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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Національні інтереси є квінтесенцією цінностей суспільства, 

його прагнень та свідомості, визначаючи при цьому цілі держави, за допомогою яких вона 

і реалізує інтереси у вигляді досягнення конкретних результатів в економічній, зовнішній, 

безпековій політиках і т.д. В інтеграційних економічних системах проблема відстоювання 

національних економічних інтересів відіграє вирішальну роль, оскільки ключовим 

питанням є наскільки успішно країни в умовах інтеграції здатні захищати свої національні 

інтереси. Не є виключенням Європейський Союз, який на сучасному етапі свого розвитку 

постав перед необхідністю прийняття важливих рішень економічного та політичного 

характеру щодо виведення цього інтеграційного угруповання із фінансової кризи, успішне 

подолання наслідків якої в економіках країн-членів ЄС дасть суттєвий поштовх 

подальшому поглибленню економічної, політичної та культурної інтеграції.  

Аналіз механізму реалізації національних економічних інтересів країн 

Європейського Союзу з виокремленням імперативів, які визначають основний напрям 

розвитку ЄС викликає особливий інтерес, оскільки це інтеграційне угруповання 

вважається одним з найуспішніших у світі, що потребує системного аналізу 

мегарегіональних асиметрій, які виникли у глобальній економіці. Досвід регулювання 

національних та наднаціональних інтересів в ЄС є неперевершеним і тому можливість 

його імплементації в інші інтеграційні угруповання є надзвичайно високою. 

Серед учених дослідженню явищ, пов’язаних із проблематикою інтеграційних 

процесів та теорією економічного розвитку держав, присвячені праці Ч. Берда, 

І. Бураковського, М. Каплана, Л. Кістерського, Д. Лук'яненка, З. Луцишин, М. Портера, 

А. Румянцева, С. Роузфілда, А. Філіпенка, Р. Юхансона та інших. У своїх працях учені 

розкривають сутність, закономірності та суперечності розвитку держав, цілі та наслідки 

інтеграційних процесів. Дослідженням процесів європейської економічної та фінансової 

інтеграції у теоретичній та емпіричній площині займались вчені, зокрема, О. Буторіна, 

В. Войке, І. Жілл, Х. Кассім, Л. Красавіна, Н. Кравчук, К.–О.Ланг, О. Рогач, Д. Шварцер та 

інші. Серед вітчизняних дослідників економічної інтеграції України слід відзначити 

А. Єрмолаєва, Я. Жаліла, Т. Липову, А. Поручника, О. Шарова, О. Шниркова, 

В. Чужикова та інших. Попри всю узгодженість національних та наднаціональних 

інтересів в ЄС зберігається чимало суперечностей у тлумаченні конвергентних основ їх 

дії, взаємоузгодженості та компромісності, що потребує всебічного дослідження та 

прогнозування параметрального моделювання існуючої зараз індикативної системи ЄС. 

Останні публікації вказують на значущість змін, які відбуваються протягом останніх років 

в економічній політиці кран світу, які зумовлені відстоюванням національних 

економічних інтересів.  

Актуальність і вагомість зазначених проблем як у теоретичній, так і у практичній 

площині обумовили вибір теми дисертаційного дослідження та окреслили коло 

розглянутих питань. 

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

дослідження виконано відповідно до наукової теми кафедри світового господарства і 

міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин «Механізми 

взаємодії економіки України із світовим господарством в умовах глобалізації», яка є 
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складовою наукової теми Інституту міжнародних відносин «Міжнародні правові, 

політичні та економічні засади розвитку України» (№01БФ048-01) у межах комплексної 

наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Наукові проблеми державотворення України». Тема дисертаційного дослідження також 

пов’язана з проектом Європейської комісії ТЕМПУС CD_JEP-22039-2001. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є аналіз фінансових 

імперативів реалізації економічних інтересів країн Європейського Союзу та 

обґрунтування на цій основі ефективності євроінтеграційного вектора реалізації 

економічного інтересу України. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

- проаналізувати основні теоретичні підходи до визначення національних 

економічних інтересів для виявлення їх сутності, економічної природи та особливостей; 

- ідентифікувати сутність та економічну природу інтересу інтеграційного 

угруповання в процесі його країнової конвергенції; 

- охарактеризувати вплив міжкраїнової консолідації економічних інтересів в умовах 

посилення глобалізації; 

- проаналізувати механізм реалізації національних економічних інтересів країн ЄС з 

виокремленням найбільш дієвих та ключових факторів; 

- з'ясувати сутність та проаналізувати механізм проведення монетарної та 

бюджетної політик ЄС, як ключових фінансових факторів відстоювання національних 

економічних інтересів держав-учасниць та виявити причини, необхідність та наслідки 

створення нових інститутів фінансового нагляду та контролю в Європейському Союзі; 

- виявити переваги та недоліки європейських інтеграційних процесів на національні 

економічні інтереси країн у процесі застосування аналізу динаміки макроекономічних 

індикаторів, порівняння та протиставлення економічної політики подібних за структурою 

економік країн (кластерів); 

- оцінити ступінь конвергенції національних економічних інтересів у країнах ЄС з 

використанням кластерного аналізу динаміки селективних макроекономічних показників; 

- проаналізувати відповідність між національним економічним інтересом України 

та її можливими напрямами інтеграції у процесі реалізації країною її національного 

економічного інтересу, а також запропонувати ефективний інструментарій інтенсифікації 

та поглиблення співпраці з ЄС у фінансовій сфері. 

Об’єктом дослідження є процес реалізації національних економічних інтересів 

країн-членів інтеграційного угруповання. 

Предметом дослідження є фінансові імперативи реалізації національних 

економічних інтересів країн-членів ЄС у процесі формування спільного Європейського 

економічного простору. 

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є фундаментальні 

дослідження відомих фахівців з питань функціонування Європейського Союзу, а також 

статистичні дані та нормативні документи провідних міжнародних економічних установ. 

Загальнонаукові методи аналізу і синтезу, кількісного та якісного порівняння, 

абстрагування, описово-аналітичний метод аналізу (розділи 1 і 2) сучасного стану 

реалізації політик ЄС. Оброблення отриманої інформації здійснювалось за допомогою 

ПЕОМ, зокрема Матлабу, із використанням методів математичної статистики: 

кластерного та регресійного аналізу (підрозділи 3.1 та 3.2), що дозволило виявити та 



3 

 

 

виокремити країни, які є структурно схожими за динамікою свого розвитку щодо 

основних селективних макроекономічних індикаторів, а також розрахувати темпи 

конвергенції у ЄС. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації проаналізовано фінансові 

імперативи реалізації економічних інтересів як країн ЄС, так і ЄС в цілому та 

обґрунтовано на цій основі ефективність євроінтеграційного вектора реалізації 

економічного інтересу України. У процесі дослідження одержано результати, які містять 

наукову новизну й характеризують особистий внесок автора: 

вперше:  

- запропоновано концептуальне розуміння сутності економічного інтересу 

інтеграційного угруповання, як економічних потреб, реалізація яких базується на спільній 

системі цінностей, заснованих на гармонійному поєднанні життєво важливих 

матеріальних, інтелектуальних та духовних потреб країн-членів. Необхідною умовою їх 

реалізації є комплементарне врахування та відстоювання національного економічного 

інтересу кожної країни-члена до тієї міри, доки він не суперечить субсидіарним основам 

інтеграційного блоку. Встановлено, що ціннісною платформою гармонізації національних 

і наднаціональних інтересів інтеграційного угруповання, що перебуває на стадії 

формування економічного і монетарного союзу, є багатоплощинна мультилатеральна 

модель реалізації національних економічних інтересів країн, яка з одного боку дозволяє їх 

ефективно узгоджувати, а з іншого боку більш ефективно відстоювати, ніж за умов 

відсутності інтеграції; 

- визначено фінансові імперативи реалізації національних економічних інтересів 

країн ЄС, які характеризуються прагматизмом спільної монетарної політики, компромі-

сом між національними економічними інтересами держав-учасниць і економічним інтере-

сом інтеграційного угруповання в цілому щодо проведення бюджетної політики, яка має 

поліструктурну основу; системою забезпечення фінансової стабільності інтеграційного 

угруповання, що дало змогу встановити особливості механізму узгодження національних 

економічних інтересів країн-членів ЄС та комунітарного інтересу країнової конвергенції 

інтеграційного угруповання; 

удосконалено: 

- способи аналізу гомогенізації європейського економічного простору застосуванням 

методу кластерного аналізу основних селективних макроекономічних показників для 

виявлення та виокремлення подібних за напрямами економічного зростання кластерів 

країн, економічні інтереси яких співпадають. Такий поділ країн на кластери 

підтверджується подібністю процедур за монетарною ознакою приналежності до 

Єврозони, ступенем виконання Угоди про фіскальну стабілізацію, суверенним кредитним 

рейтингом та ставленням до запровадження спільних облігацій ЄС; 

- обґрунтування інструментів реалізації економічного інтересу України у фінансовій 

сфері в процесі здійснення національної євроінтеграційної стратегії, що включає: 

забезпечення стабілізації фінансової системи України та створення передумов для еконо-

мічного зростання; адаптацію організаційної структури та принципів функціонування 

національного банку до нормативів Європейської системи центральних банків та підви-

щення ролі уряду у визначенні монетарної політики; розроблення програми довгостроко-

вого економічного розвитку, орієнтованої за своїми цілями та механізмами на програму 

«Європа-2020»; у бюджетній політиці доцільно запровадження практики багаторічних 
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фінансових програм; 

 набули подальшого розвитку: 

- існуючі підходи до ідентифікації умовної β-конвергенції в ЄС-27, що визначає, 

спираючись на регресійну модель, співвідношення ВВП до капіталовкладень, припливу 

прямих іноземних інвестицій, обсягу відтоку прямих іноземних інвестицій, а також ВВП 

на душу населення та інфляції у до та посткризовий період; 

- виявлення сутнісних ознак нової архітектоніки фінансової стабільності ЄС, що 

характеризується трьома рівнями взаємодії за трансверсальним типом у декількох площи-

нах: на національному рівні, де відбувається взаємодія монетарної політики ЄС та націо-

нальної бюджетної політики; на континентальному рівні, на якому має місце секторальна 

взаємодія наднаціональних органів ЄС як між собою – горизонтальна площина, так і з 

відповідними національними органами влади, що віднаходить своє відображення у логіці 

функціонування ЕМС, Європейського фіскального союзу та Європейського банківського 

союзу, що формує площину секторальної взаємодії та міжнародному рівні, який 

характеризується взаємодією європейської системи фінансової стабільності з 

міжнародними фінансовими інститутами (МВФ, Світовий банк та Базельський комітет з 

банківського нагляду); 

- система оцінювання переваг Західного вектору коінтеграції України: вихід на 

конкурентний європейський ринок; імплементацію європейських ринкових механізмів 

регулювання економіки; можливість залучення сучасних технологій у своє виробництво. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення дисертації, її 

теоретичні підходи, висновки і практичні пропозиції автора щодо реалізації національних 

економічних інтересів за умов глобальних структурних трансформацій можуть бути 

використані при розробці концептуальних засад економічної політики України.  

Окремі наукові результати дисертаційної роботи впроваджено у практичну роботу: 

Національним інститутом стратегічних досліджень (довідка 293/579 від 

10 червня 2015 р.), ТОВ «ДТЕК» у процесі розробки стратегії з розвитку щодо доцільності 

запровадження в Україні європейських принципів функціонування енергетичного ринку 

(довідка 06/126 від 09.06.15), кафедрою світового господарства і міжнародних еконо-

мічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка у практику науково-педагогічної діяльності, зокрема окремі 

висновки та результати дослідження впроваджено при підготовці навчально-методичних 

матеріалів із дисциплін «Економіка Європейського Союзу», «Фінансові та банківські 

системи країн Європи» та «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн»  

(довідка 048/11-136 від 21 травня 2015 р.), Інститутом глобальної економічної політики 

при виконанні науково-дослідної теми «Ресурси та моделі конкурентоспроможного 

розвитку країн в умовах економічної глобалізації: євроінтеграційний проект України» 

(довідка від 11 червня 2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною 

науковою працею, у якій усі наукові результати, ідеї, методологічні підходи, теоретичні 

положення, висновки та пропозиції, одержані автором особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і наукові результати 

дослідження доповідались та обговорювались на засіданнях кафедри світового господар-

ства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, конференціях і наукових симпо-
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зіумах: міжнародній науково-практичній конференції «Модернізація стратегій економіч-

ного розвитку в умовах глобальної нестабільності» (22-23 листопада 2012 р., м. Київ), 

міжнародній науковій конференції «Глобальний поділ праці: посткризові виміри» 

(13 грудня 2012 р., м. Київ), міжнародній науково-практичній конференції «Ефективне 

управління економікою: теорія і практика» (4-5 жовтня 2013 р., м. Черкаси), міжнародній 

науково-практичній конференції «Трансформація національних моделей економічного 

розвитку в умовах глобалізації» (20-22 листопада 2013 р., м. Київ), міжнародній науково-

практичній конференції «Економіка країни: стан, досягнення та перспективи подальшого 

співробітництва з країнами ЄС» (19-20 вересня 2014 р., м. Одеса), міжнародній науково-

практичній конференції «Проблеми економіки та менеджменту: оцінка та перспективи 

вирішення» (26-27 вересня 2014 р., м. Львів), міжнародній науково-практичній 

конференції «Виробничо-експортний потенціал національної економіки»  

(3-4 жовтня 2014 р., м. Ужгород), міжнародній науково-практичній конференції 

«Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації»  

(10-11 жовтня 2014 р., м. Херсон). Доповіді та тези виступів опубліковано. 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано у 13 науковій 

праці (13 з них одноосібні), у тому числі 3 статей у наукових фахових виданнях України,  

2 – у наукових виданнях інших держав, 8 – в інших виданнях. Загальний обсяг публікацій 

за темою дослідження 5,02 друк. арк. (особистий внесок автора 5,02 друк. арк.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з переліку 

умовних скорочень, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і 

26 додатків. Обсяг основного тексту – 199 сторінки, що містять 31 аналітичну таблицю і 

53 рисунки. Список використаних джерел з 366 найменувань подано на 18 сторінках. 

Додатки на 26 сторінках включають 21 таблицю та 7 рисунків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, проаналізовано ступінь її розробки у 

працях зарубіжних і вітчизняних учених, окреслено мету і завдання дослідження, об’єкт, 

предмет і методи дослідження, визначено наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів. 

У першому розділі «Методологічні засади реалізації національних економічних 

інтересів в інтеграційних угрупованнях» розкрито сутність та проаналізовано основні 

підходи до визначення національних економічних інтересів, проведено аналіз механізму 

реалізації економічних інтересів інтеграційного угруповання на прикладі Європейського 

Союзу, а також виявлено основні закономірності та наслідки розвитку європейської 

економічної інтеграції через призму національних економічних інтересів.  
В інтеграційних угрупованнях проблема захисту національних економічних 

інтересів відіграє вирішальну роль, оскільки ключовим є питання наскільки успішно 
країни за умов інтеграції здатні відстоювати свої національні інтереси, оскільки вони 
позбуваються частини повноважень, делегуючи їх на наднаціональний рівень, тим самим 
втрачаючи частину інструментів щодо захисту та відстоювання національних інтересів, 
але натомість здобувають інший, раніше недоступний інструментарій їх реалізації. ЄС в 
даному випадку виконує роль захисної «парасольки» не лише в економічній, а й у 
політичній сферах. Таким чином, країни-члени ЄС об'єдналися, сформувавши 
інтеграційний блок, з метою більш ефективного захисту національних економічних 
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інтересів, оскільки жодна з країн окремо не мала б тієї політико-економічної ваги у світі, 
якою користується інтеграційне угруповання.  

 

 

Рис. 1. Концептуальна схема реалізації національних економічних інтересів у ЄС 
Джерело: побудовано автором. 

Переважна більшість країн світу в контексті свого економічного та військового 
потенціалу не спроможна відстоювати свій національний економічний інтерес на світовій 
арені. Проте, необхідною умовою існування успішного інтеграційного угруповання є 
реалізація національних економічних інтересів усіх країн його членів. В іншому випадку 
економічна інтеграція немає сенсу, оскільки не служить задоволенню потреб усіх країн, 
що входять до її складу. У результаті економічної глобалізації національний економічний 
інтерес певної країни може перетворитися спочатку на коаліційний інтерес країн-членів 
Єврозони, потім - на комунітарний інтерес ЄС, а згодом – і на глобальний інтерес світової 
фінансової системи, оскільки ціною питання може бути майбутнє євро та ЄС у цілому, 
припинення існування яких ставить під сумнів глобальну фінансову безпеку багатьох 
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країн. З вище зазначеного можна зробити висновок, що у ЄС, на відміну від інших 
інтеграційних угруповань, завдяки його високому рівню фінансової інтеграції на перше 
місце виходять фінансові імперативи, які є домінуючими напрямними розвитку ЄС. 

Національні економічні інтереси країн ЄС реалізуються за допомогою 
багатоплощинної мультилатеральної моделі. Спочатку національні економічні інтереси 
реалізуються в першій площині через двосторонні зв’язки між країнами-членами ЄС, 
наприклад за допомогою двосторонніх угод. Кількість двосторонніх зв'язків можна 

розрахувати за формулою 
n*(n-1)/2, тобто в ЄС налічується 378 двосторонніх зв'язків, що 

безумовно ускладнює їх узгодження між всіма країнами.  

 

Рис. 2. Багатоплощинна мультилатеральна модель реалізації національних 

економічних інтересів країн ЄС з горизонтально-вертикальним спрямуванням 
Джерело: побудовано автором 

Кластерний аналіз виявив декілька точок довгострокової рівноваги, навколо яких 

групуються певні країни з огляду на подібність їх економіко-політичного розвитку, з чого 

випливає подібність і їх економічних інтересів. Таким чином у другій площині реалізації 

економічних інтересів відбувається їх узгодження всередині кластерів, які взаємодіють 

між собою. Узгодження спільного інтересу кластеру є простішим, ніж в першій площині, 

оскільки до кластеру входить менша кількість країн, і вони характеризуються схожими 

економічними інтересами. Третя площина включає в себе узгоджені економічні інтереси 

всіх країн ЄС та світу. Великий вплив на реалізацію інтересів ЄС мають країни, які 

входять до Великої двадцятки (G-20), зокрема США, Китай та Російська Федерація. У 

геополітичному та геоекономічному сенсах ці країни конкурують за вплив у світі, але в 
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той же час економічна вага кожної країни не дозволяє не враховувати її інтереси під час 

прийняття рішень. Іншим важливим елементом третьої площини є такі фінансово-

економічні організації, як МВФ та СОТ, які формують регуляторну основу взаємодії 

економічних інтересів різних країн. 

У другому розділі «Фінансові імперативи реалізації національних економічних 

інтересів у процесі розвитку ЄС» проаналізовано ключові фактори реалізації 

національних економічних інтересів країн-членів ЄС, зокрема механізм реалізації 

монетарної конвергенції, бюджетної консолідації та фінансової стабільності на сучасному 

етапі щодо відповідності їх завдань, мети та інструментів національним економічним 

інтересам країн ЄС, з'ясовано сутність, сучасний стан та перспективи функціонування 

фіскального та банківського союзів у рамках ЄС.  

У процесі створення економічної системи ЄС за основу був прийнятий підхід, в 

якому домінуючу роль відіграє монетарна складова завдяки акценту на контролі за 

інфляцією та дотриманням бюджетної дисципліни. Таким чином монетарні цілі стали 

домінуючими в статуті ЄЦБ, тоді як економічні цілі зводяться до координації фіскальних 

та бюджетних політик у сенсі дотримання фіскальної дисципліни без належної уваги до 

забезпечення зростання чи справедливого розподілу доходів. З одного боку єдина 

монетарна політика суттєво обмежує уряди країн ЄС у інструментарії впливу на 

економіку, але з іншого боку вступ у валютний союз приносить суттєву користь від 

використання єдиної валюти групою країн. Єдина валюта в умовах єдиного ринку, дійсно, 

відіграє важливу роль у забезпечені вільного руху капіталу. Проте, на практиці виявилось, 

що цього не достатньо. Без узгодженої бюджетної та фінансової політик, особливо в 

умовах глибокої фінансової кризи країн ЄС, що постає необхідною умовою реалізації 

національних економічних інтересів країн-членів ЄС та стабільного функціонування 

ЕМС.  

У процесі розвитку бюджетної системи ЄС велику роль відігравала політична 

доцільність, яка інколи переважувала економічний чинник, тим самим призвівши до 

складної та непрозорої системи формування дохідної та видаткової частин спільного 

бюджету ЄС з великою кількістю виключень, яка не враховує поточну економічну 

ситуацію в країнах–членах, що суперечить національним економічним інтересам багатьох 

країн ЄС. Проте, середньостроковий горизонт планування бюджету ЄС, який закріплює 

пріоритетні напрями розвитку ЄС на 7 років та забезпечує спадковість щорічних 

бюджетів ЄС, дозволив з одного боку віднайти компроміс щодо реформування спільного 

бюджету ЄС, яке б сприяло більш повній реалізації національних інтересів країн ЄС, а з 

іншого боку підштовхнув уряди країн ЄС до більш прагматичної економічної політики, 

спрямованої на підвищення конкурентоспроможності. Так, монолітна позиція ЄС, як 

наднаціонального інтеграційного угруповання, сприяла проведенню бюджетної 

консолідації країнами ЄС з метою подолання бюджетних дефіцитів та зменшення 

надмірної заборгованості, що відповідає національним інтересам як самого ЄС, так і його 

країн-членів. Світова фінансова криза виявила слабкі сторони інтеграційної моделі ЄС 

насамперед у фінансовій сфері, яка виконує роль фундаменту цього угруповання, тому 

питання вдосконалення структури фінансової стабільності стало пріоритетним з точки 

зору реалізації економічного інтересу ЄС. 
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Рис. 3. Інституційна система забезпечення фінансової стабільності ЕМС 

Джерело: побудовано автором  

В умовах конкуренції як національних інтересів різних країн ЄС, так і 

комунітарного інтересу ЄС на перший план виходить структура взаємодії як національних 

органів влади країн-членів ЄС між собою, так і їх взаємодія з наднаціональними органами 

влади, тому під мультирівневістю слід розуміти три рівні взаємодії та реалізації 

національних економічних інтересів країн-членів ЄС за трансверсальним типом:  

 національний рівень: взаємодія монетарної та бюджетної політик у тому числі 

під призмою асиметричного впливу монетарної політики та дворівневої структури 

спільного бюджету ЄС; 

 європейський (комунітарний) рівень: архітектоніка взаємодії Європейської ради з 

системних ризиків, Європейської системи фінансових наглядачів, Європейського фонду 

фінансової стабільності, ЄЦБ, Європейського парламенту, Європейської Ради та 

Європейської Комісії між собою – горизонтальна площина, так і з національними 

органами влади, що віднаходить своє відображення у логіці функціонування ЕМС, 

Європейського фіскального союзу та Європейського банківського союзу – площина 

вертикально-горизонтальної взаємодії; 

 міжнародний рівень: взаємодія європейської системи фінансової стабільності з 

міжнародними фінансовими інститутами (зокрема роль МВФ та Базельського комітету з 

банківського нагляду продемонстрована на прикладі Грецької кризи суверенного боргу та 

ступеню узгодження положень Базелю ІІІ з вимогами європейського законодавства). 

 У цілому механізми та інструменти реалізації фінансово-економічної політики в 

ЄС відповідають національним економічним інтересам країн, які входять до його складу, 

оскільки кожна країна має достатньо важелів впливу в процесі прийняття рішень. 
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Рис. 4. Механізм взаємодії органів ЄС у фінансовій сфері при узгодженні 

економічних інтересів країн ЄС 
Джерело: побудовано автором за [Європейський парламент / Офіційний сайт / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507446/IPOL-ECON_ET%282013%29507446_EN.pdf 

 Створення нових інституцій, початок функціонування фіскального та банківського 

союзу в основу яких покладено посилення ролі наддержавних організацій з нагляду за 

фінансовими ринками, які отримали право ухвалювати обов'язкові для виконання 

країнами-членами, є важливим кроком на шляху формування нової архітектоніки 

фінансової стабільності в Європі та сприятиме подальшому поступовому посиленню 

централізації фінансового нагляду та контролю в ЄС з метою подолання та недопущення 

в майбутньому кризових явищ в економіці, спричинених фінансовими чинниками. Акцент 

на фінансовій складовій інтеграції зумовлює ключовий фактор конкурентоспроможності 

фінансово-економічної моделі інтеграції ЄС та сприяє реалізації національних 

економічних інтересів країн ЄС.  

У третьому розділі «Трансформація європейської фінансово-економічної 

моделі» оцінено ступінь конвергенції національних економічних інтересів у країнах 

Європейського Союзу з використанням кластерного аналізу динаміки селективних макро-

економічними показниками, виявлено основні закономірності та наслідки впливу євро-

пейських інтеграційних процесів на національні економічні інтереси країн, порівняння та 

протиставлення економічної політики подібних за структурою економік країн, окреслено 

сутність національного економічного інтересу України, проаналізовано на відповідність 

національним економічним інтересам можливі напрями інтеграції та оцінено переваги 

Західного вектору коінтеграції України – вихід на конкурентний європейський ринок; 

імплементацію європейських ринкових механізмів регулювання економіки; можливість 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507446/IPOL-ECON_ET%282013%29507446_EN.pdf


11 

 

 

залучення сучасних технологій у своє виробництво; запропоновано ефективний 

інструментарій інтенсифікації та поглиблення співпраці з ЄС у фінансовій сфері. 

Кластерний аналіз базується на визначенні відстані між початковими кластерами, 

які включають одну країну, за допомогою Евклідової відстані: 

 
Далі найбільш подібні кластери об’єднуються, використовуючи зважену середню 

об’єднувальну функцію, яка була обрана на підставі найвищого значення коефіцієнта 

Копхенета. Ця функція обчислює середню арифметичну відстань між всіма парами 

об'єктів у двох кластерах за допомогою такої формули: 

. 

Наступним кроком є злиття кластерів більш високого рівня на базі попередніх 

кластерів, тим самим конструюючи ієрархічне дерево, в якому горизонтальна вісь 

ілюструє індекси початкових об'єктів-кластерів, а вертикальна вісь показує відстані між 

ними. Ми використовуємо ієрархічне дерево, як інструмент демонстрації результатів 

дослідження, оскільки воно наочно відображає кластери та відстань між ними, що 

дозволяє навіть інтуїтивно оцінити певні закономірності економічного розвитку країн, в 

тому числі і їх економічні інтереси. Нарешті, для того, щоб визначити значимість та якість 

процесу кластерного аналізу, ми використовуємо коефіцієнт кореляції Копхенета: 

 , 

де Yij – це Евклідова відстань між об'єктами i та j в кластері Y; Dij – відстань між об'єктами 

i та j в кластері D (висота вузлової точки, у якій ці дві точки поєднуються); y та z є 

арифметичні середні Y та D відповідно. Значення цього коефіцієнта знаходиться у 

проміжку від 0 до 1: чим більш якісний розподіл, тим ближче значення коефіцієнта до 1.  

 

Рис.5. Діаграма розподілу країн на кластери для країн-членів ЄС за  ВВП на душу 

населення (євро, за ринковими цінами) 
Джерело: побудовано автором за [Євростат / Офіційний сайт / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat 

Результати проведеного дослідження свідчать про наявність умовної конвергенції в 

ЄС-27 на рівні 5,09% в рік до 2008 року (початку світової фінансово-економічної кризи в 
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Європі). Після 2008 року конвергенція в ЄС є статистично не значущою, але в ЄС має 

місце утворення кластерів. У результаті кластерного аналізу країн-членів ЄС відносно 

селективних макроекономічних параметрів, країни ЄС були розподілені на такі кластери: 

«ЄС-15», «ЄС-10», «ЄС-15 Континентальна Європа», «ЄС-15 Південь», «ЄС-15 Північ», 

«ЄС-10 Континентальна Європа», «ЄС-10 Північ». Кластери дають підстави 

стверджувати, що країни одного кластеру є схожими за певними економічними 

параметрами, а значить їх економічні інтереси також співпадають, тому вони 

об’єднуються у групи для більш ефективного відстоювання своїх економічних інтересів. 

Тобто, на основі результатів кластерного аналізу можна зробити припущення щодо 

наслідків проведення тієї чи іншої політики на рівні ЄС, оскільки їх вплив має бути 

схожим на країни всередині одного кластеру. Також, результати нашого дослідження 

показали, що кластери є стабільними у часі, тобто зміна кластера країною у 

короткостроковій перспективі є маловірогідною.  

 
Рис. 6. Ієрархічне дерево розподілу країн-членів ЄС  на кластери за ВВП  

Джерело: побудовано автором за [Євростат / Офіційний сайт / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat 

Примітка: ВВП за ринковими цінами, щоквартальні показники за 1996-2012 рр. (індекс 2000=100); кількість статистичних 

показників: 1584; коефіцієнт Копхенета: 0,82; коди країн вказано у відповідності до міжнародного стандарту ISO 3166-1 alpha-2 

Кластерний аналіз за основними макроекономічними показниками дозволив 

виявити групи країн, які мають спільні фінансові імперативи реалізації національних 

інтересів: приналежність до Єврозони. Великобританія, Швеція (кластер 4) та Данія, які 

формують ЄС-15 Північ не входять до Єврозони та не бажають приєднуватись до неї, 

оскільки вважають, що спільна грошова одиниця шкодить реалізації їх національних 

інтересів; виконання Угоди про фіскальну стабілізацію. Країни четвертого та шостого 

кластерів (ЄС-15 Північ, ЄС-12 Континентальна Європа), а саме Великобританія, Швеція, 

Чехія та Польща є чотирма країнами з шести, які станом на початок 2015 р. не 

приєднались до Угоди про фіскальну стабілізацію. Результати кластерного аналізу 

доводять не випадковість такої позиції цих країн, виходячи з особливостей їх економік; 

ставлення країн до запровадження спільних облігацій ЄС. Найбільший супротив 

реалізації цієї ідеї чинили країни першого та четвертого кластеру, а саме Німеччина, 

Нідерланди, Великобританія та Фінляндія (ЄС-15 Континентальна Європа та  

ЄС-15 Північ); кредитний рейтинг країн. Країни першого та четвертого кластерів мають 

рейтинг S&P Rating на рівні AAA або AA; країни шостого та сьомого кластерів мають 

рейтинг А або АА, а країни другого та третього кластеру за виключенням Данії (ААА) 

мають рейтинг ВВ або ВВВ. Відповідно кредитний рейтинг країн впливає на позицію 

країн по відношенню до можливості запровадження спільних облігацій ЄС, створення 
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Європейського фонду фінансової стабільності та Європейського стабілізаційного 

механізму, які є одними з основних елементів інституційної структури фінансової 

стабільності в Європі. 

Таблиця 1 

Кластери країн-членів ЄС за ВВП за ринковими цінами, 1996-2012рр.,  

щоквартальні показники (індекс 2000=100)  
Група кластерів 1 Група кластерів 2 Група кластерів 3 

1 кластер 2 кластер 3 кластер 4 кластер 5 кластер 6 кластер 7 кластер 

Австрія 

Бельгія 

Франція 

Нідерланди 

Німеччина 

Данія 

Італія 

Португалія 

  
  

Іспанія 

Угорщина 

  
  
  

Фінляндія 

Великобританія 

Швеція 

  
  

Кіпр 

Люксембург 

Словенія 

  
  

Словаччина 

Чехія 

Польща 

  
  

Латвія 

Литва 

Естонія 

  
  

Джерело: побудовано автором 

Україна має обирати поміж трьох основних моделей розвитку: відносної 

економічної ізоляції (протекціонізму), євразійської інтеграції (приєднання до ЄЕП) та 

європейської інтеграції. Європейська модель інтеграції, яка ґрунтується на засадах 

демократії та ринкової економіки, найбільш відповідає цінностям українського 

суспільства. Іншою важливою складовою національного економічного інтересу є питання 

суверенітету та безпеки. Механізм прийняття рішень у ЄС дозволяє державам-членам 

ефективно відстоювати свій інтерес та передбачає право країн-членів ЄС утримуватись 

від участі у певних спільних діях, що є маловірогідним у євразійській моделі, яка 

характеризується високим рівнем централізації влади в напрямку найбільш економічно 

потужної Російської Федерації. Крім цього, Європейська політика безпеки та оборони 

гарантує захист усім країнам-членам у разі воєнної загрози навіть, якщо вони є 

нейтральними державами, що надає певну гнучкість у чутливому для України питанні у 

разі її приєднання до ЄС при збереженні свого позаблокового статусу. 

Важливими елементами національного економічного інтересу України на 

сучасному етапі її розвитку є: 

1) забезпечення стабілізації її фінансової системи та створення передумов для 

економічного зростання у тому числі за допомогою виконання положень Угоди про 

асоціацію, яка містить чіткі зобов'язання щодо реформ;  

2) розробка стратегії монетарної політики з урахуванням перспектив євроінтеграції. 

Стратегія повинна передбачати адаптацію організаційної структури та принципів 

функціонування національного банку до нормативів Європейської системи центральних 

банків, а також підготовку національної банківської системи до стандартів ЄС. Особливої 

уваги заслуговує підвищення ролі уряду у визначенні монетарної політики, яка повинна 

узгоджуватись з економічною політикою держави; 

3) вжиття необхідних заходів з метою наближення практики фінансової та 

політичної діяльності в Україні до європейських стандартів. У фінансовій сфері Україні 

варто поступово підвищувати вимоги до показників достатності капіталу та ліквідності 

банків у відповідності до положень Базелю ІІІ, а також створити орган моніторингу та 

попередження кризових явищ в економіці на зразок Європейської ради з системних 

ризиків;  
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4) розробка програми довгострокового економічного розвитку орієнтовану за 

своїми цілями та механізмами на програму «Європа-2020» і забезпечення моніторингу її 

виконання; 

5) запровадити практику багаторічних фінансових програм, як це відбувається в ЄС, 

коли основою БФП 2014-2020 стала програма Європа-2020. Розробка п'яти, можливо 

трирічних бюджетних програм, у яких мають бути закладені певні орієнтири видатків 

державного бюджету за напрямами розвитку, що сприяло б забезпеченню спадковості 

державної політики незалежно від зміни влади в країні. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового 

завдання щодо визначення фінансових імперативів механізму реалізації національних еко-

номічних інтересів країн Європейського Союзу, дослідження закономірностей та факторів 

його функціонування, аналіз процесу прийняття рішень в ЄС, вивчення впливу 

інтеграційних процесів на макроекономічні показники країн-членів, а також визначення 

місця та ролі ЄС в процесі реалізації національного економічного інтересу України: 

1. Національний економічний інтерес – економічні потреби, реалізація яких базується на 

системі цінностей, заснованих на життєво важливих матеріальних, інтелектуальних та 

духовних потребах, а також на конкретних цілях держави, що залежать від оточуючого 

середовища та детерміновані певним станом свідомості суспільства. Достатньою умовою 

їх реалізації є цілеспрямована діяльність держави щодо забезпечення її довгострокової 

конкурентоспроможності за рівнем ефективного використання ресурсів та інновацій в 

умовах глобалізації економічних відносин. Необхідною умовою їх реалізації є 

гарантування державного суверенітету та сталого прогресивного розвитку. Економічний 

інтерес інтеграційного угруповання – це економічні потреби, реалізація яких базується на 

спільній системі цінностей, заснованих на гармонійному поєднанні життєво важливих 

матеріальних, інтелектуальних та духовних потреб країн-членів. Необхідною умовою їх 

реалізації є комплементарне врахування та відстоювання національного економічного 

інтересу кожної країни-члена до тієї міри, доки він не суперечить субсидіарним основам 

інтеграційного блоку. 

2. Переважна більшість країн світу в контексті економічного та військового потенціалу не 

спроможна відстоювати свій національний економічний інтерес на світовій арені. Проте, у 

результаті економічної глобалізації національний економічний інтерес певної країни може 

перетворитися спочатку на коаліційний інтерес країн-членів Єврозони, потім - на 

комунітарний інтерес ЄС, а згодом – і на глобальний інтерес світової фінансової системи, 

оскільки ціною питання може бути майбутнє євро та ЄС у цілому, припинення існування 

яких ставить під сумнів глобальну фінансову безпеку багатьох країн. З вище зазначеного 

випливає, що на перше місце виходять фінансові імперативи, домінуючими при цьому є 

монетарна конвергенція, бюджетна консолідація та фінансова стабільність, що у 

сукупності і формують фінансові імперативи реалізації економічних інтересів країн ЄС. 

3. У цілому механізми та інструменти реалізації фінансово-економічної політики в ЄС 

відповідають національним економічним інтересам країн, які входять до його складу, 

оскільки кожна країна має достатньо важелів впливу в процесі прийняття рішень, що 

віднайшло своє відображення у фінансових імперативах. Вони полягають у прагматизмі 
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проведення спільної монетарної політики та секторальним забезпеченням фінансової 

стабільності всього інтеграційного угруповання, у реалізації яких домінує інтерес ЄС як 

інтеграційного угруповання. Третім імперативом є компроміс між національними 

економічними інтересами країн-членів ЄС та економічним інтересом цього інтеграційного 

угруповання щодо проведення бюджетної політики, яка має поліструктурну основу. 

4. Неоднорідність економічних систем держав ЄС значною мірою обумовлює розбіжності 

в поглядах держав-членів на цілі економічної та фіскальної політик, питання 

справедливості та соціального розвитку, які лежать в основі національних економічних 

інтересів кожної країни ЄС. Складність взаємодії монетарної та бюджетної політик 

випливає із асиметричного впливу монетарної політики на різні країни. Цей 

асиметричний вплив монетарної політики можна було б компенсувати за допомогою 

трансфертів з бюджету ЄС, але спільний бюджет є досить обмеженим з точки зору 

фінансових ресурсів, оскільки він має багаторівневу побудову, основним складником якої 

є бюджети країн-членів ЄС. Таким чином, спільний бюджет фінансує лише пріоритетні 

напрями розвитку, які визначені ЄС на відповідний період, але при цьому варто 

повернутись до ідеї, яка закладалась при створенні Європейського Союзу – ресурси 

спільного бюджету ЄС повинні визначатися цілями ЄС, а не навпаки; 

5. Вступ до валютного союзу приносить користь від використання єдиної валюти групою 

країн, тим самим ефективно збільшуючи економічну потужність невеликої країни. Проте, 

наявність єдиної грошової одиниці у великої кількості країн, які значно відрізняються за 

економічними ознаками, створює загрозу щодо проведення політики, яка передбачає 

значне перевищення видатків над доходами країни у широкому сенсі. Дотримання 

фіскальної дисципліни та фінансової стабільності банків, особливо в умовах фінансової 

кризи країн ЄС, постає необхідною умовою реалізації національних економічних інтересів 

країн-членів та стабільного функціонування ЕМС, що відображається у намаганнях ЄС 

створити фіскальний та банківський союзи. Тобто, єдина монетарна політика без глибокої 

координації фіскальної політики є неефективною, хоча внаслідок проведення спільної 

монетарної політики коливання валютного курсу зменшуються, що приносить користь з 

точки зору підвищення транспарентності, зниження операційних витрат і зростання 

торгівлі та інвестицій, що відповідає національним економічним інтересам країн ЄС. 

6. Впродовж останніх років була створена нова структура фінансової стабільності в 

Європі, в основі якої покладено посилення ролі наддержавних організацій з нагляду за 

фінансовими ринками, які отримали право ухвалювати обов'язкові для виконання 

країнами-членами Єврозони, та початку функціонування фіскального та банківського 

союзів. Створення нових інституцій є важливим кроком у напрямку фінансової 

стабільності в Європі, сприятиме подальшому поступовому посиленню централізації 

фінансового нагляду та контролю в ЄС з метою подолання і недопущення в майбутньому 

кризових явищ в економіці, спричинених фінансовими чинниками. Проте, небажання 

країн ЄС поступатись частиною економічного суверенітету, навіть за умов відповідності 

реформ національним економічним інтересам, викликає невпевненість щодо майбутнього 

ЄС, тому розширення Європейського Союзу найближчими роками є маловірогідним; 

7. Сильними сторонами ЄС є торгівля та фінанси, внаслідок чого перспектива розширення 

Європейського Союзу та безпосередньо вступ нових країн стали важливим каталізатором 

ефективних ринкових трансформацій і позитивних структурних зрушень у національних 
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економіках цих країн. Орієнтація на єдиний внутрішній ринок сприяла модернізації 

технологічних основ національних економік, додала їм динамічності, підвищила 

конкурентоспроможність. Розширення ЄС мало позитивний вплив на економіки як нових 

країн-членів, так і ЄС-15: відбулось суттєве зростання торгівлі та взаємних прямих 

іноземних інвестицій як всередині ЄС, так і з зовнішніми партнерами; середні показники 

відсоткової ставки, інфляції та безробіття також суттєво зменшились. Крім цього, 

внаслідок більш високих темпів зростання ЄС-10 у порівнянні з ЄС-15 відбулось 

зменшення відставання у ВВП між цими країнами. У цей же час, такі сфери, як 

корпоративний сектор та інновації характеризуються різним рівнем розвитку у країнах-

членах ЄС, оскільки не всім країнам вдається належним чином заохочувати 

підприємницьку активність та інноваційність. Європейська економіко-соціальна модель 

розвитку вимагає підтримання високих стандартів життя населення, що значно ускладнює 

та сповільнює реформування національних економік. Найбільш рішучих змін потребують 

ринок праці та державне регулювання, оскільки європейська соціально-орієнтована 

модель має ряд характеристик, які не сприяють конкурентоспроможності країн-членів ЄС, 

а саме більш високий сумарний рівень податкового навантаження та соціальних 

відрахувань. Відбулось посилення нерівномірності у реальній вартості робочої сили, хоча 

у теорії введення євро і спільного цільового показника інфляції повинні були сприяти 

конвергенції цін та розміру заробітних плат у Єврозоні, тим самим мав зменшитися 

розрив та вирівнятися реальна вартість робочої сили у цих країнах. Країни Єврозони не 

мають змоги застосувати один з найбільш ефективних інструментів стимулювання 

економіки, а саме девальвувати національну валюту. 

8. До 2008 року (початку світової фінансово-економічної кризи в Європі) β-конвергенція в 

ЄС-27 спостерігалась на рівні 5,09% у рік. Після 2008 року, згідно даного дослідження, 

конвергенція в ЄС є статистично не значущою, проте за допомогою аналізу гомогенізації 

європейського економічного простору застосуванням методу кластерного аналізу 

основних селективних макроекономічних показників було виявлено та виокремлено 

подібні за напрямами економічного зростання кластери країн, економічні інтереси яких 

співпадають. Такий поділ країн на кластери підтверджується подібністю процедур за 

монетарною ознакою приналежності до Єврозони, ступенем виконання Угоди про 

фіскальну стабілізацію, суверенним кредитним рейтингом та ставленням до 

запровадження спільних облігацій ЄС, тому вони об’єднуються у групи для більш 

ефективного відстоювання своїх економічних інтересів. Національні економічні інтереси 

країн ЄС реалізуються за допомогою багатоплощинної мультилатеральної моделі. 

Спочатку національні економічні інтереси реалізуються у першій площині через 

двосторонні зв’язки між країнами-членами ЄС. У другій площині реалізації економічних 

інтересів відбувається їх узгодження всередині кластерів, які взаємодіють між собою та 

утворюють комунітарний інтерес ЄС, як інтеграційного угруповання. Третя площина 

включає в себе узгодження комунітарного інтересу ЄС з інтересами решти країн світу; 

9. Національні економічні інтереси як країн ЄС, так і країн Митного союзу обумовлюють 

їх взаємовідносини з Україною. Важливою рисою інтересів обох сторін, незважаючи на 

різний характер та зміст партнерства, є намагання створити на своїх кордонах смуги країн, 

які б відігравала роль певної безпекової зони між Заходом та Сходом. Інтереси ЄС на 

Сході Європі визначаються концепцією європейської політики «Східного партнерства», 
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метою якої є сприяння створенню довкола ЄС смуги демократичних та стабільних країн, 

які б сповідували європейські цінності в царині права, політичного врядування, ринкової 

економіки, тощо. У рамках такої моделі міжнародних відносин на Європейському конти-

ненті Україна, безумовно, виступає важливим елементом у якості чинника стабільності у 

регіоні Східної Європи завдяки своєму економічному, науково-технологічному та 

людському потенціалу; 

10. Інтенсифікація та поглиблення політико-економічної співпраці з ЄС, завдяки його 

контролюючому впливу за виконанням добровільно взятих на себе Україною зобов'язань, 

може надати потужний поштовх розвитку України у багатьох сферах. Першочерговими 

елементами національного економічного інтересу України на сучасному етапі її розвитку 

є забезпечення стабілізації її фінансової системи та створення передумов для 

економічного зростання у тому числі за допомогою виконання положень Угоди про 

асоціацію, яка містить чіткі зобов'язання щодо реформ та вжиття необхідних заходів з 

метою наближення практики фінансової та політичної діяльності в Україні до 

європейських стандартів. Так, у фінансовій сфері Україні варто розробити стратегію 

монетарної політики з урахуванням перспектив євроінтеграції. Стратегія повинна 

передбачати адаптацію організаційної структури та принципів функціонування 

національного центрального банку до нормативів Європейської системи центральних 

банків, а також підготовку національної банківської системи до стандартів ЄС. Також 

Україні варто поступово підвищувати вимоги до показників достатності капіталу та 

ліквідності банків у відповідності до положень Базелю ІІІ, створити орган моніторингу та 

попередження кризових явищ в економіці на зразок Європейської ради з системних 

ризиків. Крім цього, слід розробити програму довгострокового економічного розвитку, 

орієнтовану за своїми цілями та механізмами на програму «Європа-2020», та забезпечити 

моніторинг її виконання. Для цього доцільно запровадити практику багаторічних 

фінансових програм, як це відбувається в ЄС, коли основою БФП 2014-2020 стала 

програма «Європа-2020». Розробка п'яти, можливо трирічних бюджетних програм, у яких 

мають бути закладені певні орієнтири видатків державного бюджету за напрямами 

розвитку, що сприяло б забезпеченню спадковості державної політики незалежно від 

зміни влади в країні. 
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АНОТАЦІЯ 

Різниченко Є. І. Фінансові імперативи реалізації економічних інтересів у 

Європейському Союзі. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини. – 

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2015. 

У дисертаційній роботі проаналізовано фінансові імперативи реалізації економічних 

інтересів країн ЄС та ЄС як інтеграційного угруповання, а також обґрунтування на цій 

основі ефективності євроінтеграційного вектора реалізації економічного інтересу України. 

З'ясовано сутність та досліджено механізм проведення монетарної та бюджетної політик 

ЄС, як ключових фінансових факторів відстоювання національних економічних інтересів 

країн ЄС. Проаналізовано нову архітектоніку фінансової стабільності в Європі для 

виявлення причин, необхідності та наслідків створення нових інститутів фінансового 

нагляду та контролю в ЄС. Оцінено ступінь конвергенції національних економічних 

інтересів в країнах ЄС з використанням аналізу динаміки селективних макроекономічних 

показників 

Проаналізовано відповідність між національним економічним інтересом України та її 

можливими напрямами інтеграції у процесі реалізації національного економічного 

інтересу, а також запропоновано інструментарій інтенсифікації та поглиблення співпраці 

з ЄС у фінансовій сфері. 

Ключові слова: національний економічний інтерес, фінансові імперативи, 

монетарна політика, бюджетна політика. 
 

АННОТАЦИЯ 

Резниченко Е. И. Финансовые императивы реализации экономических 

интересов в Европейском Союзе. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.02 – мировое хозяйство и международные экономические 

отношения. – Институт международных отношений Киевского национального 

университета имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины, 

Киев, 2015. 

В диссертационной работе проанализировано финансовые императивы реализации 

экономических интересов стран ЕС и ЕС как интеграционного объединения, а также 

обоснование на этой основе эффективности евроинтеграционного вектора реализации 

экономического интереса Украины. Выяснено сущность и исследовано механизм 

проведения монетарной и бюджетной политик ЕС, как ключевых финансовых факторов 

отстаивания национальных экономических интересов стран ЕС. Проанализировано новую 

архитектонику финансовой стабильности в Европе для определения причин, 

необходимости и последствий образования новых институтов финансового надсмотра и 

контроля в ЕС. Произведена оценка уровня конвергенции и кластеризации в странах ЕС 

под призмой национальных экономических интересов с помощью анализа динамики 
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основных макроэкономических показателей.  

Проанализировано соответствие между национальным экономическим интересом 

Украины и ее возможными направлениями интеграции, в процессе реализации 

национального экономического интереса, а также предложено инструментарий 

интенсификации и углубления сотрудничества с ЕС в финансовой сфере. 
 

Ключевые слова: национальный экономический интерес, финансовые императивы, 

монетарная политика, бюджетная политика. 
  

SUMMARY 

Ievgen I. Riznychenko.Financial imperatives of economic interests’ realization in 

European Union. – Manuscript. 

The dissertation for acquiring of the degree of a candidate on economic sciences, speciality 

08.00.02 – world economy and international economic relations. – Institute of International 

Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv Ministry of Education and Science 

of Ukraine, Kyiv, 2015. 

The research analyzes both financial imperatives of economic interests’ realization of 

EU countries and of the EU as the integration group as well as the effectiveness of euro 

integration vector of development of Ukraine on this basis. The essence is revealed and the 

mechanism of conducting of monetary and budget policies of the EU as the key financial factors 

of defending national economic interests of the EU countries. The new architectonics of financial 

stability in Europe is analyzed for the aims of defining the causes, necessity and effects of the 

establishment of new institutions of financial supervision and control in the EU. The benefits and 

disadvantages of European integration influence on national economic interests are identified and 

analyzed. 

The cluster analysis methods are used to perform a study of EU countries in relation with 

the fluctuations of some basic financial and macroeconomic indicators during recent years. The 

methodology is to find groups (clusters) with minimal distance within the cluster and maximal 

distance between clusters using hierarchical clustering, which has common use in respective 

models. We found clusters of convergent countries, which have similar financial imperatives that 

mean that countries in one cluster have similar national economic interest thereby leading to 

similar behavior with respect to further integration, economic policy of the ECB, etc. 

The regression model of detecting the existence and estimating the speed of conditional β-

convergence in the EU-27, which is one of the key factors of success of European integration 

processes on the basis of the following parameters: real GDP per capita, capital formation to GDP 

ratio, foreign direct investments inflow to GDP ratio, foreign direct investments outflow  to GDP 

ratio and inflation that resulted in detecting conditional β-convergence in the EU-27 until 2008 

(the start of world financial crisis in the EU), since then the convergence is statistically not 

significant. 

The relation between the national economic interest of Ukraine and its alternative vectors of 

integration during the realization of national economic interest is analyzed. The possible 

instruments of intensification and deepening of cooperation with the EU in financial sphere are 

proposed. 

Keywords: national economic interest, financial imperatives, monetary policy, budget 

policy. 


