких брендів компанії та країни. Зокрема, при 

сильному бренді компанії та слабкому іміджі країні, варто акцентувати на 

увагу на бренді та менше згадувати про країну походження. У випадку 

слабкого бренда компанії та слабого іміджу країни можливо продавати 

товар під сильною торговою маркою, користуючись їх каналами поставок 

або використовувати торговельну марку, яка виглядає місцевою в країні 

продажу (наприклад свого часу Canon (замість Kwanon), Sharp, Brother, 

National, Citizen для входу на ринок США). 
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Продовж. табл. Х.3 

Джерело Ефект 

М. Лготакова, 

П. Краль,  

Я. Шаміна, 

М. Тісовскі 

[577] 

Бренд країни особливо важливий для малих і середніх компаній, яким 

дорого просувати власний корпоративний бренд. 

Т. Крісненсен, 

Г. Габріельсен, 

Е. Джаффе 

[559] 

Більш знайомі країни для покупців сильніше впливають на оцінку 

споживачами альянсів брендів та країн, а ставлення до країни впливає 

на ставлення до таких альянсів. На країну походження частіше 

звертають споживачі, які гірше знають конкретний товар чи бренд. Для 

посилення іміджу товару слабкі бренди іноді розміщують виробництво в 

популярних країнах. 

А. Тамас  

[696] 

В науковій літературі розділяють декілька концепцій країни 

походження, які можуть вплинути на ефективність продаж: країна 

бренда, країна дизайну (розробки) та країна виробництва; країна 

виробництва комплектуючих і країна зборки; країна бренда, країна 

надання послуги, країна особи надавача послуг, країна тренування 

надавача послуг. Якщо такі країни різні йдеться про гібридний продукт / 

послугу. Наприклад, інформація про країну дизайну не важливіша, ніж 

інформація про країну зборки. А. Тамас оцінює, що у випадку гібридних 

продуктів тільки 14% споживачів не вважають за потрібне звертати 

увагу на країну походження, ще 16% не знають про неї. Тому країна 

походження впливає на ціну. Саме поняття країни походження сильніше 

корелює з уявленням про країну виробника, потім – про країну бренда, 

потім – країну дизайну (розробки). Але країна походження сильніше 

впливає на оцінку якості товару, ніж на рішення про покупку. 

Респондентам найбільше подобалися товари з США, потім Південної 

Кореї, Японії (або США, Японії, Німеччини, якщо йдеться про 

небрендові товари), але вони ймовірно купили би товари з Китаю, США, 

Кореї. 

 

Таблиця Х.4 

Дослідження окремих країн, груп споживачів чи товарів 

Джерело Ефект 

М. Т. Емке  

[466, с. 1, 7, 10] 

Використовує мета-аналіз 13 досліджень ринків сільськогосподарської 

продукції. З’ясовується, що цінність країни походження в очах 

споживачів залежить від характеристик опису товару та 

місцезнаходження споживача. Сильніший ефект здійснюється на 

споживачів по мірі збільшення диференціації товарів. Цінова премія за 

вітчизняне походження товару варіювалося від -55,4% на яловичину у 

Німеччині до 153% на цибулю в Нігері, а в середньому була 28,6%. 

FutureBrand 

[437, с. 35] 

Туризм. Частіше відвідують країни, які мають добрий бренд. 46% 

опитаних відвідували брендові країни за останні 5 років (небрендові 

39%), сподіваються відвідати в наступні 5 років – 56% (49%), 

рекомендують відвідати родичам та друзям – 91% (73%). 
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Продовж. табл. Х.4 

Джерело Ефект 

Т. К. Ліксандру, 

Л. Т. Самосі, 

Н. Пападопулос 

[578] 

Споживачі в Румунії бажають більше витрачати на товари з країн з 

кращим іміджем щодо якості та надійності товарів. Але респонденти з 

високим доходом радше звертають увагу на характеристики товарів, 

ніж на країну їх походження. Розглядалися такі країни походження: 

Румунія, Республіка Корея, Росія, Угорщина. Корейські товари 

оцінювалися найкраще і асоціювались з кращою якістю, брендовістю, 

широким асортиментом, задоволенням від використання. Румунські 

також добре оцінювалися, але завдяки кращій доступності, 

регулярності покупок, кращій ознайомленості, гордості щодо 

володіння. Респонденти високо оцінювали необхідність торговельно-

інвестиційних зв’язків з Республікою Корея та Росією. Щодо бажання 

подорожувати – Румунія була на першому місці, а Угорщина – на 

останньому (частково тому, що багато респондентів вже раніше її 

відвідували). 

Т. Шімп, 

С. Шарма [665] 

Важливість вітчизняного походження товару більша для тих груп 

населення, чиїм засобам до існування загрожує іноземна конкуренція. 

Н. Тджандра, 

М. Омар,  

Р. Уільямс 

молодший, 

Дж. Енсор [718] 

Оцінюють вплив ефекту країни походження на уподобання покоління 

Y (народжені в 1977-94 рр., вони добре розуміються на інтернеті) в 

сфері модних товарів. Виявилось, що більшість покоління Y (70% 

опитаних) ігнорують інформацію про країну походження товарів 

внаслідок таких причин: гарантія якості товару брендом компанії, 

більша важливість дизайну та ціни, довіра до новітніх економік. Ті, 

хто звертали увагу на країну походження, робили це з таких причин: 

сприйняття якості, вплив на ціну, етичні міркування (зокрема, 

надмірна експлуатація робітників). 

О. Вікол, 

А. Зайц [733]. 

Імідж пункту призначення суттєво впливає на туристичні потоки, але 

важливим є не тільки імідж в очах туристів, а й у туристичних 

посередників – останні можуть переконувати своїх клієнтів. 

С. Степченкова, 

Дж. Ілз [680] 

Оцінюють вплив на кількість прибуттів туристів динамічного індексу 

іміджу пункту призначення, який побудований на основі позитивних, 

нейтральних та негативних повідомлень про події в пункті 

призначення для туристів. Використаний приклад Росії як пункту 

призначення та Великобританії як джерела туристів у 1992-2007 рр. 

Виявилось, що стимулюють приплив туристів, зокрема, позитивні 

повідомлення про Росію в сфері економіки, соціальних питань та 

туризму. 

Anderson 

Analytics [375] 

Країна походження не впливає рішення про покупку у випадку 

мобільних телефонів. А для товарів класу люкс чи автомобілів 

навпаки країна походження має значення. 

Л. Менапейс,  

Г. Колсон, 

К. Гребітус, 

М. Фасендола 

[590, с. 6, 19] 

Вказують на прикладі оливкової олії, що споживачі у Канаді частіше 

звертають увагу на країну походження товару, ніж на географічні 

назви. Тобто більша деталізація походження товару має спадний 

граничний ефект. 
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Таблиця Х.5 

Ефекти для іноземних інвестицій, валютного курсу, міграції та інтеграції 

Джерело Ефект 

Л. Гісо, 

П. Сапьенса, 

Л. Дзінгалес  

[516] 

Зростання довіри до країни сприяє надходженню до неї прямих і 

портфельних інвестицій. Зростання на одне стандартне відхилення 

довіри збільшує портфельні інвестиції в середньому на 88%, прямі 

інвестиції на 27% (це більше ніж експорт). 

FutureBrand 

[437, с. 35] 

Як правило схильні мати ділові стосунки з країнами, що мають 

добрий бренд країни. Надають перевагу бізнесу з брендовими 

країнами 85% респондентів (зі звичайними країнами 62%). 

О. В. Михайловська 

[148] 

Аналізує вплив інформаційно-інвестиційної функції країни (або 

регіону) як співвідношення позитивної та негативної інформації 

для інвесторів та кількості інформації. Інвестор схильний обирати 

країну з більшим інформаційним потенціалом, тобто 

спостерігається ефект інформаційного тяжіння (атракції) 

інвестицій. При цьому рішення про інвестування приймається, 

якщо такої інформації більше за критичний обсяг. Припускається, 

що обсяг інформації впливає на обсяг інвестиції, а динаміка 

інвестицій прямо залежить від співвідношення позитивної 

інформації та негативної. Але зазначається, що інформація є все ж 

вторинним явищем: високий інформаційний потенціал все одно не 

компенсує брак наявності потенційних об’єктів для інвестицій. 

Також якщо країна має унікальний об’єктів потрібний інвестору, 

інформаційний потенціал гратиме не таку важливу роль. 

Говориться і про синергетичний ефект: країни – основні реципієнти 

інвестицій притягують увагу інформаційних агентств, що посилює 

кількість привабливої інформації для майбутніх інвесторів – 

створюється позитивний замкнутий цикл. Щодо країн, які 

розташовані за межами основних приймаючих інвестиції регіонів, 

інформація про них подається за залишковим принципом: цікавою 

є інформація переважно негативного характеру, а отже 

утворюється негативний замкнутий цикл. Таким чином, 

інформаційний потенціал є механізмом, який консервує існуючі 

напрями потоків інвестицій. 

С. Севік, Р. Нарріс, 

Ф. Йілмаз  

[415, с. 13-15] 

Досліджують складові м’якої сили як фактори волатильності 

реальних валютних курсів у 1996-2011 рр. Виявляється, що 

волатильність валютного курсу зменшують фінансова відкритість, 

кращий Z-скорінг банків, більша очікувана тривалість життя, гірші 

показники первинної освіти. Впливають також відношення 

сільського господарства до послуг, індекс гласності та підзвітності. 

І. О. Зарічнюк, 

В. В. Турчак [87] 

Кращий внутрішній імідж країни дестимулює еміграцію, зокрема, 

кваліфікованих спеціалістів. 

М. М. Рижков, 

К. Ілляшенко [199] 

Бренд країни грає роль для міжнародної економічної інтеграції, 

наприклад, перспектив приєднання до ЄС. 
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Таблиця Х.6 

Ефекти м’якої економічної сили для зовнішньоторговельних відносин 

країни 

Критерій Слабкий 

імідж 

країни 

Сильний 

імідж 

країни 

Примітки 

Експорт Менше Більше Покращення іміджу впливає 

сильніше, ніж погіршення. 

Найважливіший імідж країни 

виробництва, потім бренда і 

дизайну. Закономірність слабшає 

в умовах транснаціоналізації та 

покращанням інформованості 

про якість. 

Експорт товарів Менше Більше Вплив більш короткостроковий 

Експорт послуг Менше Більше Вплив більш довгостроковий, 

залежність нелінійна – із поси-

ленням іміджу позитивний ефект 

спадає 

Експорт 

диференційованих товарів 

Менше Більше Вплив сильніший в умовах 

вертикальної, ніж горизон-

тальної диференціації 

Експорт гомогенних 

товарів 

Можливо 

менше 

Можливо 

більше 

 

Експорт брендових 

товарів 

Часто такий самий  

Експорт небрендових 

товарів 

Менше Більше  

Експорт гедоністичних 

товарів  

Менше Більше  

Експорт люксових товарів Менше Більше  

Необхідність контролю 

якості для недопущення 

девальвації бренда 

Слабша Сильніша  

Популярність товару у 

заможних покупців  

Помірно 

менша 

Помірно 

більша 

 

Популярність товару у 

незаможних покупців 

Менша Більша Вища цінність у свідомості не 

означає рішення про покупку 

Популярність модних 

товарів у споживачів у 

інтернеті 

Помірно 

менша 

Помірно 

більша 

Більше значить бренд компанії та 

дизайн 

Популярність імпортних 

товарів порівняно з 

вітчизняними товарами 

Менша Схожа Схожа не стільки з міркувань 

якості, скільки доступності 

вітчизняних товарів, 

патріотизму, страху за 

збереження доходу в умовах 

іноземної конкуренції 
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Продовж. табл. Х.6 

Критерій Слабкий 

імідж 

країни 

Сильний 

імідж 

країни 

Примітки 

Умови торгівлі Явне 

погіршення 

Явне 

покращання 

 

Доходи від міжнародного 

туризму 

Менші Більші Кількісні показники туризму 

залежать менше, тому сильніший 

вплив на ціни 

Бажання відвідати та 

рекомендувати іншим 

Слабше Сильніше Бажання менше, якщо раніше 

відвідали 

Рекомендація 

туристичними 

посередниками 

Гірша Краща  

Джерело: складено автором за результатами мета-дослідження в межах підрозділу 4.4 

та власних розрахунків за даними [350; 351; 437; 511; 748; 749]. 
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Таблиця Х.7 

Ефекти м’якої економічної сили для міжнародних фінансових, міграційних 

та науково-технічних зв’язків країни 

Критерій Слабкий 

імідж 

країни 

Сильний 

імідж 

країни 

Примітки 

Надходження прямих 

інвестицій 

Менше Більше Необхідний критичний мінімум 

інформації. 

Взаємозалежність іміджу та 

інвестицій. 

Слабка залежність, якщо 

унікальні об’єкти для 

інвестицій. 

Надходження 

портфельних інвестицій 

Менше Більше Залежність для портфельних 

інвестицій більше ніж для 

прямих 

Волатильність реального 

валютного курсу 

Більша Менша Ми не знаходимо 

підтвердження 

короткострокового впливу на 

напрям зміни валютного курсу 

Надходження 

двосторонньої допомоги у 

розвитку 

Більші надходження до 

відомих країн з 

негативним іміджем 

Протилежні закономірності –

необхідні подальші 

дослідження 

Зростання надходжень 

двосторонньої допомоги у 

розвитку 

Зростання надходжень до 

маловідомих країн з 

позитивним іміджем 

Кількість іммігрантів Помірно 

менша 

Помірно 

більша 

Розраховано непрямим шляхом 

за персональними переказами. 

Динаміка імміграції є 

протилежною.  

Еміграція кваліфікованих 

спеціалістів 

Більша Менша  

Зростання доходів від 

використання прав 

інтелектуальної власності 

Менше Більше  

Зростання експорту 

високотехнологічних 

товарів 

Менше Більше  

Експорт інформаційно-

телекомунікаційних 

послуг 

Менше Більше  

Зростання експорту 

інформаційно-

телекомунікаційних 

послуг 

Помірно 

менше 

Помірно 

більше 

 

Джерело: складено автором за результатами мета-дослідження в межах підрозділу 4.4 

та власних розрахунків за даними [350; 351; 437; 511; 748; 749]. 
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ДОДАТОК Ц. ЕКОНОМІЧНІ КОНФЛІКТИ 

 

Таблиця Ц.1 

Засоби економічного протистояння 

Ініціатор та 

цільова 

країна / 

джерело 

Засоби протистояння 

Засоби гібри-

дної економі-

чної війни з 

боку Росії 

щодо України 

[667] 

Дискримінація українських експортерів, фінансово-банківський 

контроль, намагання завищити ціни на газ (що призводило до зростання 

заборгованості України), нові обмеження для працівників з України, 

розрив виробничих зв’язків, руйнування економіки Донбасу і фактична 

окупація, вимушене зростання витрат України на оборону внаслідок 

збройного протистояння. 

Санкції 

західних 

країн проти 

Росії  

[31; 241; 472] 

- Обмеження щодо участі в міжнародних організаціях (обмеження 

співробітництва по лінії НАТО – Росія, проведення саміту G7 замість 

G8, призупинення переговорів щодо членства в ОЕСР та Міжнародної 

енергетичної агенції); 

- заморожування активів / заборона видачі віз ключовим особам та 

установам, відповідальним за порушення територіальної цілісності 

України або підтримуючих їх, конфіскованим установам у Криму та 

Севастополі (згідно переліку); 

- заборона зовнішньоекономічних зв’язків з Кримом та Севастополем: 

імпорту товарів (якщо тільки вони не мають українських сертифікатів 

про походження), інвестування (в 6 галузях: транспорт, 

інфраструктура, телекомунікації, енергетика, мінеральні ресурси), 

туристичних послуг (включаючи заходження круїзних човнів); 

- заборона технічної допомоги, будівельних, інжинірингових послуг в 

певних секторах; 

- заборона на торгівлю (та допомогу в емісії) новими цінними паперами 

та надання кредитів зі строковістю понад 30 днів для основних 

державних банків, енергетичних та оборонно-промислових компаній 

Росії чи їх дочірніх компаній;  

- заборона на торгівлю зброєю з Росією, експорт товарів подвійного 

призначення; 

- обмеження експорту певних видів обладнання, послуг та технологій 

для енергетичного сектора Росії; 

- обмеження операцій Європейських банків розвитку в Росії, програм 

двостороннього та регіонального співробітництва з Росією, відмова 

США підтримувати проекти Світового банку в Росії; 

- виключення Росії з числа перехідних економік, які мають пільговий 

доступ на ринок США; 

- припинення операцій Віза та Мастеркард з картками ключових банків 

Росії. 

Контрсанкції 

Росії [31] 

- заборона імпорту з країн-ініціаторів санкцій проти Росії ряду товарів 

харчової та легкої промисловості; 

- передбачалися заходи щодо обмеження доступу до повітряного 

простору. 
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Таблиця Ц.2 

Потенційні втрати Росії від ЗВТ Україна – ЄС 

Джерело Причини 

О. І. Шнирков 

[667] 

- Заповнення російського ринку європейськими товарами транзитом 

через Україну; 

- заповнення російського ринку українськими товарами, які не 

витримають конкурентного тиску з імпортом з ЄС; 

- впровадження технічних регламентів ЄС в Україні порушить 

торговельні відносини з Росією; 

- ерозія конкурентоспроможності російських експортерів на ринку 

України; 

- позбавлення України частини економічного суверенітету на користь 

ЄС; 

- неможливість приєднання України до митного союзу ЄАЕС. 

Oxford 

Economics 

[708] 

Посилення конкуренції для російських фірм на ринках України та ЄС, 

зміна напряму експорту України та потоків капіталу. Проте єдиною 

важливою галуззю, яка б зіштовхнулася з підвищеною конкуренцією в 

ЄС є металургія. Чутливі складові становили лише 5% російського 

експорту в Україну. 

О. І. Шнирков 

[339] 

Зростання конкуренції для російської економіки не мало би бути 

значним, до того ж російські компаній, що мають виробництво в Україні, 

можуть скористатися перевагами покращеного доступу на ринок ЄС 
 

 Таблиця Ц.3 

Експорт Росії та України в ЄС та тарифні преференції в ЄС для України 

Чутливі товарні групи 

Е
к

сп
о
р

т
 з

 Р
о
сі

ї 
в

 Є
С

, 

м
л

н
 д

о
л

.,
 2

0
1
3

 р
. 

Ч
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к
а
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о
р

т
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Р
о

-

сі
ї 
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о
 Є

С
, 
%

, 
2
0
1
3

 р
. 

Ч
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к
а
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о
сі

ї 
в
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м

п
о
р

-

т
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Є
С

, 
%

, 
2
0
1
3
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. 

Ч
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к
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ім
п

о
р

т
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Є
С

, 
%

, 

2
0
1
3
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. 

Ім
п

о
р

т
н

и
й

 т
а
р

и
ф

 

Р
Н

С
 в

 Є
С

, 
%

, 
2
0
1
4
 р

. 

Необроблена кукурудза  117 0,04 3,5 56,9 
0 або Non-

AV, TQ 

Корми для тварин 584 0,21 3,9 3,9 
0-12 або 

Non-AV 

Необроблена деревина  400 0,14 34,2 11,3 

0-10 Деревина первинної обробки та залізничні 

шпали 
717 0,26 20,7 6,2 

Залізна руда і концентрат  1013 0,37 6,2 10,3 0 

Електроенергія  413 0,15 13,7 11,1 0 
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Продовж. табл. Ц.3 

Чутливі товарні групи Е
к

сп
о
р

т
 з

 Р
о
сі

ї 
в

 Є
С

, 

м
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н
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о
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0
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о
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о
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в
 Є

С
, 
%

, 
2
0
1
4
 р

. 

Необроблена очищена рослинна олія  594 0,21 22,3 22,6 
0-16 або 

Non-AV 

Шкіра  161 0,06 4,1 2,6 0-6,5 

Чавун у чушках, шпігель, губчасте залізо, 

порошок або гранули  
1701 0,61 17,3 9,7 0-2,2 

Залізні злитки, первинні форми  1668 0,60 37,4 45,9 0 

Листопрокатне залізо не покрите  1479 0,53 27,6 18,7 0 

Залізні бруски, прути, кути тощо 633 0,23 14,4 7,9 0 

Залізні труби та порожнисті профілі, арматура  107 0,04 2,0 4,7 0-3,7 

Інші електричні машини та механізми  188 0,07 0,6 0,4 0-14 

Залізничний транспорт і обладнання  165 0,06 8,2 7,1 0-3,7 

Примітка: в табл. Ц.4 і Ц.5 Non-AV – специфічне мито, TQ – тарифна квота згідно 

Угоди про асоціацію України з ЄС. 

Джерело: складено або розраховано автором за даними [377; 697; 730]. 
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Таблиця Ц.4 

Експорт з Росії та ЄС в Україну та тарифні преференції для ЄС в Україні 

Чутливі товарні групи 
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к
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 %

, 
2
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1
4
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Шоколад та інші вироби з какао  121 0,52 59,5 36,0 

5-15, деякі – 

20%, АА - 

скорочення 

протягом 5 р.  

Оброблений тютюн  105 0,45 58,9 21,0 
10-20 або 

Non-AV 

Нафта або бітумні матеріали  1859 8,00 29,0 30,5 0-10 

Парфумерія, косметика тощо, крім мила  217 0,93 26,1 60,6 6,5 

Полімери з етилену в первинних формах  136 0,58 23,2 35,6 0-5 

Гумові покришки, протектори та камери  150 0,65 26,5 23,2 0-10 

Папір і картон  228 0,98 20,5 67,3 0 

Вапно, цемент, вироблені будівельні 

матеріали крім скла та глини  
110 0,47 58,0 22,9 

Переважно 

2-10 

Чавун у чушках, шпігель, губчасте залізо, 

порошок або гранули  
104 0,45 29,3 9,3 5 

Листопрокатні продукти з легованої сталі  151 0,65 27,5 13,9 0 

Алюміній  129 0,55 37,8 35,0 0 

Інші вироби з недорогоцінних металів  236 1,01 29,5 43,0 
Переважно 

0-10 

Роторні електрогенератори та частини  161 0,69 38,8 36,2 

Переважно 

0-10 

Пристрої для електричних схем, 

електрощити, панелі  
106 0,45 13,1 60,3 

Інше побутове обладнання  113 0,49 11,4 34,1 

Пасажирський автотранспорт  221 0,95 7,4 47,3 5-20 

Частини та обладнання для 

автотранспорту та тракторів 
100 0,43 14,6 47,2 0-10 

Залізничний транспорт і обладнання  158 0,68 47,0 24,6 0-10 

Джерело: складено або розраховано автором за даними [377; 697; 730]. 
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Таблиця Ц.5 

Експорт з Росії до ЄС та України 

Чутливі товарні групи 

Е
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Шоколад та інші вироби з какао  22 121 5,6 

Оброблений тютюн  3 105 38,7 

Парфумерія, косметика тощо, крім мила  57 217 3,8 

Полімери з етилену в первинних формах  112 136 1,2 

Вапно, цемент, вироблені будівельні матеріали крім 

скла та глини  
57 110 1,9 

Роторні електрогенератори та частини  47 161 3,4 

Інше обладнання і частини для генерації 

електроенергії  
595 619 1,04 

Телевізори  7 324 48,4 

Пристрої для електричних схем, електрощити, панелі  60 106 1,8 

Інше побутове обладнання  43 113 2,6 

Пасажирський автотранспорт  31 221 7,2 

Частини та обладнання для автотранспорту та 

тракторів  
73 100 1,4 

Джерело: складено або розраховано автором за даними [730]. 

 



629 
  

Таблиця Ц.6 

Оцінки втрат України від економічної війни з боку Росії 

Джерело Оцінки 

О. І. Шнирков 

[338] 

Позитивні наслідки від ЗВТ Україна – ЄС не компенсують 

обмежувальні торговельні заходи Росії (основним з яких могло бути 

підвищення ціни на газ) протягом 3-4 перших років 

О. І. Шнирков 

[339] 

Позитивний ефект від ЗВТ Україна – ЄС для України буде значно 

меншим, при цьому зміниться й галузева структура цих ефектів: 

відбуватиметься перерозподіл ресурсів з видобувної промисловості та 

машинобудування на користь текстильної та харчової промисловості 

П. Хавлік  

[528] 

Якщо Росія використовуватиме торговельні бар’єри проти України, 

постраждають перш за все машинобудування, яке переважно 

розташоване на сході України. 

Л. В. Шинкарук 

[335] 

Скорочення експорту на 4,6 млрд дол., імпорту на 2,1 млрд дол. 

Залежно від реакції уряду України зміна ВВП могла становити від -

0,8% до -0,5%, нагромадження капіталу від -1,2% до 0,7%, 

торговельного сальдо від -2,7 млрд дол. до -1,3 млрд дол. 

С. Кулік,  

А. Спартак, 

Е. Вінокуров, 

І. Юргенс [565] 

При подальшому погіршенні відносин з Росією та ЄАЕС, втрати 

України можуть досягнути 33 млрд на рік у найближчі роки. 

[723, c. 10] Україна сумарно за кілька років втратила 98 млрд дол., значною 

мірою внаслідок обмежувальних заходів з боку Росії. 

[25, с. 36, 42] З 2016 р. вже тільки 42% експорту України може здійснюватися в 

режимі вільної торгівлі завдяки інтеграційним угодам, але в умовах 

нових торгових обмежень з боку Росії. Особливо чутливі до цього 

український експорт сільського господарства, металургії та 

машинобудування. 
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Таблиця Ц.7 

Оцінки втрат Росії від економічної війни з Україною та санкцій країн  

Заходу 

Джерело Оцінки 

Експерти Вищої 

школи економіки 

та Центрального 

банку Росії [261] 

Втрати від санкцій щодо Росії – 170 млрд дол. протягом 3 років. 

А. Кудрін  

[261] 

Втрати Росії від санкцій порівняні з витратами на Олімпіаду в Сочі: 

принаймні 200 млрд дол. протягом 2-3 років. 

А. Спілімберго, 

голова місії МВФ у 

Росії [261] 

Втрати внаслідок санкцій у розмірі 0,5% ВВП у 2015 р. 

Міністерство 

фінансів Росії [238] 

40 млрд дол. від санкцій та 90-100 млрд дол. від падіння цін на 

нафту. 

Єврокомісія  

[238] 

Від санкцій у 0,6 п.п. економічного зростання в 2014 р. та 1,1 п.п. у 

2015 р. 

Б. Босворт  

[238] 

Санкції підірвали фінансування російського банківського сектора, 

надходження коштів та технологій у рамках прямих інвестицій. 

Dealogic  

[238] 

Кількість коштів, які залучили російські емітенти на міжнародних 

ринках облігацій знизилася з 53 млрд дол. у 2013 р. до 9,5 млрд дол. 

у 2014 р., а акцій – з 10,3 до 1,9 млрд дол. 

І. В. Хаджинов  

[257] 

Геополітична напруженість і секторальні санкції проти Росії мають 

призвести до зменшення інвестицій та їх виведення з Росії, а 

обмежувальні торговельні заходи самої Росії призведуть до 

зростання інфляції. 

Б. М. Ческидов  

[267] 

У 2014 р., що найбільший ефект на російську економіку 

здійснюють фінансові санкції з боку ряду розвинутих країн, лише 

сам цей факт вже знизив інвестиційну привабливість Росії, що 

ускладнило також рефінансування існуючих боргів. Фінансові 

санкції вплинули на майже 90% нафтового сектора Росії. Санкції 

призвели до недовіри до економіки Росії як у іноземних, так і 

внутрішніх інвесторів. Це викликало відплив капіталу, девальвацію 

рубля та зростання цін. Ефект санкцій був доповнений 

необхідністю зростання витрат на фінансування Криму та 

Севастополя, оборони та імпортозаміщення. 

РБК daily  

[244] 

В першій половині 2015 р. експорт з Росії в Україну впав сильніше 

ніж імпорт з України як у відносному, так і в абсолютному розмірі. 

[499] Центральний банк Росії втратив понад 150 млрд дол. валютних 

резервів. Іноземні інвестиції та можливості для зовнішніх 

запозичень зменшилися. Енергетичний сектор і оборонна 

промисловість мають проблеми з імпортом ключових технологій. 

В. С. Будкін  

[31] 

Впровадження санкцій призвело до погіршення інвестиційних 

рейтингів Росії. 

М. Крозет, Й. Хінц  

[440, с. 4] 

Втрати Росії до кінця 2015 р. становили 61% з 114 млрд дол. 

втраченої глобальної торгівлі 

К. Холоділін, 

А. Нетсунаєв [555] 

Санкції прямо вплинули негативно на ВВП Росії. 
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Таблиця Ц.8 

Оцінки втрат країн Заходу від економічної війни з Росією 

Джерело Оцінки 

М. Крозет, 

Й. Хінц 

[440, с. 47-

48] 

Втрати західних країн 1,8 млрд дол. втрачених торговельних потоків 

щомісячно. 90% з них припадало на ЄС, а 40% на Німеччину. 

К. Холоділін, 

А. Нетсунаєв 

[555] 

Санкції прямо не вплинули суттєво на ВВП єврозони, але є непрямий 

негативний вплив завдяки зміні реального валютного курсу. 

 

В. С. Будкін 

[31] 

Виявлена вразливість країн ЄС, які постачають харчові продукти та 

продукцію легкої промисловості та балансують на межі кризи (Греція, 

Іспанія, Італія, Кіпр, тощо) та країн (Фінляндія, Норвегія), галузі яких 

залежні від збуту в Росію. З’ясувалося також, що країни залежать від Росії 

не тільки в сфері поставок енергоносіїв. 

О. Шаров 

[325] 

Зворотний ефект, який здійснюють санкції західних країн на власні 

економіки, викликаний скороченням експорту технологій, девальвацією 

рубля, зниженням платоспроможного попиту в Росії на імпортну 

продукцію, контрсанкціями Росії, зокрема щодо заборони імпорту 

харчової продукції з країн Заходу. 30% скорочення експорту ЄС товарів 

до Росії у 2014 р. відбулося за рахунок експорту транспортних засобів.  

Відносно невеликі втрати мали США (понад 2 млрд дол.), Австралія та 

Канада (до 0,5 млрд дол.). Серед західних країн внаслідок санкцій та 

контрсанкцій найсильніші втрати поніс ЄС (на початок 2015 р. 20 млрд 

дол.), зокрема, Німеччина, далі країни Балтії, Франція, Італія, Польща (в 

грошовому еквіваленті); Польща (у робочих місцях); країни Балтії (у % 

ВВП). Втрати Німеччини були викликані не тільки скороченням експорту 

в Росію, а й посиленням конкурентного тиску з боку інших країн ЄС, які 

втрачаючи російський ринок, спробували компенсувати це за рахунок 

експорту в Німеччину. 

В результаті утворилося три групи країн: 

- які фактично або потенційно втратили від санкцій, але виступають за їх 

використання (зокрема, Німеччина, країни Балтії, Великобританія, 

інші); 

- які втратили від санкцій, але схильні до пом’якшення санкцій (Італія, 

Іспанія, Словаччина, Угорщина, частково Франція); 

- які мало втратили від санкцій і схильні до пом’якшення санкцій (Греція, 

Болгарія, Кіпр, інші). 

З іншого боку: 

- скорочення експорту ЄС до Росії в 2014 р. було компенсоване 

зростанням експорту в інші напрями (переважно всередині ЄС, США, 

Китай); 

- країни-імпортери енергоносіїв відчули позитивний ефект від скорочення 

цін на нафту; 

- в сукупності втрати західних країн нижчі за втрати Росії (понад 50 млрд 

дол., і втричі сильніший ефект враховуючи падіння цін на нафту) 
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