
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

 

 

 

ДЕРБЕНЬОВА ЯНА ВАЛЕРІЇВНА 

 

УДК 339.92 

 

 

 

 

РОЗВИТОК ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС В 

УМОВАХ РЕГІОНАЛЬНИХ ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

 

Спеціальність 08.00.02 – світове господарство 

і міжнародні економічні відносини 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019



 

Дисертація на правах рукопису. 

 

Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки та маркетингу 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. 

 

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор 

Старостіна Алла Олексіївна, 

Київський національний університет  

імені Тараса Шевченка,  

завідувач кафедри міжнародної  

економіки та маркетингу 

 

 

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор 

Чужиков Віктор Іванович, 

ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет  імені Вадима 

Гетьмана», 

проректор з науково-педагогічної роботи та 

міжнародних зв’язків 

 

Кандидат економічних наук,  професор 

Кудирко Людмила Петрівна, 

Київський національний торговельно-

економічний університет, 

професор кафедри світової економіки 

 

 

 

Захист дисертації відбудеться 27 листопада 2019 р. о 16
00 

годині на 

засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.02 в Інституті міжнародних 

відносин  Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 

адресою: 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 36/1, зал засідань вченої ради. 

З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці 

імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за адресою: 01601, м Київ, вул. Володимирська, 58, зал № 12. 

 

Автореферат розіслано   25 жовтня  2019 р. 

 

Вчений секретар  

спеціалізованої вченої ради 

доктор економічних наук, доцент                                             Р.Д.Стаканов  

 



1 

 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Сучасний стан перебігу процесів 

глобалізації супроводжується як позитивними, так і негативними наслідками, 

які проявляються у складності узгодження соціально-економічних та 

політичних інтересів у межах регіональних об’єднань та диспропорціях 

технологічного прогресу країн, що призводить до багатополярності центрів 

світового розвитку. 

За таких умов об’єктивно домінує зацікавленість країн у посиленні 

власного суверенітету, зменшенні залежності від наднаціональних систем 

управління та негативних наслідків сучасного етапу глобалізації, що 

проявляється в наростанні тенденцій протекціонізму та дезінтеграційних 

процесах. Все це вимагає пошуку таких форм співпраці, які забезпечать 

стійкість економічних зв’язків та рівномірність розвитку країн регіону. 

В процесі реалізації взятих на себе зобов’язань в межах Угоди про 

асоціацію Україна зіткнулась з низкою проблем: недостатня ефективність 

функціонування зони вільної торгівлі, суперечність національних інтересів 

України та ЄС, недостатнє використання транскордонних форм розвитку 

міжнародних галузевих зв’язків. Саме тому, уклавши Угоду про асоціацію і 

поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з ЄС, Україна потребує 

розвитку таких форм співробітництва зі стратегічним партнером, які б 

забезпечили стійкість їх зовнішньоекономічних зв’язків та реалізацію її 

національних інтересів.  

У сучасній науковій літературі проблемам дослідження регіональних 

інтеграційних та дезінтеграційних процесів присвячено низку наукових праць 

вітчизняних і зарубіжних вчених. Серед українських вчених, які в різні роки 

досліджували теоретичні засади дезінтеграції та її вплив на розвиток 

регіональних торговельних угод між країнами, вивчали регіональну політику, 

транскордонне співробітництво ЄС та правові і економічні аспекти співпраці з 

Україною, – В.В. Бартименко, М.М. Відякіна, І.Й. Гладій, Р.О. Заблоцька, 

Т.В. Камінська, В.С. Кравців, В.В. Липов, Л.О. Петкова, Н.В. Резнікова, 

А.О. Старостіна, А.С. Філіпенко, Н.З. Щербата, С.О. Якубовський. 

Якісну оцінку Угоди про асоціацію і поглиблену та всеохоплюючу зону 

вільної торгівлі між Україною та ЄС, визначення внутрішніх і зовнішніх 

факторів її економічних ефектів, кількісний аналіз впливу на економічний і 

соціальний розвиток та двосторонню торгівлю проводили такі вчені як 

І.В. Барановська, В.С. Будкін, І.В. Бураковський, О.А. Герасимова, В.І. Кончин, 

Л.П. Кудирко, А.П Румянцев, О.А Чугаєв, В.І. Чужиков, Л.В. Шинкарук, 

О.І. Шнирков, В.Г. Шпортюк. 

Окрім того, праці дослідників присвячені з’ясуванню теоретичних і 

практичних аспектів дезінтеграційних процесів у сучасному середовищі 

міжнародних економічних відносин. Іноземні науковці Б. Баласса, Л. Ліндберг,  
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В. Репке, С.А Шейнгольд досліджували сутність і взаємозв’язок понять 

інтеграції та дезінтеграції та практичні особливості цих процесів. А. Епплер, 

Т. Келлен, Р. Сеннвальд, М.Дж. Хіскокс, Г. Шеллер вивчали тенденції та 

моделювали прогнози дезінтеграції в Європі, аналізували позитивну та 

негативну роль наднаціональних інституцій, визначали вплив розширення ЄС 

на ризики дезінтеграції, а також її соціальні, економічні та політичні фактори.  

Водночас недостатньо розробленим є питання функціонування зони 

вільної торгівлі України та ЄС, визначення її ефективності та необхідності 

розвитку в умовах регіональних дезінтеграційних процесів. Також більш 

детального вивчення потребують питання пошуку форм розвитку 

співробітництва України та ЄС, які  б забезпечили його стійкість до негативних 

геополітичних факторів та реалізацію національних інтересів української 

держави. 

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

Дисертаційна робота є складовою науково-дослідної теми кафедри міжнародної 

економіки та маркетингу економічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Стратегії міжнародного співробітництва 

за умов поглиблення регіональної економічної співпраці» (шифр № 16 КФ 040-

07) та науково-дослідної теми факультету «Макроекономічна стратегія 

реалізації європейського вектору економічного розвитку України: 

концептуальні засади, виклики, протиріччя» (№ 16 БФ 040-01). У межах 

означених тем особистий внесок автора полягає у поглибленні теоретичних 

підходів до розвитку зон вільної торгівлі та в розробленні практичних 

рекомендацій щодо реалізації стійких форм галузевого співробітництва 

України та ЄС в умовах функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони 

вільної торгівлі з ЄС. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в поглибленні 

теоретичних підходів  до аналізу розвитку зон вільної торгівлі та в розробленні 

практичних рекомендацій щодо ефективних форм регіонального економічного 

співробітництва України та ЄС для забезпечення стійкості їх взаємозв’язків та 

реалізації національних інтересів України. 

Відповідно до поставленої мети поставлені такі завдання: 

– поглибити теоретичні підходи до визначення елементів механізму 

функціонування регіональних торговельних угод; 

– удосконалити визначення сутності понять «розвиток зони вільної торгівлі», 

«поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі», «міжнародна 

економічна дезінтеграція»; 

– запропонувати схему розвитку життєвого циклу зони вільної торгівлі як 

чинника формування стратегій розвитку міжнародного співробітництва; 

– виокремити екзогенні та ендогенні чинники загроз регіонального бізнес-

середовища співробітництву України та ЄС;  
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– оцінити загрози, можливості та ефективність функціонування поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС;  

– визначити перспективні напрями розвитку поглибленої та всеохоплюючої 

зони вільної торгівлі між Україною та ЄС; 

– виокремити пріоритетні форми співробітництва України та ЄС; 

– розробити структурну модель розвитку поглибленої та всеохоплюючої зони 

вільної торгівлі між Україною та ЄС в галузі туризму; 

– запропонувати методичні підходи до управління проектом створення 

транскордонного туристичного кластеру. 

Об’єктом дослідження є економічні процеси функціонування та розвитку 

регіональних торговельних угод.  

Предметом дослідження є теоретичні та методичні підходи до аналізу 

розвитку зони вільної торгівлі між Україною та ЄС в умовах дезінтеграційних 

процесів. 

Методи дослідження. При написанні дисертації використано 

загальнонаукові та спеціальні методи пізнання економічних явищ і процесів у 

міжнародному середовищі. У першому розділі дисертації застосовано методи 

наукової абстракції, узагальнення, діалектичний метод – при вивченні 

механізму функціонування регіональних торговельних угод (п. 1.1), методи 

класифікації та систематизації, історичний та логічний методи – при з’ясуванні 

особливостей розвитку та економічних ефектів функціонування поглиблених 

зон вільної торгівлі (п. 1.2, 1.3). Аналіз, синтез, абстрагування та узагальнення 

використані при виявленні сутності та впливу регіональних торговельних угод 

на вільну торгівлю (п. 1.3). В другому розділі застосовано методи порівняння, 

аналізу, синтезу, системний підхід – при встановлення єдності та відмінності 

елементів при вивченні регіональних дезінтеграційних процесів і політики 

регіонального співробітництва ЄС (п. 2.1, 2.2). Методи експертного анкетного 

опитування, статистичні методи оброблення первинної інформації, прикладний 

програмний продукт SPSS Statistics 23 застосовано при виявленні загроз та 

можливостей поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між 

Україною та ЄС, пріоритетних форм співробітництва України та ЄС (п. 2.3., 

3.2) та при визначенні напрямів розвитку зони вільної торгівлі, реалізації 

проекту галузевого транскордонного співробітництва (п. 3.1, 3.3.); табличний та 

графічний методи використано для представлення результатів дисертаційного 

дослідження (п. 1.3, 2.3, 3.2, 3.3). 

Інформаційною базою дослідження є наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних учених у різних галузях знань, дані Державної служби статистики 

України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Національного банку України, офіційні матеріали Європейського Союзу, 

Світового банку, звіти міжнародних організацій та дані, зібрані під час 

проведення автором експертного анкетного опитування керівників 
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 підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, науковців та 

представників виконавчої влади. 

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі 

отримано обґрунтовані результати, які в сукупності вирішують науково-

прикладне завдання поглиблення теоретичних підходів до аналізу розвитку зон 

вільної торгівлі та розроблення практичних рекомендацій щодо реалізації 

стійких форм галузевого співробітництва України та ЄС в умовах 

функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС. 

Основними теоретичними та практичними результатами, що характеризують 

новизну дисертаційного дослідження, є: 

вперше: 

- запропоновано теоретичний підхід до визначення якісних характеристик 

механізму функціонування зони вільної торгівлі в залежності від етапів її 

життєвого циклу, що включає створення, прогресивний стан, стабілізацію, 

перетворення, яке призводить до стійкості або нестійкості взаємозв’язку країн-

учасниць. Виявлено, що на етапі фактичного впровадження положень Угоди та 

активного співробітництва країни можуть зіткнутися із суперечністю інтересів, 

що зумовить перехід до нестійкого етапу існування Угоди одразу після її 

укладання та ратифікації сторонами. Запропоновано систему факторів розвитку 

Угоди та переходу до наступних етапів її життєвого циклу, яку складають 

внутрішні (елементи механізму функціонування торговельної угоди) та 

зовнішні чинники (взаємопов’язані процеси інтеграції та дезінтеграції), що дає 

змогу, на відміну від існуючих підходів, своєчасно коригувати стратегію 

розвитку зони вільної торгівлі з урахуванням дестабілізуючих факторів 

зовнішнього середовища. 

удосконалено: 

- визначення сутності понять «розвиток зони вільної торгівлі», 

«поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі», «міжнародна економічна 

дезінтеграція» та її співвідношення з інтеграцією. Розвиток зони вільної 

торгівлі визначено як цілеспрямовану зміну складу, структури, характеру 

функціонування об’єднання з метою його адаптації до вимог зовнішнього 

середовища та реалізації інтересів його учасників. З’ясовано, що в сучасних 

умовах розвиток зон вільної торгівлі відбувається на тлі посилення  процесів 

міжнародної економічної дезінтеграції, яку визначено як процес послаблення 

взаємозв’язків між країнами та регіонами, що має соціальні, економічні та 

політичні виміри, з метою зниження залежності від негативних наслідків 

глобальних економічних явищ та більш ефективної реалізації національних 

інтересів країн. У визначеннях акцентовано увагу на меті кожного з цих 

процесів, реалізація якої є критерієм їх результативності; 

- теоретичні підходи до визначення елементів механізму функціонування 

регіональних торговельних угод, які включають міжнародну нормативно- 
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правову базу (положення СОТ, міжнародні договори та міжнародне право), 

принципи створення (процедурні кроки створення згідно з вимогами СОТ, 

принципи функціонування), суб’єкти (формальні та неформальні), інтереси 

суб’єктів (геополітичні, соціо-економічні), цілі (економічні, неекономічні, 

політичні, комунікаційні), види угод. Визначення елементів механізму дає 

можливість структурувати внутрішнє середовище об’єднання, системно 

визначати вплив кожного елемента на характер функціонування об’єднання та 

простежити взаємовплив зміни елементів; 

- методику побудови структурної моделі розвитку поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС в галузі туризму. 

Виділено стратегічні цілі розвитку, зумовлені спільними інтересами країн 

(розвиток економічного, фінансового, культурно-історичного потенціалу), і 

тактичні цілі розвитку, визначені необхідністю вирішення спільних проблем в 

регіоні (розвиток інфраструктури, сервісу, маркетингу). Розроблення та 

взаємоузгодження запропонованих цілей відбувається на державному, 

регіональному, підприємницькому рівнях в процесі формування 

транскордонного туристичного кластеру між Україною та ЄС. Запропонована 

методика може служити практичним керівництвом для місцевих органів 

виконавчої влади при створенні програм регіонального розвитку та спільних 

міжнародних програм галузевого співробітництва ; 

набули подальшого розвитку: 

- визначення загроз регіонального бізнес-середовища співробітництву 

України та ЄС, спричинених дезінтеграційними процесами, за критерієм 

джерела їх впливу: ендогенні загрози (загроза відсутності дієвих реформ, що 

стимулюють зростання добробуту в країні, загроза неефективної адаптації 

законодавства до вимог ЄС, загроза нецільового використання бюджету та 

фінансової допомоги ЄС) та екзогенні (загроза економічній безпеці, загроза 

територіальній цілісності, загроза  життю та здоров’ю громадян, загроза 

інвестиційному клімату, загроза безпеці міжнародних транзитних перевезень); 

- класифікація факторів загроз та можливостей функціонування 

поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС 

(загрози та можливості проявляються на державному (міжнародний та 

внутрішньодержавний вимір), підприємницькому (національній та 

зовнішньоекономічний вимір), галузевому, громадському рівнях), їх аналітична 

оцінка та визначення ефективності функціонування зони вільної торгівлі на 

основі збирання первинної експертної інформації. Це дало змогу встановити 

наявність суперечностей національних інтересів сторін Угоди, з’ясувати, які 

форми співробітництва є стійкими та ефективними у зменшенні перешкод 

співробітництву України та ЄС, визначити напрями розвитку галузевої 

співпраці з ЄС; 

- методичні підходи до управління проектом створення транскордонного 
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туристичного кластеру як ефективної форми забезпечення стійкості 

співробітництва України та ЄС в умовах дезінтеграційних викликів. 

Запропоновано сім етапів реалізації проекту – обґрунтування вибору галузі для 

розроблення проекту, оцінювання туристичного потенціалу транскордонних 

регіонів України, суміжних з ЄС, виявлення сильних та слабких сторін 

обраного регіону, формулювання мети, стратегічних і тактичних цілей проекту, 

визначення нормативно-правової бази проекту та вибір організаційної та 

правової форми співробітництва. Проект туристичного кластеру пропонується 

реалізовувати на кордоні між Україною та Румунією в межах єврорегіону 

«Дунай». 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені й 

запропоновані у дисертаційній роботі наукові підходи, висновки і практичні 

рекомендації поглиблюють розуміння сутності розвитку сучасних регіональних 

торговельних угод і мають науково-практичне значення для впровадження 

методики управління проектами галузевого транскордонного співробітництва. 

Запропоновані наукові положення, рекомендації та висновки можуть бути 

використані як при розробленні законодавчих актів щодо розвитку поглибленої 

та всеохоплюючої зони вільної торгівлі на національному рівні, так і в 

навчальному процесі при викладанні економічних дисциплін. 

Викладені в дисертаційній роботі висновки використано ТОВ «ЛЕД 

ФАКТОР» (довідка № 1207/18 від 07.12.2018 р.), ГК «УКРАВТОНОМГАЗ 

(довідка № 1109/18 від 09.11.2018 р.), ДУ «Офіс з просування експорту» 

(довідка № 409 від 26.09.2019 р.). Окремі теоретичні положення дисертаційної 

роботи впроваджено у навчальний процес і використовувалися при розробленні 

навчально-методичного комплексу, а також при читанні лекційних та 

проведенні семінарських занять для студентів економічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (довідка 

№ 013/106 від 01.03.2019 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним науковим дослідженням. Наукові положення, висновки, 

рекомендації, що викладені в дисертації та винесені на захист, отримані 

автором особисто. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, у 

дисертаційній роботі використано лише ті положення, які належать особисто 

автору.  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

висновки і рекомендації доповідались та обговорювались на 9 міжнародних 

наукових і науково-практичних конференціях: Міжнародна науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та молодих вчених: «Шевченківська 

весна:Економіка» (Київ, 5–8 квітня 2016 р.); Міжнародна наукова конференція 

«Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions» 

(м. Кельце, Польща, 28 вересня 2016 р.); Міжнародна науково-практична 
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 конференція «Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: 

фінансово – економічні та соціальні чинники» (м. Одеса, 23–24 вересня 2016 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Управління економічними 

процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення» 

(м. Львів, 14–15 квітня 2016 р.); IV Всеукраїнська науково-практична 

конференція  «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень» 

(Київ, 9–10 листопада 2017 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Економіка та сучасний менеджмент: теоретичні підходи та практичні аспекти 

розвитку» (м. Одеса, 10–11 лютого 2017 р.); Міжнародна науково-практична 

Інтернет-конференція «Туристичний бізнес: сучасні тренди та стратегії 

розвитку» (м. Київ, 16 березня 2018 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні аспекти механізму модернізації економіки та 

фінансової системи країни» (м. Запоріжжя, 7 березня 2018 р.); Міжнародна 

наукова конференція «Economy and Management: Modern Transformation in the 

Age of Globalization» (м. Клапейда, Литва, 23 березня 2018 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 18 

наукових праць загальним обсягом 5,8 а.а. (з них автору належать 5,6 а.а.),  в 

тому числі, 9 наукових статей – у фахових виданнях (4,36 а.а.), з них 3 статті – 

іноземною мовою в зарубіжних виданнях (1,27 а.а.); 9 матеріалів і тез виступів 

на наукових конференціях (1,44 а.а.).    
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 237 сторінок. Обсяг основного тексту – 

182 сторінки, що містять 35 аналітичних таблиць і 54 рисунки. Список 

використаних дж ерел налічує 250 найменувань та викладений на 24 сторінках. 

Робота містить 10 додатків, розміщених на 17 сторінках, включаючи 7 таблиць. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, висвітлено стан її 

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

дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих 

результатів, наведено відомості про їх впровадження, апробацію матеріалів 

дисертації та публікації автора. 

У першому розділі «Теоретичні засади аналізу функціонування зони 

вільної торгівлі в системі регіональних торговельних відносин» 

удосконалено визначення сутності понять «регіональна торговельна угода», 

«розвиток зони вільної торгівлі», «поглиблена та всеохоплююча зона вільної 

торгівлі», «міжнародна економічна дезінтеграція» та її співвідношення з 

інтеграцією, розкрито механізм функціонування та запропоновано теоретичний 

підхід до аналізу розвитку зон вільної торгівлі за станом їх життєвого циклу.  

Визначено, що формою прояву регіональних торговельних відносин є  
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регіональні торговельні угоди, юридично оформлені у вигляді договору про 

зону вільної торгівлі або митний союз між двома і більше країнами, який 

визначає правила торгівлі для всіх його сторін. Виокремлено чотири складові 

механізму функціонування регіональних торговельних угод  міжнародна 

нормативно-правова база, принципи створення, суб’єкти, їх інтереси та цілі, 

види угод (рис. 1).  

 

Рис. 1. Складові механізму функціонування регіональних торговельних угод 
Джерело: складено автором 

Структуризація суб’єктів (зацікавлених сторін, ініціаторів угоди) за їх 

формальністю (державні та недержавні) та виміром інтересів (геополітичний, 

соціо-економічний вимір) створює основу для класифікації регіональних 

торговельних угод за цілями та з’ясування особливостей їх функціонування 

залежно від домінуючих цілей на певному етапі життєвого циклу угоди.  

В сучасних умовах функціонування 287 регіональних торговельних угод 

запропоновано їх класифікацію за цілями функціонування, що є домінуючими 

на поточному етапі життєвого циклу угоди (економічні, неекономічні, 

політичні, комунікаційні цілі). Виявлено, що регіональні торговельні угоди, 

метою яких є здійснення економічних завдань (реалізація стратегій 

економічного розвитку, підвищення добробуту громадян та поглиблення 

співпраці між країнами регіону), охоплюють максимальний перелік 

регуляторних питань в таких напрямах як лібералізація руху капіталу та 

фізичних осіб, захист прав інтелектуальної власності, конкуренція, трудові 

ресурси. Найбільш прогресивними є 80 торговельних угод, які відповідають 

сучасним вимогам ринку та охоплюють правила регулювання електронної 

комерції та конкурентного середовища, до яких належить і Угода про 

поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. 

Історичний перебіг економічної глобалізації на різних її етапах завжди 

супроводжувався посиленням або послабленням прояву інтеграційних та 

дезінтеграційних тенденцій. Міжнародну економічну дезінтеграцію визначено 

як процес трансформації взаємозв’язків між країнами та регіонами, що має 

соціальні, економічні та політичні виміри, з метою зниження залежності від 

Суб'єкти, 
інтереси, 

цілі

Принципи 

Види

Міжнародна 
нормативно

-правова 
база

Положення СОТ, міжнародні договори та 

міжнародне прецедентне право, судові рішення, 

загальні правові принципи 

Процедурні кроки створення згідно з вимогами 

СОТ. Принципи розвитку регіональних 

торговельних угод 

Цілі, які формуються суб’єктами та чинниками, що 

визначають національний інтерес 

Класифікація угод за різними  критеріями 

(регіональне охоплення, рівень розвитку країн-

учасниць, кількість сторін угоди, домінуюча ціль 

функціонування) 
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негативних наслідків глобальних економічних явищ та реалізації національних 

інтересів країн. 
Виокремлено зовнішні та внутрішні чинники дезінтеграційних процесів. 

Зовнішні включають світові економічні кризи, військові конфлікти та політичні 
кризи, вплив третіх країн; внутрішні – неефективну модель економічної 
співпраці країн об’єднання, посилення соціально-економічної, політичної та 
культурної неоднорідності, розширення інтеграційного об’єднання, втрату 
підтримки системою наднаціональних органів управління, відсутність країни-
лідера або втрату країною-лідером підтримки. 

Розвиток регіональних торговельних угод, зокрема зон вільної торгівлі, 
визначено як цілеспрямовану зміну складу, структури, характеру 
функціонування об’єднання з метою адаптації до вимог зовнішнього 
середовища та реалізації цілей його учасників. Ідентифіковано такі принципи 
розвитку сучасних регіональних угод: невідворотність, глобальність, 
інтенсивність та екстенсивність змін, взаємодія старого та нового у формі 
взаємозаперечення або взаємоузгодження, багатоваріантність.  

Напрям розвитку кожної зони вільної торгівлі залежить від етапу її 
життєвого циклу (рис. 2).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Модель розвитку життєвого циклу зони вільної торгівлі 
Джерело: складено автором 

Зовнішні фактори розвитку угоди 
 

Дезінтеграційні процеси 
 

Інтеграційні процеси 
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Етапи життєвого циклу включають створення, прогресивний стан, 

стабілізацію, перетворення, що призводить до стійкості або нестійкості 

співробітництва країн-учасниць. 

Визначено, що поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі – це 

регіональна торговельна угода між двома або більше країнами, спрямована не 

лише на тарифну лібералізацію, а і на гармонізацію регуляторних положень 

щодо послуг, інвестицій, руху капіталу та робочої сили, електронної комерції та 

інших сфер регулювання зовнішньоторговельних відносин для більш 

ефективної реалізації національних інтересів країн-учасниць.  

Ідентифіковано, що збільшення глибини угоди пов’язано, з одного боку, з 

асиметрією впливу угоди на країн-учасниць, складністю оцінки її ефективності 

в довгостроковій перспективі, труднощами із міжнародним законодавчим 

узгодженням її положень, з іншого – із ефектом «створення торгівлі», 

нівелюванням ефекту «відхилення торгівлі», покращенням інституційного 

середовища, інтенсифікацією взаємної торгівлі, полегшенням інтеграції до 

глобального ланцюга створення вартості. 

У другому розділі «Функціонування зони вільної торгівлі між 

Україною та ЄС в умовах регіональних дезінтеграційних процесів» 
визначено характер впливу дезінтеграційних процесів на співробітництво 

України та ЄС, виокремлено тенденції розвитку економічного співробітництва, 

виявлено загрози та можливості функціонування зони вільної торгівлі. 

В сучасних умовах економічне співробітництво України та ЄС зазнає 

значного та здебільшого непередбачуваного впливу дезінтеграційних процесів. 

Радикальність негативного впливу екзогенних загроз економіці України 

підсилюють ендогенні політичні та економічні загрози, які в сукупності 

відображаються на стійкості торговельних зв’язків з ЄС та здатності в повній 

мірі реалізувати можливості зони вільної торгівлі з ЄС (рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Фактори загроз ефективному співробітництву України та ЄС, 

спричинені регіональними дезінтеграційними процесами 
Джерело: складено автором 

В економічному співробітництві України та ЄС визначено низку 
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абсолютних показниках збереження обсягів експорту в 2014 та 2017 рр. на 

одному рівні при падінні експорту до країн СНД вдвічі за цей період. 

Компенсація недоотриманих експортних надходжень з ринків країн СНД за 

рахунок збільшення експорту до ЄС лише на третину у 2018 р. відносно 2014 р.  

В повній мірі компенсація за рахунок переорієнтації на ринок ЄС 

відбулась лише в товарній групі продовольчих товарів та сировини для їх 

виробництва, а в товарних групах «деревина та вироби з неї», «мінеральні 

продукти», «промислові вироби – в середньому на 78%. В експорті 

машинобудівної, хімічної, металургійної продукції компенсація недоотриманих 

надходжень за рахунок ринку ЄС становила 4%. 

В зовнішній торгівлі з ЄС відбулось посилення сировинної та 

низькотехнологічної орієнтації експорту (70%), а в середньо- та 

високотехнологічних галузях, де експорт до СНД скоротився у 2,5 раза 

відносно 2014 р., збільшення експорту до ЄС не відбувалось ( скорочення на 

5%). 

Загрози та можливості функціонування поглибленої та всеохоплюючої 

зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, поточні наслідки її впровадження 

для економічного середовища України визначено через проведення кількісного 

польового дослідження – вибіркового анкетного опитування експертів у галузі 

зовнішньоекономічних зв’язків України та ЄС, а саме представників 

підприємництва, органів виконавчої влади, наукових кіл. Анкетне опитування 

охоплювало 60 респондентів, з яких 64% – підприємці, а оброблення 

результатів здійснювалось в програмному забезпеченні SPSS (рис. 4). 

 
Рис. 4. Оцінка респондентами впливу зони вільної торгівлі на економіку 

України за його характером прояву (%) 
Джерело: складено автором за результатами анкетного опитування 
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Найвагомішими перешкодами на шляху здійснення торгівлі з ЄС, згідно з 

оцінками підприємців, є недосконалість українського законодавства, складність 

проходження сертифікації відповідно до вимог ЄС, обтяжливість митних 

процедур, складність пошуку партнерів у ЄС; згідно з оцінками експертів-

теоретиків – нетарифні обмеження та несприйняття європейськими 

споживачами українських товарів. 

Підприємці, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність з ЄС, як більш 

вагомі оцінюють сприятливі зрушення у доступі української продукції до ринку 

ЄС та залученні інвестицій, а експерти-теоретики – у покращенні 

конкурентного середовища в Україні, обсягах двосторонньої торгівлі з ЄС та 

економічному зростанні України.  

На відсутність впливу зони вільної торгівлі на економічне зростання 

України вказують 21,1% підприємців і 4,8% експертів, що демонструє наявність 

значних відмінностей у ставленні українського бізнес-середовища, 

представників виконавчої влади та наукової спільноти до сутності та оцінки 

економічних процесів у країні.  

Підтверджено гіпотезу про відсутність максимальної ефективності у 

функціонуванні зони вільної торгівлі та гіпотезу про наявність суперечностей 

національних інтересів України та ЄС, що свідчить про перехід цієї 

регіональної угоди до нестійкого етапу її життєвого циклу. Це обумовило 

необхідність пошуку форм і напрямів розвитку чинної зони вільної торгівлі, які 

б забезпечили спільність інтересів у процесі співробітництва, а також його 

стійкість до зовнішнього впливу дезінтеграційних процесів. 

У третьому розділі «Розвиток поглибленої та всеохоплюючої зони 

вільної торгівлі між Україною та ЄС» виявлено перспективні галузеві 

напрями, а також ідентифіковані стійкі та довгострокові форми розвитку 

співробітництва України та ЄС, запропоновано методику управління проектом 

створення туристичного кластеру. 

Аналітично узагальнено слабкі та сильні сторони перспективних галузей 

розвитку зовнішньоекономічних зв’язків (інформація та телекомунікації, 

транспорт, промисловість, сільське господарство, туризм), а також визначено 

напрями розбіжності або спільності інтересів України та ЄС в галузевому 

розрізі. Синергетичний, мультиплікативний, кумулятивний та власне 

економічний ефекти, що створюються туристичною галуззю для економіки 

країн, а також широке коло спільних інтересів України та ЄС роблять цю галузь 

перспективним напрямом розвитку співробітництва України та ЄС в умовах 

функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. 

Польове емпіричне дослідження виявило, що до ефективних форм 

здійснення зовнішньоекономічних зв’язків, здатних забезпечити довгострокову 

стійкість відносин країн за умов посилення дезінтеграційних тенденцій, 

належать міжнародний кластер та єврорегіон, що є складовими 

  



13 

 

 

 транскордонного співробітництва (ТКС). Транскордонне співробітництво, що 

здатне нівелювати організаційні та функціональні недоліки зони вільної 

торгівлі, історично передбачає існування більш стійких зв’язків між суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності із суміжних країн, зумовлених реалізацією 

їхніх соціо-економічних інтересів. Міжнародний кластер та єврорегіон є 

інструментами, що найбільш ефективно сприяють зменшенню перешкод для 

міжнародної торгівлі, розробленню та реалізації спільних міжнародних 

стратегій розвитку регіону, стійкості співробітництва в умовах функціонування 

зони вільної торгівлі (табл.1).  

 Таблиця 1 

Групова медіана оцінок респондентами деяких питань анкети 
Оцінка ефективності форм міжнародного співробітництва у забезпеченні його стійкості 

1
 

Підприємства, 

що 

здійснюють 

ЗЕД 

Прямі 

контакти  

Двосторонні 

контракти 

Спільне 

підприємство 

Прикордонна 

торгівля 

Міжнародний 

кластер 
Єврорегіон 

Державно-

приватне 

партнерство 

Групова 

медіана 
7.000 7.964 7.380 5.00 7.892 7.457 7.090 

Оцінка складності перешкод на шляху здійснення торгівлі з ЄС для українських підприємств 
2
 

Підприємства 

Складність 

проходження 

сертифікації 

Обтяжливість 

митних 

процедур 

Несприйняття 

споживачем 

українських 

товарів 

Складність 

пошуку 

партнерів ЄС 

Нетарифні 

обмеження  

Недосконалість 

українського 

законодавства  

Не здійснюють 

ТКС 
6,667 6,000 6,200 5,000 6,400 7,667 

Здійснюють 

різні форми 

ТКС 

5,875 5,643 5,000 4,900 5,000 6,846 

1
 за шкалою 1-10, де 10 – найвища оцінка, 1 – найнижча оцінка 

2
 за шкалою 1-10, де 10 – найскладніша перешкода, 1 – найменш складна перешкода 

Джерело: складено автором за результатами анкетного опитування 

У роботі надано рекомендації щодо розвитку зони вільної торгівлі між 

Україною та країнами ЄС, зокрема Румунією, шляхом посилення галузевих 

зв’язків і створення туристичного кластеру.  

Запропоновано методику управління проектами розвитку галузевих 

зв’язків між Україною та ЄС, зокрема у туристичній галузі. Проект 

туристичного кластеру, який може стати каталізатором ефективного 

використання екологічного, соціального, культурного, економічного 

потенціалу, включає 7 етапів: обґрунтування вибору галузі для розроблення 

проекту, оцінювання туристичного потенціалу транскордонних регіонів 

України, суміжних з ЄС, виявлення сильних та слабких сторін обраного 

регіону, формулювання мети, стратегічних і тактичних цілей проекту, 

визначення нормативно-правової бази проекту та вибір організаційної та 

правової форми співробітництва.  

Наявність спільних інтересів на державному, регіональному, 

підприємницькому рівнях, що формують стратегічні та тактичні цілі соціо-

економічного розвитку, забезпечує стійкість і довгостроковість співробітництва  
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України та ЄС не лише в туристичній галузі, а й у зоні вільної торгівлі в 

цілому (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Структурна модель розвитку поглибленої та всеохоплюючої зони 

вільної торгівлі між Україною та ЄС в галузі туризму 
Джерело: складено автором 

Створення транскордонного кластеру здатне стимулювати не лише 

туристичну, а й суміжні галузі, забезпечуючи розвиток зони вільної торгівлі 

між Україною та ЄС, яка ґрунтується на стратегічних цілях розвитку, 

визначених спільними інтересами країн, і на тактичних цілях розвитку, 

зумовлених необхідністю вирішення спільних проблем регіону. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі поглиблено теоретичні підходи до аналізу розвитку 

регіональних торговельних угод, зокрема їх механізму функціонування і моделі 

життєвого циклу, та розроблено практичні рекомендації щодо ефективних форм  

регіонального економічного співробітництва України та ЄС для забезпечення 

 стійкості їх взаємозв’язків та реалізації національних інтересів України. 

Транскордонний туристичний 

кластер 
Туристичний продукт 
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Інфраструктура 

Розвиток 

транспортної, 

торговельної 

інфраструктури, 

логістики 

Сервіс 

Підвищення якості 

обслуговування об’єктів 

туристичної галузі, 

відповідність 

міжнародним вимогам 

Маркетинг 

Розроблення стратегій 

популяризації 

туристичного напряму, 

міжнародного іміджу 

країни 
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1. Регіональні торговельні угоди є формою прояву регіональних 

торговельних відносин, юридично оформленою у вигляді договору між двома 

або більше країнами, який визначає правила торгівлі для всіх його сторін. 

Механізм функціонування регіональних торговельних угод включає 

міжнародну нормативно-правову базу (положення СОТ, міжнародні договори 

та міжнародне право), принципи створення (процедурні кроки створення згідно 

з вимогами СОТ), суб’єкти (формальні та неформальні), інтереси (геополітичні, соціо-

економічні), цілі (економічні, неекономічні, політичні, комунікаційні), види угод. 

2. Функціонування сучасних регіональних торговельних угод відбувається 

в умовах посилення дезінтеграційних процесів, які, однак, нерозривно пов’язані 

з інтеграційними процесами і можуть бути або передумовою, або наслідком 

останніх, або існувати паралельно з ними. Міжнародну економічну 

дезінтеграцію визначено як процес послаблення взаємозв’язків між країнами та 

регіонами, що має соціальні, економічні та політичні виміри, з метою зниження 

залежності від негативних наслідків глобальних економічних явищ та більш 

ефективної реалізації національних інтересів країн. 

3. Життєвий цикл регіональної торговельної угоди, зокрема зони вільної 

торгівлі, включає створення, прогресивний стан, стабілізацію, перетворення, 

що призводить до стійкості або нестійкості взаємозв’язку країн-учасниць, при 

цьому на етапі фактичного впровадження положень угоди та активного 

співробітництва країни можуть зіткнутися із суперечністю інтересів, що 

зумовить перехід до нестійкого етапу існування угоди. Зміни та розвиток 

елементів механізму функціонування регіональної торговельної угоди можуть 

бути одночасно і стимулами, і наслідками переходу між етапами життєвого циклу. 

 4. В умовах дезінтеграційних викликів загрози ефективному 

співробітництву України та ЄС в межах зони вільної торгівлі є ендогенними 

(загроза ускладнення дипломатичних відносин з деякими країнами ЄС, загроза 

відсутності дієвих реформ, що стимулюють зростання добробуту в країні, 

загроза неефективної адаптації законодавства до вимог ЄС, загроза нецільового 

використання бюджету та фінансової допомоги ЄС) та екзогенними (загроза 

економічній безпеці, загроза територіальній цілісності, загроза життю та 

здоров’ю громадян, загроза інвестиційному клімату, загроза безпеці 

міжнародних транзитних перевезень). 

5. Вивчення загроз та можливостей функціонування зони вільної торгівлі 

шляхом експертного анкетного опитування виявило розбіжності в оцінці її 

політичних та економічних наслідків представниками українського 

підприємництва та науковцями. Підприємці, що ведуть зовнішньоекономічну 

діяльність з ЄС, як більш вагомі оцінюють сприятливі зрушення у доступі 

української продукції до ринку ЄС та залученні інвестицій, а експерти-

теоретики – у покращенні конкурентного середовища в Україні, обсягах 

двосторонньої торгівлі з ЄС та економічному зростанні України. Перевірка  
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гіпотез кількісного польового дослідження підтвердила припущення про 

відсутність максимальної ефективності у функціонуванні зони вільної торгівлі з 

ЄС та про наявність суперечностей національних інтересів України та ЄС, що 

свідчить про перехід цієї регіональної угоди до нестійкого етапу її життєвого 

циклу. Це актуалізувало необхідність пошуку форм і напрямів розвитку чинної 

зони вільної торгівлі, які б забезпечили спільність інтересів у процесі 

співробітництва, а також його стійкість до зовнішнього впливу 

дезінтеграційних процесів. 

6. Створення синергетичного (синергія знань, технологій, ресурсів), 

мультиплікативного (мультиплікація виробництва, продажів, зайнятості), 

кумулятивного (сукупний прибуток підприємств, населення від регіонального 

співробітництва у галузі), власне економічного (прибутковість туристичної та 

суміжних галузей, продуктивність праці, робочі місця, інвестиційна 

привабливість країни) ефектів туристичною галуззю, а також широке коло 

спільних інтересів України та ЄС роблять цю галузь перспективним напрямом 

розвитку співробітництва України та ЄС в умовах функціонування поглибленої 

та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.  

7. Україна, взаємодіючи з ЄС в межах поглибленої та всеохоплюючої зони 

вільної торгівлі, піддається впливу дезінтеграційних тенденцій та 

дестабілізуючих політичних процесів, впливу втрати контролю над найбільш 

індустріально розвинутими східними територіями, порушення та розриву 

усталених внутрішньогосподарських зв’язків, що підтримували цілісність 

економічної системи країни, тому її завданням в сучасних умовах є 

забезпечення стійкості і довгостроковості співробітництва зі стратегічним 

партнером, що можливе завдяки транскордонному співробітництву. Польове 

емпіричне дослідження підтвердило гіпотезу про те, що такі форми 

транскордонного співробітництва як транскордонний кластер та єврорегіон здатні 

забезпечити розвиток не лише галузевих зв’язків, а й зони вільної торгівлі в цілому. 

8. Структурна модель розвитку поглибленої та всеохоплюючої зони 

вільної торгівлі між Україною та ЄС ілюструє логіку побудови взаємозв’язку 

стратегічних цілей розвитку, зумовлених спільними інтересами країн 

(економічного, фінансового, культурно-історичного потенціалу), та тактичних 

цілей розвитку, визначених необхідністю вирішення спільних проблем у регіоні 

(інфраструктури, сервісу, маркетингу) на державному, регіональному, 

підприємницькому рівнях в процесі формування транскордонного туристичного 

кластеру. 

9. Проект транскордонного туристичного кластеру, який може стати 

каталізатором ефективного використання екологічного, соціального,  

культурного, економічного потенціалу, включає 7 етапів: обґрунтування вибору 

галузі для розроблення проекту, оцінювання туристичного потенціалу  

транскордонних регіонів України, суміжних з ЄС, виявлення сильних і слабких 
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 сторін обраного регіону, формулювання мети, стратегічних і тактичних цілей 

проекту, визначення нормативно-правової бази проекту та вибір організаційної 

та правової форми співробітництва. Проект туристичного кластеру пропонується 

реалізовувати на кордоні між Україною та Румунією в межах єврорегіону «Дунай». 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Дербеньова Я.В. Підходи до оцінки ефектів інтеграційної угоди України 

та ЄС. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: збірник наукових 

праць. 2016. №1. С. 116122 (0,64 а.а.). 

2. Дербеньова Я.В. Сутність і зміст зон вільної торгівлі в сучасних 

міжнародних відносинах. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. №25, Ч.1. С.1619 (0,51 а.а.).  
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сучасних умовах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. 

№9.С.4650 (0,6 а.а.).  

4. Дербеньова Я.В. Форми і види зон вільної торгівлі в системі сучасних 

зовнішньо-торгівельних відносин. Науковий журнал «Причорноморські 

економічні студії». 2017. №18. С.69 (0,43 а.а.). 

5. Дербеньова Я.В. Особливості формування зон вільної торгівлі у ХХ та 

ХХІ столітті. Науковий вісник Херсонського державного університету. 

Економічні науки. 2017. №22 (1). С. 2427 (0,54 а.а.).  

6. Derbenova Y., Tyuhtiy M.P., Gromozdova L. International tourism in the 

system of economic growth factors of regions. Економіка та підприємництво: 

збірник наукових праць. Київ: КНЕУ, 2018.  № 40. С. 295–303 (0,38 а.а.). 

Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях: 

7. Derbenova Y., Gromozdova L., Ilchenko V. Regional trade agreements in the 

system of the world trade liberalization.  Journal for Economics and Management 

science of Economics faculty of  South-Western University. Blagoevgrad, 2017. 

Volume 13. Issue 2. pp.7681 (0,29 а.а.).  
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modern international relations.  European Journal of Economics and Management. 

2017. Volume 3. Issue 4. Р. 2731 (0,5 а.а.).  

9. Derbenova Y. Cross-border co-operation in conditions of disintegration 

processes in the global economy. European Journal of Economics and Management. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 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, 2019. 

У дисертаційній роботі удосконалено визначення понять «розвиток зони 

вільної торгівлі», «поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі», 

«міжнародна економічна дезінтеграція», розкрито механізм функціонування та 

запропоновано теоретичний підхід до аналізу розвитку зон вільної торгівлі за 

станом їх життєвого циклу. Визначено характер впливу дезінтеграційних 

процесів на співробітництво України та ЄС, виявлено загрози та можливості 

функціонування зони вільної торгівлі. Внаслідок проведеного експертного 

опитування виявлені перспективні галузеві напрямки та ідентифіковані стійкі 

та довгострокові форми розвитку співробітництва України та ЄС, 

запропоновано методику управління проектом створення туристичного 

кластеру. 

Ключові слова: регіональна торговельна угода, поглиблена та 

всеохоплююча зона вільної торгівлі, розвиток зони вільної торгівлі, міжнародна 

економічна дезінтеграція, транскордонне співробітництво. 

 

АННОТАЦИЯ 

Дербенева Я.В. Развитие зоны свободной торговли между Украиной и 

ЕС в условиях региональных дезинтеграционных процессов.- Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.02 - мировое хозяйство и международные 

экономические отношения.  Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины.  Киев, 2019. 

В диссертационной работе усовершенствованы определения понятий 

«развитие зоны свободной торговли», «углубленная и всеобъемлющая зона 

свободной торговли», «международная экономическая дезинтеграция», раскрыт 

механизм функционирования и предложен теоретический подход к анализу 

развития зон в зависимости от состояния их жизненного цикла. Определен 

характер влияния дезинтеграционных процессов на сотрудничество Украины и 

ЕС, обнаружено угрозы и возможности функционирования зоны свободной 

торговли. В результате проведенного экспертного опроса выявлены 

перспективные отрасли и идентифицированы устойчивые и долгосрочные 

формы развития сотрудничества Украины и ЕС, предложена методика 

управления проектом создания туристического кластера. 

Ключевые слова: региональный торговый договор, развитие зоны 

свободной торговли, углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли,  

международная экономическая дезинтеграция, трансграничное сотрудничество. 
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ABSTRACT 

Derbenova Y.V. Development of a free trade area between Ukraine and the 

EU in the context of regional disintegration processes.  Manuscript. 
The thesis submitted for the academic degree of Candidate of Economic Sciences, 

specialty 08.00.02 – World Economy and International Economic Relations. – Taras 

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

Ukraine.   Kyiv, 2019. 

The thesis deepens theoretical approaches to the development of free trade areas 

and develops practical recommendations on effective forms of regional economic 

cooperation between Ukraine and the EU in order to ensure the sustainability of their 

relations and the realization of national interests of Ukraine. 

It is determined that the form of manifestation of regional trade relations are 

regional trade agreements, legally formulated as a free trade area agreement or a 

customs union between two or more countries, which defines trade rules for all its 

parties. Four components of the mechanism of functioning of regional trade 

agreements are distinguished: international legal framework, principles of creation, 

subjects, their interests and goals, types of agreements. 

The nature of the impact of disintegration processes on the cooperation between 

Ukraine and the EU is determined, the tendencies of development of economic 

cooperation are singled out, the threats and opportunities of functioning of the free 

trade area are identified. 

The hypotheses about the lack of maximum efficiency in the functioning of the 

free trade area and the hypothesis about the contradictions of national interests of 

Ukraine and the EU have been confirmed, which testifies to the transition to an 

unstable stage of the life cycle of this regional agreement. This necessitated the 

search for forms and directions of development of the current Free Trade Area, which 

would ensure common interests in the process of cooperation, as well as its resistance 

to the external influence of disintegration processes. 

The paper provides recommendations for the development of a free trade area 

between Ukraine and EU countries by strengthening sectoral links and creating a 

tourism cluster. The methodology for managing the development of sectoral links 

between Ukraine and the EU, in particular in the tourism industry, is proposed. The 

project of tourism cluster, which can become a catalyst for effective use of 

ecological, social, cultural, economic potential, includes 7 stages.  

The presence of common interests at the state, regional, entrepreneurial levels, 

which form the strategic and tactical goals of socio-economic development, ensures 

the sustainability and long-term cooperation of Ukraine and the EU not only in the 

tourism industry, but also in the free trade area as a whole. 

Keywords: regional trade agreement, development of free trade area, deep and 

comprehensive free trade area, international economic disintegration, cross-border 

cooperation. 


