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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. У світовому вимірі економічна 

дипломатія має надзвичайно важливий вплив на динаміку двосторонніх і 

багатосторонніх зовнішньоекономічних зв'язків, а на державному рівні – сприяє 

оптимізації зовнішньоекономічної діяльності конкретних суб'єктів на ринку. 

Інструменти економічної дипломатії при будь-якому стані поточної кон'юнктури 

на міжнародних і національних ринках усе більш частіше використовуються як 

державними, так і недержавними суб’єктами дипломатичних процесів. В 

умовах інтенсифікації світогосподарських зв’язків економічна дипломатія 

починає відігравати вирішальну роль у формуванні цивілізованих комунікацій 

між суб’єктами міжнародного бізнесу та створенні можливостей цивілізованого 

вирішення протиріч, що можуть виникати під час їхньої взаємодії. 

Для успішного ведення міжнародного бізнесу необхідно теоретично 

обґрунтувати стратегічні й оперативно-тактичні завдання і методи реалізації 

заходів економічної дипломатії та застосування її інструментарію на практиці. 

Постає необхідність вивчення сутності та ролі економічної дипломатії в 

міжнародному бізнесі, її організаційно-інституційних засад та принципів 

поведінки всіх сторін цього процесу. Володіючи методичними прийомами 

здійснення економічної дипломатії, кожне підприємство буде мати змогу більш 

ефективно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність та утримувати 

конкурентні позиції на зовнішніх ринках. 

Із визначенням офіційного правового поля економічної дипломатії у 

вітчизняній економіці всі суб’єкти міжнародного бізнесу матимуть порівняно 

високі результати ведення зовнішньоекономічної діяльності завдяки державній 

підтримці та лобіюванню економічних інтересів підприємств за кордоном. Це 

дозволить підвищити конкурентні позиції українських компаній на 

міжнародних ринках. До того ж формування ефективної політики щодо 

економічної дипломатії сприятиме налагодженню міжнародних зв’язків нашої 

країни та стане важливим кроком на шляху України до ЄС. 
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Основу дослідження склали праці відомих теоретиків міжнародних 

економічних відносин В. Вергуна, Р. Заблоцької, О. Каніщенко, Л. Кістерського, 

З. Луцишин, А. Румянцева, І. Пузанова, В. Мазуренко, А. Старостіної, 

А. Філіпенка, В. Щетиніна. Безпосередньо проблеми удосконалення 

інструментарію економічної дипломатії представлені в працях таких 

зарубіжних учених, як С. Альтман, Г. Баcсі, П. Баранай, Г. Беррідге, 

І. Герчикова, Т. Гріффін, Й. Дер Деріан, Т. Зонової, П. Ді Маджіо, Г. Каррон де 

ла Каррьер, Г. Кісінджер, Л. Лойд, Й. Марч, П. Мінард, Г. Михалькевич, 

Й. Олсен, В. Повелл, Й. Шумпетер. Серед вітчизняних дослідників проблемам 

розвитку засад економічної дипломатії присвячено роботи В. Барановської, С. 

Гаркавенко, О. Горбачука, Н. Городньої, Н. Грущинської, Д. Дегтерьова, О. 

Ляшенко, В. Новицького, М. Окландера, Я. Пухальської, К. Фліссака, Е. 

Фролової, І. Хмарської та ін.  

Водночас, малодослідженою на сьогодні залишається теоретичне 

обґрунтування та розробка дієвого механізму ефективного використання 

інструментарію економічної дипломатії у міжнародній діяльності компаній. 

Потребують подальшого удосконалення методичні засади комплексної оцінки 

результатів взаємодії суб’єктів міжнародного бізнесу в умовах асиметричного 

розвитку світової економіки й трансформаційних зрушень у її регулюванні. 

Важливим завданням також залишається практична імплементація інструментів 

і механізмів міжнародної економічної дипломатії на макро- та мікро- рівнях в 

умовах інтенсифікації міжнародної діяльності українських компаній.  

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

Дисертаційну роботу виконано згідно з планами науково-дослідних робіт 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за комплексними 

держбюджетними темами економічного факультету «Модернізація економіки 

України на засадах сталого соціально-економічного розвитку: закономірності, 

протиріччя, ризики» №11БФ04-01 (державний реєстраційний номер 

111U006456, термін виконання – 2011-2015 рр.) у частині кафедри міжнародної 

економіки та маркетингу «Формування конкурентних стратегій українських 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwe
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwe
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwe
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwe
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підприємств на міжнародних ринках товарів та послуг». Внесок автора полягає 

у визначенні економічної дипломатії як чинника посилення 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародних ринках та 

виокремленні формування оперативно-тактичних заходів комплексу маркетингу 

в економічній дипломатії підприємств. Автором запропоновано схему взаємодії 

компаній з державними органами з питань зовнішньоекономічної діяльності, 

проаналізовано специфіку сучасного розвитку процесів економічної дипломатії, 

а також визначено фактори та основні внутрішньо-корпоративні чинники 

розвитку форм і методів економічної дипломатії. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

теоретичне  обґрунтування методичних і практичних засад економічної 

дипломатії в діяльності суб’єктів міжнародного бізнесу. 

Відповідно до мети дисертаційної роботи і, виходячи з очевидності 

специфіки економічної дипломатії в системі міжнародного бізнесу, поставлені 

наступні завдання: 

 визначити сутність та роль економічної дипломатії в системі міжнародного 

підприємництва; 

 узагальнити теоретичні підходи до управління процесами економічної 

дипломатії в діяльності суб’єктів міжнародного бізнесу; 

 визначити порядок застосування інструментарію економічної дипломатії; 

 виявити сучасні тенденції та ієрархію різнорівневої взаємодії суб’єктів 

економічної дипломатії; 

 виокремити параметри оцінювання ефективності інструментарію 

економічної дипломатії; 

 оцінити ефективність застосування інструментарію економічної дипломатії 

суб’єктів міжнародного бізнесу; 

 запропонувати шляхи раціональної імплементації інструментарію 

економічної дипломатії в діяльність суб’єктів міжнародного бізнесу; 
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 розробити пропозиції щодо інтенсифікації позитивних впливів економічної 

дипломатії в міжнародному підприємництві українських компаній. 

Об'єктом дослідження є міжнародна економічна дипломатія у системі 

сучасних світогосподарських процесів. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних засад 

посилення впливу економічної дипломатії на суб’єкти міжнародної 

підприємницької діяльності. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження є загальнонаукові методи пізнання об'єктивної природи 

економічних явищ і процесів, які зумовлюють сучасні тенденції розвитку та 

використання економічної дипломатії в умовах активної участі суб’єктів 

міжнародного бізнесу у світовому господарстві. Зокрема, методи аналізу і 

синтезу, наукових узагальнень, єдності історичного і логічного застосовано при 

дослідженні суті та етапів становлення економічної дипломатії в системі 

міжнародного бізнесу в процесі глобалізації міжнародного бізнесу (пп. 1.1, 1.2, 

2.1); методи системного підходу та системного аналізу −в процесі теоретичного 

дослідження поняття економічної дипломатії, її функцій та принципів, у 

вивченні концептуальних підходів до використання економічної дипломатії 

українськими підприємствами (пп. 1.1, 1.3, 2.3); економіко-статистичного 

аналізу – в аналізі тенденцій розвитку  економічної дипломатії і змін у системі 

інтернаціоналізованого міжнародного бізнесу (п. 2.1); статистичний метод 

дослідження застосовувався при з’ясуванні фінансових показників 

досліджуваних підприємств (пп. 2.2, 3.1, 3.2), кореляційно-регресивний метод – 

під час з’ясування чинників впливу фінансових показників на економічну 

дипломатію (п. 2.3); методи кількісного та якісного аналізу – для оцінки 

ефективності економічної дипломатії в міжнародному бізнесі (пп. 2.2, 3.2). У 

дисертаційному дослідженні також застосовано комплекс специфічних методів: 

методи маркетингових досліджень (анкетування, експертне інтерв’ю) (п. 2.2) та 

метод порівняльного аналізу інституційних засад функціонування суб’єктів 
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міжнародного бізнесу в процесі обробки вторинної інформації (пп. 1.1, 1.2, 1.3, 

2.1, 3.3). 

Інформаційною базою дослідження слугували монографії, науково-

аналітичні публікації вітчизняних і зарубіжних авторів; нормативно-правові 

документи України та країн ЄС; офіційні матеріали Державної служби 

статистики України, Статистичної служби ЄС; інформаційно-аналітичні 

матеріали міжнародних організацій, у тому числі Еconomywatch, GTAI та ін.; 

експертні опитування та офіційні дані українських підприємств. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в 

удосконаленні теоретичних засад аналізу економічної дипломатії в 

міжнародному бізнесі та інструментарію економічної дипломатії в 

зовнішньоекономічній діяльності українських підприємств. Основні результати, 

отримані в процесі розв’язання поставлених завдань, становлять наукову 

новизну дослідження та полягають у наступному:  

удосконалено:  

 визначення сутності поняття «економічна дипломатія», яке 

трактується як системна діяльність, яку здійснюють суб’єкти міжнародної 

економічної політики та міжнародного підприємництва на міждержавному 

(макро) і корпоративному (мікро) рівнях шляхом використання дипломатичних 

механізмів та інструментів бізнес-комунікацій для підтримки і просування 

своїх економічних інтересів в процесі міжнародного економічного 

співробітництва; 

 ієрархію різнорівневої взаємодії суб’єктів економічної дипломатії із 

виокремленням ключових проявів (глобального, національного, 

корпоративного, локального), яка, на відміну від існуючих підходів, дає змогу 

класифікувати і систематизувати прояви економічної дипломатії за рівнями 

впливу: на світовому рівні (СОТ, МВФ, Світовий Банк), на рівні міжнародних 

товарних ринків (міністерства, відомства, посольства та представництва, 

об’єднання підприємців, галузеві міжнародні організації), на корпоративному 

рівні (ТНК, БНК, холдинги, вертикально-інтегровані структури, промислові 
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асоціації, спілки та союзи підприємців, підприємства), на локальному рівні 

(посередництво, особисті зв’язки). Це дало можливість виявити складні 

причинно-наслідкові залежності у механізмах реалізації форм економічної 

дипломатії на різних рівнях, ефективна розбудова яких сприятиме укріпленню 

цивілізованих засад міжнародного співробітництва, координації та 

врегулювання міжнародних конфліктів між учасниками міжнародних 

економічних відносин;  

 порядок поетапного застосування інструментарію економічної 

дипломатії в діяльності суб’єктів міжнародного бізнесу, що передбачає 

необхідність регулювання багаторівневої структури форм міжнародної 

взаємодії у часовому та кількісному вимірі та обґрунтування цивілізованих 

методів відстоювання та захисту корпоративних, групових та національних 

інтересів, а також, узгодження функціональних завдань економічної 

дипломатії: інтеграційного (забезпечення органічного входження і реалізацію 

взаємозв’язків в  міжнародному бізнес просторі), інформаційного (формування 

формального і неформального інформаційного простору міжнародного 

партнерства), аналітичного (формалізація оцінки комунікативних складових 

функціонування бізнесу), стратегічного (формування системи стратегічних 

завдань економічної дипломатії), конкурентного (створення реальних і уявних 

конкурентних переваг бізнесу в міжнародному середовищі), оперативного 

(якісна і кількісна поточна координація дипломатичних заходів на всіх рівнях); 

 методичні засади прийняття управлінських рішень в процесі реалізації 

заходів економічної дипломатії на основі методів мозкового штурму, 

номінальної групи, Рінги, Делфі, ділових ігор тощо, що дозволило виокремити 

типи проблем дипломатичної взаємодії (добре структуровані, не структуровані, 

слабо структуровані) та шляхи їх вирішення в процесі міжнародного 

економічного співробітництва; 

набули подальшого розвитку: 

 концептуалізація факторів результативності міжнародної економічної 

дипломатії, провідною ідеєю якої є системна дипломатична підтримка 
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державою підприємств при виході їх на зарубіжні ринки. Об’єднання 

дипломатичних зусиль створює синергетичний ефект в міжнародній 

економічній діяльності: сприяє збільшенню часток ринку зацікавлених 

суб’єктів міжнародного співробітництва, спрощує їх вихід на зовнішні ринки та 

утримання позицій на існуючих, посилює потенціал зростання експорту на 

макро і мікро рівнях, що, у свою чергу, позитивно впливає на зростання 

національної економіки і посилення міжнародних позицій держави; 

 параметри оцінювання ефективності інструментарію економічної 

дипломатії українськими підприємствами: проведений кількісний і якісний 

аналіз стану застосування дипломатичних інструментів у міжнародній 

діяльності  українських компаній виявив, що в процесі інтенсифікації 

міжнародної діяльності ускладнюються форми дипломатичної взаємодії, 

посилюються дипломатичні впливи від поверхневих при непрямому експорті 

до багаторівневих дипломатичних контактів при прямих іноземних інвестиціях;  

 теоретичні підходи до управління процесами економічної дипломатії в 

діяльності суб’єктів міжнародного бізнесу, зокрема, виділено критерії 

класифікації дипломатичних заходів: за інституційною формалізацією – 

формалізовані та неформальні; за інтенсивністю впливу – командно-

адміністративні та корпоративні (ринкові); за якістю впливу – прямого та 

непрямого впливу; за масштабом застосування – загальносистемні та локальні 

(спонтанні); за ареалом управління – одноосібні, колегіальні, колективні, 

комбіновані та регламентні; за сферою імплементації – науково-пізнавальні, 

планово-програмуючі та організаційно-регулюючі; за мотивацією – заохочення, 

переконання, примусу; за комплексністю – загальні (нормативно-правові, 

адміністративні, соціально-психологічні, пропагандистські та економічні) та 

спеціальні (переговори, інформаційна підтримка, продуктові альянси, 

експортне посередництво); за функціональним призначенням (планування, 

організації, стимулювання та контролю);  

 шляхи раціональної імплементації інструментарію економічної 

дипломатії в діяльність українських суб’єктів міжнародного підприємництва в 
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умовах посилення політичних конфронтацій та актуалізації адміністративних 

обмежень (застосування економічних санкцій) в міжнародній торгівлі, що 

передбачає удосконалення дипломатичного захисту, розвиток методів 

здійснення дипломатичних комунікацій (проведення переговорів, двосторонніх, 

трьохсторонніх та багатосторонніх консультацій, здійснення візитів, 

проведення робочих зустрічей, участь у міжнародних конференціях, 

моніторинг зовнішніх ринків), використання дипломатичних прийомів впливу 

на бізнес-процеси (представницький, аналітичний, організаційний, 

презентаційний, комунікативний, стимулюючий, превентивний).  

Практичне значення одержаних результатів полягає у вдосконаленні 

методологічних підходів щодо формування державної політики з економічної 

дипломатії та прикладній спрямованості теоретичних положень, підходів і 

рекомендацій, що викладені в роботі, використання яких створює додаткові 

можливості для українських підприємств при виході на зовнішні ринки, 

підвищенні рівня їхньої конкурентоздатності, спрощення механізму залучення 

іноземних компаній до участі у спільних підприємствах. Наукові результати 

проведеного дослідження щодо розробки основних напрямів економічної 

дипломатії суб’єктів міжнародного бізнесу були використані у діяльності ТОВ 

«УКРПРОМСВІТЛО» (довідка №08/10/15 від 08.10.2015 р.) – практичні 

результати дисертаційного дослідження сприяли розвитку експортно-імпортної 

діяльності компанії на ринку Польщі за допомогою розглянутого у дослідженні 

інструментарію економічної дипломатії макро- та мікро- рівня. Практичні 

результати дисертаційного дослідження сприяли підписанню довгострокових 

контрактів з приводу співпраці на європейському ринку. Запропоновані нові 

форми маркетингових комунікацій у систему міжнародних економічних 

зв’язків сприяли підвищенню конкурентоспроможності компанії на 

європейському ринку запасних частин, шляхом застосування інструментарію 

економічної дипломатії у зовнішньоекономічній діяльності підприємства ТОВ 

«МЕТРОБУДКОМПЛЕКТ» (довідка № 02/06-15 від 02.06.2015 р.). 
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Основні положення дисертаційної роботи щодо розробки методологічних 

підходів впливу економічної дипломатії на діяльність суб’єктів міжнародного 

бізнесу, а також комплекс рекомендацій зі застосування економічної дипломатії 

суб’єктами міжнародного бізнесу на макро- і мікро- рівнях були впроваджені в 

навчальний процес Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка при розробці робочих програм, науково-методичного забезпечення та 

викладання дисциплін «Міжнародний маркетинг», «Міжнародна економіка» 

(довідка № 013/421 від 04.07.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним науковим дослідженням. Усі наукові результати, що викладені в 

дисертаційній роботі та винесені на захист, одержані автором особисто. З 

наукових праць, виданих у співавторстві, у дисертації використано лише ті ідеї 

та розробки, що є результатом особистої роботи здобувача. Внесок автора у 

колективні праці конкретизовано у списку опублікованих праць. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та теоретичні 

висновки дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися автором на 9 

наукових і міжнародних науково-практичних конференціях: IІI International 

Scientific Conference «Economic transformation processes in the postsocialist 

countries» (м. Київ, 2014); XVIII Международная научно-практическая 

конференция «Определение вектора развития экономических наук в XXI веке: 

вызовы и решения» (Росія, м. Санкт-Петербург, 2015); Круглий стіл «Центри сили» в 

світовій економіці (м. Київ, 2013); Міжнародна науково-практична Інтернет 

конференція «Проблеми управління експортно-імпортною діяльністю», (м. Львів, 

2014); Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та 

молодих учених «Сучасна економіка та пошук ефективних механізмів 

господарювання» (м. Київ, 2014); Міжнародна науково-практична конференція 

«Конкурентоспроможність національної економіки» (м. Київ, 2015); 

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Шевченківська весна» (м. Київ, 2015); Науково-практична конференція 

студентів, аспірантів і молодих учених «Об’єднані наукою: перспективи 
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міждисциплінарних досліджень» (м. Київ, 2015); VII Международная научная 

конференция «Евразийский экономический союз: стратегия и механизмы 

реализации» (Казахстан, г. Актобе, 2015); Міжнародна науково-практична 

конференція «Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення 

підприємницької діяльності» (м. Черкаси, 2016). 

Публікації. Основні наукові положення та результати дисертаційного 

дослідження викладено у 16 наукових працях, загальним обсягом 6,26 друк. 

арк., з них: 8 – у наукових фахових виданнях (2 – у наукових фахових виданнях, 

зареєстрованих в міжнародних науково-метричних базах даних), 1 – у 

міжнародному виданні, яке внесено до міжнародних каталогів наукових видань 

і науково-метричних баз та 8 тез доповідей, опублікованих у збірниках 

міжнародних науково-практичних конференцій в Україні та закордоном. 

Структура й обсяг роботи. Структура дисертаційної роботи відповідає 

характеру та логіці розробки наукової проблеми. Дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Загальний обсяг роботи становить 196 сторінок основного тексту. У роботі 

подано 37 рисунків та 37 таблиць, список використаних джерел нараховує 142 

позиції на 14 сторінках, 4 додатки розміщено на 22 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  

 

1.1. Економічна дипломатія в системі міжнародного бізнесу 

 

В сучасних умовах розвитку світової економіки, коли відбувається 

глобалізація світогосподарських зв'язків, економічна дипломатія фігурує як 

невід'ємний елемент міжнародних економічних відносин. У глобальному вимірі 

дана практика надає важливий вплив на динаміку двосторонніх і 

багатосторонніх зовнішньоекономічних зв'язків, а на державному рівні – сприяє 

оптимізації зовнішньоекономічної діяльності конкретних суб'єктів на ринку. 

При будь-якому стані поточної кон'юнктури на міжнародних і національних 

ринках інструменти економічної дипломатії все більш частіше 

використовуються як державними, так і недержавними суб’єктами 

дипломатичних процесів. 

Оптимально з точки зору національних уподобань сфокусувати інтереси 

підприємств на економічний потенціал і геоекономічну позицію своєї країни – 

головне завдання, яке повинна вирішувати економічна дипломатія [59]. 

Підходи суб'єктів світового господарства до реалізації економіко-

дипломатичних заходів можуть суттєво відрізнятися. Йдеться не лише про 

специфіку функціонування державних, з одного боку, і приватних, з іншого 

боку, інститутів в даній сфері, але також про автентичні риси політико-

економічних систем окремих країн. Як правило, економічна дипломатія будь-

якої держави має певною мірою унікальні механізми. Зіставлення моделей 

економічної дипломатії, виявлення їх загальних і, навпаки, приватних рис, 

бачиться корисним в позитивному (аналітика: як є) і в нормативному 

(прийняття економіко-політичних рішень: як має бути) плані. Подібне 

зіставлення дозволяє не тільки адаптуватися до особливостей поведінки 

контрагентів – будь то партнери чи конкуренти – але і використовувати 
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накопичений останніми досвід при виробленні власної економіко-

дипломатичної стратегії. У цьому полягає цінність порівняльного аналізу для 

осіб, які приймають рішення. 

Отже, для того щоб дослідити місце економічної дипломатії в системі 

міжнародного бізнесу спочатку необхідно з’ясувати дефініції дипломатії, в 

цілому, та економічної дипломатії, зокрема. 

Для більш повного бачення поняття «економічної дипломатії» спочатку 

визначимо що таке дипломатія загалом? Дефініції поняття «дипломатія» подано 

у табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Дефініції поняття «дипломатія»* 

Автор Визначення 

Дипломатичний 

словник  [38] 

Офіційна діяльність глав держав, урядів та спеціальних органів у 

сфері міжнародних відносин, що служить меті зовнішньої політики 

держави 

С. І. Ожегов [70] 

Діяльність уряду по здійсненню зовнішньої, міжнародної політики 

держави; 

в переносному значенні – хитрість, ухилення в діях 

Г. Н.Михалькевич 

[63] 

Діяльність державних органів, що реалізують зовнішню політику 

держави 

Мистецтво вирішення міжнародних суперечок мирними засобами, що 

гармонічно впливає на міжнародні відносини та підпорядковується 

правилам та звичаям 

Г. Кіссінджер [49] 
«Мистецтво приборкання сили», «спосіб ствердження початкової 

гегемонії» 

Д. Н. Баришніков, 

Р. В. Костюк, С. Л. 

Ткаченко [6] 

Сукупність урядових і неурядових інституцій і установ, несилових 

інструментів і засобів, що регулюють міждержавні відносини в 

Вестфальській системі міжнародних відносин 

Дж. Дер Деріан 

[61, с. 119] 

Колективне і рефлексивне відображення кінцевої мети держав – 

самозбереження у ворожому середовищі 

П. Дж. Ді Маджіо 

[123] 

Набір утворюючих принципів, правил і організаційних моделей 

поведінки в міждержавних відносинах 

Дж. Г. Марч [134] 

Вираз розподіленої повсюдно на транснаціональному рівні 

нормативної логіки, якою керуються держави в своїх діях і при 

формуванні ідентичності 

*- складено автором на основі [38; 70; 63; 49; 6; 61; 123; 134] 

Отже, як демонструє дипломатичний словник, дипломатія є офіційною 

діяльністю глав держав, урядів та спеціальних органів у сфері міжнародних 

відносин, що служить меті зовнішньої політики держави. На нашу думку таке 

визначення є досить загальним і стосується виключно державного та 
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міжнаціональних рівнів. На нашу думку його слід деталізувати з включеним 

підприємств, установ та організацій. 

Погоджуємося з думкою С.І. Ожегова, який у своєму словнику [70] 

вказав, що дипломатія – це «діяльність уряду по здійсненню зовнішньої, 

міжнародної політики держави» і в переносному значенні – хитрість, ухилення 

в діях. Автор у такій інтерпретації звернувся виключно до однієї інституції, а 

саме уряду, проте не вказав на Глави держави, ні бізнесу. 

Г.Н. Михалькевич [63] економічну дипломатію бачить в ракурсі діяльності 

державних органів, що реалізують зовнішню політику держави. Також 

додатково автор надає їй наступного змісту, згідно з яким вона є  мистецтвом 

вирішення міжнародних суперечок мирними засобами, що гармонічно впливає 

на міжнародні відносини та підпорядковується правилам та звичаям. Хотілося б 

виокремити те, що даний автор бачить дипломатію з точки зору держав та їх 

взаємодії, не тільки економічної, а й врахування звичаїв і традицій. 

На думку Г. Кіссінджера (H. Kissindzher) дипломатія є мистецтвом 

приборкання сили та способом ствердження початкової гегемонії [49]. На нашу 

думку, таке твердження є досить філософським. 

У Європейському просторі дипломатія як сукупність урядових і 

неурядових інституцій і установ, несилових інструментів і засобів [6], що 

регулюють міждержавні відносини в Вестфальській системі міжнародних 

відносин, зазнає ряд істотних змін і викликів в результаті розвитку європейської 

інтеграції. 

Підтримуємо позицію провідного світового науковця Дер Деріана (Der 

Derian), який стверджував, що сучасна дипломатія і Вестфальська державна 

система розвиваються як взаємостверджуючі концепції. Саме Вестфальській 

системі міжнародних відносин була властива ідея балансу сил, і зародження 

поняття національного суверенітету. Дипломатія, таким чином, сприяла 

підтримці балансу між гегемонією однієї держави і повною анархією з боку всіх 

держав. Іншими словами, дипломатія виникла як колективне і рефлексивне 
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відображення кінцевої мети держав – самозбереження у ворожому середовищі 

[61, с. 119]. 

Ще одне цікаве визначення дипломатії подав П. Дж. Ді Маджіо (P. Dzh. Di 

Madzhio), який визначає її як набір утворюючих принципів, правил і 

організаційних моделей поведінки в міждержавних відносинах[123]. На нашу 

думку таке визначення є дуже близьким до завдання нашого дослідження. 

В основі нової інституціональної теорії лежить розуміння ролі дипломатії 

як певного набору утворюючих принципів, правил і організаційних моделей 

поведінки в міждержавних відносинах. При всій відмінності і різноманітності 

держав в контексті культур, політичних режимів і національних інтересів, 

дипломатія являє собою щось об'єднуюче, що дозволяє їм вести переговори 

один з одним в передбачуваній і організованій формі, надає загальний 

організаційний базис для їх взаємодії та існування. Таким чином, головною 

передумовою для функціонування дипломатії як системи норм і правил, що 

регулюють міждержавні відносини, є наявність так званого «організаційного 

простору», який поділяється усіма державами [122]. 

Й. Г. Марч (Y. H. March) та Й. П. Олсен(Y. P. Olsen) розглядають 

дипломатію як вираз розподіленої повсюдно на транснаціональному рівні 

нормативної логіки, якою керуються держави в своїх діях і при формуванні 

ідентичності [134]. Проте, на нашу думку таке визначення є не зовсім вірним, 

оскільки у міжнародних відносинах формування ідентичності є питанням 

досить абстрактним. 

Отже, абстрагуючись від загальноприйнятого бачення дипломатії як 

інструменту взаємодії держав подамо своє власне бачення трактування поняття 

економічна дипломатія, як набір інструментів засобів та прийомів ведення 

переговорів у міжнародних економічних зв’язках, результатом чого є більш 

ефективний процес переговорів та зміцнення міжнародних торгово-

економічних зв’язків. 

Перейдемо безпосередньо до визначення самого поняття «економічна 

дипломатія». 
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Серед сучасних науковців, які досліджували дану наукову категорію 

можна назвати таких як: Барановська В.М. [5], Горбачук О.І. [25; 27], 

Грущинська Н.М. [31-33], Пахомова Н.І. [85], Приятельчук О.А. [86], Фліссак 

К.А. [97-106], Ціватий В.Г. [109], Чугаєнко Ю.О.[114] та інші. 

На сьогодні в науковому напрямку економічної дипломатії, що 

сформований протягом останніх трьох десятків років і виокремився в 

самостійну галузь знань, як і раніше зауважується відсутність єдиної 

термінологічної бази та понятійного апарату. Саме такий стан справ багато в 

чому зумовлений розходженням підходів окремих експертів даного напрямку, 

які визначаються, в свою чергу, спеціальними завданнями, що стоять перед 

ними. При достатній кількості як вітчизняних, так і зарубіжних досліджень в 

межах розглянутої тематики, багато численність визначень служить однією з 

відправних точок для дивергенції не тільки на рівні аналітичної методології, але 

згодом і в області прийняття економіко-політичних рішень. 

Перш ніж приступати до дослідження наукових поглядів поняття 

«економічна дипломатія», необхідно коротко резюмувати вже наявний досвід у 

вигляді різних підходів, відповідних їм дефініцій та інших концептуальних 

напрацювань. Важливим кроком у цьому напрямку стала систематизація та 

угруповання, вироблена Д.А. Дегтерьовим, в основі яких лежить розмежування 

цілей економічної дипломатії і засобів, що застосовуються її акторами для їх 

досягнення [35]. Відповідно до цього принципу автором виділено три групи 

підходів, що зображені на рис. 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Економічні та політичні засоби досягнення підприємницьких цілей та 

завдань 

Економічні засоби для 

досягнення політичних цілей 

Політичні засоби для досягнення 

економічних цілей 

Рис. 1.1. Визначення терміну «економічна дипломатія»*  

*- складено та узагальнено автором на основі [35] 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwe
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwe
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwe
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwe
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwe
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwe
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwe
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwe
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwe
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Отже, дана діаграма ілюструє повний цикл поняття терміну «економічна 

дипломатія». Визначення поняття «економічна дипломатія» характеризується 

різноплановістю розуміння походження, суті, завдань здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності, взаємодії суб’єктів міжнародного бізнесу. 

Так, можемо прослідкувати певний зв’язок між поняттями дипломатія – 

економічна дипломатія – підприємницькі комунікації. Для більш точного 

визначення поняття економічна дипломатія наведемо у табл. 1.2 її дефініції. 

Таблиця 1.2 

Дефініції поняття «економічна дипломатія» в діяльності суб’єктів міжнародного 

бізнесу * 

Автор Визначення 

В.А. Вергун [14] 

Багатостороння діяльність, що розвивається в сучасних умовах на 

двосторонній та багатосторонній основах і функціонує на мега-, 

макро-, мезо-, мікрорівнях, відповідно віддзеркалюючи матеріальні 

інтереси міжнародних економічних та валютно-фінансових 

організацій, регіонів, держав, галузей національної економіки, 

транснаціональних корпорацій, господарських об’єднань, підприємств 

Каррон де ла 

Каррьер [46] 

Офіційна діяльність, урядів, глав держав, відділівз економічних питань у 

складі закордонних дипломатичних установ ЗДУ, спеціальних органів з 

питань зовнішніх відносин, міжнародної економіки та бізнесу, торговельної 

політики, захисту внутрішнього ринку від кризових явищ у світовій 

економіці, надто жорсткої іноземної конкуренції, різкого зростання імпорту 

та інших несприятливих умов для розвитку національної економіки, а 

також захисту прав та економічних інтересів держави, вітчизняних 

підприємств та інших суб'єктів господарювання за кордоном 

Е.Джонсон, 

Р.Ландхорн  [124] 

Специфічна область сучасної дипломатичної діяльності, пов'язана з 

використанням економічних проблем, як об'єкт і засіб боротьби й 

співробітництва в міжнародних відносинах 

Г.Р.Беррідге, 

Л.  Ллоyд [119] 
«economicstatecraft» (економічне мистецтво управління державою) 

Я.П. Пухальська 

[88] 

Найважливіший важіль зміцнення міжнародної 

конкурентоспроможності країни, отримання вигод і конкурентних 

переваг на світовому ринку 

К. А.Фліссак  [100] 

Взаємопов’язана та спільна діяльність органів державної влади і 

різнорівневих підприємницьких структур та фінансово-економічних 

установ, спрямована на відстоювання національних економічних 

інтересів, забезпечення конкурентних переваг і створення 

сприятливих умов у зовнішньоекономічній діяльності для вітчизняної 

економіки з використанням дипломатичних механізмів та інструментів 

В.Д. Щетинін [113] 
закономірне явище у світових зв’язках, результат посилення ролі 

економічних факторів у міжнародних відносинах. 

*- складено автором на основі [14; 46; 124; 119; 88; 100; 113] 
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Отже, погоджуємося з думкою В.А. Вергуна, який визначає економічну 

дипломатію як багатосторонню діяльність, що розвивається в сучасних умовах 

на двосторонній та багатосторонній основах і функціонує на мега-, макро-, 

мезо-, мікрорівнях, відповідно віддзеркалюючи матеріальні інтереси 

міжнародних економічних та валютно-фінансових організацій, регіонів, держав, 

галузей національної економіки, транснаціональних корпорацій, господарських 

об’єднань, підприємств [14]. На нашу думку, таке визначення є влучним, 

оскільки стосується всіх рівнів ведення дипломатії, від державного до рівня 

підприємств. 

Каррон де ла Каррьер (Karron de la Karr'er) описує економічну дипломатію, як 

офіційну діяльність, урядів, глав держав, відділів з економічних питань у складі 

закордонних дипломатичних установ ЗДУ, міжнародної економіки та бізнесу, 

торговельної політики, захисту внутрішнього ринку від кризових явищ у світовій 

економіці, надто жорсткої іноземної конкуренції, різкого зростання імпорту та інших 

несприятливих умов для розвитку національної економіки, а також захисту прав та 

економічних інтересів держави, вітчизняних підприємств та інших суб'єктів 

господарювання за кордоном [46]. Як і в попередньому визначенні, автор включає 

багаторівневу систему зовнішньоекономічних відносин. 

За Джонсоном Е. (Dzhonson E.) та Ландхорном Р. (Landkhorn R.) 

економічна дипломатія визначається як специфічна область сучасної 

дипломатичної діяльності, пов'язана з використанням економічних проблем, як 

об'єкт і засіб боротьби й співробітництва в міжнародних відносинах. 

Економічна дипломатія, як і дипломатія, взагалі, є складовою частиною 

зовнішньої політики, міжнародної діяльності держави. Саме зовнішня політика 

визначає мету й завдання економічної дипломатії, що являє собою сукупність 

заходів, форм, засобів і методів, які використовуються для здійснення 

зовнішньої політики [124]. Проте, на нашу думку таке трактування є вузьким і 

охоплює тільки один (державний) рівень. 

Щодо новітнього бачення цього терміну, то сучасне авторитетне 

британське видання «The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy», 
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визначаючи економічну дипломатію також приводить термін economicstatecraft 

(економічне мистецтво управління державою) як одне з її значень [119]. Дана 

дефініція є вузькою і стосується державного рівня. 

Як зазначає Я.П. Пухальська, економічна дипломатія сьогодні – це 

найважливіший важіль зміцнення міжнародної конкурентоспроможності країни, 

отримання вигод і конкурентних переваг на світовому ринку. Тому в останні 

роки найбільшого поширення набули активні форми економічної дипломатії, що 

включають політико-дипломатичну підтримку та лобіювання вітчизняного 

експорту, численні взаємопов'язані заходи щодо поліпшення умов доступу 

національних компаній на зарубіжні ринки (насамперед торгово-політичні 

заходи), використання багатосторонніх і регіональних організацій для 

просування власних інтересів, цілеспрямований вплив на партнерів із 

застосуванням фінансових, ресурсних та інших засобів вчинення тиску [88]. 

Слід зазначити, що ми вважаємо таке визначення досить влучним та таким, що 

зачіпає багато сфер здійснення економічної дипломатії та спрямоване на спільні 

зусилля всіх суб’єктів цього процесу. 

Найбільш влучне, на нашу думку визначення подає К.А. Фліссак, який 

стверджує, що економічна дипломатія – це взаємопов’язана та спільна 

діяльність органів державної влади і різнорівневих підприємницьких структур 

та фінансово-економічних установ, спрямована на відстоювання національних 

економічних інтересів, забезпечення конкурентних переваг і створення 

сприятливих умов у зовнішньоекономічній діяльності для вітчизняної 

економіки з використанням дипломатичних механізмів та інструментів [97]. 

Використовуючи аналіз основних дефініцій «економічної дипломатії» 

розробимо її структуру за допомогою методики, розробленої А. Старостіною і 

В. Кравченком [93], що наведена в табл. 1.3. 

Отже, здійснивши аналіз структури поняття «економічна дипломатія» в 

підходах різних авторів ми дійшли висновку, що з точки зору суті можна 

прослідкувати два основних підходи до визначення цієї категорії. Так, більшість 

авторів розглядають суть економічної дипломатії «як певну діяльність». 
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Таблиця 1.3 

Структура поняття «економічна дипломатія» в підходах різних авторів* 

Автор Категорія Суть явища Зміст явища 
Результат 

явища 

В.А. Вергун 

[14] 

Економічна 

дипломатія 

Багатостороння 

діяльність 

функціонує на мега-, макро-, 

мезо-, мікрорівнях і віддзеркалює 

матеріальні інтереси 

міжнародних економічних та 

валютно-фінансових організацій, 

регіонів, держав, галузей 

національної економіки, 

транснаціональних корпорацій, 

господарських об’єднань, 

підприємств 

- 

Каррон де ла 

Каррьер [46] 

Економічна 

дипломатія 
Офіційна діяльність 

захист внутрішнього ринку від 

кризових явищ у світовій економіці, 

надто жорсткої іноземної 

конкуренції, різкого зростання 

імпорту та інших несприятливих 

умов для розвитку національної 

економіки, а також захисту прав та 

економічних інтересів держави, 

вітчизняних підприємств та інших 

суб'єктів господарювання за 

кордоном 

- 

Е.Джонсон, 

Р. Ландхорн  

[124] 

Економічна 

дипломатія 

Специфічна 

область 

об'єкт і засіб боротьби й 

співробітництва в міжнародних 

відносинах 

 

Я.П. 

Пухальська 

[88] 

Економічна 

дипломатія 

Важіль зміцнення 

міжнародної 

конкурентоспромо

жності країни 

- 

отримання 

вигод і 

конкурентних 

переваг на 

світовому 

ринку 

К. А. Фліссак  

[100] 

Економічна 

дипломатія 

Діяльність органів 

державної влади і 

різнорівневих 

підприємницьких 

структур та 

фінансово-

економічних 

установ 

Що відстоює національні 

економічні інтереси, 

забезпечення конкурентних 

переваг і створення сприятливих 

умов у зовнішньоекономічній 

діяльності для вітчизняної 

економіки з використанням 

дипломатичних механізмів та 

інструментів 

- 

В.Д. 

Щетинін 

[113] 

Економічна 

дипломатія 
Закономірне явище - 

результат 

посилення ролі 

економічних 

факторів у 

міжнародних 

відносинах 

*- складено автором на основі [14; 46; 124; 119; 88; 100; 113] 
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До цих авторів відносяться  В.А. Вергун, Каррон де ла Каррьер, К. А. 

Фліссак, які вважають, що економічна дипломатія – це діяльність органів 

державної влади і різнорівневих підприємницьких структур та фінансово-

економічних установ, що відстоює національні економічні інтереси, 

забезпечення конкурентних переваг і створення сприятливих умов у 

зовнішньоекономічній діяльності для вітчизняної економіки з використанням 

дипломатичних механізмів та інструментів [14; 46; 100]. 

Представники другого підходу розглядають суть економічної дипломатії, 

«як комплекс методів, засобів і.т.д.». До авторів даного підходу відносяться 

Е.Джонсон, Р. Ландхорн, Я.П. Пухальська та В.Д. Щетинін, які вважають, що 

економічна дипломатія є закономірним явищем, важелем зміцнення 

міжнародної конкурентоспроможності країни та специфічною областю об'єктів 

і засобів боротьби й співробітництва в міжнародних відносинах [124; 88; 113]. 

Враховуючи вищенаведені підходи, вважаємо за необхідне приєднатися 

до точки зору авторів першого підходу, які вважають, що економічна дипломатія 

є певною діяльністю, оскільки, на нашу думку, таке трактування більш повно 

підходить для економічної дипломатії міжнародного бізнесу, оскільки завдяки 

їй проводиться діяльність спрямована на посилення економічних 

взаємозв’язків. 

Таким чином, пропонуємо власне визначення терміну «економічна 

дипломатія». Економічна дипломатія – системна діяльність з корегування 

бізнес-комунікацій на міждержавному (макро) і корпоративному (мікро) рівнях 

шляхом використання дипломатичних інструментів різної інтенсивності для 

підтримки і просування економічних інтересів суб‘єктів міжнародних 

економічних відносин. 

Економічна дипломатія є уніфікованим інструментом за допомогою якого 

суб’єкти міжнародного бізнесу можуть ефективно здійснювати 

зовнішньоекономічну діяльність. 
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Також на нашу думку економічна дипломатія є набором правил, яких 

додержуються суб’єкти зовнішніх економічних відносин для досягнення 

порозумінь з закордонними партнерами. 

На рівні підприємств ми також можемо називати економічну дипломатію 

комерційною дипломатією. Доцільно проаналізувати основні дефініції та 

структуру «комерційної дипломатії».  (табл. 1.4, 1.5). 

Таблиця 1.4 

Дефініції поняття «комерційна дипломатія» в діяльності суб’єктів міжнародного 

бізнесу * 

Автор Визначення 

Безверха І.А 

[9] 

Використання державою за сприяння недержавних суб’єктів 

дипломатичних методів та економічних інструментів для просування 

торгівлі та сприяння інвестиціям з метою максимізації бізнес-

можливостей. 

Т.В. Андросова, 

Т.В. Шталь, О.І. 

Печенка, К.Ю. 

Величко, О.М. 

Блохіна [1, с. 9] 

Офіційна діяльність глав держав, урядів, відділів з економічних 

питань у складі закордонних дипломатичних установ ЗДУ, 

спеціальних органів з питань зовнішніх відносин, міжнародної 

економіки та торгівлі щодо виконання цілей і завдань торговельної 

політики, захисту внутрішнього ринку від кризових явищ у світовій 

економіці, надто жорсткої іноземної конкуренції, різкого зростання 

імпорту та інших несприятливих умов для розвитку національної 

економіки, а також захисту прав та економічних інтересів, 

вітчизняних підприємств та інших суб‘єктів господарювання за 

кордоном. 

Гаррі Копп [130] 

Об’єднує в спільних зусиллях бізнес і уряд з метою досягнення 

комерційних цілей закордоном, які сприяють національним 

інтересам 

Маргус Рава [135] 

Заохочення експорту, припливу інвестицій 

і туризму шляхом надання підтримки відділами з економічних 

питань у складі закордонних дипломатичних установ ЗДУ, 

встановлення і полегшення контактів 

між компаніями, для вирішення проблем, з якими стикаються 

компанії на зарубіжних ринках. 

Інститут торгівлі і 

комерційної 

дипломатії [131] 

Застосування інструментів дипломатії для усунення бар'єрів у сфері 

міжнародної торгівлі та інвестицій, а також для вирішення 

конфліктів, що виникають у глобальній світової економіці. 

*- складено автором на основі [9; 1, с. 9; 130; 135; 131] 

Отже, Безверха І.А  вважає, що комерційна дипломатія – це використання 

державою за сприяння недержавних суб’єктів дипломатичних методів та 

економічних інструментів для просування торгівлі та сприяння інвестиціям з 
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метою максимізації бізнес-можливостей [9]. На нашу думку таке визначення є 

досить вдалим оскільки включає всі сторони економічної дипломатії. 

Погоджуємося з думкою таких науковців, як Т.В. Андросова, Т.В. Шталь, 

О.І. Печенка, К.Ю. Величко, О.М. Блохіна, які вважають цю категорію 

офіційною діяльністю глав держав, урядів, відділів з економічних питань у 

складі закордонних дипломатичних установ ЗДУ, спеціальних органів з питань 

зовнішніх відносин, міжнародної економіки та торгівлі щодо виконання цілей і 

завдань торговельної політики, захисту внутрішнього ринку від кризових явищ 

у світовій економіці, надто жорсткої іноземної конкуренції, різкого зростання 

імпорту та інших несприятливих умов для розвитку національної економіки, а 

також захисту прав та економічних інтересів, вітчизняних підприємств та інших 

суб‘єктів господарювання за кордоном [1, с. 9]. 

У міжнародній науці також присутнє трактування цієї категорії. Так, 

наприклад, Гаррі Копп вважає, що вона об’єднує в спільних зусиллях бізнес і 

уряд з метою досягнення комерційних цілей закордоном, які сприяють 

національним інтересам [130]. 

Маргус Рава [135] вважає, що комерційна дипломатія – заохочення 

експорту, припливу інвестицій і туризму шляхом надання підтримки відділами з 

економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ ЗДУ, 

встановлення і полегшення контактів між компаніями, для вирішення проблем, 

з якими стикаються компанії на зарубіжних ринках. 

Використовуючи аналіз основних дефініцій «комерційної дипломатії» 

розробимо її структуру за допомогою методики, розробленої А. Старостіною і 

В. Кравченком, що подано у табл. 1.5. 

Таблиця 1.5 

Структура поняття «комерційна дипломатія» в підходах різних авторів* 

Автор Категорія 
Суть 

явища 
Зміст явища Результат явища 

1 2 3 4 5 

Безверха І.А 

[9] 

Комерційна 

дипломатія 
 

просування торгівлі та 

сприяння інвестиціям 

максимізації 

бізнес-

можливостей. 
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Продовження табл. 1.5 

1 2 3 4 5 

Т.В. 

Андросова, 

Т.В. Шталь, 

О.І. Печенка, 

К.Ю. Величко, 

О.М. Блохіна 

[1 с. 9] 

Комерційна 

дипломатія 

офіційна 

діяльність 

щодо виконання цілей і 

завдань торговельної 

політики, захисту 

внутрішнього ринку від 

кризових явищ у світовій 

економіці, надто жорсткої 

іноземної конкуренції, 

різкого зростання імпорту 

та інших несприятливих 

умов для розвитку 

національної економіки, а 

також захисту прав та 

економічних інтересів, 

вітчизняних підприємств та 

інших суб‘єктів 

господарювання за 

кордоном. 

- 

Гаррі Копп 

[130] 

Комерційна 

дипломатія 
- 

об’єднує в спільних 

зусиллях бізнес і уряд 

досягнення 

комерційних цілей 

закордоном, які 

сприяють 

національним 

інтересам 

Маргус Рава 

[135] 

Комерційна 

дипломатія 
- 

заохочення експорту, 

припливу інвестицій 

і туризму шляхом надання 

підтримки відділами з 

економічних питань у 

складі закордонних 

дипломатичних установ 

ЗДУ, встановлення і 

полегшення контактів 

між компаніями 

для вирішення 

проблем, з якими 

стикаються 

компанії на 

зарубіжних ринках 

Інститут 

торгівлі і 

комерційної 

дипломатії 

[131] 

Комерційна 

дипломатія 
- 

застосування інструментів 

дипломатії 

для усунення 

бар'єрів у сфері 

міжнародної 

торгівлі та 

інвестицій, а 

також для 

вирішення 

конфліктів, що 

виникають у 

глобальній 

світової економіці 

*- складено автором на основі [9; 1, с. 9; 130; 135; 131] 

В контексті даного дослідження на нашу думку доцільно обґрунтувати 

місце економічної дипломатії в діяльності суб’єктів міжнародного бізнесу. Для 
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цього на рис. 1.2 побудуємо ієрархію різнорівневої взаємодії суб’єктів 

економічної дипломатії  в міжнародному бізнесі, яка буде включати чотири 

рівні, а саме глобальний, національний, корпоративний та рівень підприємств. 
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дипломатії  в міжнародному бізнесі 

*- власна розробка автора 
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міжнародного ринку, серед яких міжнародні організації з питань 

підприємництва, світові громадські організації та інші. Другий (національний) 

рівень представлений міністерствами економіки, посольствами та 

представництвами країн, а також громадськими об’єднаннями. Третій 

(корпоративний) рівень – це представники підприємств, корпорацій, так звані, 

менеджери економічної дипломатії. Особистісний рівень представлений 

суб’єктивно-персоніфікованими виявами (чинниками і результатами) 

економічних контактів зацікавлених учасників міжнародного співробітництва. 

Отже, всі вищеописані суб’єкти взаємодіють між собою шляхом взаємодії 

глобального, національного, корпоративного та особистісного рівня 

підприємств через укладення угод, об’єднання підприємств, проведення 

економічних самітів, зустрічей глав держав, урядів, проведенням круглих 

столів, семінарів та нарад, здійсненням міжнародної виставкової діяльності, 

зовнішньоекономічної діяльності тощо. 

Отже, на рис. 1.2. окрім місця економічної дипломатії в системі 

міжнародного бізнесу показано також взаємодію суб’єктів ЕД. Так у даному 

рис. розподілено суб’єктів на чотири ринки, а саме світового ринку, 

міжнародного ринку та локального ринку. 

До об’єктів економічної дипломатії відносимо міжнародні зв’язки між 

підприємствами, прямі іноземні інвестиції, маркетингові комунікації тощо. 

До головних інструментів ЕД в системі міжнародного бізнесу відносимо:  

 лобіювання економічних інтересів;  

 круглі столи за участю представників державної влади, професійних 

дипломатів та представників крупного бізнесу;  

 супровід торговельних делегацій компаній представниками МЗС;  

 підтримка різних підприємницьких ініціатив державними органами;  

 участь у засіданнях відділів з економічних питань у складі закордонних 

дипломатичних установ ЗДУ;  

 економічні санкції тощо. 
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Економічна дипломатія вимагає особливого уміння і здібностей від осіб, 

що її здійснюють. Тут в першу чергу слід виявити пріоритети, що задаються 

національними інтересами. В цьому плані дуже важливий і економічний, і 

політичний, і соціально-культурний контекст спільності інтересів. Він 

складається в ході формування середовища сутностей і значень, спільних для 

всіх суб'єктів спільної взаємодії. Єдине поле такої взаємодії виникає під 

впливом загальних цілей його учасників – без таких цілей одинична 

господарська мотивація втрачає точку опори, зникає база для координації дій в 

глобальному просторі [59, с. 66]. 

Доцільним у контексті нашого дослідження є показати суб’єктну 

взаємодію  міжнародного бізнесу під час здійснення економічної дипломатії на 

мікро- та макрорівнях. 

Таким чином,  до суб’єктів макрорівня відносимо міжнародні фінансові 

установи, міжнародні організації, міністерства закордонних справ, СОТ, МВФ, 

інші міжнародні організації, а до суб’єктів мікрорівня – міжнародні компанії, 

холдинги, вертикально-інтегровані структури, ТНК, альянси підприємців. 

Отож дана модель включає інструменти на макрорівні, такі як відділи з 

економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ (ЗДУ), а на 

мікрорівні - супровід представниками МЗС підприємств за кордон, круглі столи 

за участю представників державної влади, лобіювання економічних інтересів. 

Що дає можливість класифікувати і систематизувати прояви економічної 

дипломатії за рівнями впливу: на світовому рівні (СОТ, МВФ, Світовий Банк), 

на рівні міжнародних товарних ринків (міністерства, відомства, посольства та 

представництва, об’єднання підприємців, галузеві міжнародні організації), на 

корпоративному рівні (ТНК, БНК, холдинги, вертикально-інтегровані 

структури, промислові асоціації, спілки та союзи підприємців, підприємства), 

на локальному рівні (посередництво, особисті зв’язки). Що свідчить про 

складні причинно-наслідкові залежності у механізмах реалізації форм 

економічної дипломатії на різних рівнях, ефективна розбудова яких сприятиме 

укріпленню цивілізованих засад міжнародного співробітництва. 
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Рис. 1.3. Економічна дипломатії в діяльності суб’єктів міжнародного бізнесу * 

*- власна розробка автора 
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Окрім вище переліченого суб’єктна модель економічної дипломатії в 

діяльності міжнародного бізнесу включає форми (прояви) на макро та 

мікрорівні. Проявами на макрорівні є підготовка і проведення двосторонніх і 

багатосторонніх міжнародних договорів, офіційні і інші візити, проведення 

переговорів, відстоювання економічних інтересів, а на мікрорівні – 

представництво компанії на міжнародних ринках, комунікація з міжнародними 

партнерами, відстоювання економічних інтересів з міжнародними партнерами. 

На нашу думку, доцільним є дослідження генезису економічної 

дипломатії у світі. Історично дипломатія відігравала вагому роль у 

зовнішньоекономічних зв’язках. Комерційні зв’язки не могли б виникнути, 

закріпитися та розвинутися без дипломатичних відносин. Історично в 

міжнародних відносинах, що закріплювалися угодами для процвітання торгівлі 

було чітко регламентоване закріплення прав та обов’язків купців. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна дипломатія довгий час не виділялася в окрему галузь 
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економічною дипломатією. 

Т.В. Зонова наголошує, що сучасна дипломатична система виникла в 

епоху відродження в період формування держав нового світу. З того часу 
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Рис. 1.4. Етапи історичного розвитку інструментів економічної 

дипломатії в системі міжнародних економічних відносин* 
*- складено автором за матеріалами [15] 
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важливою складовою зовнішньоекономічних відносин постійних послів-

резидентів і державних органів стає турбота про економічний інтерес держав та 

їх володарів. В основному мова йде про торговий обмін. Отож, найбільш 

поширеною формою економічної дипломатії епохи Відродження було 

просування товарів [44]. 

Таблиця 1.6 

Характеристика етапів економічної дипломатії в діяльності суб’єктів 

міжнародного бізнесу* 

Період Характеристика застосування економічної дипломатії 

Давнина, античність, 

середньовіччя (рр. до н.е. – 

XІІІ ст.) 

Купці підписували згоду про захист торгівлі під час 

переходу по головним транспортним магістралям, державам 

через які йшли транспортні шляхи. Італійські міста, вели 

жваву торгівлю з країнами Близького Сходу і для захисту 

своїх громадян в XIII-XIV посилали до країн Сходу своїх 

консулів. Перше постійне посольство було створено в Генуї 

міланським герцогом Франческо Сфорца в 1455 р., тому 

Італію називають колискою сучасної дипломатії. 

Епоха відродження (XІV ст. – 

початок XVӀӀ ст.) 

Виникнення сучасної дипломатичної системи. Торговий 

обмін за участю зовнішньополітичних відомств. Головною 

формою економічної дипломатії є просування товарів. 

Епоха просвітництва (XVІІ ст. 

-XVӀӀӀ ст.) 

Європейські країни почали визначати консула державним 

службовцем. Поширення думки про скасування 

міжнародних конфліктів шляхом торгових і комерційних 

зв’язків. 

XІX ст. 
Торговельна і фінансова політика потроху стає невід’ємною 

складовою професійної економічної дипломатії 

XX ст.-XXІ ст. Економічна дипломатія стала повноцінною дипломатією 

Радянська економічна 

дипломатія 

1980-ті рр. 

Державницький підхід, спрямований на захист інтересів 

держави як єдиного в особі своїх міністерств / відомств 

актора економічної дипломатії в умовах протистояння 

соціалістичної (держмонополія на зовнішню торгівлю) та 

капіталістичної («імперіалізм», корпорації як домінуюча 

форма буржуазної власності) систем господарювання 

Економічна дипломатія 

перехідного періоду 

1990-ті – початок 2000-х рр. 

 

Переорієнтація на реалії ринкової економіки і вільної 

торгівлі при збереженні (до певної міри) радянської ідейної 

спадщини; питання про те, чиї інтереси повинні захищати 

економічні дипломати після усунення держмонополії на 

зовнішню торгівлю; необхідність перегляду принципів та 

форм економічної дипломатії в умовах зміни економічної 

системи та курсу зовнішньої політики України 

Економічна дипломатія в 

епоху глобалізації 2000 – і до 

тепер 

Глобалізація та інтернаціоналізація світової економіки, вихід 

на світові ринки приватних суб’єктів економічної 

дипломатії, регіоналізація та економічна інтеграція 

міжнародних економічних відносин (торгівля товарами, 

послугами, об'єктами інтелектуальної власності, рух 

капіталу, робочої сили і т.д.) 

*- складено та доповнено автором за матеріалами [44] 
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Варто зазначити, що у XVІІ столітті в приморських містах Леванта 

(територія Сирії, Ліван, Ізраїль, Йорданія, Палестина, Єгипет, Туреччина) були 

призначені перші фінансові аташе для допомоги вітчизняним купцям, які 

вступали у взаємодію з отаманськими властями та були представлені 

офіційними чиновниками європейських держав. Перший торговий аташе 

з’явився в Парижі у 1880 р., другий у Санкт-Петербурзі у 1887 р. У середині 

XIX століття французьким консульствам все більш настійно пропонувалося 

подавати звіти про економіку і торгові зв'язки з Францією з країн їх 

перебування. У 1895 році на деяких консулів були покладені тимчасові 

обов'язки з комерційних питань. У 1906 році був призначений перший 

комерційний аташе в Лондоні, потім в інших країнах і одночасно почали 

з'явилися перші фінансові аташе [114]. Проте, до 1914 р цінність комерційної 

дипломатії ще залишалася невисокою. 

В епоху Просвітництва, середина XVІІІ ст., серед французьких 

інтелектуалів побутувала думка, що комерційні і торговельні зв’язки можуть 

стати ефективним засобом припинення міжнародних конфліктів. Європейські 

країни почали назначати консула на посаду державного службовця. Починаючи 

приблизно з середини XIX ст., поступово питання торгівлі в посольствах деяких 

країн стали відігравати велику роль. Наприклад, міністр закордонних справ 

Бельгії в середині XIX в. писав, що «бельгійська дипломатія в той час, як 

промисловість країни шукає ринки збуту, повинна докладати зусиль, щоб 

знаходити шляхи розширення торгівлі країни». Наприкінці XIX – початку ХХ 

ст. питанню економічної дипломатії почала приділятись велика увага і 

російської дипломатії. Так, С.Ю. Вітте, коли був прем'єром, приділяв 

зовнішньоекономічним проблемам велику увагу: вів комерційні переговори з 

Францією, уклав торгову угоду з Німеччиною. 

Варто зазначити, що протягом XVI-XVIII широко побутував 

неомеркантилізм, який існує і сьогодні. Серед основних представників даного 

напрямку виокремимо: 
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1) у Франції: А. де Монкретьєн, Ж.-Б. Кольбер, а також близькі до них за 

поглядами Ж. Боден, Р. Кантильон, Б. де Лаффем, Ж. Неккер. У спеціалізованій 

літературі для позначення французького меркантилізму нерідко 

використовується термін «кольбертизм», який, однак, трактується переважно як 

доктрина або набір економічних практик, а не власне напрямок економічної 

думки (теорії) [136]. 

2) у Великобританії: У. Стаффорд, Т. Манн поряд з Ж. Чайльдом, Т. 

Грешемом, Р. Коуком, Ж. де Маліне (останній – єдиний, на думку Й. Шумпетера 

[116], теоретик грошової політики меркантилізму – «бульонізму»). 

3) в Німеччині та Австрії: Г. Обрехт, Ф. Зекендорф, І. Бехер, І. фон Юсті, 

Ф. фон Герніг, Г. Цінкен, Й. Зонненфельс. Дану регіональну гілку 

меркантилізму традиційно прийнято пов'язувати з камералізмом. 

4) в Італії: Дж. Ботеро, Б. Даванцаті, А. Серра, Ф. Галіані. Окремі ідеї 

італійських меркантилістів були близькі до поглядів їх іспанських колег (т.зв. 

арбітрістів), що сформувалися, в свою чергу, під впливом Саламанкської школи 

XVI-XVII століть. 

Наближення світової війни поставило питання про нові технології та нові 

види озброєнь. Закупівлі зброї були запорукою військових успіхів і, таким 

чином, стали носити політичний характер. Таким чином, роль торгової 

дипломатії в цей період знову збільшилася. 

Але цей період тривав недовго. Знову проявилися ознаки нової війни, і 

дипломатія в 20-30-х роках знову стала носити політичний характер: як 

уникнути війни, або створити вигідний військовий блок. Дипломати стали все 

більше відмежовуватися від торгових справ, перекладаючи комерційні 

проблеми на комерційних аташе, торгові представництва і консульства. 

Після Другої світової війни на шлях економічної дипломатії стали 

Сполучені Штати Америки. США вийшли з війни економічно сильними і війна 

відкрила для них величезні можливості і дала потужний поштовх зростанню 

експорту США. Тепер у плани американської зовнішньої політики і дипломатії 
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входило вироблення основних напрямів економічної експансії США. Слідом за 

США курс на торгову дипломатію взяли Німеччина, Англія, потім Японія. 

Ще на початку XX ст. К. Каутський пророкував наступ інтерімперіалізму 

як найвищої стадії, на яку здатна піднятися вільна ринкова економіка. Зміни, які 

відбувалися у світовому господарстві до кінця 90-х років XX ст., досягли стадії 

глобалізації, до якої безпосереднім чином причетна економічна дипломатія. На 

сьогодні з’явились серйозні проблеми в суті ринкових механізмів, в характері їх 

функціонування, в результаті чого з’явились проблеми глобального характеру: 

соціального, екологічного, техногенного. Через це перед економічною 

дипломатією виникли нові завдання, від вирішення яких залежить майбутнє 

цивілізації [114]. 

На початку XXI століття ідеологічні протиріччя у відносинах між 

державами відходять на другий план і в зовнішній політиці зростає роль 

економічної складової. Економізація дипломатичного процесу обумовлена 

більш активною участю країн в міжнародному поділі праці і більш тісною 

інтеграцією національних економік у світове господарство в умовах глобалізації 

[59, с. 67]. 

У структурі механізму економічної дипломатії активно використовується 

неофіційна, або, неурядова дипломатія. До неофіційної дипломатії відносимо 

громадські об'єднання підприємств у формі бізнес-асоціацій, координаційні ради 

(комітети, комісії) з питань розвитку підприємства (на Україні їх понад 700), торгово-

промислові палати, міжурядові комісії, двосторонні форуми, представництва 

компаній за кордоном. 

Основними організаційними структурами міждержавного рівня, що 

здійснюють дипломатичне забезпечення інтересів українського бізнесу на 

зовнішніх ринках, представляють дипломатичні інтереси України є 

дипломатичні представництва (посольства, консульства), а також відділи з 

економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ ЗДУ, які 

діють у їх складі та міжурядові комісії з питань торговельно-економічного 

співробітництва. 
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Торговельно-економічна місія (ТЕМ) є важливим механізмом 

інституційної структури економічної дипломатії України. Згідно Положення, 

основними завданнями ТЕМ є представлення та захист у державі перебування 

інтересів України у галузі зовнішньоекономічної діяльності, сприяння розвитку 

торговельно-економічних зв’язків України, залучення іноземних інвестицій у 

пріоритетні сфери економічних зв’язків України і виконанню міжнародних 

договорів, укладених з державою перебування, інформування МЗС, 

Мінекономрозвитку, інших міністерств та відомств, органів виконавчої влади 

про цінову, податкову, тарифну політику, яку проводить держава перебування, 

стосовно товарів, що експортуються з України, підготовка висновків щодо 

доцільності імпорту з держави перебування. ТЕМ виконують ряд специфічних 

завдань, зокрема: проведення антисубсидійних та демпінгових розслідувань, 

підтримка українських компаній, які беруть участь у тендерах та виставках, збір 

інформації щодо цінової, податкової і митно-тарифної політики, валютного 

регулювання, перевірка лояльності іноземних компаній, які торгують з 

українськими компаніями, аналіз ринків окремих видів товарів, захист інтересів 

українських компаній у країні перебування, залучення іноземних компаній-

інвесторів, поліпшення інвестиційного іміджу України тощо [14, с.150-154]. 

В Україні важливе місце відводиться на сучасному етапі інституційному 

розвитку та підвищенню ефективності національної моделі економічної 

дипломатії. Однією зі складових частин цієї моделі на сьогодні є Торгово-

промислова палата України (ТПП України). Свою діяльність вона здійснює 

відповідно до Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні». 

Головне завдання ТПП України: створення сприятливих умов для 

підприємницької діяльності, сприяння всебічному розвитку науково-технічних і 

торговельних зв'язків між українськими підприємцями та їх зарубіжними 

партнерами, представлення інтересів її членів з питань господарської діяльності 

як в Україні, так і за її межами [137]. 
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Ще одним суб’єктом, який розробляє міжнародні уніфіковані правила є 

Міжнародна промислова палата (МТП), яка має в кожній країні комітет, що 

займається координацією цього напрямку. 

Процес застосування економічної дипломатії у міжнародному бізнесі 

зображено на рис. 1.5. 
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Економічна дипломатія забезпечує використання тим чи іншим урядом 

для досягнення своїх цілей наявних у його розпорядженні економічних засобів 

тиску. Це виявляється, наприклад у фінансовій допомозі чи митній пільзі, 

санкціях або відкритій ворожості у вигляді митної війни, введення ембарго або 

економічної блокади [46]. 

Економічна дипломатія, в класичному розумінні, вивчає процеси 

прийняття рішень на рівні урядів держав, міжнародних організаціях. 

Відповідно до суб’єктів бізнесу механізм економічної дипломатії в 

міжнародному бізнесі передбачає два шляхи застосування економічної 

дипломатії. Так державний сектор на пряму користується і залучається 

підтримкою офіційної дипломатії, так, як на міжнародному рівні питання 

економічної дипломатії стоїть на одному з провідних місць і підтримується 

всіма країнами через економічні дипломатичні місії. Водночас,  приватний 

сектор охочіше користується неофіційною дипломатією, наприклад 

електронним листуванням, веденням ділових переговорів безпосередньо з 

суб’єктом, з яким ведуть ЕД. Крім того, є ще кулуарні переговорні процеси, які 

проводяться між державним та приватним секторами неофіційно. Державний та 

приватний переговорні процеси є головною перехідною ланкою у механізмі 

економічної дипломатії у міжнародному бізнесі, а кулуарний – другорядний. 

Інструментарієм економічної дипломатії в міжнародній 

підприємницькій діяльності є методи, в структуру яких входять: засоби, 

способи і прийоми (рис. 1.6). 

Методи (інструменти) управління – це способи здійснення функцій 

управління, що забезпечують досягнення поставлених цілей. За допомогою 

методів управління керуюча система впливає на керовану (структурних 

підрозділів управління, виконавців). Значення методів управління визначає 

їхню спрямованість на досягнення цілей у більш стислі терміни за умов 

раціонального використання ресурсів [27]. 
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Способи управління економічною дипломатією в міжнародній 

підприємницькій діяльності – це дії, які дають можливість досягти певних 

результатів у досягненні ефективного управління економічною дипломатією в 

міжнародній підприємницькій діяльності. Засоби управління економічною 

дипломатією в міжнародній підприємницькій діяльності – це інструменти, за 

допомогою яких здійснюється вплив для досягнення ефективного управління 

економічною дипломатією в міжнародній підприємницькій діяльності. 

Прийоми управління економічною дипломатією в міжнародній 

підприємницькій діяльності – складові елементи форм реалізації методів 

управління економічною дипломатією в міжнародній підприємницькій 

діяльності, що застосовуються у конкретній ситуації. 

Важливе місце у здійсненні економічної дипломатії підприємств займає 

ефективне прийняття управлінських рішень.  

У табл. 1.7. наведені сучасні методи прийняття управлінських рішень в 

процесі реалізації заходів економічної дипломатії. 
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Таблиця 1.7 

Сучасні методи прийняття управлінських рішень в процесі реалізації 

заходів економічної дипломатії* 

Група 

методів 
Назва методу Характеристика методу 

Тип проблем 

дипломатичної 

взаємодії 

1 2 3 4 

Кількісні 

(математичні) 

Лінійне 

моделювання 
Використовуються лінійні залежності 

Добре 

структуровані 

Динамічне 

програмування 

Дозволяє вводити додаткові змінні в процесі 

вирішення завдань 

Добре 

структуровані 

Імовірнісні та 

статистичні 

моделі 

Реалізуються в методах теорії масового 

обслуговування 

Добре 

структуровані 

Теорія ігор 
Моделювання ухвалення рішення в яких повинно 

враховувати розбіжність інтересів різних підрозділів 

Слабо 

структуровані 

Імітаційні 

моделі 

Дозволяють експериментально перевірити 

реалізацію рішень 

Слабо 

структуровані 

Евристичні 

Метод прямого 

та зворотного 

мозкового 

штурму 

Принципи: інтерактивна група і обмежений час; 

концентрація на проблемі та рішенні; 

рівноправність учасників, керівна роль ведучого, 

але він не приймає участі в обговоренні; кількість 

ідей важливіша за якість, заборона на критику та 

коментування (або навпаки – при зворотному 

штурмі) 

Добре 

структуровані 

Метод 

ключових 

питань 

Передбачає формулювання переліку питань, які 

дозволяють здійснити кращий аналіз 

ситуації/проблеми, формулювання стандартного 

переліку ключових питань, орієнтацію на проблему 

та оптимальний результат 

Добре 

структуровані 

Метод 

асоціацій 

Утапи: розробка декількох формулювань проблеми, 

пошук асоціативних образів, генерування ідей на 

основі асоціативних образів, швидка зміна 

асоціацій, відбір ключових понять/образів ситуації 

або рішення 

Добре 

структуровані 

Метод інверсії 

Дії: формулювання умов ситуації протилежної 

проблеми, для кожного альтернативного варіанту 

рішення зміна напрямку пошуку на протилежний, 

зміна значення кожного ситуаційного фактору на 

протилежний, порівняння ідей та контр-ідей, 

використання діалектичного методу 

Добре 

структуровані 

Метод аналогій 

Передбачає: пошук аналогічних ситуацій/проблем, 

визначення рішень, що приймалися в аналогічних 

ситуаціях, визначення можливості використання 

рішень аналогічних проблем для даної проблеми, 

розробка аналогій за кожним фактором 

проблеми/ситуації. 

Добре 

структуровані 

Методи теорії 

ігор 

Розглядає задачі, типові для військової справи, 

конкурентної боротьби та інших 

Слабо 

структуровані 
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Продовження табл. 1.7 

1 2 3 4 

Експертні 

Метод Дельфі Багатотурова процедура анкетування експертів 
Добре 

структуровані 

Метод вагових 

коефіцієнтів 

Полягає в тім, що кожному рішенню ставиться у 

відповідність ваговий коефіцієнт (коефіцієнт 

значимості) 

Добре 

структуровані 

Метод 

номінальної 

групи 

Результат «схрещування» «мозкового штурму» і 

методу Дельфі 

Слабо 

структуровані 

Метод Рінги 
Опитування працівників і прийняття на його основі 

рішень 

Слабо 

структуровані 

Метод дерева 

рішень 

Аналогічний методу сценаріїв, але припускає 

аналітичний підхід до вибору найкращого рішення 
Не структуровані 

Модель 

сміттєвого 

контейнера 

Працівники організації повинні генерувати 

невпинний потік завдань і пропозицій щодо їх 

вирішення 

Слабо 

структуровані 

Синоптична 

(раціонально-

дедуктивна) 

модель 

Спонукає керівника до виконання наступного 

алгоритму: 1. Визначити проблему. 2. Прояснити 

проблему та намітити пріоритетні цілі. 3. Розробити 

систему альтернативних рішень. 4. Дати оцінку 

кожній з альтернатив (використовуючи відповідні 

аналітичні методики). 5. Порівняти прибутки, 

очікувані із кожних можливих рішень, та поставлені 

цілі. 6. Обрати те з рішень, яке найповніше 

відповідає поставленим цілям 

Добре 

структуровані 

Підхід 

редукціонізму 

Ґрунтується на переконанні, що проблему можна 

звести до найменшого її компонента і, зрозумівши 

його, з’ясувати логіку у всій цілісності 

Слабо 

структуровані 

Науковий 

менеджмент 

Тейлора 

Полягає у по-хвилинному розподілі індивідуальних 

завдань працівників 

Добре 

структуровані 

*- складено та доповнено автором на основі [50; 61] 

Існують такі стратегії економічної дипломатії: 

1. Самостійна зовнішньоекономічна стратегія, (передбачає самостійний 

переговорний процес, залучення до європейської інтернет бізнес бази, 

наприклад EUROPAGES і т.п.); 

2. Стратегія неофіційної економічної дипломатії (участь у двосторонніх 

форумах, конференціях, бізнес асоціаціях, винесення представництв компаній 

за кордон); 

3. Стратегія офіційної економічної дипломатії (залучення у переговорний 

бізнес-процес консульств, посольств). 

До основних чинників, які зумовлюють еволюцію економічної дипломатії 

відносяться зовнішнє та внутрішнє середовище країни та підприємства. До 

внутрішніх чинників відносять організаційну структуру підприємства; 
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гнучкість системи управління зовнішньоекономічною діяльністю; організацію 

міжнародного маркетингу; принципи діяльності менеджерів у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності; якість і швидкість одержання інформації, що 

стосується зовнішньоекономічної діяльності; створення спонукальних мотивів 

для персоналу, зайнятого у сфері зовнішньоекономічної діяльності організації. 

При цьому доцільно зауважити, що принципи є базовими положеннями 

здійснення певної діяльності. Відповідно принцип не може бути чинником. 

Щодо гнучкості системи управління, то цей чинник має високу кореляцію з 

організаційною структурою підприємства, оскільки від вибору останньої 

залежить ефективність управлінської діяльності. Що стосується зовнішніх 

чинників, то вони досить сильно впливають на довгострокові цілі ЕД і пов'язані 

з існуючою національною зовнішньоекономічною політикою, ступенем 

розвитку міжнародних економічних відносин і тенденціями в розвитку світової 

інтеграції і структури факторів ринків країни (стратегічного поля діяльності 

фірми). У дійсності, твердження щодо зовнішніх чинників є актуальним, проте 

не вносить чіткості у їх визначення [118]. 

Серед форм економічної дипломатії виокремлено наступні: 

 офіційні і інші візити та переговори на рівні керівництва; 

 конференції, наради, зустрічі, виставки, ярмарки; 

 підготовка і проведення двосторонніх і багатосторонніх міжнародних 

договорів; 

 участь у роботі міжнародних компаній, проектів; 

 PR-кампанія; 

 висловлення компанією власної експертної думки у засобах масової 

інформації. 

Визначення цілей і формування контексту взаємодії всіх суб’єктів під час 

здійснення економічної дипломатії пов'язано в першу чергу з чітким 

позначенням макрооб'єктних параметрів національних інтересів. У них 

підприємства знаходять ресурсне, факторне та інституційне середовище 

взаємодії, адаптований ринок і передбачуване джерело доходів і, зокрема, 
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державно-правові гарантії захисту прав. Щодо об'єкту національних 

економічних інтересів, то ним служить народне господарство країни в цілому. 

Проте саме господарство країни окремо не може функціонувати без зусиль 

вітчизняних виробників і в їх інтересах, підтримуваних господарською та 

соціальною політикою держави. Слід зазначити, що лише подібний механізм 

взаємодії може забезпечити економічний взаєморозвиток (держава – бізнес) на 

основі чітко обраної господарської моделі, що і є основою вищої і природної 

мети національної економіки. 

На нашу думку, у застосуванні традиційних інструментів дипломатичної 

роботи існує необхідність її доповнення економічними факторами. Так, 

економічна дипломатія сприяє більш «рентабельному» вирішенні міжнародних 

проблем. Світові тенденції свідчать, що на сьогодні економіка йде на кілька 

кроків попереду політики, а поставлених цілей зазвичай досягають не методами 

політичними методами (воєн або завоювань), а дієвою конкуренцією за місце на 

світовій економічній арені (частка в світовому ВВП). 

Таким чином, знання і використання знань з еволюції економічної 

дипломатії у міжнародному бізнесі є конкурентною перевагою вітчизняного 

бізнесу. Інтеграційні процеси в напрямку ЄС пожвавлюють вагомість 

використання економічної дипломатії в переговорних процесах і посилюють 

участь вітчизняних підприємств у міжнародній бізнес-спільноті. Міжнародний 

бізнес для вітчизняних компаній у вирішальній мірі залежить від тісної 

взаємодії самих підприємців з структурними елементами механізму економічної 

дипломатії. До основних чинників, які зумовлюють еволюцію економічної 

дипломатії відносяться зовнішнє та внутрішнє середовище країни та 

підприємства. 

 

1.2. Економічна дипломатія як засіб взаємодії суб’єктів міжнародного 

бізнесу 

 

Розвиток глобалізаційних процесів на сучасному етапі окреслюється 

інтернаціоналізацією, яка приводить до поглиблення співробітництва між 
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країнами та посилення їх взаємозалежності; науково-технічним прогресом, що 

змінює всю систему соціально-економічних відносин та підвищує технічний 

рівень організаційно-економічних відносин суб’єктів господарювання; 

виникненням глобальних для всього людства проблем. Основними ознаками 

процесу глобалізації та, відповідно, сучасних світогосподарських процесів є 

взаємозалежність національних економік та їхнє взаємопроникнення, 

формування міжнародних виробничих комплексів, глобальних 

макрологістичних систем; зростання фінансової єдності та взаємозалежності 

фінансово-економічних систем країн світу; розширення масштабів товарообігу 

та інтенсифікація процесів руху товарів, капіталів, трудових ресурсів; 

створення інституцій міждержавного та міжнародного регулювання глобальних 

проблем; стандартизація міжнародних економічних процесів. Темпи розвитку 

закономірно задаються провідними державами світу та з урахуванням сучасних 

світових тенденцій поділяють світ на так званий «трикутник» гегемонії, а саме 

домінування на міжнародній арені США, країн Європейського Союзу, країн 

Південно-Східної Азії та Росії [31, c. 110]. 

Економічна дипломатія набуває особливого значення з урахуванням 

геополітичних, геоекономічних процесів сучасності та місця в них України. 

Економічна дипломатія спрямована на [31, c. 111]: 

 захист економічних інтересів країни, сприяння розвиткові торговельно-

економічних зв’язків, залученню іноземних інвестицій у пріоритетні сфери 

економіки і виконанню міжнародних договорів країни, укладених із державою 

перебування; 

 інформування органів державної виконавчої влади про цінову, 

податкову, тарифну політику, яку проводить держава перебування стосовно 

товарів, що експортуються; 

 підготовка висновків щодо доцільності імпорту товарів та послуг, 

залучення кредитів із держави перебування, виходячи із запропонованих 

державою перебування цін, тарифів, кредитних ставок тощо необхідним є 

дослідження питань ролі економічної дипломатії в процесах трансформації 
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структур міжнародної спеціалізації національних економік та формування 

нового економічного порядку. 

Станом на березень 2014 р., Україна має чинні угоди про вільну торгівлю 

з ЄАВТ Македонією та Чорногорією. Відсутня офіційна статистична інформація 

щодо кількості підписаних договорів в сфері зовнішньої торгівлі, торгівлі 

послугами і т. д. Водночас, за експертними оцінками їх кількість можна оцінити 

в тисячах. 

Результатом дипломатичних відносин є такі форми двостороннього 

співробітництва: 

1. Політичний діалог високого рівня; 

2. Торговельно-економічне співробітництво; 

3. Інвестиційне співробітництво. 

Останнім часом, поліпшення комерційних і економічних взаємин між 

державами знаходиться в самому центрі дипломатичного діалогу. Основні 

причини інтересу до економічної дипломатії засновані на наступному [15]: 

глобалізація торгівлі і бізнесу – нарощування виробництва і розширення сфери 

надання послуг, створюють необхідність активізувати багатосторонні регулярні 

зв’язки між країнами; здійснення економічних реформ у процесах орієнтації на 

ринкову економіку, що стискує зону неринкової економіки у світі та приводить 

до зменшення характерної для неї закритості та самозабезпечення; посилюється 

боротьба між окремими ланками світової економічної системи, більше того, вся 

система відносин між країнами світу сьогодні переживає кризу. Це свідчить про 

спонтанний характер сучасних міжнародних економічних відносин, на які не 

можуть впливати навіть найбільші міжнародні політичні організації; зростає 

кількість промислово розвинутих країн, в результаті чого постійно зростає 

частка зовнішньої торгівлі та інвестицій. 

Як наслідок, зростає міжнародний туризм, міграція робочої сили, 

використовуються  все більше складних засобів транспорту, телекомунікації, 

фінансових розрахунків, що стимулює розвиток багатосторонніх економічних 

зв’язків; розширення регіональних торговельних угод з метою усунення 
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бар’єрів для міжнародної торгівлі та інвестиційних процесів – ЄС, 

MERCOSUR, NAFTA, FTAA та ін. – визначають у значної мірі їх провідну 

роль. 

Процеси глобалізації, що охоплюють багато сторін суспільного життя, і 

серед них, в першу чергу економічні, мають двоїстий характер. З одного боку, ці 

процеси відкривають нові перспективи для прискорення зростання 

господарства та підвищення добробуту населення, в чому зацікавлені всі країни, 

а з іншого – посилюють невизначеність і нестійкість в світовому господарстві, 

надають розвиненим країнам, насамперед країнам-лідерам, значно більші 

можливості для отримання переваг, ніж менш розвиненим. Те й інше викликає 

необхідність не тільки вдосконалення традиційних інструментів міжнародного 

співробітництва, але й активізації пошуків нових інструментів, адекватних 

мінливих умов економічної взаємодії держав [88, с. 25]. 

На сьогодні інтернаціоналізація є поняттям дуже відомим. Багато 

компаній світу створюють такі продукти, які можуть мати попит в будь-якому 

куточку планети. Такі продукти надають підприємству конкурентні переваги 

над іншими підприємствами, які здійснюють економічну діяльність на певній 

території. Отже, зупинимося коротко на з'ясуванні самого поняття 

інтернаціоналізація. На нашу думку, інтернаціоналізація – це процес 

вдосконалення, чи адаптації асортименту продукції компанії для потенційного 

використання у будь-якому місці, який дає змогу успішно виходити на зовнішні 

ринки. 

Інтернаціоналізацію часто науковці під’єднують до такого явища як 

глобалізація. У найбільш широкому розумінні глобалізацію можна трактувати 

як процес, що виводить цивілізацію на вищий щабель розвитку із системною 

інтернаціоналізацією умов і сфер людської життєдіяльності. Він охоплює 

політичні, економічні, соціальні, екологічні, науково-технологічні та інші 

складові [54, с. 66]. 

Посилення уваги до проблеми вимірювання інтернаціоналізації 

господарської діяльності та глобалізації економіки, що спостерігається останнім 
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часом пояснюється необхідністю більш глибокого вивчення даних явищ у 

зв'язку з новими тенденціями і особливостями поточного етапу розвитку 

світової економіки [107, с. 140]. 

При розвитку міжнародної діяльності, компанія намагається увійти 

спочатку в найбільш психологічно близький іноземний ринок, з плином часу 

підвищує свої знання про нього, і паралельно зростанню знань нарощує обсяг 

вкладень за кордоном. 

Основний принцип базується на внутрішньо фірмовій оцінці 

ризикованості операцій за кордоном. Ризик виникає при невизначеності змін на 

ринку. Засобом зняття невизначеності служить емпіричне знання (досвід) 

операцій фірми на ринку. Виокремимо наступні аспекти діяльності 

підприємства спрямованої на інтернаціоналізацію: 

1. Постійні: залучення в ринок; знання про ринок.  

2. Змінні: рішення про залучення ресурсів; поточна діяльність. 

В ході аналізу процесу інтернаціоналізації можна визначити безліч 

чинників, що впливають на компанію. Об'єднаємо їх в дві групи, в залежності 

від  впливу, що чиниться – це ефекти розміщення і володіння. З цих позицій 

розглядається все безліч можливих варіантів обслуговування національного 

ринку кінцевого продукту (табл. 1.8). 

Таблиця 1.8 

Основні аспекти впливу ефекту розміщення та володіння* 

Основні аспекти впливу ефекту 

розміщення 
Основні аспекти впливу ефекту володіння 

Ефект масштабу Велика тривалість виробничого циклу 

Можливість розташування підрозділів 

маркетингу і НДДКР без обов'язкової 

прив'язки до промислових об'єктів компанії 

Обмеженість природних ресурсів 

Робота фірм на ринках недосконалої 

конкуренції 

Переваги монопольної позиції на 

національному ринку не завжди можна 

використовувати за кордоном 

- 
Асиметрична інформація про продукт у 

покупця і продавця 

- Зниження впливу держави на бізнес 

*- власна розробка автора 
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Отже, до основних аспектів впливу ефекту розміщення відносимо: ефект 

масштабу; можливість розташування підрозділів маркетингу і НДДКР без 

обов'язкової прив'язки до промислових об'єктів компанії; робота фірм на ринках 

недосконалої конкуренції. На таких ринках ТНК часто не можуть розглядатися 

як «прайс-тейкери». 

Цікавою з питань вивчення процесу транснаціоналізації є теорія Дж. 

Данінга. Ця теорія об'єднує окремі елементи, взяті з різних теорій 

транснаціоналізації. Відповідно до неї виділяють три групи чинників, що 

визначають транснаціоналізації і обсяги іноземних активів [121]: специфічні 

особливі конкурентні переваги іноземних інвесторів (МП) перед місцевими 

компаніями (О-переваги); вигідні місцеві чинники, пропоновані приймаючими 

країнами для МП і дозволяють найкращим чином розкрити їх конкурентні 

переваги на локальних ринках цих країн (L-переваги); ступінь можливої 

інтернаціоналізації, тобто контролю за власними конкурентними перевагами, 

можливість залишити своє ноу-хау всередині корпорації, не передаючи їх 

закордонним партнерам (І-переваги). 

Отже, фірма, яка може знизити ціни факторів виробництва і витрати в 

певному регіоні, буде прагнути концентрувати виробничі процеси там, де ці 

витрати найбільш інтенсивні. Таким чином, сила монополії також може мати 

значний вплив на вибір фірмою розташування своїх підрозділів. 

Серед основних аспектів впливу ефекту володіння відзначимо такі: 

переважно велика тривалість виробничого циклу (для великих підприємств); 

обмеженість природних ресурсів; переваги монопольної позиції на 

національному ринку не завжди можна використовувати за кордоном. Рішенням 

може стати те, що монополіст буде інтегруватися вперед, а монопсоніст – назад; 

асиметрична інформація про продукт у покупця і продавця; зниження впливу 

держави на бізнес. 

Поряд з перевагами, необхідно вказати і на загрози і витрати 

інтернаціоналізації. Ось найбільш значущі з них: при олігополії, можливо, 

фірмам доведеться обмежувати масштаби ринкової діяльності, щоб не 
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допустити цінової війни; збільшення комунікаційних витрат через додаткових 

потоків бухгалтерської та контрольної інформації; відмінності в законодавстві і 

політичні ризики різних країн ведення бізнесу.  

Дослідивши питання підписаних міжнародних контрактів як фізичних так 

і юридичних осіб, виявилося що більшість міжнародних контрактів підписаних 

українськими учасниками ЕД були укладені з невідомими на ринку, або з 

офшорними фірмами. Таким чином, виникають схеми роботи з використанням 

множинних контактів, що обходять наш державний, фіскальний та митний 

контроль. Також, не має прозорого реєстру міжнародних контрактів, що 

посилює непрозорість зовнішньоекономічної діяльності країни. Для 

підвищення ефективності системи державних дипломатичних відносин виникає 

необхідність виявлення нових форм маркетингових комунікацій. В умовах 

інтернаціоналізації господарського життя виникають і розвиваються нові форми 

комерційних міжнародних комунікацій, посилюється міжнародне 

співробітництво, набувають значущості інтегровані маркетингові комунікації, 

що сприяють розвитку партнерства та підвищенні конкурентоспроможності у 

системі міжнародного бізнесу. Ефективність комерційних міжнародних 

комунікацій відіграють важливу роль в розширенні ринків збуту та у збільшенні 

прибутку підприємства. У свою чергу економічні інтереси спонукають суб’єктів 

міжнародного бізнесу до пошуку та розширення кількості партнерів шляхом 

комунікаційних зв’язків. Розвиток зв’язків в процесі кооперації у міжнародній 

підприємницькій діяльності дозволяють компаніям отримувати нових 

партнерів, розширювати продаж товарів, мати доступ до технологій, джерел 

сировини та робочої сили і, як результат, одержувати більш високі прибутки 

[53]. Враховуючи глобалізацію та процес інтернаціоналізації у світовій 

економіці комунікації повинні розроблятися за допомогою сучасних 

інструментів макрорівня та мікрорівня. Кожен рівень економічної системи 

використовує свою систему комунікацій у відповідності зі своїми 

можливостями. 
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На сьогоднішній день прем’єри, міністри закордонних справ, іноді і 

голова держави їде закордон у супроводі цілої свити керівників підприємств і 

топ-менеджерів. Такі візити є приводом підписання контрактів, а представники 

вищої влади є покровителями і «страховиками» угоди. Дуже поширеними є 

супровідні листи та телефонні дзвінки. Прикладом є заява екс-президента 

Франції Жан Жак Ширака, який після року правління привселюдно заявив, що 

завдяки його безпосередньому втручанню підписано контрактів та угод на суму 

120 млн. франків [84]. 

Державна влада має вести переговори не тільки з представниками 

державної влади з іншими країнами, а із фірмами і підприємствами, а останні 

співпрацювати з державною владою і з фірмами. Економічна природа 

суперництва між країнами змінилась, макроекономічний менеджмент і 

промислова політика стали такими ж важливими як і традиційна зовнішня 

політика. Таким чином, можна визнати – економічна дипломатія набула 

транснаціональності. 

На рис. 1.7 зобразимо дипломатичний трикутник зв’язків, який 

складається з взаємозв’язаних між собою елементів, а саме представників 

державної влади, підприємств та фірм, а також традиційної дипломатії. 

Слід зазначити, що у квітні 2013 р. при МЗС було створено Раду 

експортерів та інвесторів України, до складу якої увійшли понад 80 провідних 

українських підприємств та компаній, які фактично представляють увесь спектр 

експорторієнтованих галузей економіки України (насамперед, металообробну, 

машинобудівну, хімічну, агропромислову, а також сферу послуг) [66]. На нашу 

думку це значний крок вперед на шляху до покращення економіко-

дипломатичних зв’язків України на міжнародній арені та виходу на передові 

позиції світових ринків для українських підприємств. 

Нагальне місце серед засобів конкурентної боротьби посідають 

маркетингові комунікації. Ефективне та раціональне застосування комунікацій є 

основою формування стійкого позитивного іміджу підприємства. Це в свою 

чергу зміцнює позиції підприємства на ринку, дає можливість збільшити частку 
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ринку для підприємства, полегшує доступ фірми до фінансових, 

інформативних, трудових ресурсів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз зарубіжної економічної літератури свідчить про те, що оцінка 

значущості та ступінь залучення підприємства до процесу маркетингових 

комунікацій відбувається поступово і тісно пов'язаний зі специфікою 

функціонування того чи іншого бізнесу. Так, Т. Гріфіном та Д. Макартуром було 

проведено дослідження, метою якого було дослідити специфіку сприйняття 

маркетологами різних елементів маркетингових комунікацій і порівняти 

відношення та використання різних елементів на підприємствах різних типів 

господарювання: агенції (сфера послуг), роздрібні продавці, підприємства, що 

виготовляють продукцію промислового призначення. Результати досліджень 

засвідчили, що для підприємств, які діють на промисловому ринку, на перший 

план виходять чинники сегментації цільової аудиторії та точного донесення 

інформаційного повідомлення. У зв’язку з віддаленістю від кінцевого 

Представники державної влади: 

 Президент України 

 Прем’єр міністр України 

 Міністр закордонних справ 

України 

 Дипломати при МЗС 

 Міністр Фінансів України 

 Міністр доходів і зборів України 

Застосування економічної дипломатії 

XVст.- перша половина XVІІст 

Підприємства, фірми: 

 Державні підприємства; 

 Міжнародні компанії; 

 Міжнародні фірми; 

 ТНК; 

 Фізичні та юридичні особи 

 

Традиційна дипломатія: 

 Самміти 

 Дипломатичні візити 

 Участь у міжнародних організаціях 

 Участь у міжнародних конференціях, ярмарках 

 Дипломатичні прийоми 

Застосування економічної дипломатії друга 

половина XVІІ ст. - XXІ ст. 

Рис. 1.7. Дипломатичний трикутник зв’язків* 

*- складено автором на основі [53] 
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споживача засоби маркетингових комунікацій меншою мірою персонально 

орієнтовані, а отже, актуальними є публікації на правах реклами, участь у 

виставках, комплексна рекламно-іміджева підтримка продукції. Своєю чергою, 

зазначені елементи відіграють мінімальну роль для підприємств, задіяних у 

роздрібній торгівлі, які найчастіше використовують рекламу у засобах масової 

інформації, оформленні місця продажу,акційних заходах різного характеру. 

Результати досліджень засвідчили, що якщо умовно поділити усі види 

комунікацій на «посередницькі» (реклама, упакування, стимулювання збуту 

тощо) та «особисті» (прямі продажі, участь у виставках, ярмарках, директ-

маркетингу тощо), то значення останніх для підприємств, що діють на 

промисловому ринку, є особливо високими [129; 3]. 

Торговельно-економічне співробітництво є найбільш ефективним 

показником співпраці країн і вимагає продуктивного спілкування, яке 

забезпечується маркетинговими комунікаціями. Саме тому нові форми 

маркетингових комунікацій є актуальними для дипломатичних відносин. 

Маркетингова комунікація – двобічний процес: з одного боку, 

передбачається вплив на цільові аудиторії, а з іншого – одержання зустрічної 

інформації про реакцію цих аудиторій на здійснюваний фірмою вплив. Обидві 

ці складові однаково важливі; їхня єдність дає підставу говорити про 

маркетингову комунікацію як про систему. Жодне підприємство не може 

охопити всі ринки збуту своєї продукції та задовольнити потреби усіх верств 

споживачів. Навпаки, концентруючи зусилля на окремій цільовій аудиторії, 

підприємство досягає максимального успіху [108]. 

Існує три концепції до визначення поняття маркетингова комунікація: 

безпосередня взаємодія компанії з ринком (компаніями партнерами та 

безпосередньо споживачами), комунікація метою якої є діалог компанії з 

споживачами, інформування їх, розділяючи цільову групу споживачів на окремі 

сегменти і комунікація як спосіб впливу одного суб’єкта на інший. 

Так, наприклад, деякі вченні визначають маркетингові комунікації як 

взаємодію та взаємовідносини компанії з ринком, де основною метою є 
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забезпечення постійного зв’язку компанії з ринком та її успішного 

функціонування на ньому. Це дає змогу фірмі підтримувати свій позитивний 

імідж, ділове сприйняття ринку та відносини з партнерами, при цьому фірма не 

витрачає ресурси на контакт з окремими сегментами своїх цільових груп 

споживачів. Так С.С. Гаркавенко пише що маркетингове просування товару 

передбачає створення та підтримання постійних зв’язків між фірмою і ринком з 

метою активізації продажу товарів і формування позитивного іміджу шляхом 

інформування, переконання та нагадування про діяльність фірми [21]. 

В свою чергу інша група вчених досліджує комунікації на мікрорівні, 

розуміючи під поняттям маркетингових комунікацій спосіб передачі інформації, 

певного звернення компанії до своїх споживачів, де береться до уваги 

особливості сприйняття кожного сегменту цільової групи споживачів та на 

основі цієї особливості виокремлюється найкраща форма та спосіб передачі 

інформації. Ч. Лантухи розуміє під комунікацією « …механізм, за допомогою 

якого стає можливим існування і розвиток людських відносин – усі символи 

розуму разом зі способами їхньої передачі в просторі і збереження в часі. Вона 

містить в собі міміку, спілкування, жести, тон голосу, слова, писемність, друк, 

залізниці, телеграф, телефон і останні досягнення із завоювання простору і 

часу. Разом із народженням зовнішнього світу з’являється система стандартних 

символів, призначена тільки для передачі думок, з неї починається традиційний 

розвиток комунікації» [55]. 

Також виокремимо й третій підхід до визначення маркетингових 

комунікацій, він об’єднує два попередніх, його особливість в тому що цей 

підхід визначає комунікацію як спосіб впливу одного суб’єкта на інший, 

виходячи з цілей та завдань які необхідно досягти, обирається певний метод та 

спосіб інформування. 

Дж. Фіск і Дж. Хартлі виділили найважливіші фактори забезпечення 

ефективності комунікацій [71]: 

1. Чим більшою монополією володіє джерело комунікації, тем вище 

ймовірність позитивного відгуку отримувача. 
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2. Комунікації більш ефективні у випадках, коли звернення відповідає 

думкам, переконанням і перевагам отримувача. 

3. Ступінь впливу звернення підвищується, якщо адресат захоплений або 

цікавиться його темою. 

4. Комунікації будуть більш успішними, якщо джерело вважається 

професійним, має високий статус, якщо відомі його цілі або орієнтація, 

особливо в тому випадку, якщо джерело користується великим впливом на 

аудиторію й легко ідентифікується. 

5. При комунікації необхідно враховувати соціальний контекст, який 

завжди впливає на сприйняття. 

Можна визначити «комплекс комунікацій» до якого входять основні 

інструменти комунікації. Розробка такого комплексу є стратегічно важливою 

для успішної діяльності по просуванню товару, тому що тільки правильне 

використання засобів комунікації й чітке розміщення акцентів сприяє 

досягненню цілей. Розділяють наступні етапи розробки комунікаційної 

програми маркетингу, що зображені на рис. 1.8. 

Дослідивши етапи розробки комунікаційної програми маркетингу, на 

нашу думку, є необхідність ефективної комунікації підприємств мікрорівня та 

суб’єктів макрорівня, а саме національних підприємств, недержавних 

промислових та торгових об’єднань, фірм та окремих бізнесменів з 

Міністерствами закордонних справ, Міністерств економіки і фінансів, 

міністерств оборони, сільського господарства, промисловості, телекомунікації, 

Торгово-промисловими палатами, Торгово-промисловими спілками тощо. 

Поява нових суб’єктів комунікацій мікрорівня в міжнародному бізнесі 

обумовлена легкістю комунікацій і бажанням підприємців та бізнесменів 

самотужки оцінювати ситуацію і діяти в обхід бюрократичних структур. За 

такої ситуації виникає неспівпадання інтересів держави та приватних 

підприємств, що шкодить економіці країни в цілому. 

Покладаючись на досвід міжнародних економічних відносин, значна 

частка досліджень сучасної економічної дипломатії розділяє думку, що тільки 
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держава може захистити корпоративні інтереси національного бізнесу на 

міжнародних переговорах з питань торгівлі, доступу на ринки, інвестування, 

переміщення капіталу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, комунікаційна політика за допомогою СММ інструментів  спрямована 

на просування товарів на ринок за рахунок цілеспрямованого впливу на 

пріоритетні групи клієнтів. Інструментами комунікаційної політики є: особисті 

контакти з клієнтами, реклама, Public Rilation, стимулювання збуту, директ-

маркетинг, образний імідж. При цьому, межі інструментів комунікаційної політики 

є достатньо розмитими, що не завжди дає змогу чітко визначити, який саме 

інструмент допоможе забезпечити отримання запланованого результату.  

Процес розробки комунікаційної політики може бути поданий у такий 

спосіб (рис. 1.9). 

Управління процесом інтегрованих маркетингових 

комунікацій 

Е Т А П 1 

Е Т А П 2 

Е Т А П 3 

Е Т А П 4 

Е Т А П 5 

Е Т А П 6 

Е Т А П 7 

 

Е Т А П 8 

Ідентифікація цільової аудиторії 

Визначення комунікаційних цілей 

Формування звернення. 

Вибір каналів комунікації 

Створення бюджету комунікацій 

Ухвалення рішення про комунікації-мікс 

Оцінка результатів просування 

Управління процесом інтегрованих 

маркетингових комунікацій 

Рис.1.8. Етапи розробки комунікаційної програми маркетингу * 

*- складено автором за матеріалами [71, с. 51] 

Маркетингові комунікації у ЕД 
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Етап 1. Обгрунтування цілей 

комунікаційної політики в  ЕД 
Етап 2. Аналіз цільового ринку та факторів 

зовнішнього середовища, які визначають рівень 

попиту на продукти та послуги 

Етап 3. Аналіз комунікаційної діяльності 

клієнтів та їх конкурентного середовища, 

пошук ліній позиціонування та каналів 

комунікацій 
Збільшення обсягу реалізації існуючих 

продуктів або послуг 

Просування на ринок нових продуктів або 

послуг 

Підвищення іміджу та довіри серед партнерів  

Зміцнення зв’язків з постійними партнерами 

Залучення нових партнерів 

Стимулювання роботи персоналу 

Виявлення цільових груп клієнтів 

Аналіз та прогнозування попиту на певні 

продукти та послуги 

Ступінь готовності покупця 

Аналіз мотивів партнерів 

Прогнозування реакції цільових груп  

 
Етап 4. Аналіз комунікаційної ситуації в МБ Етап 5. Формування концепції комунікаційної 

політики МБ 

Тип товару і ринку 

Етап життєвого циклу товару 

Тип стратегіїї у каналі розподілу 

Існуючі канали просування 

товарів на послуг на ринок 

Етап 6. Розробка комунікаційної програми 

Формування бюджету 

Підбір кадрів 

Формування системи стимулювання 

працівників 

Етап 7.Вибір інструментів комунікаційної політики Етап 8. Вибір типу комунікаційних мереж 

Особисті контакти з партнерами 

Public Rilation 

Реклама 

Стимулювання збуту 

Образний імідж  

Директ-маркетинг  

Етап 9. Оцінка ефективності комунікаційної мережі 

Етап 10. Оцінка ефективності комунікаційної політики 

Отримання запланованого результату 

Корегування комунікаційної програми Збільшення показників діяльності ТНК 

Рис. 1.9. Схема розробки комунікаційної політики МБ в процесі здійснення ЕД* 

*- власна розробка автора 
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Отже, для збору, аналізу й систематизації інформації про зовнішнє 

середовище, а також для передачі повідомлень назад у зовнішнє середовище МК 

використовують мережу каналів, які допомагають підрозділам отримувати 

оперативну інформацію про тенденції зміни факторів, що впливають на 

кон’юнктуру ринку. Розробка ефективної комунікаційної політики МК потребує 

реалізації певної послідовності інтеграції, за рахунок яких досягається 

запланований результат.  

Виявлені у такий спосіб сигнали про ослаблення конкурентоспроможності 

МК, дають змогу розробити програму цільових засобів щодо їх усунення та 

поліпшення показників їх діяльності.   

Запропонована послідовність етапів розробки комунікаційної політики МК 

допомагає систематизувати управлінські рішення в процесі просування продуктів 

та послуг на ринок, що сприяє підвищенню ефективності асортиментної політики, 

адже дає змогу визначити найбільш ефективні інструменти та засоби просування 

продуктів та послуг, враховує можливість прямої передачі інформації та 

отримання інформації, що надходить по каналах зворотного зв’язку про ставлення 

споживачів до продуктів МК, і, як наслідок, вносити оперативні корективи до 

складу асортименту відповідно до вимог клієнтів, що постійно змінюються в 

умовах високого динамізму зовнішнього оточення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетингові комунікації 

 

Реклама у 

засобах 

масової 

інформації 

Прямий 

маркетинг 

Масові заходи: 

 презентації; 

 виставки; 

 конференції 

Персональни

й продаж 

Зв’язки з 

громадськістю 

Рис. 1.10 Складові маркетингових комунікацій* 

*- складено автором за матеріалами [53] 
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На сьогоднішній день підприємства і фірми мають такі інструменти 

комунікацій як прямий маркетинг, реклама у засобах масової інформації, 

проведення масових заходів (конференцій, презентацій, виставок), 

персональний продаж, зв’язки з громадськістю. 

Для досягнення маркетингових комунікаційних цілей на практиці 

застосовується стратегія проштовхування, яка передбачає використання 

торговельного персоналу і стимулювання сфери торгівлі для нав’язування 

продукції організованому споживачеві. На цьому етапі інформаційної взаємодії 

особливої актуальності набувають крос-культурна компетенція та комунікативні 

здібності маркетологів підприємства, які задіяні у ділових переговорах та 

безпосередніх контактах з представниками незалежних збутових організацій за 

кордоном. 

Сьогодні підприємства схиляються до використання інтегрованої системи 

маркетингових комунікацій. Це призводить до ретельного аналізу роботи усіх 

каналів комунікацій з метою створення у споживача чіткого, послідовного і 

переконливого уявлення про підприємство, та продукцію, яку воно випускає. На 

перший план виходить ретельне планування кожного кроку щодо засобів 

просування товару на ринок, капіталовкладень в його підтримку та розвиток на 

кожному етапі життєвого циклу. А для ефективного впровадження зовнішніх 

інструментів комунікації, в першу чергу, налагоджується внутрішня 

комунікаційна політика. Види комунікацій, їх цілі та інструменти для 

макрорівня та макрорівня подано у табл. 1.9. 

Отже, як видно з таблиці 1.9, до макрорівня і макрорівня маркетингових 

комунікацій ми відносимо рекламні, стимулювання збуту, зв’язки з 

громадськістю, прямий маркетинг. До макрорівня застосовуються такі 

маркетингові комунікації як виставки, ярмарки. В свою чергу до мікрорівня 

відносяться особисті (персональні продажі), «Партизанські» комунікації. 

Відповідно до завдань і функцій міжнародних комерційних комунікацій 

виокремимо нові форми комунікацій в міжнародних дипломатичних відносинах 

(рис.1.11). 
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Таблиця 1.9 

Види маркетингових комунікацій і їх характеристика* 

№ 

з/п 

Види комунікацій 

Цілі Інструменти 
Макрорівень Мікрорівень 

1 Рекламні 

інформація, 

створення 

сприятливого 

враження про товар, 

дія на споживача 

зовнішні засоби, інтернет; 

місця продажів, альтернативні 

2 

Стимулювання збуту – 

активізація 

товаропродукуючої мережі 

активізація 

споживачів, 

підтримка 

рекламної кампанії,  

позбавлення від 

надлишків, 

витягання вигоди з 

подій 

цінові знижки, дисконтні карти, 

розповсюдження зразків, премії, 

спеціальні акції в місцях 

продажів, конкурси, упаковка, 

знижки на партію, товарний 

кредит, - навчання персоналу 

3  

Особисті/ 

персональні 

продажі 

висновок операцій, 

інформація 
маркетинговий персонал 

4 Зв’язки з громадськістю 

- публічність; 

- гласність; 

- створення 

популярності; 

- інформація про 

товар; 

- формування і 

захист іміджу 

- ЗМІ; 

- сцена; 

- прес-конференції; 

- спонсорство; 

- Corporate Identity; 

- прес-хіти; 

- стипендії фонди 

5 Прямий маркетинг 
- просування 

товару, послуг 

- текст і оформлення звернення; 

- поштова розсилка; 

- телемаркетинг; 

6 
Виставки, 

ярмарки 
 

- залучення уваги 

до товару; 

- інформування 

громадськості; 

- підтримка 

репутації 

- виставкові експонати; 

- локальна реклама 

 

7  
«Партизанські» 

комунікації 

- первинне 

залучення уваги; 

- спонукання до 

покупки 

- інформованість 

- вибір носіїв індивідуальний, 

створюється ефект 

«сарафанового» радіо 

*- складено автором за матеріалами [84] 

Першою формою маркетингової міжнародної комунікації, яка формується 

за принципом та механізмом співпраці компаній та фірм на національному рівні 

– це форма внутрішньої, національної або локальної маркетингової комунікації. 
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Ця форма міжнародних комунікацій фокусується на традиційних маркетингових 

комунікаціях, таких як реклама у локальних засобах масової інформації, 

персональний продаж, зв’язки з місцевою громадськістю. 

Другою формою інтернаціоналізації комерційних зв’язків є експортні 

комерційні комунікації. Ця форма комунікацій передбачає використання 

маркетингових зусиль переважно для простих експортних операцій, що 

передбачає наявність досвіду проведення персоналом компанії переговорів 

стосовно укладення міжнародних угод, контрактів, а також досвіду щодо 

домовленості оформлення експортної документації та транспортування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наступною формою є транснаціональні маркетингові комунікації, які 

виникли в результаті транснаціоналізації капіталу. У цій формі виникають 

типізовані інструменти міжнародних комунікації, такі як проведення 

міжнародних ярмарків, семінарів, презентацій, організацій спільного 

виробництва та спільних проектів. 

Глобальні міжнародні маркетингові комунікації відповідають найвищому 

на сьогоднішній день рівню міжнародних комерційних комунікацій на основі 

стандартизації елементів маркетингових комунікацій. Ця форма комунікацій 

задовольняє одночасно потреби міжнародних компаній і мотивацій економічних 
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Рис.1.11. Нові форми міжнародних маркетингових комунікацій* 

*- складено автором за матеріалами [45] 
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суб’єктів різних країн та регіонів. Прикладом таких комунікацій є саміти, 

міжнародні форуми, міжнародні круглі столи. 

В управлінні підприємствами при здійсненні економічної дипломатії слід 

застосовувати стратегії маркетингових комунікацій. 

Для реалізації стратегічного плану маркетингових комунікацій 

підприємства, що здійснює економічну дипломатію потребує впровадження 

комплекс (портфель) програм, а також проектів для їх реалізації із 

короткостроковими цілями, завданнями та заходами. А відповідно для 

впровадження портфелю програм (проектів) необхідною є наявна система 

ресурсів: трудових ресурсів (постійний і тимчасовий персонал); капітальні 

ресурси (оборотні та необоротні активи); фінансові ресурси (власні чи 

запозичені); інформаційні ресурси; інноваційні ресурси (технології, програми, 

нововведення); інфраструктурні ресурси (мережі) та портфель активів. 

Пропонуються наступні ознаки, за якими слід виконувати групування: 

рівень дії елементу структури; результат дії (документ, інформація); професійна 

спеціалізація менеджерів, що здійснюють управлінську дію (рис. 1.12). 

Стратегічний план маркетингових комунікацій включатиме програми: 

стимулювання збуту; реклами та РR, електронного маркетингу. Збутовий та 

дистрибуційно-логістичний стратегічний план включатимуть програми: 

стимулювання збуту, програма дистрибуції. Для реалізації стратегії комунікацій, 

реклами та PR впроваджуватиметься програма реклами та PR. Для реалізації 

стратегії електронного маркетингу впроваджуватиметься програма електронної 

комерції та стимулювання збуту. 

Розробка таких стратегічних планів здійснюється послідовно, а реалізація 

може здійснюватись і послідовно-паралельно або паралельно. Запровадження 

стратегії маркетингових комунікацій при здійсненні економічної дипломатії  

необхідно застосовувати на будь-якому етапі життєдіяльності підприємства, 

оскільки через збут товарів, робіт та послуг за кордон забезпечується 

дохідність, прибутковість та рентабельність діяльності, що є основною метою 

діяльності підприємств. Формування, реалізація та контроль маркетингових 
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комунікаційних програм здійснюється на основі напрацювання місії та системи 

цілей збуту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким чином, нові форми міжнародних маркетингових комунікацій в 

системі дипломатичних відносин сприяють підвищенню ефективності 
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Рис. 1.12. Комплексна система управління портфелями стратегії 

маркетингових комунікацій, програм (проектів) підприємств при здійсненні 

економічної дипломатії*  

*- власна розробка автора 
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міжнародного співробітництва, сприяють міжнародній торгівлі та 

інтенсифікації міжнародних комерційних зв’язків. Налагоджена система 

реєстру міжнародних контрактів сприятиме уникненню сплати митних, 

фіскальних та державних стягнень. Метою маркетингових комунікацій в 

дипломатичних зв’язках міжнародного бізнесу є ефективне співробітництво та 

кооперація суб’єктів підприємницької діяльності на макро- і макро- рівнях. 

Суб’єкти макрорівня повинні наслідувати інтереси мікрорівня для розробки і 

ухвалення довгострокових управлінських рішень, спрямованих на підтримку та 

формування, коректування позитивного іміджу підприємств, збереження і 

підвищення їх вартості репутації на ринку. 

З метою забезпечення стабільного розвитку підприємств та підвищення 

ефективності як національного, так і міжнародного бізнесу необхідно 

формувати дієвий механізм взаємозв’язку суб’єктів підприємницької діяльності 

та вдосконалення інструментів маркетингових комунікацій для кожного 

сегменту ринку. Нові форми міжнародних маркетингових комунікації в 

дипломатичній системі відносин повинні знаходитися в центрі постійної уваги 

менеджерів, підкорятися досягненню ефективних результатів діяльності 

підприємства на основі наближення інтересів адміністрації і персоналу. 

Розвиток міжнародних комерційних зв’язків збільшить 

конкурентоспроможність підприємств і їх продукції на зовнішньому ринку. 

 

1.3. Моделі реалізації економічної дипломатії 

 

Ефективність застосування економічної дипломатії в Україні можлива за 

умови врахування досвіду провідних країн світу, ретельного наукового 

дослідження проблеми торговельно-економічних відносин і дипломатії, 

встановлення довірчих відносин державних органів влади з діловими колами 

України. Для цього проаналізуємо основні моделі реалізації економічної 

дипломатії. 
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Отже, для повного бачення поняття моделі економічної дипломатії 

з’ясуємо її сутність, виокремивши від поняття «стратегія економічної 

дипломатії». 

Так, на нашу думку модель економічної дипломатії – це сукупність 

правил, прийомів та механізмів взаємодії суб’єктів, які здійснюють міжнародну 

економічну діяльність. 

Як правило, на ранніх етапах індустріалізації країни дотримуються 

політики «закритих дверей», а в міру її розвитку переходять на більш ліберальні 

позиції: спочатку щодо ринків промислових товарів, потім – 

сільськогосподарських товарів та ринків послуг, нарешті – національних 

фінансових ринків [67]. 

Другим важливим інструментом перехідного етапу є приведення до 

відповідності норм та принципів СОТ. Також, вагомим у трансформації 

економічної дипломатії є кадрове забезпечення, а саме кадрове використання 

досягнень науково-технічного прогресу. 

Аналізуючи концепцію дослідників XX ст., які позиціонували 

«глобалізацію» в якості головної причини та змін і в поняттях економічної 

взаємозалежності та трансформації економічних явищ Д. Мітрані підтримує 

прихильників позитивістського підходу і відмовляється від широкого 

використання категорії «взаємозалежність» і абсолютно виключає категорію 

«глобалізація». На думку дослідника, основним чинником, що обумовлює 

мирний характер міжнародних процесів – це не тісні торговельні або 

інвестиційні угоди і не інтенсивний обмін військовими технологіями, або 

трудовими ресурсами, але в свою чергу, це існування між країнами тісної 

мережі «функціональних зв’язків». Саме «функціональні зв’язки», на думку 

дослідника, створюють уряди країн, муніципалітети, окремі відомства і 

суб’єкти підприємницької діяльності, що ведуть зовнішньоекономічну 

діяльність незалежно від урядів країн. 

В. А. Вергун описав сутність економічної дипломатії США і виокремив 

особливості американської економічної дипломатії, описав механізм її цілей і 
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завдань, як на багатосторонньому, регіональному, так і на двосторонньому рівні. 

Виокремив механізм економічної дипломатії США, який за своєю структурою 

різнорівневий, достатньо розгалужений, включає в себе різноманітну 

сукупність формальних (офіційних) і неформальних відносин і зв’язків 

суб’єктів зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності, починаючи 

від президента і закінчуючи різноманітними міністерствами, відомствами, 

комітетами і т.п. [15]. 

Н.Д. Городня описала сучасні цілі економічної дипломатії адміністрації 

Обами США, які спрямовані на відновлення національної економіки і 

глобального лідерства. Пріоритетними цілями економічної дипломатії США є 

забезпечення захисту інтересів американських компаній за кордоном, 

розширення і залучення нових країн-партнерів в регіональні і глобальні 

інституції, реалізація нових торгівельних угод, реформування економіки з 

метою залучення більшої кількості населення до офіційної, прозорої 

економічної діяльності [29]. 

Луцишин З.О. та Дікарєв О.О. описали стратегії економічної дипломатії у 

становленні інституційних функціональних зв’язків у «Великій Азії» на 

прикладі енергетичної стратегії на теренах чотирьох центральних держав 

(Казахстан, Узбекистан, Киргизія, Таджикистан) плюс Росія і Китай. Науковці 

стверджують, що енергетична політика може служити одним із головних 

чинників для зміцнення безпеки і економічної співдружності, і значна роль у 

цьому належить дипломатії і міжнародним організаціям [56, с.164-175]. 

Величко В.В. дослідив питання розвитку китайської економічної 

дипломатії і стверджує, що за допомогою інструментів економічної дипломатії 

Китай бере активну участь у процесах регулювання глобального режиму 

торгівлі. Автор наголошує, що за китайськими даними, протягом 1984-2007 рр. 

Китай уклав близько 10 тис. контрактів про придбання високих технологій на 

загальну суму 25,42 млрд. дол. Основним джерелом надходження є країни-

члени Євросоюзу та Японія. Лише у європейських країнах Китай придбав 

майже 30 тис. технологій на загальну суму 111,1 млрд. дол., що склало 40% 
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усього імпорту високих технологій країни. Останнім часом США, в рамках так 

званої «стратегії торгівлі» також перетворюються на джерело важливих для 

Китаю технологій [13, c. 111-120]. 

Існуючі моделі економічного розвитку країн не розкривають методів, 

інструментів та тактичних прийомів переходу від ринкової економіки закритого 

типу до ліберальної економіки відкритого типу. Необхідно виокремити моделі 

економічної дипломатії в контексті трансформації економічних системи держав 

з жорстким адміністративним регулюванням до держави з ліберальною 

економічною системою. В цьому контексті під трансформацією ми розуміємо 

інтеграцію країни до системи світового господарства, до активної співпраці 

країни з іншими учасниками міжнародних економічних відносин, до залучення 

країн в тісну взаємодію локального, регіонального, галузевого, територіального, 

міжнародного спрямування. 

 Сучасна світова практика свідчить про необхідність оцінки отримання 

максимального виграшу від інтеграційних процесів з мінімальними ризиками. 

Економічна дипломатія покликана нівелювати негативні прояви від 

інтеграційних процесів та сприяти просуванню економічних інтересів нашої 

держави на всіх напрямках її зовнішньоекономічної діяльності. 

 Нові виклики світової економіки потребують детального вивчення, а далі 

корегування та змін в країнах з перехідною економікою, та в країнах з 

«викривленою» ринковою економікою – країн третього світу. Це стосується як 

внутрішньої економіки, так і міжнародних економічних відносин. Відповідно, 

виникає необхідність економічного обґрунтування етапів та методів переходу 

від адміністративної моделі економічної дипломатії до моделі демократичної, 

або іншими словами, моделі «підприємницької» економічної дипломатії 

відкритого типу. Отже, результат економічної дипломатії насамперед 

відчувають на собі суб'єкти підприємницької діяльності з 

зовнішньоекономічною діяльністю, інвестори та всі особи, які задіяні в системі 

міжнародних економічних відносин та зовнішньоекономічній діяльності. А 

тому, насамперед, в процесі трансформації моделей економічної дипломатії 
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необхідно забезпечити важелі інтересів держави та суб'єктів сегменту 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Науковці обґрунтовують економічну дипломатію у контексті 

функціонального призначення, розглядаючи її з позиції методів, інструментів та 

засобів досягнення цілей міжнародної діяльності країни. Деякі вчені, наприклад 

К.А. Фліссак [97-106], приділяють вагому увагу суб’єктам 

зовнішньоекономічної діяльності. При цьому багато науковців акцентують свою 

увагу на стратегічних напрямках діяльності, векторах зовнішньоекономічної 

діяльності та проблемах їх досягнення. 

Серед нероздроблених проблем залишається необхідність аналізу 

чинників і наслідків трансформації моделей економічної дипломатії та їх 

обґрунтування. У цьому контексті акцентуємо увагу на виокремленні моделі 

економічної дипломатії та згрупуємо їх за типами економічних систем. 

Глобалізація спрямовує економічну дипломатію рухатися у руслі 

трансформаційних процесів, тобто ефективно, адекватно, оперативно реагувати 

на зміну геополітичних, економічних ситуацій, відповідати новим вимогам 

сучасності. 

 Взаємозалежність чинників у моделях економічної дипломатії зображена 

на рис. 1.13. 

Зважаючи на тенденції, зміни та трансформації в міжнародній 

економічній дипломатії виокремимо адміністративну модель економічної 

дипломатії, яку використовують країни з перехідною економікою та країни 

третього світу (Україна, Казахстан, Білорусія, Росія) та демократичну модель 

економічної дипломатії, яку використовують високорозвинені країни (США, ЄС 

та ін.). Зауважимо, що існують частково відкриті національні господарства, 

групи національних господарств, між якими існує повна відкритість, але уже 

немає (майже) країн, національні господарства яких були б повністю відірвані 

від світового господарства [24]. 
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На рис. 1.14 описано взаємозалежність моделей економічної дипломатії, а 

саме перехідні інструменти від планово-адміністративної моделі економічної 

дипломатії до ринкової (демократичної) моделі економічної дипломатії. 

Зважаючи на досвід розвинених країн, які не так давно стали членами ЄС, а 

саме Латвія, яка офіційно вступила в Єврозону 1 січня 2014 року, Хорватії, 

Болгарії та Румунії, економічна дипломатія відіграла одну з головних ролей у 

переговорному процесі. При трансформаційних процесах економік, економічна 
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Рис 1.13. Взаємозалежність чинників у моделях економічної дипломатії* 

*- складено автором за матеріалами [83] 



69 
 

дипломатія повинна також використовувати економічні інструменти, як 

перехідний плацдарм, від планово-адміністративної моделі економічної 

дипломатії до демократичної моделі економічної дипломатії. Вона має сприяти 

покращенню не тільки переговорному процесу, а і налагодженню економічній 

стабільності в середині країни, за рахунок залучення іноземних інвестицій, 

надання доступу національних виробників на зовнішні ринки. Тож економічна 

дипломатія має поступово лібералізувати ринки товарів та послуг, приводити 

своє внутрішнє законодавство у відповідність до світових стандартів 

високорозвинених країн, вести переговори на всіх ланках економічної 

діяльності як країни так і суб’єктів підприємницької діяльності. 

Отож, можна лише прогнозувати трансформаційні процеси в економічній 

дипломатії в різних країнах. Необхідно визначити переваги і питому вагу тієї 

або іншої моделі у зв’язку з розвитком регіональної ситуації. Напрацьовані 

функціональні зв’язки мають працювати саме у напрямку створення умов для 

економічного розвитку та життя населення. Економічна дипломатія спирається 

на фінансове забезпечення економічної функції держави, яке досягається в 

основному через фінансове регулювання. 

Отже, виділимо американську, скандинавську, західноєвропейську 

фінансові моделі. 

Американська модель – модель, яка має максимальний рівень 

самозабезпечення і самофінансування, має незначний рівень бюджетної 

централізації національного продукту (25-30 %). При цьому забезпечення 

виконання державою функції оборони обумовлене воєнною доктриною, яка 

спирається на провідну роль США у світі. Це могутня у воєнній сфері держава, 

яка багато коштів витрачає на воєнні цілі. Для виконання економічної та 

соціальної функцій кошти теж централізуються, але за принципом 

мінімальності. Тобто фінансове втручання в економіку зводиться до того рівня, 

без якого просто не обійтись. У соціальній сфері розрахунок ведеться виходячи 

із необхідності забезпечення тільки тих верств населення, які не можуть 

обходитися без державної фінансової допомоги. Оскільки частка такого 
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населення незначна, то і потреба у фінансуванні соціальних програм 

мінімальна. Отже, американська модель забезпечує максимальне фінансове 

стимулювання. З одного боку, вона дає можливість заробляти, з іншого — 

вимагає цього. Кожний член суспільства, кожне підприємство мають спиратись 

тільки на власні сили. Фінансова модель не дає вмерти з голоду представникам 

соціального дна суспільства, але й прожити пристойно без власних доходів 

неможливо. Це досить жорстка модель, однак водночас і високоефективна. 

Вона ґрунтується, по суті, на примусовій фінансовій стимуляції. 

Протилежністю американській є скандинавська модель. Для неї 

характерною є розгалужена державна соціальна сфера, що потребує 

відповідного рівня централізації ВВП у бюджеті – до 60 %. Вона забезпечує 

належний рівень державних соціальних послуг для всього населення, хоча 

водночас для можливості вибору та для конкуренції існує і приватний сектор. 

Ця модель характеризується як високим рівнем доходів населення, так і 

високим рівнем їх оподаткування. Вона створює клімат упевненості і 

соціальної врівноваженості, оскільки не така жорстка, як американська. Але 

вона можлива лише за умов високого рівня доходів громадян (після сплати 

високих податків має залишитись достатньо доходів для індивідуального 

споживання) та належної культури і свідомості народу, відповідного ставлення 

до праці, поваги до державного сектору. Якщо таких передумов немає, то 

модель, що заснована на подібному рівні централізації і відповідній побудові 

соціальної сфери, не може бути ефективною і веде до розвалу економіки, як це 

сталося на теренах колишнього СРСР. 

Західноєвропейська модель характеризується поміркованим рівнем 

централізації ВВП у бюджеті – 35-45 %. Такою ж поміркованою вона є й у 

сферах оподаткування та надання державою соціальних послуг, передусім у 

галузі освіти. Загальна середня та вища освіта в умовах західноєвропейської 

моделі є досить доступними. Це забезпечується відповідною державною 

політикою, яка має об'єктивні передумови, адже у сучасному світі тільки 

освічена нація має широкі перспективи економічного та соціального розвитку. 
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Однак, звичайно, це можливо в умовах багатої країни, яка має необхідні кошти. 

Тобто, відзначаючи певні переваги західноєвропейської моделі, слід пам'ятати 

про реальні можливості [29]. 

Наведемо як найяскравіший приклад західноєвропейської моделі 

економічної дипломатії модель Німеччини, яка включає в собі три так звані 

«стовпи» економічної дипломатії, а саме: 

 зарубіжні установи МЗС ФРН; 

 федеральне агентство Німеччини Germany Trade and Invest; 

 зовнішньоторговельні палати (III). 

1. Зарубіжні установи (Auslandsvertretungen), тобто дипломатичні та 

консульські представництва, безпосередньо підлеглі МЗС, в рамках системи 

державного управління відносяться разом з останнім до вищих 

адміністративних органів федерального рівня (Oberste Bundesbehörden). 

Відповідно до їхніх статутних положень [116], поряд з роботою в політичній 

площині («класичної дипломатії»), в число їх ключових завдань 

(«Schwerpunktaufgaben») також входить захист економічних інтересів 

німецьких підприємств в країні перебування. Економіко-дипломатична місія 

понад 220 діючих в даний час посольств і генеральних консульств ФРН 

сформульована як «стимулювання і забезпечення економічних інтересів 

Німеччини, при сприянні справедливої і тривалої світової кооперації в сфері 

економіки» [116]. 

На макроекономічному рівні це має на увазі створення і підтримання 

сприятливих умов для розвитку і зміцнення ЕД як на двосторонній, так і на 

багатосторонній основі, що відповідає колективним інтересам національних 

зовнішньоекономічно активних суб'єктів господарювання. У 

мікроекономічному ключі основною цільовою аудиторією, на просування 

інтересів якої спрямовуються зусилля, значаться підприємства малого і 

середнього бізнесу. До функцій закордонних представництв відносять: 
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 зав'язування і інтенсифікацію контактів німецьких бізнесменів з 

представниками політичної і ділової еліти країни, що приймає; 

 створення в ній локальних мереж німецьких підприємств, зайнятих в 

ЕД; 

 надання останнім консультаційних та інформаційних послуг. 

Притому, що функцію надання підприємствам консультаційних та 

інформаційних послуг допустимо вважати універсальною для економічної 

дипломатії, практично загальноприйнятою або, у всякому разі, дуже 

поширеною практикою. Щодо зав'язування і інтенсифікації контактів 

німецьких бізнесменів з представниками політичної і ділової еліти країни, що 

приймає та створення в ній локальних мереж німецьких підприємств, зайнятих 

в ЕД, то їх правомірно назвати специфічними, багато в чому автентичними для 

німецької економічної дипломатії, що здійснюється по лінії МЗС. Дійсно, 

остання багато в чому заточена під «Контакт-творчу» роботу дипломатів 

(«Kontaktknüpfung»), що має, як правило і в силу свого статусу, порівняно 

більший доступ до органів влади і особам, які приймають рішення, в країні 

перебування [116]. 

Ще одною особливістю постає орієнтація на формування місцевих громад 

німецьких підприємців за кордоном. При заохоченні самоорганізації подібних 

груп, державні службовці ФРН не схильні пускати цей процес «на самоплив», 

але прагнуть грати в ньому роль каталізатора, координатора і «ідейного 

натхненника». Що стосується персоналу, що займається практичним 

здійсненням описаних задач, то в кожному закордонному представництві 

присутня хоча б одна контактна особа, відповідальна за відповідну ділянку 

роботи [116]. 

Крім того, в них нерідко трудяться і представники інших федеральних 

міністерств і відомств, компетентні в загальноекономічні питання і / або в 

спеціальних предметних сферах, таких, як сільське господарство, науково-

технічне співробітництво, сприяння розвитку, фінансова та соціальна сфери, 

державно-приватне партнерство та ін. Діє принцип «одного вікна»: потенційні 
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учасники ЕД-відносин і особливо бізнесмени (експортери), бажаючі отримати 

підтримку, можуть звертатися як в самі зарубіжних установ, так і до 

центрального апарату МЗС. 

2. Germany Trade and Invest – Gesellschaft für Außenwirtschaft und 

Standortmarketing mbH (GTAI) – німецьке суспільство ЕД та маркетингу, до 

2009 р відоме як федеральне агентство ЗЕД (bfai: Bundesagentur für 

Außenwirtschaft) [128]. За організаційно-правовою формою дана структура є 

товариством з обмеженою відповідальністю зі статутним капіталом в 25 млн. 

євро, єдиний акціонер якого – уряд ФРН. Свою історію організація веде з 1951 

р, коли вона була створена у вигляді інформаційного бюро по зовнішній 

торгівлі, після чого неодноразово піддавалася реорганізації, остання і найбільш 

значуща з яких відбулася в 2009 р. 

Основна функція GTAI – інформаційно-аналітична: 

 проведення досліджень ринків, галузей і складання доповідей по 

країнам на предмет їх інвестиційної привабливості; 

 надання довідок по конкурсам і тендерам в ФРН і за кордоном; 

 роз'яснення національних і зарубіжних постанов і розпоряджень, що 

регламентують експортні та імпортні операції; 

 аналіз і комплексна оцінка конкретних бізнес-проектів, пов'язаних з 

ЕД, що включає як економічні аспекти (бізнес-план, стратегія розвитку, 

позиціонування товарів / послуг, маркетинг і т.д.), так і юридичні 

(підприємницьке, податкове, трудове право) – аж до практичних порад щодо 

ведення справ (можливості фінансування, умови надання субсидій і т.п.). 

Вказану функцію GTAI здійснює за допомогою публікації інформаційно-

довідкових матеріалів (оголошення, брошури, журнали та ін.) Переважно в 

мережі Інтернет; регулярної актуалізації баз даних, доступних в більшості 

випадків безкоштовно в режимі он-лайн; відповідей співробітників на листи і 

запити, що надходять від німецьких та іноземних громадян (підприємців, 

інвесторів та інших зацікавлених осіб). 



74 
 

3. Зовнішньоторговельні палати (AHK: Auslandshandelskammern) – це  

добровільні об'єднання німецьких підприємств, що здійснюють діяльність за 

кордоном, і економ операторів відповідних країн перебування. Штаб-квартири 

зовнішньоторговельних палат (ЗТП) розташовуються «на місцях», тобто в 

країнах перебування, при цьому розрізняють між власне двосторонніми ЗТП 

(bilaterale AHK), німецькими економічними представництвами і делегаціями 

(Reprasentanzen und Delegationen der Deutschen Wirtschaft)  як підготовчими 

формами для утворення перших. 

По суті, ЗТП є один з найбільш старих сучасних німецьких економіко-

дипломатичних інститутів: створення першого такого закладу в Бельгії 

датується 1894 р. [128]. В ході подальшої історії, яка нараховує вже понад 120 

років, даний механізм стимулювання двосторонніх ЗЕС продовжував 

функціонувати незважаючи на зміну режимів, світові війни, інші радикальні 

зміни політичного та соціально-економічного характеру. 

На сьогоднішній день мережа німецьких ЗТП охоплює 90 країн, які 

«представляють для ФРН особливий економічний інтерес» (критерій, 

зазначений в статутних документах [128]), і налічує 130 інституційних одиниць. 

Важливо відзначити, що протягом останніх трьох років спостерігався 

послідовне зростання даного абсолютного показника: на початок 2013 р 

Німеччина мала у своєму розпорядженні 120 ЗТП в 80 країнах, на початок 2014 

р – 125 ЗТП в 85 країнах. Подібний експансивний тренд свідчить про високе 

значення розглянутих установ для системи німецької ЕД – тим більше, що 

ініціатива їх створення, як правило, виходить «знизу», тобто з боку 

господарюючих суб'єктів. Іншими словами, «двигунами» ЗТП постають 

приватні ЕД-агенти, при тому, що самі організації в принципі цілком можуть 

розглядатися як форма державно-приватного партнерства (ДПП). 

Отже, як бачимо досвід Німеччини є досить важливим для України, 

оскільки об’єднує не тільки урядові організації, а й підприємства і 

громадськість. 
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Все вище сказане дає нам можливість побудувати модель трансформації 

адміністративної моделі до ринкової моделі (рис. 1.14). 

Як видно з рис. 1.14 щоб побудувати ліберальну, ринкову економічну 

модель дипломатії треба спочатку змінити внутрішню модель економіки країни 

і, відповідно, змінити модель перерозподілу благ в країні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переважна більшість європейських країн функціонують в рамках 

традиційної соціал-демократичної економічної моделі з високими соціальними 

витратами, негнучким ринком праці. Крім того багато європейських країн 

мають риси південно-європейської економічної моделі розвитку, якій характерні 

пізня індустріалізація і переважання «сімейного» типу власності [117]. 

Економічна дипломатія 

Соціально-відповідальний бізнес 

Чистий дохід держави 
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Державний бюджет 

Рис. 1.14. Трансформація адміністративної моделі економіки до 

ринкової моделі економіки*  

*- складено автором за матеріалами [51] 
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Щодо України, то на сьогодні інструментом економічної дипломатії є 

спільні двосторонні міжурядові комісії з питань торговельно-економічної та 

іншої співпраці, які створюються на основі міждержавних і міжурядових угод. 

Комісія складається з двох частин – української та іноземної. Їх засідання, 

зазвичай, проводяться один раз на рік почергово в своїх країнах. На сьогодні 

таких комісій нараховується 71 [65]. 

До складу комісій входять представники уряду, дипломати, підприємці і 

представники бізнесу обох країн. Їх діяльність спрямована на реалізацію таких 

заходів [37]: 

 формування пріоритетних напрямів співпраці на коротко- та 

середньостроковий період з країнами-партнерами; 

 забезпечення виконання домовленостей, досягнутих під час 

двосторонніх засідань; 

 розвиток співробітництва у рамках міжнародних організацій, зокрема 

вдосконалення двосторонньої договірно-правової бази; 

 забезпечення виконання міжнародних зобов'язань; 

 вирішення питань лібералізації та диверсифікації зовнішньої торгівлі; 

 покращення торговельних режимів з країнами-партнерами, насамперед 

у напрямі зняття торговельних обмежень, запроваджених щодо української 

продукції; 

 розвиток прикордонного співробітництва; 

 залучення іноземних кредитів, інвестицій та технічної допомоги; 

 забезпечення захисту інтересів України на зовнішніх ринках; 

 пошук та розширення нових зовнішніх товарних ринків; 

 залучення новітніх технологій в економіку України; 

 розроблення програм довгострокового співробітництва з 

найважливішими торговельно-економічними партнерами України; 

 вирішення проблемних питань двостороннього торговельно-

економічного співробітництва з країнами-партнерами. 
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Виділимо основні завдання економічної дипломатії, що допоможуть 

сформувати перехід від адміністративної моделі країни до ліберальної моделі: 

 сприяння та підтримка дипломатичного апарату до інтеграції 

економіки країн у світову господарську систему; 

 розвиток та підтримка економічного, торговельного, інвестиційного, 

науково-технічного співробітництва та взаємодії країн; 

 активізація та розширення міжнародного співробітництва, з ціллю 

отримання провідного управлінського досвіду в національні економіки, для 

подальшого їх розвитку, реформування та модернізації економік. 

Отже, пріоритетними економічними цілями дипломатії при 

трансформації економічних систем мають бути: участь країн в системі 

міжнародного поділу праці; ефективне позиціонування держави у системі 

міжнародних економічних відносин; зміцнення позицій вітчизняних 

підприємств у перспективних галузях світової економіки; сприяння 

стабільному розвитку стратегічних галузей економіки; просування та захист 

інтересів суб’єктів господарської діяльності; впровадження механізмів дво- та 

багатостороннього співробітництва з ціллю підвищення торгівлі, просуванню 

послуг, капіталів на міжнародні ринки. 

Побудуємо модель застосування економічної дипломатії в системі 

міжнародного бізнесу (рис. 1.15). 

Отже, як бачимо з рис. 1.15 інтернаціоналізація та глобалізація 

взаємодіють між собою, чинячи вплив на політичну, науково-технологічну, 

культурну, інноваційну, інформаційну, соціальну, екологічну та економічну 

складові. Останні три є запорукою сталого розвитку, території, підприємства, 

країни та світу. В свою чергу економічна складова включає виробничу, 

торговельну, інфраструктурну та фінансово-інвестиційну компоненти, які є 

об’єктом ведення економічної дипломатії. 

Принцип економічної доцільності і обґрунтованості в економічній 

дипломатії передбачає впровадження таких схем, рішень, рекомендацій та 
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механізмів, без яких реалізація державних проектів, стратегій, напрямків 

діяльності та співпраці не може бути повністю або частково реалізованою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.15. Схема застосування економічної дипломатії в діяльності 

суб’єктів міжнародного бізнесу * 

*- власна розробка автора 
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Особливо важливим механізмом демократичної моделі економіки є 

постійні місії при міжнародних організаціях, наприклад (ООН), європейському 

відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. Необхідно 

підтримувати контакти з відомими міжнародними організаціями (МОН, ВОЗ), 

брати участь у засіданнях Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК), у 

переговорних раундах в рамках Світової організації торгівлі (СОТ) [24]. 

Описане функціонування двох фундаментальних елементів системи 

економічної дипломатії ФРН, які не дублюють, але органічно 

взаємодоповнюють функції один одного дало змогу виявити позитивні моменти 

для побудови моделі економічної дипломатії в Україні. 

Таким чином, в результаті проведеного дослідження пропонуємо 

трансформацію моделей економічної дипломатії, де похідною ланкою між 

адміністративною економічною дипломатією і демократичною моделлю 

економічної дипломатії є поступова лібералізація та інтернаціоналізація  ринку 

товарів та послуг, національного фінансового ринку, приведення відповідності 

міжнародних норм та принципів, кадрове використання досягнень науково-

технічного прогресу. Досліджено моделі внутрішньо-економічної дипломатії, 

до яких відноситься американська, скандинавська та західноєвропейська 

модель, досвід та принципи яких є актуальними при трансформаційних 

процесах економічної дипломатії. Проаналізовано основні пріоритети 

економічної дипломатії при трансформаційних процесах економіки, а також 

важливий механізм дипломатичної моделі. На основі проведеного дослідження 

автором передбачений результат переходу до нової демократичної моделі. 



80 
 

Висновки до розділу 

 

1. На сьогодні дипломатія є сукупністю загальноприйнятих світовою 

спільнотою правил, які регулюють правила поведінки під час ведення 

переговорів між країнами, організаціями, чи підприємствами. Економічна 

дипломатія – це сукупність загальноприйнятих світовою спільнотою правил, які 

регулюють правила поведінки під час ведення економічних переговорів між 

країнами, організаціями, чи підприємствами під час реалізації економічної 

політики як на рівні підприємства, так і держави в цілому. 

Економічна дипломатія – це методи, засоби та інструменти, які 

підприємство застосовує для прийняття управлінських рішень під час 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності та налагодження 

зовнішньоекономічних зв’язків. 

Знання і використання знань з еволюції економічної дипломатії у 

міжнародному бізнесі є конкурентною перевагою вітчизняного бізнесу. 

Інтеграційні процеси в напрямку ЄС пожвавлюють вагомість використання 

економічної дипломатії в переговорних процесах і посилюють участь 

вітчизняних підприємств у міжнародній бізнес-спільноті. Міжнародний бізнес 

для вітчизняних компаній у вирішальній мірі залежить від тісної взаємодії 

самих підприємців з структурними елементами механізму економічної 

дипломатії. 

2.В сучасному світі нові форми міжнародних маркетингових комунікацій 

в системі зовнішньоекономічних відносин сприяють підвищенню ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств, сприяють міжнародній торгівлі 

та інтенсифікації міжнародних комерційних зв’язків. Налагоджена система 

реєстру міжнародних контрактів сприятиме уникненню сплати митних, 

фіскальних та державних стягнень. Метою маркетингових комунікацій в 

дипломатичних зв’язках міжнародного бізнесу є ефективне співробітництво та 

кооперація суб’єктів підприємницької діяльності на макро- і мікро- рівнях. 

Суб’єкти макрорівня повинні наслідувати інтереси мікрорівня для розробки і 
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ухвалення довгострокових управлінських рішень, спрямованих на підтримку та 

формування, коректування позитивного іміджу підприємств, збереження і 

підвищення їх вартості репутації на ринку. 

3. Запропоновано трансформацію моделей економічної дипломатії, де 

похідною ланкою між адміністративною економічною дипломатією і 

демократичною моделлю економічної дипломатії є поступова лібералізація 

ринку товарів, с/г товарів, національного фінансового ринку, приведення 

відповідності норм та принципів СОТ, кадрове використання досягнень 

науково-технічного прогресу. Досліджено моделі внутрішньо-економічної 

дипломатії, до яких відноситься американська, скандинавська та 

західноєвропейська модель, досвід та принципи яких є актуальними при 

трансформаційних процесах економічної дипломатії. Проаналізовано основні 

пріоритети економічної дипломатії при трансформаційних процесах економіки, 

а також важливий механізм дипломатичної моделі. На основі проведеного 

дослідження передбачений результат переходу до нової демократичної моделі. 

Перехід до нової демократичної моделі економічної дипломатії може привести 

до таких результатів, як: активізація роботи торгово-економічного 

співробітництва з країнами світового економічного простору; створення 

механізму сприяння налагодженню прямих зв’язків представників 

національного бізнесу із зарубіжними партнерами та закріплення українських 

експортерів на зарубіжних ринках; активна участь українських експортерів у 

міжнародних бізнес-форумах, виставках, ярмарках; співпраця з регіональними 

економічними організаціями та угрупованнями для просування та закріплення 

інтересів українського бізнесу; більш широка ознайомленість вітчизняної та 

світової громадськості щодо форм, принципів та механізмів міжнародної 

співпраці в економічній сфері; вдосконалення інформаційно-організаційного 

забезпечення просування вітчизняних конкурентоспроможних товарів та 

послуг, економічних проектів на традиційні та нові ринки. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДИПЛОМАТІЇ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ 

 

2.1. Сучасні тенденції розвитку економічної дипломатії в умовах 

глобалізації 

 

В умовах глобалізації і посилення економічної взаємозалежності держав 

економіка з кожним роком займає усе більш значуще місце в дипломатичних 

відносинах. У зв’язку з цим особливого значення набувають дипломатичні 

методи відстоювання національних інтересів на світових ринках та в 

економічних відносинах з іншими країнами, що отримало назву «економічна 

дипломатія». Глобалізація спрямовує економічну дипломатію рухатися у руслі 

трансформаційних процесів, тобто ефективно, адекватно, оперативно 

реагувати на зміну геополітичних, економічних ситуацій, відповідати новим 

проявам сучасності. Швидка динаміка глобалізації та інтеграція економік країн 

у світове господарство вимагають удосконалення механізмів міжнародного 

економічного співробітництва і пошуку нових форм та методів для 

забезпечення ефективного економічного партнерства. 

На міжнародному рівні сьогодні звучать такі терміни, як «глобальне 

партнерство», «глобальний потенціал», що виводить дипломатію в цілому, і 

економічну дипломатію зокрема, на якісно інший рівень розвитку, що 

характеризується значно більшими можливостями у вирішенні 

загальносвітових проблем. 

Росія ставить одним із пріоритетних завдань, перед представниками своїх 

дипломатичних представництв за кордоном, надавати постійну дипломатичну 

підтримку  російському бізнесу, водночас «сам бізнес повинен тримати МЗС і 

його структурні підрозділи, в тому числі і за кордоном, в курсі своїх планів, а 

закордонні установи – енергійніше надавати допомогу російським компаніям в 
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роботі на зовнішніх ринках і в реалізації перспективних економічних ініціатив» 

[17]. 

На даний час економічна дипломатія у світі виступає одним з найдієвіших 

засобів забезпечення національних економічних інтересів. На нашу думку вона 

передбачає дипломатичні зусилля, які певною мірою зосереджуються на 

просування інтересів (основними чином економічних) країни на міжнародному 

рівні. Вкрай важливим чинником розвитку економічної дипломатії є 

використання національних конкурентних переваг, а також спеціалізація і 

кооперація виробничих потужностей для досягнення стратегічних інтересів 

країни. 

Новій державі, особливо яка утворилася після розпаду СРСР, набагато 

легше вступити у вже сформовану збалансовану систему міжнародних 

економічних інтересів, якщо вона, по-перше, має в своєму розпорядженні 

власні економічні можливості і, по-друге, бере участь в регіональних та 

міжнародних організаціях. Останні служать не тільки джерелом фінансування, а 

й засобом адаптації до міжнародного економічного середовища. Це середовище 

сьогодні багато в чому інституалізоване, а для того, щоб увійти до нього 

найбільш ефективним чином, необхідно ретельно враховувати співвідношення 

сил між конкуруючими глобальними центрами. Іншими словами, економічна 

дипломатія повинна реально оцінювати власні можливості і розробляти методи 

найбільш вигідної подачі і використання наявних об'єктивних конкурентних 

переваг. Перш за все це факторні переваги. Для країн з перехідною економікою 

це головним чином сировинні ресурси; в міру розвитку їх місце займає 

виробничий потенціал [59, с. 67]. 

Після підписання 27 червня 2014 р. економічної і секторальної частини 

угоди між ЄС та Україною для суб’єктів економічної діяльності вітчизняної 

економіки відкриваються широкі перспективи співробітництва, партнерства, 

вільного пересування товарів та послуг. А це свідчить про можливість для 

вітчизняного бізнесу полегшити переговорний процес, адже після виконання 

відповідного плану дій ЄС затвердить безвізовий режим з Україною. В свою 
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чергу будуть відмінені ряд податків, пришвидшиться вільний рух капіталу, 

відбудеться взаємне відкриття українського і європейського ринків. Проте, 

водночас існує загроза посилення сировинної орієнтації України, адже 

вітчизняна продукція не завжди може конкурувати з високотехнологічною і 

наукоємною продукцією. 

Сьогодні в умовах світової глобалізації, що характеризується 

економічною взаємозалежністю держав, економічна дипломатія є важливим 

елементом у міжнародних взаєминах. Це – «вимірювальний прилад», за 

допомогою якого визначається рівень взаємовідносин між країнами. Тому, 

економіка відіграє центральну роль у дипломатичних відносинах, різниця між 

традиційними політичними і економічними дипломатичними діями стала 

більш тонкою і «економічна дипломатія» все більше використовується в 

області застосування класичної дипломатії. Як особливий, пріоритетний вид 

дипломатії, економічна дипломатія перебуває в області перетину зовнішньої 

політики, зовнішньоекономічного курсу і зовнішньоекономічної діяльності 

держави і є засобом реалізації зовнішньої політики держави. 

Глобалізаційні процеси поставили перед економічною дипломатією ряд 

нових викликів, що обумовлені ускладненням функціонування світової 

економіки, а розв’язання численних внутрішніх проблем окремих країн стало 

спільним інтересом всіх учасників на цьому ринку. В умовах глобалізації 

національні економічні системи почали зазнавати все сильнішого впливу 

міжнародних інститутів. У таких умовах пріоритетним завданням економічної 

дипломатії стає прийняття максимальних заходів щодо ефективного 

функціонування національної економіки з урахуванням вимог світового ринку 

[97]. 

До завдань економічної дипломатії із захисту національних інтересів 

відноситься забезпечення зовнішньоекономічної безпеки, тобто попередження 

або запобігання загроз для збалансованого розвитку економіки внаслідок 

порушення зовнішньоекономічних зв’язків і стану навколишнього середовища, 

для задоволення потреб за рахунок цих зв’язків у життєво важливих областях. 
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А отже, економічну дипломатію можна назвати наукою про 

зовнішньоекономічні відносини, спрямовану на позитивну реалізацію 

економічних інтересів, які досягаються шляхом успішного переговорного 

процесу, укладання угод та подальшої співпраці на мегарівні, макрорівні, 

мезорівні та мікрорівні [87]. 

Специфіка сучасного розвитку процесів економічної дипломатії 

визначається загальними тенденціями розвитку світового економічного 

процесу, оскільки можливий рівень узгоджених управлінських рішень 

залежить від цілої низки обставин різного рівня реалізації та інтенсивності 

впливів, зокрема: 

 загальносвітових і переважно неконтрольованих чинників 

міжнародного ринку (мегарівень); 

 національних, тобто контрольованих і адміністративно регульованих 

обставин ринкової діяльності економічних суб’єктів (макрорівень); 

 специфічних умов розвитку конкретних товарних ринків (мезорівень); 

 особливих традицій співіснування суб’єктів бізнесу. 

Якість та інтенсивність впливу може бути різною в залежності від 

особливостей розвитку того чи іншого товарного або територіального ринку, 

зрілості національних економічних систем, підприємницьких прагнень 

економічних суб’єктів – учасників міжнародного співробітництва. Тому аналіз 

сучасного стану і закономірностей розвитку і сутнісних рис 

світогосподарських процесів дозволяє визначити прерогативи міжнародної 

економічної дипломатії та критичні межі і умови застосування її інструментів 

українськими компаніями.   

Основною проблемою аналізу є дослідження домінантних параметрів 

розвитку світової економіки в умовах кардинальних геоекономічних змін, що 

динамічно відбуваються в світовому ринковому середовищі. На сучасному 

етапі глобалізації ще рано говорити про утворення єдиного гомогенного 

міжнародного економічного середовища, яке на сьогодні ще фактично є 

неоднорідним і значною мірою конфліктним. 
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Водночас, необхідною умовою формування національних систем і 

пріоритетів економічної дипломатії в умовах інтернаціоналізації бізнесу є 

системний аналіз тенденцій розвитку світового господарства в контексті 

удосконалення і ускладнення його управлінських завдань. Особливо це 

стосується економік пострадянського простору, які характеризуються досить 

швидким, але недостатньо збалансованим внутрішнім розвитком і схильністю 

до позаекономічних методів вирішення комерційних спорів та конфліктів. 

Сучасна диспропорційна динаміка складових світового ринку вимагає 

адекватного розвитку окремих національних економічних систем і відповідної 

управлінської реакції суб’єктів міжнародного співробітництва. Це означає, що 

національні економічні системи, враховуючи основні пріоритети і структурні 

зрушення в світових економічних процесах, змушені координувати якісно і 

кількісно власний стиль економічної дипломатії,  інтернаціоналізуючи її 

інструменти і формуючи відповідно запитам світового розвитку систему 

узгоджених економічних інтересів на  мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. Таким 

чином, ефективне взаємовигідне співробітництво може здійснюватись тільки 

за умов визначення і врахування найважливіших закономірностей світового 

ринку і побудови зрілої системи економічної дипломатії.    

Аналіз сучасних геоекономічних тенденцій, а також, особливостей 

розвитку міжнародних товарних ринків  є першим і дуже важливим кроком до 

розуміння суті та особливостей ефективного використання інструментів 

економічної дипломатії в процесі прийняття  управлінських рішень щодо 

методів міжнародної економічної експансії, організації бізнесу за кордоном, 

вирішення міжнародних конфліктів та суперечок тощо. 

Серед основних чинників розвитку інструментів міжнародної 

економічної дипломатії необхідно виділити, насамперед,  політичні, що грають 

ключову роль в визначенні перспектив міжнародного співробітництва 

економічних суб’єктів і пріоритетів їх ділового спілкування з представниками 

інших політичних систем. Головним в аналізі політичного середовища 

виступає: 
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 дослідження характеристик політичної системи: з метою визначення 

основних параметрів та специфіки взаємодії інтегрованих політичних проявів і 

субординації політичних сил; 

 визначення стану політичної стабільності з метою прогнозування 

політичних пріоритетів, створення атмосфери політичної лояльності, а також, 

сприяння політичній кон’юнктурі; 

 оцінка політичних ризиків з метою прогнозування окремих очікуваних 

і неочікуваних конфліктних ситуацій і конфліктів та визначення шляхів їх 

подолання. 

Іншою групою визначальних обставин розвитку економічної дипломатії 

виступають правові фактори, які, формуючи правове середовище 

міжнародного співробітництва на різних рівнях, характеризують можливості 

правового розв'язання комерційних питань і можливих торговельних 

суперечок і конфліктів. Метою аналізу правового середовища можна 

зазначити: 

 вивчення основних характеристик та положень діючої на даному 

ринку правової системи і можливості безконфліктного узгодження 

економічних інтересів; 

 визначення рівня правової стабільності, відкритості та інтенсивності 

правового впливу на підприємницьку діяльність; 

 оцінка правових ризиків та безпеки. 

Необхідність аналізу міжнародного правового поля визначається низкою 

причин: складністю і прихованою конфліктністю правового середовища 

міжнародного бізнесу; існуванням декількох принципово відмінних типів 

правових систем, що характеризуються істотними відмінностями в розумінні і 

трактуванні правових норм; наявністю специфічних пріоритетів та особливих 

сфер правового втручання, які можуть бути більше або менше 

комерціалізовані, соціалізовані, або ідеологізовані тощо. Тому успішний 

розвиток і адекватне застосування інструментів економічної дипломатії в 
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кожному конкретному випадку дозволяє ефективно  узгодити основні аспекти 

функціонування окремих сфер правового впливу і захисту міжнародного 

бізнесу. 

Важливе місце серед факторів міжнародного бізнесу посідає економічне 

середовище, яке є одним з найважливіших ареалів реалізації інструментів 

економічної дипломатії. 

Невизначеними виступають фактори соціально-культурного середовища 

міжнародного бізнесу, які інтенсивно впливають на внутрішню мотивацію і 

поведінку всіх учасників міжнародного економічного співробітництва. 

Культурна складова аналізу ринкових можливостей міжнародної взаємодії 

передбачає розгляд таких складових, як наука, освіта, мова, релігійні 

вірування, народні традиції і т.п. В США навіть набув поширення термін 

«культурний шок», який віддзеркалює глибину міжкультурних протиріч, що 

долаються надзвичайно складно. Різні соціокультурні прояви досить 

різноманітно – у широкому діапазоні – впливають на можливості, напрями та 

якісні параметри застосування тих чи інших інструментів економічної 

дипломатії. 

Ще одним важливим чинником організації успішної міжнародної 

співпраці є технологічне середовище міжнародного бізнесу, що визначає 

можливості співпраці, а також стиль міжнародних взаємин між партнерами 

співробітництва.  Рівень технології на сучасному етапі розвитку цивілізації є 

одним з найважливіших показників стану суспільства і ринку, що сприяє 

субординації сил у світі і пріоритети їх відокремленого або спільного розвитку. 

Відмінності тих чи інших ринків з точки зору технологічного рівня полягають 

у: 

 можливостях розробки нових технологій; 

 масштабах їх використання; 

 інтенсивності експорту-імпорту самих технологій та 

високотехнологічних продуктів; 
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 значущості прогресивних соціально-економічних зрушень в 

суспільстві та організації виробництва, які є результатом технологічного 

розвитку. 

Фізичне середовище міжнародного бізнесу виступає як сукупність 

загальноприйнятих якісних характеристик продукту, які є визнаними в умовах 

інтернаціоналізованого ринку. 

Яскравим прикладом застосування економічної дипломатії можуть 

бути:періодичні «газові війни» між Росією і Україною;заборона в 2014 році 

Російською Федерацією на ввезення української молочної продукції, соків,  сої, 

соєвого шроту соняшника та кукурудзяної крупи картоплі, консервованої  

плодоовочевої продукції, рибних консервів, фрукти, овочів та 

зелені;економічні санкції країн Заходу щодо Росії у зв’язку з воєнними діями 

на території України та Сирії. 

Методи економічної дипломатії для підтримки національного бізнесу на 

світовій економічній арені припускають і використання інструментів 

традиційної дипломатії: ноти і заяви, консультації і обговорення, обмін 

думками, у тому числі в неофіційному порядку, візити і зустрічі, участь у 

роботі міжнародних економічних організацій та ін. Сьогодні в світі практично 

сформувався механізм економічної дипломатії, що складається із всіх відомих 

прийомів і методів, які використовується для досягнення домовленостей з 

іншими країнами про взаємні поступки на двосторонній і багатосторонній 

основі [29]. 

Процеси глобалізації, супроводжуються посиленням міжнародної 

конкуренції і постійно вимагають активної участі держави в просуванні і 

захисті національних інтересів на світовому ринку. Державна підтримка в 

різних формах служить сьогодні найважливішим фактором успішної діяльності 

вітчизняних компаній і країни в цілому, на світовому ринку. Мова йде не про 

підміну ринкових принципів господарювання, а про підвищення 

конкурентоздатності національних виробників, що працюють у конкурентному 

ринковому середовищі. Зміцнення національної конкурентоздатності припускає 
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комплекс взаємозалежних і взаємодоповнюючих мір як в області внутрішньо 

економічної (сприяння технологічному розвитку, інноваційній діяльності), так і 

в області зовнішньоекономічної (просування експорту, поліпшення умов 

доступу на зовнішні ринки, залучення закордонних інвестицій, технологій) 

політики. Тому в цьому ряді особливе місце займає економічна дипломатія, що 

формує сприятливе зовнішнє середовище для практичного рішення задач 

підвищення конкурентоздатності. Адже, економічну дипломатію 

використовують як комплекс торгово-економічних відносин і дипломатії для 

успішної реалізації економічного інтересу країн та суб'єктів 

зовнішньоекономічної діяльності. Сьогодні повсюдно спостерігається 

зміцнення інституційної та організаційної бази, підвищення статусу 

економічної дипломатії в системі державної влади. Збільшується число, 

розширюються функції, і поліпшується якість роботи торгово-економічних 

місій країни в області підтримки зовнішньоекономічної діяльності, лобіювання 

інтересів вітчизняних компаній за кордоном, торгово-політичного сприяння, 

мобілізації ефективних зовнішніх ресурсів з метою розвитку [68]. 
Моніториг економічної дипломатії у світі подано у табл. 2.1.   

Таблиця 2.1 

Моніториг економічної дипломатії* 

Країна 

Частка країни у 

світовій торгівлі 

(%) 

Кількість економічних 

дипломатичних 

представництв за кордоном 

Чисельніст

ь 

персоналу 

Німеччина 10,0 220 н/д 

США 9,6 150 н/д 

Японія 6,3 80 800 

Китай 5,8 50 н/д 

Франція 5,2 156 н/д 

Велика Британія 4,1 200 1400 

Канада 3,6 100 590 

Південна Корея 2,6 141 н/д 

Швеція 1,3 40 240 

Швейцарія 1,3 140 н/д 

Бразилія 1,0 57 190 

Польща 0,7 77 н/д 

Україна 0,37 28 н/д 

*- розроблено автором на основі [82] 
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Отже, за оцінками експертів Нідерландського інституту міжнародних 

відносин, сьогодні загальна чисельність економічних дипломатів у світі 

становить більше 20 тис. осіб [82]. Причому, ця цифра не стосуються послів та 

консулів, які можуть займатися питаннями економічної дипломатії як 

доповнення до своїх основних функцій, а також працівників недипломатичних 

установ (представництв палат, бізнес-асоціацій тощо), які виконують функції, 

близькі до економічної дипломатії (корпоративна або бізнес-дипломатія). 

Ефективність економічної дипломатії пов’язана з досягнутим рівнем 

економічного розвитку країни, наявністю необхідних фінансових та інших 

ресурсів, але одночасно сама економічна дипломатія є важливим чинником 

росту конкурентоспроможності. В умовах глобалізації найбільш важливу роль 

відіграє активна економічна дипломатія, метою якої є проникнення і 

завоювання перспективних світових ринків [57]. 

Механізм врегулювання суперечок в міжнародній торгівельній системі є 

важливим засобом гарантування виконання членами СОТ зобов‘язань, які були 

прийняті під час торгових переговорів. За статистичними даними СОТ 

приймала участь у врегулюванні 180 конфліктів у 2012 р.[82]. Врегулювання 

торговельних суперечок у рамках СОТ – це головний елемент, що забезпечує 

безпеку багатосторонньої  торговельної системи. Дане питання регулюють в 

основному статті XXІІ та XXІІІ ГАТТ 1994 року, а також «Домовленість про 

правила і процедури врегулювання суперечок» від 15 квітня 1994 року. 

Прийняття цього документу скасувало можливість блокування рішення 

країною, що програє справу. Рішення приймається, якщо не має консенсусу 

проти нього. Таким чином, будь-яка країна, яка хоче заблокувати рішення 

повинна переконати в цьому всіх членів СОТ (в тому числі і свого 

супротивника по справі), що практично неможливо. 

«Домовленості про правила та процедури врегулювання суперечок» 

передбачають створення особливого органу – Орган вирішення суперечок 

(ОРС), який успадкував більшість функцій, які виконувалися  договірними 

сторонами ГАТТ, зокрема він встановлює строгий розклад граничних  строків 
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для кожної стадії розгляду суперечки; значно вдосконалює механізм  

прийняття доповідей спеціальних груп, створює апеляційний орган [83]. 

Відповідно до  зазначених міжнародних документів першим етапом 

врегулювання суперечок є проведення міждержавних консультацій, що 

ініціюються стороною, яка вважає, що її права або інтереси порушуються. У 

випадку неможливості врегулювання суперечки протягом  60 днів сторона, що 

подала скаргу, може попросити про створення спеціальної групи експертів 

(третейської групи). Третейська група формується з висококваліфікованих 

урядових і неурядових фахівців, як правило, з трьох чоловік. Третейська група 

розглядає представлену аргументацію сторін, з'ясовує застосування до 

предмета суперечки положень відповідних угод, готовить доповідь із 

висновками, рішенням і рекомендаціями та представляє його Органу 

вирішення суперечок . 

Доповідь третейської групи може бути оскаржена в постійному 

апеляційному органі, що складається із семи членів – визнаних фахівців, що 

довели свою компетентність в області права, міжнародної торгівлі і в 

загальних питаннях, що входять у сферу охоплену угодами. Даний орган дає 

правову оцінку рішенню, рекомендації третейській групі з погляду   

правомірності, відповідності прецедентам і правилам СОТ протягом 60 днів. 

При потребі, зазначений строк може бути продовжений, але не більше 90 днів 

[19]. 

Держава-правопорушник або відповідно до  прийнятих рекомендацій 

усуває порушення, або пропонує відшкодування (компенсацію), або несе 

«покарання» – контрзаходи. 

В свою чергу постраждала країна може порушувати питання про 

взаємоприйняті компенсаційні заходи або вдатися (при відсутності результату) 

до припинення еквівалентних торговельних уступок або інших зобов'язань, 

одержавши попередньо дозвіл СОТ. 

Структура економічної дипломатії має сприяти внутрішньому розвитку 

відповідної галузі всередині країни, застосовуючи ембарго, або встановлюючи 



93 
 

обмеження, квоти на ввезення в країну відповідної продукції. Тим самим 

заохочуючи внутрішній ринок розвиватися з меншою конкуренцією. Такий 

випадок ми можемо простежити на розвитку ринку курячого м’яса в Україні з 

2002 р.,  коли було введене ембарго на імпорт американської курятини. За 

даними Мінагрополітики, в 2001 році імпорт м'яса птиці в Україну склав 69 

тис. Тонн, у тому числі стегенець − 67,3 тис. тонн (на 62,8 млн. доларів). У 

2000 році імпорт м'яса птиці становив 29,8 тис. тонн, у тому числі стегенець − 

25,9 тис. тонн. Отож, 90% м'яса птиці ввозилося з США [83]. 

Потрібно наголосити на важливість кадрової складової у структурі  

зовнішньоекономічної діяльності, наголошуючи на необхідності залучення 

фахівців з міжнародної економіки для реалізації цілей та завдань економічної 

дипломатії. Що в свою чергу буде мати ефективність у досягненні 

зовнішньоекономічних цілей та завдань для малих та середніх підприємств з 

зовнішньоекономічною діяльністю. 

Необхідність ефективного перейняття світового досвіду та впровадження 

інструментів економічної дипломатії особливо гостро постало перед 

українськими підприємствами, дипломатами та бізнесменами – в світлі 

останніх подій в Криму та на сході України, а тому постало нагальне питання 

пошуку перспективних інструментів економічної дипломатії. Вітчизняна 

економічної дипломатія має базуватися на транскордонному співробітництві, 

що являє собою народну дипломатію. Це означає, що спільні проблеми та 

узгодження програм подальшого розвитку мають вирішуватися через 

взаємовідносин місцевих громад та виконавчих гілок влади. 

У практиці ТНК інструменти ЕД набули досить широкого 

розповсюдження. Особливо це стосується їх участі у відділах з економічних 

питань у складі дипломатичних установ ЗДУ. Так, провідні країни світу 

залучають до ведення міжнародних переговорів провідні компанії з метою 

всебічного врегулювання переговорних процесів, оскільки ніхто краще від 

компаній не знає реальну ситуацію на ринках. Також провідні ТНК  у 

здійсненні ЕД користуються  супроводом торговельних делегацій 
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представниками МЗС, що також є позитивним моментом у здійсненні 

міжнародної торгівлі. Отже, вітчизняним підприємствам необхідно заручатися 

державною підтримкою, оскільки як показує практика, за сприяння державних 

дипломатичних інституцій процес ЕД є найбільш ефективним. 

Загально відомо, що ТНК приділяють значну увагу здійсненні 

економічної дипломатії. Зазвичай такого роду діяльності вони виділяють 

близько третини чистого прибутку, що сприяє посиленню міжнародних 

зв’язків. Наприклад компанія Virgin Mobile щороку витрачає на фінансування 

своїх представництв за кордоном близько 215,6 тис дол. США, компанія Nestle 

– 197,5 тис дол., а Coca cola – 315,8 тис дол. США. 

Якщо брати приклад Virgin Mobile, то у практиці ця ТНК використовує 

різноманітні інструменти економічної дипломатії, проте найголовнішим з них є 

проведення переговорів з партнерами шляхом зустрічей представників та 

налагодження зв’язків шляхом он-лайн листування. Якщо ж брати до прикладу 

компанію Nestle, то у її арсеналі створення представництв за кордоном і 

здійснення прямих контактів з партнерами. 

Отже, для українських компаній пропонуємо використати досвіт Virgin 

Mobile та Nestle, особливо  частині проведення прямих переговорів і створення 

філій за кордоном, які сприятимуть налагодженню прямих взаємовідносин з 

партнерами. 

Також активно економічна дипломатія здійснюється підчас проведення 

міжнародних самітів таких як «ялтинський міжнародний економічний форум», 

«Всесвітній економічний форум в Давосі», «Східний економічний форум» та 

інші. Під час проведення цих форумів суб’єктам міжнародного бізнесу 

надається можливість зустрітися і обсудити в неформальній обстановці багато 

ключових питань світового економічного співробітництва, встановити нові 

ділові контакти та провести зустрічі «віч-на-віч» і «без галстуків», що, 

безумовно, сприяє налагодженню ділових економічних контактів між ними. 
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Ці саміти можна розглядати як площадки економічної дипломатії для 

вирішення питань, встановлення контактів, вирішення приватних економічних 

інтересів і в тому числі суб’єктів міжнародного бізнесу. 

Таким чином, сучасні тенденцій розвитку економічної дипломатії в 

умовах глобалізації базуються на управлінських рішеннях різнорівневої 

структури світового ринку, а саме на мегарівні, макрорівні, мезорівні та 

мікрорівні. Серед основних чинників розвитку інструментів міжнародної 

економічної дипломатії є  політичні та правові фактори, економічне, соціально-

культурне, технологічне та фізичне середовище. Аналіз сучасних 

геоекономічних тенденцій є важливим кроком до розуміння суті та 

особливостей ефективного використання інструментів економічної дипломатії 

в міжнародних економічних відносинах. Сучасний стан справ економічної 

дипломатії характеризується такими тенденціями: активізація багатосторонніх 

регулярних зв’язків між країнами, що є наслідком інтеграційних процесів в 

торгівлі і бізнесі; проведення економічних реформ, які орієнтовані на 

створення ринкової економіки, що зменшує зону неринкової економіки; 

посилюється боротьба між окремими ланками світової економічної системи; 

зростає кількість промислово розвинутих країн, в результаті чого постійно 

зростає частка зовнішньої торгівлі та інвестицій в торговельному балансі 

країн; розширюються регіональні торговельні угоди з метою усунення бар’єрів 

для міжнародної торгівлі та інвестицій; посилюється участь держави в 

просуванні і захисті національних інтересів на світовому ринку. 

Економічна дипломатія вливає на загальні тенденції розвитку світового 

ринку торгівлі, інвестицій, інноваційних та соціально-культурних сфер життя. 

З іншого боку нові виклики інтернаціоналізації та глобалізації породжують 

якісно новий вимір економічної дипломатії, який зорієнтований на досягнення 

позитивного результату зовнішньоекономічної діяльності країн. Економічна 

дипломатія використовує як протекціоністські інструменти захисту 

національної економіки так і диктує лібералізм міжнародних економічних 

відносинах. 
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 2.2. Ефективність застосування економічної дипломатії в 

міжнародній діяльності українських підприємств 

 

Ефективність економічної дипломатії забезпечує конкурентні позиції 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на світових ринках, тому активні 

форми дипломатичного впливу обумовлюють більш суттєві успіхи у цій сфері. 

Прикладом ефективної двосторонньої дипломатії стає інвестиційне 

співробітництво, зокрема у формі угод про взаємне сприяння та захист 

капіталовкладень. Усе це обумовлює зростання ролі державних інститутів та 

механізмів підтримки зовнішньоекономічної діяльності, зокрема стимулювання 

експорту і пов’язаних з ним інвестицій в національну економіку [16]. 

Зовнішньоекономічна діяльність була і буде залишатися важливою 

складовою господарської діяльності підприємства, не зважаючи на зміни в 

економічній кон’юнктурі країни, політичній ситуації та правовому середовищі. 

Питання організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства не прості і 

потребують удосконалення відповідно до нових викликів економіки і світових 

інтеграційних процесів. Багато вигідних зовнішньоекономічних проектів 

залишились нереалізованими і залишаються безперспективними через 

неефективні зовнішньоекономічні угоди, нечіткий розподіл функціональних 

обов’язків управлінських працівників, помилки в виборі зовнішнього ринку і 

т.д. Тому підприємству, виходячи на зовнішні ринки, а також ведучи 

зовнішньоекономічну діяльність необхідно, насамперед, вибрати найбільш 

вигідні та впливові інструменти, методи та засоби економічної дипломатії [95]. 

В останні роки українські компанії все сильніше прагнуть до виходу на 

міжнародний ринок. Однак крім потужних економічних передумов 

вітчизняному бізнесу за кордоном потрібен і серйозний дипломатичний 

супровід. Завдання економічної дипломатії складаються саме у захисті 

економічних інтересів України, просуванні наших товарів на зовнішньому 

ринку, реалізації вигідних для нас інвестиційних проектів за кордоном і 
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залученні іноземних інвестицій в українську економіку, забезпечення пільгових 

або, принаймні, рівноправних умов торгівлі на ринках інших країн [99]. 

В просуванні товарів та послуг на зовнішні ринки зацікавленими є 

насамперед самі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності – підприємницькі 

структури, які ведуть зовнішньоторговельні операції. Однак значна 

зацікавленість у ефективному експорті присутня (або повинна бути присутня) і 

на державному рівні, оскільки крім вирішення питань із зайнятістю населення, 

держава зацікавлена також у надходженні іноземної валюти, яка дає 

можливість сформувати необхідні золотовалютні резерви [96]. 

Реальним станом справ залишається не активна державна підтримка 

дрібного і середнього бізнесу при виході на зовнішні ринки. Пов’язано це в 

першу чергу з тим, що у нас фактично немає єдиної системи заохочування  

підприємств в операціях за кордоном. 

Елементами цієї системи (заохочування підприємств в операціях за 

кордоном) мають бути політико-адміністративне лобіювання та супроводження 

проектів і угод з участю національних суб’єктів господарювання за кордоном, 

створення угод про привілеї у міжнародному партнерстві, створення 

багатовекторних зон інтеграційного співробітництва на євразійському 

континенті, цілеспрямоване використання членства у СОТ та регіональних 

міжнародних утвореннях для вирішення завдань розвитку національної 

економіки, сприяння зростанню української комерційної присутності на 

зовнішніх ринках через механізми боргового регулювання та офіційної 

допомоги розвитку, впровадження засобів з обмеження негативних наслідків 

недосконалої конкуренції на зовнішніх ринках [112]. 

Найчастіше результатом дієвого здійснення економічної дипломатії 

підприємства є його вихід на зовнішні ринки. У нашій країні вдало 

функціонують представництва провідних Європейських та світових компаній. 

В Україні найбільшими ТНК є Pepsi Cola з обсягом інвестиційних коштів 

250 млн. дол., Coca-Cola – 230 млн. дол. та інші. Найбільш привабливими 

секторами вітчизняної економіки для ТНК є: харчова промисловість 
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(швейцарська компанія Nestle, бельгійська ABInBev, англо-голландська 

Unilever та ін.); підприємства торгівлі (американська компанія McDonalds 

Corporation, німецька METRO Cash&Carry та ін.); фінансовий сектор 

(австрійський Райффайзен Інтернаціональний Банк – Холдинг АГ, французький 

BNP Paribas, якому належить УкрСиббанк та ін.); фармацевтика (німецькі 

компанії BASF SE, Bayer AG та ін.). Саме в цих галузях обіг капіталу є 

швидким, а комерційні ризики мінімальними. Окрім функціонуючих ТНК, в 

Україні чимало компаній, в основному західних, які просто проводять 

моніторинг ринку на майбутнє з метою зайняти на ньому певну нішу в 

перспективі. Ці компанії в основному займаються імпортом-експортом 

сільгосппродукції та засобів захисту рослин. Для російських ТНК та компаній, 

зареєстрованих в офшорних зонах, привабливими є паливно-енергетичний 

комплекс, хімічна промисловість та металургія, бо саме в цих галузях вони 

мають конкурентні переваги і фінансові можливості для придбання виробничих 

потужностей і розширення своєї ринкової влади [69]. 

В зовнішньоекономічній діяльності та економічній дипломатії 

підприємств важливу роль також відіграє регіоналізм, а особливо ланцюжки 

створення доданої вартості. 

Ланцюжки створення доданої вартості домінують у світовій торгівлі. 

Торговельні потоки все більше збільшуються в межах глобальних ланцюжків 

створення доданої вартості. В результаті відбувається збільшення іноземної 

частки доданої вартості вітчизняного експорту. Крім того, надання послуг 

відіграє важливу роль в області експорту. І в Німеччині частка транскордонної 

оптової торгівлі продукцією дуже значна. Глобальні ланцюжки створення 

доданої вартості (GVCs або global value chains) вимагають надійних 

інституційних рамок для вирішення нових проблем у всьому світі, йдеться в 

публікації Комісії Європейського Союзу. До цього відноситься, наприклад, 

заплановане в даний час і широко обговорюване Трансатлантичне торговельне 

та інвестиційне партнерство (Transatlantic Trade and Investment Partnership, 

TTIP) [23]. 
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Процес виходу підприємства, компанії на міжнародний ринок та 

стратегічне планування передбачає не тільки визначення цілей та мотивів, але й 

детальний аналіз та оцінку можливостей. Основними спонукальними 

чинниками застосування підприємствами інструментів ЕД є: 

1. Залучення нових клієнтів. У випадку насичення внутрішнього ринку, 

компаніям необхідно знайти нові ринки збуту для підвищення своїх доходів, 

прибутків і забезпечення довгострокового росту компанії. 

2. Скорочення витрат і підвищення конкурентоспроможності. Через 

обмежений масштаб внутрішнього ринку, компанії не можуть максимально 

одержати вигоду за рахунок ефекту масштабності. Як наслідок, вони знаходять 

шлях до експорту своєї продукції на закордонні ринки. 

3. Переваги завдяки ключовій компетенції. Ключова компетенція являє 

собою специфічний фактор, який бізнес розглядає як головний при розвитку і 

розширенні. Під ключовою компетенцією компанії можуть розумітися різні речі 

– від володіння унікальною технологією, ноу-хау, до надійних відносин із 

клієнтом. 

4. Зниження країнового ризику за рахунок диверсифікованості. Компанії, 

що оперують на ринках різних країн, можуть одержати підсумкову вигоду у 

частині компенсації збитків, що виникають через економічний спад в країні за 

рахунок продаж в іншій країні. 

5. Збільшення ринкової капіталізації компанії. 

6. Задоволення вимог акціонерів по розширенню діяльності компаній на 

глобальному рівні. 

Отже, для з’ясування внутрішньо-корпоративних чинників розвитку 

економічної дипломатії нами здійснено емпіричне дослідження на основі 

українських компаній, які здійснюють ЕД. 

Основним інструментом дослідження слугувала розроблена нами анкета, 

яка представлена в додатку А. 

Територіально опитування здійснювалося на території Київської області. 

Часові межі анкетування – серпень – вересень 2015 року. 
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В опитуванні взяло участь десять підприємств, серед яких: ПАТ 

«Броварський завод пластмас», ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», ПрАТ «СВС-

ДНІПРО», ВАТ «РОСАВА», ПАТ «Білоцерківський завод ГТВ», ПАТ 

«ІРПІНЬМАШ», ВАТ «СТАЙКИ-КЕРАМIК», АТ «Вертопак гостомельський 

склозавод», ТОВ «УКРПРОМСВІТЛО», ТОВ «МЕТРОБУДКОМПЛЕКТ». 

Дослідження відбувалося у три етапи: 1 етап – розробка анкети для 

опитування; 2 етап – анкетування досліджуваних підприємств; 3 етап – обробка 

отриманих результатів. 

Таким чином, здійснивши опис проведеного дослідження перейдемо 

безпосередньо до його результатів. Описова таблиця досліджуваних 

підприємств подана у табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Описова таблиця досліджуваних підприємств* 

№ 

з/

п 

Назва 

підприємства 
Адреса Сфера діяльності 

Тип 

діяльності 

Тип 

підприємн

ицької 

діяльності 

Розмі

р 

комп

анії 

Предста

вництво 

за 

кордоно

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Броварський 

завод пластмас 

Київська обл., м. 

Бровари, бульвар 

Незалежності, 53 

Виробництво 

плит, листів, труб і 

профілів із 

пластмас 

Виробництв ПАТ Вел Так 

2 

Білоцерківськ

ий завод ЗБК 

 

Київська область, м. 

Біла Церква, вул. 

Січневого прориву, 

буд.39 

Виготовлення 

виробів із бетону 

для будівництва 

Виробництв ПАТ Сер Ні 

3 
 

СВС-Дніпро 

Київська область, м. 

Вишгород, вул. 

Шкільна, 4 

Організація 

будівництва 

будівель 

Послуги ПрАТ Сер Ні 

4 

 

Росава 

 

Київська область, м. 

Біла Церква, вул. 

Леваневського, 91 

Виробництво шин Виробництв ВАТ Сер Ні 

5 

 

Білоцерківсь-

кий завод ГТВ 

Київська область, 

м.Біла Церква. вул. 

Леваневського,85 

Виробництво 

гумових виробів 
Виробництв ПАТ Сер Ні 

6 Ірпіньмаш 

Київська обл., м. 

Ірпінь, вул. Садова, 

94 

Виробництво 

машин і 

устаткування для 

добувної 

промисловості та 

будівництва 

Виробництв ПАТ Сер Ні 

7 
Стайки-

Керамік 

Київська область, 

Кагарлицький 

район, с. Стайки, 

вул. Берег, 4 

Виробництво 

цегли, черепиці та 

інших будівельних 

виробів із 

випаленої глини 

Виробництв ВАТ Сер Ні 
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Продовження табл. 2.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

8 

Вертопак 

гостомельсь-

кий склозавод 

Київська область, м. 

Ірпінь, смт. 

Гостомель, площа 

Рекунова, 2 

Виробництво 

порожнистого 

скла 

Виробництв АТ Вел Так 

9 Укрпромсвітло 

м. Київ, вул. 

Предславинська, 28, 

оф. 102 

Оптова торгівля 

електропобутовим

и приладами 
Послуги ТОВ Сер Ні 

10 
Метробуд-

комплект 

м. Київ, вул. Патріса 

Лумумби, 4/6, корп. 

А, кв. 609 

Ремонт 

(спеціалізований) 

залізничних і 

трамвайних 

локомотивів та 

рухомого складу 

Послуги ТОВ Сер Ні 

*- складно автором на основі додатку А 

Отже, досліджувані підприємства можна поділити за типом діяльності на 

виробничу та сфери послуг. 

Так, до підприємств з виробничою діяльністю відносимо: 

 ПАТ «Броварський завод пластмас» – виробництво плит, листів, труб і 

профілів із пластмас; 

 ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» – виготовлення виробів із бетону 

для будівництва; 

 ВАТ «РОСАВА» – виробництво шин; 

 ПАТ «Білоцерківський завод ГТВ» – виробництво гумових виробів; 

 ПАТ «ІРПІНЬМАШ» – виробництво машин і устаткування для 

добувної промисловості та будівництва; 

 ВАТ «СТАЙКИ-КЕРАМIК» – виробництво цегли, черепиці та інших 

будівельних виробів із випаленої глини; 

 АТ «Вертопак гостомельський склозавод» – виробництво 

порожнистого скла. 

Щодо підприємств сфери послуг, то до них відносяться: 

 ТОВ «УКРПРОМСВІТЛО» – оптова торгівля електропобутовими 

приладами; 

 ТОВ «МЕТРОБУДКОМПЛЕКТ» – ремонт (спеціалізований) 

залізничних і трамвайних локомотивів та рухомого складу; 

 ПрАТ «СВС-ДНІПРО» – організація будівництва будівель. 

http://www.ua-region.com.ua/kved/Trd.51.43.1
http://www.ua-region.com.ua/kved/Trd.51.43.1
http://www.ua-region.com.ua/kved/Trd.51.43.1
http://www.ua-region.com.ua/kved/Trd.51.43.1
http://www.ua-region.com.ua/kved/Trd.51.43.1


102 
 

Щодо типу підприємницької діяльності, то серед досліджуваних 

підприємств чотири публічні акціонерні товариства (ПАТ), два відкриті 

акціонерні товариства (ВАТ), одне акціонерне товариство (АТ), одне ПрАТ та 

два товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). 

За розміром досліджувані підприємства поділено на два великих і вісім 

середніх. Щодо ведення наявності представництв за кордоном – два 

підприємства їх мають, а вісім – ні. 

Дуже важливим аспектом ведення економічної дипломатії 

досліджуваними підприємствами є кадровий склад працівників, що 

відповідають за економічну дипломатію (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Кадровий склад працівників, що відповідають за економічну дипломатію 

досліджуваних підприємств* 

№ 

з/п 
Назва підприємства 

Кількість 

працівників, 

осіб 

Кількість 

працівників в 

структурному 

підрозділі ЕД, що 

відповідають за 

економічну 

дипломатію, осіб 

Частка працівників, 

що відповідають за 

економічну 

дипломатію, % 

1 
ПАТ «Броварський 

завод пластмас» 
110 4 3,6 

2 
ПАТ «Білоцерківський 

завод ЗБК» 
148 5 3,4 

3 ПрАТ «СВС-ДНІПРО» 47 2 4,2 

4 ВАТ «РОСАВА» 56 5 8,9 

5 
ПАТ «Білоцерківський 

завод ГТВ» 
4 1 25 

6 ПАТ «ІРПІНЬМАШ» 32 1 3,1 

7 
ВАТ «СТАЙКИ-

КЕРАМIК» 
1 1 100 

8 

АТ «Вертопак 

гостомельський 

склозавод» 

647 12 1,8 

9 
ТОВ 

«УКРПРОМСВІТЛО» 
7 1 14,3 

10 

ТОВ 

«МЕТРОБУДКОМПЛЕ

КТ» 

8 1 12,5 

*- складно автором за даними підприємств 
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Отже, найбільша частка працівників, що відповідають за економічну 

дипломатію у ВАТ «СТАЙКИ-КЕРАМIК» (100%). Проте, слід зазначити, що 

згідно офіційної звітності на підприємстві числиться тільки один працівник. 

Тому таке співвідношення. Щодо інших підприємств, то значна частка 

працівників, що відповідають за економічну дипломатію спостерігається у ПАТ 

«Білоцерківський завод ГТВ» (25%), ТОВ «УКРПРОМСВІТЛО» (14,3), ТОВ 

«МЕТРОБУДКОМПЛЕКТ» (12,5%) та у ВАТ «РОСАВА» (8,9%). Найменшою є 

частка у  АТ «Вертопак гостомельський склозавод» (1,8%). 

Слід зазначити, що до компетенції фахівців в області економічної 

дипломатії можна віднести [34]: 

 знання і вільне використання економічної термінології тих іноземних 

мов, якими він володіє; 

 знання основного кола спеціалізованої економічної літератури за 

профілем своєї роботи, а також адрес інформмереж, що містять інформацію в 

електронній формі; 

 знання і вміння використовувати основні інформаційні мережі країни 

яку він курує, що містять економічну, кон'юнктурну, інвестиційну та іншу 

господарську інформацію, а також основних провайдерів цієї інформації і їх 

послуг; 

 вміння читати і аналізувати основні блоки і ряди міжнародної 

економічної статистики (статистики країни яку курує), знання методики 

розрахунку їх показників; 

 вміння читати і аналізувати показники і динаміку цін основних товарів 

(послуг) в міжнародній торгівлі, котирувань товарних і фондових бірж, ринків 

капіталу, знання основних товарних і фінансових інструментів, що торгуються 

на цих біржах; 

 навички в аналізі звітності і балансів підприємств (банків), даних їх 

аудиторських і податкових перевірок; 
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 знання методики розрахунку офіційних і неофіційних господарських 

(кредитних) рейтингів держав і ділових підприємств; 

 знання міжнародно визнаних зразків комерційної (митної, податкової, 

звітної) документації, типових контрактів і зразків розрахункових документів; 

 загальне уявлення про тактику ведення комерційних переговорів. 

Щодо досвіду міжнародної діяльності, то одна фірма має досвід понад 

десять років, одна від чотирьох до десяти років та вісім фірм, що мають досвід 

до трьох років (рис2.1).  

 

Рис. 2.1. Досвід міжнародної діяльності досліджуваних підприємств* 

*- складно автором на основі додатку А 

Отже, у відсотковому співвідношенні серед досліджуваних підприємств 

переважають підприємства з досвідом до трьох років (80%). Загалом слід 

зазначити, що досліджувані підприємства мають зовнішньоекономічні зв’язки з 

такими країнами, як Польща, Росія, Білорусія та Молдова. 

Експорт є найпростішим способом виходу на зовнішній ринок. Експорт 

буває двох різновидів: непрямий і прямий. За непрямого експорту підприємство 

користується послугами посередників, а за прямого проводить експортні 

операції самостійно. Підприємства, що тільки починають свою експортну 

діяльність, частіше використовують непрямий експорт. Вони віддають перевагу 

1-3 роки 

80% 

4-10 років 

10% 

Понад 10 років 

10% 
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цьому варіанту з двох причин. По-перше, такий експорт потребує меншого 

обсягу капіталовкладень, оскільки підприємству не доводиться створювати за 

кордоном власний торговий апарат або налагоджувати мережу контактів. По-

друге, за непрямого експорту підприємство менше ризикує. Оптовою 

реалізацією товару займаються посередники, які застосовують у цій діяльності 

свої специфічні професійні знання, уміння і послуги, і тому продавець, як 

правило, робить менше помилок [28]. 

Структура непрямого експорту досліджуваних підприємств зображена 

на рис. 2.2 

 

Рис. 2.2. Структура непрямого експорту досліджуваних підприємств* 

*- складно автором на основі додатку А 

Отже, серед досліджуваних підприємств 62% використовують торгівлю 

через посередників, а 38% – через організовані товарні ринки. 

Прямий експорт передбачає прямий продаж через власний торговий 

персонал. Він застосовується у випадку, коли легко визначити споживачів або 

вони самі знаходять продавця. Організація прямого експорту може 

здійснюватися за допомогою: експортного відділу, що вирішує всі питання з 

просування товару на зовнішній ринок; торгового представника, який 

відряджений за кордон і працює тільки на своє підприємство. Він добре знає 

товар і просуває його на ринок; представництва – команди, яка постійно 

торгівля через 

посередників 

62% 

торгівля через 

організовані 

товарні ринки 

38% 
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працює за кордоном, головним завданням якої є стимулювання збуту, укладання 

угод, контроль за їх виконанням [28]. 

Структуру прямого експорту досліджуваних підприємств зображено на 

рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3 Структура прямого експорту досліджуваних підприємств* 

*- складно автором на основі додатку А 

Таким чином, серед досліджуваних підприємств найбільша частка 

припадає на торгівлю через експортний відділ (62%), менша частка (13%) – на 

торгівлю через торгових представників та торгівлю через іноземних 

дистриб'юторів чи агентів, а найменша (12%) – на торгівлю через власні філії і 

ДП. 

Не менш важливою формою міжнародної діяльності досліджуваних 

підприємств є франчайзинг (організація бізнесу, у якій підприємство 

(франчайзер) передає незалежній людині або підприємству (франчайзі) право на 

продаж продукту або послуг цього підприємства. Франчайзі зобов’язується 

продавати цей продукт або послуги заздалегідь за встановленими законами та 

правилами ведення бізнесу, які встановлює франчайзер. В обмін на здійснення 

всіх цих правил франчайзі отримує дозвіл використовувати ім’я підприємства, 

його репутацію, продукт та послуги, маркетингові технології, експертизу та 

механізми підтримки) [28, с. 27]. 
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Структура франчайзингу досліджуваних підприємств зображена на рис. 

2.4. 

 

Рис. 2.4. Структура франчайзингу досліджуваних підприємств* 

*- складно автором на основі додатку А 

Таким чином, 62% досліджуваних підприємств використовують 

товарний франчайзинг, корпоративний та діловий франчайзинг використовують 

по 13% підприємств, а виробничий – 12%. 

Ліцензування є одним із найпростіших шляхів виходу на зовнішній 

ринок. Ліцензіар укладає на закордонному ринку угоду з ліцензіатом, 

передаючи права на використання виробничого процесу, товарного знаку, 

патенту, торгового секрету в обмін на гонорар або ліцензійний платіж. 

Ліцензіар одержує вихід на ринок з мінімальним ризиком, а ліцензіату не 

доводиться починати з нуля, тому що він відразу набуває виробничого досвіду, 

добре відомий товар або ім’я. Використання ліцензування при СПД має 

економічні, стратегічні і політичні мотиви. Економічні мотиви полягають у 

тому, що ліцензіар знижує ризик створення виробництва за рубежем з огляду 

на невеликий обсяг продажу, небезпеку удосконалення товару конкурентом, 

обмеженість ресурсів тощо. Великі підприємства з диверсифікованим 

виробництвом, переглядаючи асортимент, зосереджують зусилля на сильних 

сторонах своєї діяльності, що дають високий прибуток. Продаючи ліцензії, 

вони відмовляються від продукції і технології, що не становлять інтерес 

товарний 

62% 

виробничий 
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сьогодні. У цьому полягає стратегічний мотив ліцензійної угоди. Політичні і 

правові мотиви лежать в основі ліцензійної угоди тоді, коли є обмеження на 

придбання іноземцями власності в країні-реципієнті або відсутній захист 

іноземної власності [28]. 

 

Рис. 2.5. Структура ліцензійних угод досліджуваних підприємств* 

*- складно автором на основі додатку А 

Серед опитаних десяти підприємств 56% використовують торгівлю 

патентами і ліцензіями, а 44% - технічними послугами. 

Спільна підприємницька діяльність ґрунтується на поєднанні його 

зусиль із ресурсами комерційних підприємств країни-партнера з метою 

створення виробничих і маркетингових потужностей. На відміну від експорту 

при спільній підприємницькій діяльності (СПД) формується партнерство, у 

результаті якого закордоном створюються певні потужності. Законодавство 

ряду країн передбачає, що присутність на їхньому ринку іноземної компанії 

можлива лише при укладанні контракту з місцевими фірмами про виробництво 

товарів у цих країнах. Навіть промислово розвинені країни іноді чинять тиск на 

експортерів, щоб вони створювали спільні виробництва закордоном. 

Міжнародний маркетинг виділяє чотири види СПД: ліцензування;  

виробництво за контрактом; управління за контрактом; підприємства спільного 

володіння [28]. 
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Структура спільного підприємництва досліджуваних підприємств 

проілюстрована на рис. 2.6. 

 

Рис. 2.6. Структура спільного підприємництва досліджуваних 

підприємств* 

*- складно автором на основі додатку А 

Отже, серед досліджуваних підприємств 50% використовують 

акціонерне товариство, 40% – товариство з обмеженою відповідальністю, а 10% 

– командитне товариство. 

Щодо прямих іноземних інвестицій, то всі респонденти вказали 

укладання ліцензійних угод з вітчизняними фірмами. 

У процесі розробки анкети  нами було запропоновано 9 визначень 

економічної дипломатії, а саме «економічна дипломатія» – це: переговори з 

приводу економічних питань; вміння коректно домовитися; відстоювання  

інтересів в умовах конфліктної ситуації; економічна риторика; міжнародний 

діловий переговорний процес, дипломатія, зв’язки; сукупність інструментів 

захисту інтересів суб’єктів міжнародної економічної діяльності; ведення 

міжнародних переговорів; мистецтво відстоювання власних інтересів; інше. 

Розподіл визначень, які обрали досліджувані підприємства зображено на 

рис. 2.7. 
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Рис. 2.7. Визначення економічної дипломатії досліджуваними 

підприємствами* 

*- складно автором на основі додатку А 

Таким чином, 7 підприємств вважають, що економічна дипломатія – це 

сукупність інструментів захисту інтересів суб’єктів міжнародної економічної 

діяльності; 2 підприємства – вміння коректно домовитися; 2 підприємства – 

переговори з приводу економічних питань, 1 підприємство – мистецтво 

відстоювання власних інтересів та 1 підприємство – міжнародний діловий 

переговорний процес, дипломатія, зв’язки. 

Визначення ведення міжнародних переговорів, економічна риторика та 

відстоювання  інтересів в умовах конфліктної ситуації респонденти 

проігнорували. 

Структура форм використання економічно дипломатії досліджуваними 

підприємствами подана на рис. 2.8. 

Отже, серед досліджуваних підприємств 67% використовують 

конференції, наради, зустрічі, виставки та ярмарки, 22% PR-компанії, а 11% – 

офіційні і інші візити та переговори на рівні керівництва. 
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мистецтво відстоювання власних інтересів  
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2.8. Структура форм використання економічно дипломатії 

досліджуваними підприємствами* 

*- складно автором на основі додатку А 

Ще одним елементом, який було включено в опитування були 

функціональні прояви економічної дипломатії, серед яких: представництво 

компанії на міжнародних ринках (конференції, виставки, ярмарки); комунікація 

з міжнародними партнерами; проведення переговорів; відстоювання 

економічних інтересів з міжнародними партнерами; здобуття економічної 

інформації (ринкові дослідження, шпіонаж, шантаж і т.п.); розробка 

міжнародної стратегічної діяльності компанії; захист своїх економічних 

інтересів; презентація своєї компанії світу (рис. 2.9). 

Таким чином серед респондентів 58% використовують проведення 

переговорів, 34% – представництво компанії на міжнародних ринках 

(конференції, виставки, ярмарки), а 8% – комунікація з міжнародними 

партнерами. 
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67% 

PR компанія 
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2.9. Структура функціональних проявів економічної дипломатії 

досліджуваних підприємств* 

*- складно автором на основі додатку А 

У опитуванні визначені сім інструментів економічної дипломатії, серед 

яких: лобіювання економічних інтересів; отримання державних субсидій; 

круглі столи за участю представників державної влади, професійних 

дипломатів та представників крупного бізнесу; супровід торговельних 

делегацій вашої компанії представниками МЗС; підтримка різних 

підприємницьких ініціатив державними органами; участь у Торгівельно-

економічних місіях при МЗС; економічні санкції (рис. 2.10). 

 

2.10. Структура застосування інструментів економічної дипломатії 

досліджуваних підприємств* 

*- складно автором на основі додатку А 
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Таким чином, 53% досліджуваних підприємств застосовують у своїй 

діяльності лобіювання економічних інтересів, 27% – підтримка різних 

підприємницьких ініціатив державними органами, 13% – круглі столи за участю 

представників державної влади, професійних дипломатів та представників 

крупного бізнесу, а 7% – отримання державних субсидій. 

Напрями економічної дипломатії, що мають вплив на діяльність компанії 

подано у табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 

Напрями економічної дипломатії, що мають вплив на діяльність компанії* 

Інформаційний 

напрям 

К-сть 

відп 

Політико-

нормативний 

напрям 

К-сть 

відп 

Техніко-

консультативний 

напрям 

К-сть 

відп 

Фінансово-

кредитний 

напрям 

К-сть 

відп 

збір аналітичних 

матеріалів відносно 

іноземних держав, 

державних діячів і 

бізнесменів 

4 

дипломатична 

робота 

всередині 

країни 

4 
державне 

сприяння торгівлі 
8 

Співпраця з 

МВФ, 

світовим 

Банком, 

Європейськи

м банком 

Реконструкції 

та Розвитку 

3 

Правильна 

інтерпретація 

даних, що 

передаються з 

урахуванням 

протилежних 

інтересів 

6 

розробка 

правил гри на 

світовому 

ринку 

6 

інвестиційне, 

політичне, 

дипломатичне,соці

альне забезпечення 

міжнародних 

позицій країни 

2 

Сприяння 

забезпеченню 

стабільності 

державної 

валюти на 

світовому 

ринку 

7 

*- складно автором на основі додатку А 

Отже, відповідь респондентів щодо інформаційного напряму економічної 

дипломатії, що має вплив на підприємство розподілилася наступним чином: 4 

компанії обрали збір аналітичних матеріалів відносно іноземних держав, 

державних діячів і бізнесменів, а 6 компаній – правильну інтерпретацію даних, 

що передаються з урахуванням протилежних інтересів. 

Щодо політико-нормативного напряму, що має вплив на підприємство 

розподілилася наступним чином: 4 компанії обрали дипломатичну роботу 

всередині країни, а 6 компаній – розробку правил гри на світовому ринку. 

Стосовно техніко-консультативного напряму, то 8 підприємств обрали 

державне сприяння торгівлі, а 2 – інвестиційне, політичне, 

дипломатичне,соціальне забезпечення міжнародних позицій країни. 
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Серед досліджуваних підприємств у фінансово-кредитному напрямі 3 

обрали співпрацю з МВФ, світовим Банком, Європейським банком 

Реконструкції та Розвитку, а 7 – сприяння забезпеченню стабільності державної 

валюти на світовому ринку. 

Важливим чинником забезпечення економічної дипломатії на 

підприємстві є оцінювання проблем, що виникають у досліджуваних 

підприємств при налагодженні міжнародних зв’язків. Завдяки цьому 

підприємство зможе застосовувати превентивні заходи з метою уникнення 

непорозумінь з іноземними партнерами. 

Серед проблем, які ми взяли за основу в опитуванні виокремлено: митне 

регулювання; валютне  регулювання; відсутність  досвіду міжнародної 

діяльності; пошук  партнерів; налагодження партнерських відносин, 

підписання контракту; неосвіченість  щодо ринків (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Оцінювання проблем, що виникають у досліджуваних підприємств при 

налагодженні міжнародних зв’язків * 

Назва проблеми Загальна оцінка Рейтинг 

Митне регулювання 45 1 

Валютне  регулювання 45 1 

Відсутність  досвіду міжнародної діяльності 37 4 

Пошук  партнерів 40 2 

Налагодження партнерських відносин, підписання 

контракту 

39 3 

Неосвіченість  щодо ринків - 5 

*- складно автором на основі додатку А 

Отже, у процесі оцінювання проблем, що виникають у досліджуваних 

підприємств при налагодженні міжнародних зв’язків нами з’ясовано, що 

першочергово у досліджуваних підприємствах виникають проблеми щодо 

митного регулювання та валютного регулювання, другою проблемою є пошук 

партнерів, третьою – налагодження партнерських відносин, підписання 

контракту, а останнє, що турбує підприємства – відсутність  досвіду 

міжнародної діяльності. 



115 
 

Таким чином, як бачимо з таблиці переважно підприємства турбують 

проблеми, вирішення яких належить більш до компетенції органів державної 

влади, а внутрішньо-корпоративні – менше турбують. 

В структуру оцінювання факторів, що впливають на ефективність 

встановлення міжнародних зв’язків входять наступні: стабільність компанії; 

розмір компанії; якість продукції; цінова політика; рекламна кампанія; участь  

у роботі міжнародних економічних організацій; участь у міжнародних 

конкурсних торгах; участь у міжнародних ярмарках, виставках (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Оцінювання факторів, що впливають на ефективність встановлення 

міжнародних зв’язків* 

Назва фактора Загальна оцінка Рейтинг 

Стабільність компанії на зовнішньому ринку 49 1 

Розмір компанії 47 3 

Якість продукції 48 2 

Цінова політика 46 4 

Рекламна кампанія 47 3 

Участь  у роботі міжнародних економічних 

організацій 

41 5 

Участь   у міжнародних конкурсних торгах 39 6 

Участь у міжнародних ярмарках, виставках 46 4 

Інше - 7 

*- складно автором на основі додатку А 

Найбільш вагомими чинниками, що впливають на ефективність 

встановлення міжнародних зв’язків є стабільність компанії, якість продукції, 

рекламна кампанія, розмір компанії, участь у міжнародних ярмарках, 

виставках, цінова політика, а найменш – участь у міжнародних конкурсних 

торгах та участь  у роботі міжнародних економічних організацій. 

До основних ризиків, з якими стикаються компанії у формуванні 

міжнародних зв’язків відносяться: ризик втрати позицій на ринку; ризик 

втрати партнера; правові ризики; ризик ненадійності партнера; законодавчі та 

нормативні ризики; адміністративні ризики (табл. 2.7). 
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Таблиця 2.7 

Вплив інструментарію на ризики, з якими стикаються досліджувані компанії у 

формуванні міжнародних зв’язків* 

Назва ризику Загальна оцінка Рейтинг 

Ризик втрати позицій на ринку 49 1 

Ризик втрати партнера 46 3 

Правові ризики 48 2 

Ризик ненадійності партнера 46 3 

Законодавчі та нормативні ризики 45 4 

Адміністративні ризики 46 3 

Інше - 5 

*- складно автором на основі додатку А 

Отже, серед найбільших ризиків, які відзначили підприємства – ризик 

втрати позицій на ринку, правові ризики, ризик втрати партнера, ризик 

ненадійності партнера та адміністративні ризики, а серед найменших – 

законодавчі та нормативні ризики. 

Оцінювання основних проблем і обмежень економічної дипломатії 

включає наступні: митні проблеми; складності валютного регулювання; 

відсутність досвіду міжнародної діяльності, пошуку і взаємодії з партнерами; 

відсутність інтенсивних форм міжнародної діяльності; непідготовленість 

менеджерів; недостатність коштів; внутрішні проблеми організації (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Оцінювання основних проблем і обмежень економічної дипломатії* 

Назва проблеми/обмеження Загальна оцінка Рейтинг 

Митні проблеми 49 1 

Складності валютного регулювання 48 2 

Відсутність досвіду міжнародної діяльності, пошуку 

і взаємодії з партнерами 

47 3 

Відсутність інтенсивних форм міжнародної 

діяльності 

46 4 

Непідготовленість менеджерів 45 5 

Недостатність коштів 45 5 

Внутрішні проблеми організації 46 4 

Інші - 6 

*- складно автором на основі додатку А 

Таким чином, найбільш значущими проблемами та обмеженнями, які 

можуть перешкоджати розвитку економічної дипломатії, на думку підприємств 

можуть бути митні проблеми, складності валютного регулювання, відсутність 
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досвіду міжнародної діяльності, пошуку і взаємодії з партнерами, внутрішні 

проблеми організації та відсутність інтенсивних форм міжнародної діяльності, а 

найменш значущими – непідготовленість менеджерів та недостатність коштів. 

Завершення анкетування відбулося шляхом оцінювання переваг 

економічної дипломатії щодо підвищення рівня конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств на міжнародних ринках. До переваг, які ми 

запропонували досліджуваним підприємствам віднесено: покращення іміджу та 

престижу; зростання прибутковості, розширення ринків збуту; розширення 

інноваційної діяльності; наявність державних дотацій; зростання життєвого 

циклу товару. 

Результати оцінювання переваг економічної дипломатії щодо підвищення 

рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародних 

ринках подано у табл. 2.9. 

Таблиця 2.9 

Оцінювання переваг економічної дипломатії щодо підвищення рівня 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародних ринках* 

Назва переваги Загальна оцінка Рейтинг 

Покращення іміджу та престижу 48 2 

Зростання прибутковості 50 1 

Розширення ринків збуту 50 1 

Розширення інноваційної діяльності 50 1 

Наявність державних дотацій 47 3 

Зростання життєвого циклу товару 48 2 

Інше   

*- складно автором на основі додатку А 

Отже, на думку респондентів, до найбільш значущих переваг економічної 

дипломатії щодо підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств на міжнародних ринках відносяться зростання прибутковості, 

розширення ринків збуту, розширення інноваційної діяльності, покращення 

іміджу та престижу, зростання життєвого циклу товару, а до найменш значущих 

– наявність державних дотацій. 

Таким чином нами проведено дослідження внутрішньо-корпоративних 

чинників розвитку економічної дипломатії. Встановлено, що досліджувані 
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підприємства в структурі непрямого експорту віддають перевагу більше 

торгівлі через посередників, у структурі прямого – через експортний відділ. 

Найбільше підприємства використовують товарний франчайзинг. 

Досліджувані підприємства переважно вважають, що економічна 

дипломатія є сукупністю інструментів захисту інтересів суб’єктів міжнародної 

економічної діяльності. Серед форм економічної дипломатії найбільше 

підприємства використовують конференції, наради, зустрічі, виставки та 

ярмарки, PR-компанії, офіційні і інші візити та переговори на рівні керівництва. 

Найбільше в своїй діяльності підприємства використовують такі 

функціональні прояви економічної дипломатії, як проведення переговорів та 

представництво компанії на міжнародних ринках (конференції, виставки, 

ярмарки). Також найбільше у структурі застосування інструментів економічної 

дипломатії досліджувані підприємства застосовують лобіювання економічних 

інтересів. 

У процесі оцінювання проблем, що виникають у досліджуваних 

підприємств при налагодженні міжнародних зв’язків з’ясовано, що 

першочергово у досліджуваних підприємствах виникають проблеми щодо 

митного регулювання та валютного регулювання. 

Найбільш вагомими чинниками, що впливають на ефективність 

встановлення міжнародних зв’язків є стабільність компанії, якість продукції, 

рекламна кампанія, розмір компанії, участь у міжнародних ярмарках, виставках, 

цінова політика. 

Серед найбільших ризиків, які відзначили підприємства – ризики втрати 

позицій на ринку, правові ризики, ризик втрати партнера, ризик ненадійності 

партнера та адміністративні ризики. До найбільш актуальних проблемам та 

обмежень, які можуть перешкоджати розвитку економічної дипломатії, на думку 

підприємств можуть бути віднесені митні проблеми, складності валютного 

регулювання, відсутність досвіду міжнародної діяльності, пошуку і взаємодії з 

партнерами, внутрішні проблеми організації та відсутність інтенсивних форм 

міжнародної діяльності. 
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Щодо переваг економічної дипломатії стосовно підвищення рівня 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародних ринках, то 

до них відносяться зростання прибутковості, розширення ринків збуту, 

розширення інноваційної діяльності, покращення іміджу та престижу, 

зростання життєвого циклу товару. 

 

2.3. Механізм реалізації економічної дипломатії у міжнародному 

бізнесі 

 

Глобалізаційні процеси, які характерні для сучасного розвитку світового 

соціуму, охоплюють багато сторін громадського життя, в першу чергу 

економічну, мають двоїстий характер: з одного боку, вони відкривають нові 

перспективи для прискорення росту економік і підвищення добробуту 

населення, у чому зацікавлені всі країни, а з іншого посилюють невизначеність і 

нестійкість у світовому господарстві. Тому що представляють економічно 

розвиненим країнам, у порівнянні з менш розвиненими, значно більші 

можливості і переваги. Це викликає необхідність не тільки вдосконалення 

традиційних інструментів міжнародного співробітництва, але і пошуків нових, 

адекватних мінливим умовам економічної взаємодії між державами. У цьому 

зв’язку питання розвитку економічної дипломатії стають особливо 

актуальними, тому що для стійкого розвитку національної економіки необхідно 

дотримуватися вимог по забезпеченню національних інтересів і економічної 

безпеки країни. 

Зростанню ролі економічної дипломатії в сучасній системі міжнародних 

економічних відносин сприяють багато конкретних факторів [60]: 

1. Процеси інтернаціоналізації й посилення взаємозалежності світової 

економічної системи, які йдуть у двох площинах – у глобальній і регіональній 

інтеграції. 

2. Стрімке розширення зони ринкового господарства, лібералізація 

національних економік й їхня взаємодія за посередництвом торгівлі й 
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міжнародних інвестицій. Все більше число суб'єктів світової економіки – 

транснаціональних корпорацій, банків, інвестиційних груп – впливають на 

світову політику, міжнародні відносини. Масштабна залежність економік нових 

незалежних держав від світових ринків, інвестицій, технологій змушує їх 

регулювати свої позиції щодо політичних і військових проблем міжнародного 

життя. 

3. Глобалізація у світовому господарстві посилює роль економічної 

дипломатії, сполучаючи процес поглиблення інтернаціоналізації продуктивних 

сил й одночасне прагнення транснаціональних корпорацій підкорити цей 

процес своїм цілям. Все це підвищує роль економічної дипломатії, тому що 

вона сприяє розвитку інтернаціоналізації в інтересах всіх країн і разом з тим 

протидіє прагненням тих, хто хотів би монополізувати переваги глобалізації. 

4. Впровадження прогресивних методів керування, енергозберігаючих і 

нових технологій, іноземні інвестиції забезпечують розвиток співробітництва 

між країнами й міжнародними організаціями. Це зменшує тенденцію до 

закритості й автаркії (самозабезпеченню) економік країн, зовнішня відкритість 

стає нормою. 

5. Просування інновацій в економіку держави й зовнішня відкритість 

сприяють створенню позитивного іміджу країни, а це спричиняє залучення в 

країну іноземного туризму, що теж є вирішальним чинником економічного 

росту й залучення іноземних інвестицій. 

Зростанню ролі економічної дипломатії в сучасній системі міжнародних 

економічних відносин сприяли такі фактори: 

По-перше, цьому сприяли процеси інтернаціоналізації і посилення 

взаємозалежності світової економічної системи, які проходять у двох площинах 

– у глобальній і регіональній інтеграції. При цьому деякі країни є учасниками 

відразу декількох регіональних угруповань. Наприклад, США, Канада, Мексика 

беруть участь як в АТЕС, так і в НАФТА. А більшість ТНК одночасно 

функціонують в орбітах всіх існуючих регіональних організацій. 
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По-друге, позначилися нові якості світової економічної системи – швидке 

розширення зони ринкового господарства з національних економік і їхня 

взаємодія за допомогою торгівлі і міжнародних інвестицій. Все більше число 

суб’єктів світової економіки – ТНК, банків, інвестиційних груп впливають на 

світову політику, міжнародні відносини. Світова економіка стає настільки 

взаємозалежною, що інтереси всіх її активних учасників вимагають збереження 

стабільності не тільки в економічному, але і у військово-політичному плані. 

По-третє, глобалізація піднімає роль економічної дипломатії на новий 

кількісний і якісний рівень. Масштабна залежність економік ряду нових 

незалежних держав, від світових ринків, інвестицій, технологій змушує їх 

коректувати свої позиції з політичних і військових проблем на світовій арені. 

Новизна сучасної економічної дипломатії пояснюється загальним 

відходом від старої, «вестфальської» системи, за якою суб’єктами 

дипломатичних відносин визнавалися уряди та держави (тобто, «суверени»). «А 

зараз, на додаток до національних держав, виступають також субнаціональні 

(федеральні землі Німеччини), наднаціональні (ЄС, НАФТА) та недержавні 

актори (громадські організації та приватні підприємства), які усі приймають 

участь у розбудові міжнародних відносин» [67]. Тому, сьогодні, управління 

міжнародними економічними відносинами не належить лише державі, а 

скоріше пов’язано з громадянськими та комерційними справами (табл. 2.10). 

Таблиця 2.10 

Схема агентів економічної дипломатії* 

Національні держави Міждержавні регіональні, 

субрегіональні та 

міжрегіональні об’єднання 

Багатонаціональні і 

транснаціональні 

корпорації 

 НПО Багатонаціональні та 

транснаціональні банки 

192 (країни – члени ООН) 35000 активних організацій та 25000 неактивних. З них: 

246 організацій є міжнародними універсальними, 1717 – 

міжнародними органами, організаціями специфічної форми 

та національними організаціями, що діють в міжнародному 

масштабі. Більше ніж 7306 відносяться до міжнародних 

неурядових організацій. 

*- складено автором за матеріалами [42] 
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Сучасна економічна дипломатія відрізняється динамізмом, наступальним 

характером, певною відкритістю, розширенням та ускладненням 

дипломатичного інструментарію, багатоваріантністю та рухомістю просторових 

конфігурацій. Різні рівні економічної дипломатії – багатосторонній 

(регіональний і міжрегіональний, інтеграційний) та двосторонній – усе тісніше 

взаємодіють і доповнюють один одного, створюючи сприятливі можливості для 

ефективного забезпечення національних інтересів в умовах глобалізації. 

Колективні зусилля учасників, міжнародних організацій і різних міжнародних 

форумів дозволяють за допомогою економічної дипломатії знаходити 

компроміси між членами світового співтовариства, одержувати багатьом 

країнам вигоди від використання міжнародних механізмів і процедур, 

мінімізувати несприятливі наслідки, що виникають у зв’язку з діяльністю ТНК і 

монополізації економіки [113]. 

Сучасна економічна дипломатія, механізм реалізації її цілей, завдань за 

своєю структурою є різнорівневою і включає в себе національну (економічна 

дипломатія окремих країн), регіональну (інтеграційних об’єднань), глобальну 

(міжнародних організацій, форумів, самітів), а також офіційну і неофіційну, 

двосторонню та багатосторонню, кожній з яких притаманні свої функції, засоби 

і методи реалізації поставлених завдань. 

Приклад діяльності багатосторонньої економічної дипломатії на різних 

рівнях показано в таблиці 2.11. 

Таблиця 2.11 

Рамки діяльності багатосторонньої економічної дипломатії 

Економічна 

дипломатії на 

глобальному 

рівні 

Економічна 

дипломатії на 

регіональному рівні 

Економічна дипломатії 

на міжрегіональному 

рівні 

Економічна дипломатії 

на субрегіональному 

рівні 

Система ООН Європейський союз НАТО 
Шанхайська організація 

співробітництва 

 
Європейська асоціація 

вільної торгівлі 

Азійсько-тихоокеанське 

економічне 

співробітництво 

СНД 

 Єврозона ОПЕК 
Організація економічного 

співробітництва 

*- власна розробка автора 



123 
 

Аналіз дипломатичної діяльності найбільших країн світу (США,Франції, 

Німеччини, Японії, КНР,Індії та ін.) говорить про важливе значення 

двосторонньої економічної дипломатії. Наприклад, США прагнучи створити 

зону вільної торгівлі, яка б охоплювала всі країни Північної та Південної 

Америки, активно використовують двосторонні угоди про вільну торгівлю, 

долаючи таким чином супротив окремих країн регіону (табл. 2.12) [3]. Більше 

того, зростаюча інтенсивність так званої «тихої дипломатії» (кулуарних 

дипломатичних консультацій, що мають місце в коридорах міжнародних 

організацій) свідчить про зростання інтерактивності та взаємозв’язку 

багатосторонньої та двосторонньої дипломатій. 

Таблиця 2.12 

Торгово-економічні групування країн 

Торгово-економічні групування країн Кількість країн-членів 

Європа 

Європейський Союз 15+2+3 країни кандидати в ЄС 

(Хорватія, Македонія та Туреччина) 

Європейська асоціація вільної торгівлі 3 

Зона «євро» 12 

Азія 

Асоціація країн Південно-Східної Азії 10 

Рада по співробітництву країн Персидської затоки 6 

Бангкокська угода 6 

Організація економічного співробітництва 10 

Північно-Азіатська асоціація регіонального 

співробітництва 

7 

Азіатсько-Тихоокеанське економічне 

співробітництво 

21 

Організація Чорноморського економічного 

співробітництва 

11 

СНГ 11 

Меланезійська ініціативна група 4 

Америка 

Північноамериканська угода про вільну торгівлю 3 

Загальний ринок країн південного конуса 4 

Андійська співдружність 5 

Центральноамериканський загальний ринок 5 

Карибська співдружність 15 

Загально американська зона вільної торгівлі 34 

Латиноамериканська асоціація інтеграції 12 

Організація східно-карибських держав 9 

*- складено автором за матеріалами [42] 
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В практичному аспекті мікроекономічна дипломатія сприяє 

національному бізнесу за кордоном у рішенні наступних завдань [98]: 

1) вихід на нові ринки (проведення експортно-імпортних операцій), і 

включає у себе дослідження ринку, пошук контрагентів, захист інтересів 

національних компаній (у рамках антидемпінгових процедур, проблеми доступу 

на ринки, вирішенню торговельних суперечок і т.д.); 

2) участь у міжнародних конкурсних торгах (інвестиційних конкурсах, 

аукціонах з приватизації іноземних підприємств і об’єктів, та ін.). Включає в 

себе ретельну підготовку конкурсної документації; 

3) участь у виставках, ярмарках, презентаціях (регіонів, міст і компаній), 

круглих столах і ділових форумах. Включає в себе попередню підготовку 

заходів, вирішення митних формальностей (у випадку виставок і ярмарків), 

масовану рекламну кампанію. При цьому мікроекономічна дипломатія 

розвинених країн опирається переважно на потужні національні системи та 

інструменти підтримки експорту і просування своїх національних торгово-

економічних інтересів на зовнішніх ринках. 

Макроекономічна дипломатія нерозривно пов’язана з мікроекономічною, 

тому що макроекономічна дипломатія створює міжнародні можливості і поле 

діяльності для неї і містить у собі: створення і модифікацію існуючих 

міжнародних правил у сфері торгово-економічних відносин; припинення 

корупції і порушення правил конкуренції; енергетичної безпеки; захисту 

навколишнього середовища; захисту від транскордонної злочинності, боротьби 

з міжнародним тероризмом і відмиванням доходів та ін.; участь у міжнародних 

переговорах у всіх областях і напрямкам міжнародних економічних відносин, у 

тому числі у процесі вироблення і узгодження національної позиції з даних 

питань, її захисту на міжнародному рівні; участь у поточній роботі 

субрегіональних, регіональних і міжнародних економічних, фінансових і 

торговельних організацій (МВФ, ОЕСР, «Велика вісімка», ВТО, ЮНКТАД, 

МОТ); міжнародних товарних організацій і угод; регіональних банків; 

Паризького і Лондонського клубу кредиторів; галузевих міжнародних 
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організацій(Міжнародне енергетичне агентство, ОПЕК); міжнародних 

економічних форумів (Давос); участь у переговорному процесі з врегулювання 

зовнішньої заборгованості; підготовку аналітичних матеріалів з економічної 

політики іноземних держав, сприяння в реалізації національної економічної 

політики; участь у підготовці рекомендацій і матеріалів для національних 

делегацій на сесіях міжнародних організацій, міжнародних конференціях, 

переговорах і консультаціях з питань міжнародних економічних відносин. 

Інструменти і методи сучасної економічної дипломатії досить 

різноманітні – від традиційних ділових переговорів до прямого лобіювання 

національних інтересів на глобальному ринку і проведення відповідної 

інформаційної політики, яка просуває потрібне рішення. Багато в чому 

ефективність економічної дипломатії залежить від досягнутого країною рівня 

економічного розвитку, від ступеня індустріалізації її економіки і розвитку 

науково-виробничої бази, від наявності необхідних фінансових, людських, 

інформаційних та ін. ресурсів. Власне, ці фактори і визначають вагомість 

висунутих країною вимог. Інструменти, що застосовуються в економічній 

дипломатії можна поділити на негативні (санкції) і позитивні (стимули) і 

можуть приймати багато форм [111]. 

В міру посилення взаємозалежності національних економік і розвитку 

процесів глобалізації зростає число питань і тем переговорів макроекономічної 

дипломатії. Від двох і багатосторонніх переговорів (з митних і торгових 

режимів, захисту інтересів співвітчизників за кордоном) макроекономічна 

дипломатія перейшла до вироблення багатосторонніх правил чіткого 

функціонування світового ринку, забезпечення рівноваги світової економіки і 

всі частіше стала втручатися у внутрішньо-економічну політику держав. 

Пріоритети залишилися ті ж самі – захист національних економічних 

інтересів і створення сприятливих умов для національної торгово-економічної 

експансій, однак інструментарій макроекономічної дипломатії став набагато 

різноманітно складнішим. 
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Спробуємо збудувати схему застосування економічної дипломатії в 

діяльності суб’єктів міжнародного бізнесу (рис. 2.11).  

Отже, даний механізм входять такі складові, як  функціональні прояви 

економічної дипломатії, форми економічної дипломатії, та інструменти 

економічної дипломатії. 

Зважаючи на інтеграційні процеси, вітчизняні підприємства повинні 

користуватися всіма можливими методами та інструментами для успішної 

діяльності закордоном. 

Рис. 2.11. Схема застосування економічної дипломатії в діяльності 

суб’єктів міжнародного бізнесу 

*- власна розробка автора 

 

Представництво компанії на міжнародних ринках, Комунікація з 

міжнародними партнерами, Відстоювання економічних інтересів з 

міжнародними партнерами, здобуття економічної інформації (ринкові 

дослідження), захист своїх економічних інтересів 
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Досвід міжнародної діяльності  

Часовий вимір Кількісний вимір 

Функціональні прояви економічної дипломатії 

Форми економічної дипломатії 

Візити, встановлення контактів і ведення бесід, проведення переговорів, 

пошуки та збір інформації, інформаційно-роз'яснювальна робота 

 

Інструменти економічної дипломатії 

- Круглі столи за участю представників державної влади, професійних 

дипломатів та представників бізнесу 

- Супровід торговельних делегацій компаній представниками МЗС 

- Підтримка різних підприємницьких ініціатив державними органами 

- Відділи з економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ 

(ЗДУ)  
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Підвищенню ефективності економічної дипломатії сприяє цілий ряд 

факторів, але ключовим з них є послідовно проведена розвиненими і новими 

індустріальними країнами політика по зміцненню конкурентоспроможності, що 

служить матеріальною основою успішної економічної дипломатії. 

В число інших важливих факторів входить розробка національної 

зовнішньоекономічної стратегії, правильне вибудовування пріоритетів 

економічної дипломатії, її фінансове, організаційне і кадрове забезпечення. 

Зовнішня політика являє собою діяльність країни за її межами, а весь 

комплекс рішень і дій держави, що належать до зовнішньої сфери її діяльності. 

У розпорядженні країни знаходяться інструменти та методи, можливості та 

загрози, сильні та слабкі сторони, за допомогою яких вона реалізує свої 

зовнішньополітичні задачі. Інструменти та методи реалізації 

зовнішньополітичної задачі пов’язані і являють собою статичний та динамічний 

аспекти однієї реальності, та можуть бути представлені у вигляді матриці 

SWOT (табл. 2.13). 

Таблиця 2.13 

Матриця SWOT економічної дипломатії у зовнішній політиці держави 

Зовнішнє 

середовище 

Сильні сторони / Мирні 

інструменти зовнішньої політики 

Слабкі сторони / Силові 

інструменти зовнішньої політики 

Багатосторонні контакти Стримування 

Прямі переговори Погроза 

Дипломатія Слабкі навики ведення переговорів 

та пошуку партнерів 

Медіація  

Внутрішнє 

середовище 

Можливості Загрози 

Односторонні контакти Економічна війна 

пропаганда Воєнний тиск 

шпіонаж Війна 

економічна інтервенція Світова економічна криза 

політична інтервенція  

*- власна розробка автора 

Джерелами традиційних погроз безпеки, таких як, втрата територіальної 

цілісності, втрата національного суверенітету, порушення матеріальних активів 

і т.д., є воєнно-політичне суперництво і прагнення держав досягнути 

абсолютних переваг способом захвату та забезпечення контролю над 
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стратегічно важливими ресурсами воєнними методами. До військово-політичної 

складової погроз національної та міжнародної безпеки додаються також 

соціально-економічна, інформаційна та екологічна слайдові. 

Підвищенню ефективності економічної дипломатії в сучасних умовах 

сприяє цілий ряд факторів, ключовим з яких є послідовна політика по 

зміцненню міжнародної конкурентоспроможності країни, до інших факторів 

слід віднести розробку національної зовнішньоекономічної стратегії, 

постановки пріоритетів економічної дипломатії, належне фінансове, 

організаційне і кадрове забезпечення економічної дипломатії. 

За весь період існування міжнародних економічних зв’язків на рівні не 

тільки країн, а й підприємств, економічна дипломатія відігравала одну з 

ключових ролей в відносинах між економічними партнерами. Комерційні 

зв’язки не можливо було б закріпити без закріплення прав та обов’язків сторін 

даного процесу. 

Отже, економічна дипломатія чинить значний позитивний вплив на бізнес 

та економіку країни в цілому. Так, при вдалому та ефективному застосуванні 

організаційних, правових, економічних та інформаційних інструментів суб’єкти 

економічної дипломатії зможуть досягти наступних вигід: підприємство – 

збільшить експорт/імпорт товарів, робіт та послуг, збільшить прямі іноземні 

інвестиції, підпише міжнародні договори про співпрацю, що дасть змогу 

збільшити прибутки, розширити клієнтську базу, покращити імідж компанії, 

розширити ринки збуту та посилити  конкурентоспроможність;   країна – 

збільшить експорт/імпорт, приплив прямих іноземних інвестиції, підпише 

міжнародні договори про співпрацю, що сприятиме зростанню економіки, 

посиленню позицій на міжнародній арені, зростанню малого та середнього 

бізнесу, покращенню соціального захисту та сталого розвитку держави. 

Провівши дослідження чинників, що впливають на здійснення 

економічної дипломатії досліджуваними підприємствами можна стверджувати, 

що вони в сукупності формують механізм, за допомогою якого підприємства 

може здійснювати ефективну економічну дипломатію. 
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Таким чином, при наявності певного досвіду економічної дипломатії 

підприємства може ефективно її розвивати, застосовуючи її форми, методи та 

інструменти. До форм міжнародної діяльності відносимо прямий експорт, 

франчайзинг, ліцензійна угода, спільне підприємство, прямі іноземні інвестиції. 

До методів економічної дипломатії відносяться: офіційні і інші візити та 

переговори на рівні керівництва, конференції, наради, зустрічі, виставки, 

ярмарки, підготовка і проведення двосторонніх і багатосторонніх міжнародних 

договорів, участь у роботі міжнародних компаній, проектів, PR-компанії та 

висловлення компанією власної експертної думки у засобах масової інформації. 

До інструментів економічної дипломатії відносимо лобіювання економічних 

інтересів, отримання державних субсидій, круглі столи за участю представників 

державної влади, професійних дипломатів та представників крупного бізнесу, 

супровід торговельних делегацій компаній представниками МЗС, підтримка 

різних підприємницьких ініціатив державними органами, участь у роботі 

відділів з економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ 

ЗДУ, економічні санкції. 

Функції економічної дипломатії згруповано в три категорії [139]: 

1. Використання політичного впливу та економічних важелів з метою 

стимулювання міжнародної торгівлі та інвестицій, для поліпшення 

функціонування ринків, попередження їх падіння а також для зниження ризиків 

і можливих втрат від міжнародних угод. Ця категорія включає в себе як 

державну торгово-економічну політику, так і заходи неурядових організацій. 

2. Використання економічних ресурсів і міжнародних економічних 

зв’язків задля збільшення вартості зв’язків (тобто фінансової, майнової та ін. 

взаємозалежності національних держав), зміцнення взаємної вигоди від 

співпраці і стабільних політичних відносин, а отже, для підвищення рівня 

економічної безпеки. Ця категорія містить у собі як торговельні та інвестиційні 

угоди, спрямовані на досягнення певної географічної структури торгівлі, так і 

можливі політичні спотворення торгових відносин та інвестиційної діяльності, 

у разі торгових воєн, бойкоту, ембарго тощо. 
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3. Зміцнення сприятливого політичного клімату та міжнародного 

політико-економічного середовища для полегшення виконання поставлених 

завдань. Ця категорія включає в себе багатосторонні переговори, що є основою 

роботи міжнародних організацій та установ, таких як Всесвітня торговельна 

організація (ВТО), Організація економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР), економічні структури Європейського Союзу (ЄС) тощо. 

В даному підрозділі на нашу думку доцільно узагальнити які чинники 

діють на здійснення економічної дипломатії на практиці. 

Для цього оберемо два рівні економічної дипломатії: 

 на рівні держав (на основі статистичних показників досліджуваних в 

пункті 2.1 країн); 

 на внутрішньо-корпоративному рівні (на основі фінансової звітності 

досліджуваних підприємств). 

У першому випадку (дослідження країн) будемо досліджувати вплив 

чинників на імпорт та експорт, а у другому (підприємства) – обсяг реалізованої 

продукції. 

Для дослідження впливу  чинників на зазначені показники здійснимо 

кореляційний аналіз. 

В ролі основних чинників, що впливатимуть на імпорт та експорт 

досліджуваних країн обрано наступні показники: 

 ВВП, млрд. дол. США; 

 ВВП на душу населення; 

 інвестиції у % до ВВП; 

 індекс споживчих цін; 

 інфляція. 

В ролі основних чинників, що впливатимуть на обсяг реалізованої 

продукції підприємств обрано наступні показники: 

 активи; 

 чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 
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 адміністративні витрати; 

 витрати на збут; 

 чистий фінансовий результат: прибуток; 

 витрати на оплату праці. 

Кореляція здійснюється за допомогою програми STATISTICA, за 

формулою 1, що відображає зв’язки між показниками: 

rxy = dx + dyd2x + d2y.      (2.1) 

При інтерпретації результатів кореляційного аналізу розмір похибки 

повинен становити p> 0,05. 

Отже, для здійснення дослідження впливу чинників на експорт та імпорт 

країн відтворимо описову матрицю та матрицю кореляцій, що наведені в 

додатках Б, В (табл. 2.14). 

Таблиця 2.14 

Фактори вибору найбільш значимих коефіцієнтів кореляції впливу на експорт  

та імпорт розвинених країн світу* 
№ 

з/п 
Показники Рівняння 

Коефіцієнт 

кореляції 

1 Інвестиції у % до ВВП Y = 15,468 + 1,8933 * Імпорт r=0,53 

2 Індекс споживчих цін Y =93,105 + 7,0537 * Імпорт r=0,30 

3 Експорт, % Y =2,3402 + ,27279 * Імпорт r=0,37 

4 Інвестиції у % до ВВП Y =11,938 + 3,1315 * Експорт r= 0,64 

5 Інфляція Y =1,1470 + ,16411 * Експорт r=0,16 

6 ВВП на душу населення Y =54947, - 3838,  * Імпорт r=-0,41 

7 ВВП на душу населення Y =56594, - 4697,  * Експорт r=-0,37 

8 ВВП Y =2512E2 - 388E2  * Експорт r=-0,28 

*- власна розробка автора 

Для здійснення дослідження впливу чинників на обсяг реалізованої 

продукції підприємств відтворимо описову матрицю та матрицю кореляцій, що 

наведені в додатках Б, В (табл. 2.15). 

За даними табл. 2.14, 2.15  мoжна зрoбити виснoвoк прo щiльнiсть 

зв’язків мiж виокремленими факторами. 

Таким чином, на імпорт чинять вплив такі показники, як інвестиції у % до 

ВВП (r=0,53), індекс споживчих цін (r=0,30), експорт (r=0,37), ВВП на душу 

населення (r=-0,41). Це означає, що при зростанні  даних показників зростатиме 
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імпорт, що буде результатом ефективного проведення економічної дипломатії 

розвинених країн світу. 

Таблиця 2.15 

Фактори вибору найбільш значимих кореляційних факторів впливу на експорт  

та імпорт досліджуваних підприємств* 

№ 

з/п 
Показники Рівняння 

Коефіцієнт 

кореляції 

1 Активи 

Y =8302,2 + 1,5144 * Обсяг 

реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

r=0,99 

2 

Чистий дохід від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

Y =1794,4 + 1,2452 * Обсяг 

реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

r=0,99 

3 Адміністративні витрати 

Y =1067,7 + ,05386 * Обсяг 

реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

r=0,99 

4 Витрати на збут 

Y =-190,4 + ,04637 * Обсяг 

реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

r=0,99 

5 Витрати на оплату праці 

Y =1458,7 + ,08437 * Обсяг 

реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

r=0,99 

6 
Чистий фінансовий 

результат: прибуток 

Y =2099,7 - ,0014  * Обсяг 

реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

r=-0,05 

*- власна розробка автора 

 

На експорт чинять вплив такі показники, як інвестиції у % до ВВП (r= 

0,64), інфляція (r=0,16), ВВП на душу населення (r=-0,37) та ВВП (r=-0,28).   Це 

означає, що при зростанні даних показників зростатиме і експорт, що буде 

свідченням посилення міжнародних економічних зв’язків та дієвої економічної 

дипломатії розвинених країн світу. 

З проведеного дослідження впливу чинників на обсяг реалізованої 

продукції досліджуваних підприємств випливає, що на цей показник чинять 

вплив такі показники, як  активи (r=0,99), чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) (r=0,99), адміністративні витрати (r=0,99), витрати на 

збут (r=0,99) та витрати на оплату праці (r=0,99). 
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Отже, проведене дослідження дало змогу виявити ряд позитивних 

чинників, що можуть впливати на складові економічної дипломатії, як країн, так 

і окремих підприємств. На імпорт чинять вплив такі показники, як інвестиції у 

% до ВВП, індекс споживчих цін, експорт, ВВП на душу населення. Це означає, 

що при зростанні  даних показників зростатиме імпорт, що буде результатом 

ефективного проведення економічної дипломатії розвинених країн світу. На 

експорт чинять вплив такі показники, як інвестиції у % до ВВП, інфляція, ВВП 

на душу населення та ВВП.   Це означає, що при зростанні даних показників 

зростатиме і експорт, що буде свідченням посилення міжнародних економічних 

зв’язків та дієвої економічної дипломатії розвинених країн світу. З дослідження 

впливу чинників на обсяг реалізованої продукції підприємств випливає, що на 

цей показник чинять вплив такі показники, як  активи, чистий дохід від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративні витрати, витрати 

на збут та витрати на оплату праці. 

Також, економічна дипломатія чинить значний позитивний вплив на 

бізнес та економіку країни в цілому. При вдалому та ефективному застосуванні 

організаційних, правових, економічних та інформаційних інструментів суб’єкти 

економічної дипломатії зможуть досягти наступних вигід: підприємство – 

збільшить експорт/імпорт товарів, робіт та послуг, збільшить прямі іноземні 

інвестиції, підпише міжнародні договори про співпрацю, що дасть змогу 

збільшити прибутки, розширити клієнтську базу, покращити імідж компанії, 

розширити ринки збуту та посилити  конкурентоспроможність;   країна – 

збільшить експорт/імпорт, приплив прямих іноземних інвестиції, підпише 

міжнародні договори про співпрацю, що сприятиме зростанню економіки, 

посиленню позицій на міжнародній арені, зростанню малого та середнього 

бізнесу, покращенню соціального захисту та сталого розвитку держави. 
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Висновки до розділу 

 

 

1. Сучасні тенденцій розвитку економічної дипломатії в умовах 

глобалізації базуються на управлінських рішеннях різнорівневої структури 

світового ринку, а саме на мегарівні, макрорівні, мезорівні та мікрорівні.  Серед 

основних чинників розвитку інструментів міжнародної економічної дипломатії 

є  політичні та правові фактори, економічне, соціально-культурне, технологічне 

та фізичне середовище. Аналіз сучасних геоекономічних тенденцій є важливим 

кроком до розуміння суті та особливостей ефективного використання 

інструментів економічної дипломатії в міжнародних економічних відносинах. 

Сучасний стан справ економічної дипломатії характеризується такими 

тенденціями: активізація багатосторонніх регулярних зв’язків між країнами, що 

є наслідком інтеграційних процесів в торгівлі і бізнесі; проведення економічних 

реформ, які орієнтовані на створення ринкової економіки, що зменшує зону 

неринкової економіки; посилюється боротьба між окремими ланками світової 

економічної системи; зростає кількість промислово розвинутих країн, в 

результаті чого постійно зростає частка зовнішньої торгівлі та інвестицій в 

торговельному балансі країн; розширюються регіональні торговельні угоди з 

метою усунення бар’єрів для міжнародної торгівлі та інвестицій; посилюється 

участь держави в просуванні і захисті національних інтересів на світовому 

ринку. 

Економічна дипломатія вливає на загальні тенденції розвитку світового 

ринку торгівлі, інвестицій, інноваційних та соціально-культурних сфер життя. З 

іншого боку нові виклики інтернаціоналізації та глобалізації породжують якісно 

новий вимір економічної дипломатії, який зорієнтований на досягнення 

позитивного результату зовнішньоекономічної діяльності країн. Економічної 

дипломатії використовує як протекціоністські інструменти захисту національної 

економіки так і диктує лібералізм міжнародних економічних відносинах. 

2. В ході проведення дослідження внутрішньо-корпоративних чинників 

розвитку економічної дипломатії виявлено, що досліджувані підприємства в 
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структурі непрямого експорту віддають перевагу більше торгівлі через 

посередників, у структурі прямого – через експортний відділ. Найбільше 

підприємства використовують товарний франчайзинг. 

Досліджувані підприємства переважно вважають, що економічна 

дипломатія є сукупністю інструментів захисту інтересів суб’єктів міжнародної 

економічної діяльності. Серед форм економічної дипломатії найбільше 

підприємства використовують конференції, наради, зустрічі, виставки та 

ярмарки, PR-компанії, офіційні і інші візити та переговори на рівні керівництва. 

Найбільше в своїй діяльності підприємства використовують такі 

функціональні прояви економічної дипломатії, як проведення переговорів та 

представництво компанії на міжнародних ринках (конференції, виставки, 

ярмарки). Також найбільше у структурі застосування інструментів економічної 

дипломатії досліджувані підприємства застосовують лобіювання економічних 

інтересів. 

У процесі оцінювання проблем, що виникають у досліджуваних 

підприємств при налагодженні міжнародних зв’язків з’ясовано, що 

першочергово у досліджуваних підприємствах виникають проблеми щодо 

митного регулювання та валютного регулювання. 

Найбільш вагомими чинниками, що впливають на ефективність 

встановлення міжнародних зв’язків є стабільність компанії, якість продукції, 

рекламна кампанія, розмір компанії, участь у міжнародних ярмарках, виставках, 

цінова політика. 

Серед найбільших ризиків, які відзначили підприємства – ризики втрати 

позицій на ринку, правові ризики, ризик втрати партнера, ризик ненадійності 

партнера та адміністративні ризики. До найбільш актуальних проблемам та 

обмежень, які можуть перешкоджати розвитку економічної дипломатії, на думку 

підприємств можуть бути віднесені митні проблеми, складності валютного 

регулювання, відсутність досвіду міжнародної діяльності, пошуку і взаємодії з 

партнерами, внутрішні проблеми організації та відсутність інтенсивних форм 

міжнародної діяльності. 
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Щодо переваг економічної дипломатії стосовно підвищення рівня 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на міжнародних ринках, то 

до них відносяться зростання прибутковості, розширення ринків збуту, 

розширення інноваційної діяльності, покращення іміджу та престижу, 

зростання життєвого циклу товару. 

3. В механізм застосування економічної дипломатії в міжнародних 

економічних відносинах входить досвід міжнародної діяльності, форми 

економічної дипломатії, методи економічної дипломатії та інструменти 

економічної дипломатії. При наявності певного досвіду економічної дипломатії 

підприємства може ефективно її розвивати, застосовуючи її форми, методи та 

інструменти. До форм міжнародної діяльності відносимо прямий експорт, 

франчайзинг, ліцензійна угода, спільне підприємство, прямі іноземні інвестиції. 

До методів економічної дипломатії відносяться: офіційні і інші візити та 

переговори на рівні керівництва, конференції, наради, зустрічі, виставки, 

ярмарки, підготовка і проведення двосторонніх і багатосторонніх міжнародних 

договорів, участь у роботі міжнародних компаній, проектів, PR-компанії та 

висловлення компанією власної експертної думки у засобах масової інформації. 

До інструментів економічної дипломатії відносимо лобіювання економічних 

інтересів, отримання державних субсидій, круглі столи за участю представників 

державної влади, професійних дипломатів та представників крупного бізнесу, 

супровід торговельних делегацій компаній представниками МЗС, підтримка 

різних підприємницьких ініціатив державними органами, економічні санкції. 

Проведене кореляційне дослідження дало змогу виявити ряд позитивних 

чинників, що можуть впливати на складові економічної дипломатії, як країн, так 

і окремих підприємств. Виявлено, що на імпорт  країн чинять вплив такі 

показники, як інвестиції у % до ВВП, індекс споживчих цін, експорт, ВВП на 

душу населення, на експорт чинять вплив такі показники, як інвестиції у % до 

ВВП, інфляція, ВВП на душу населення та ВВП.  На обсяг реалізованої 

продукції підприємств чинять вплив такі показники, як  активи, чистий дохід 
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від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), адміністративні витрати, 

витрати на збут  та витрати на оплату праці. 

Підвищенню ефективності економічної дипломатії сприяє цілий ряд 

факторів, але ключовим з них є послідовно проведена розвиненими і новими 

індустріальними країнами політика по зміцненню конкурентоспроможності, що 

служить матеріальною основою успішної економічної дипломатії. В число 

інших важливих факторів входить розробка національної 

зовнішньоекономічної стратегії, правильне вибудовування пріоритетів 

економічної дипломатії, її фінансове, організаційне і кадрове забезпечення. 

Економічна дипломатія чинить значний позитивний вплив на бізнес та 

економіку країни в цілому. При вдалому та ефективному застосуванні 

організаційних, правових, економічних та інформаційних інструментів суб’єкти 

економічної дипломатії зможуть досягти наступних вигід: підприємство – 

збільшить експорт/імпорт товарів, робіт та послуг, збільшить прямі іноземні 

інвестиції, підпише міжнародні договори про співпрацю, що дасть змогу 

збільшити прибутки, розширити клієнтську базу, покращити імідж компанії, 

розширити ринки збуту та посилити  конкурентоспроможність;   країна – 

збільшить експорт/імпорт, приплив прямих іноземних інвестиції, підпише 

міжнародні договори про співпрацю, що сприятиме зростанню економіки, 

посиленню позицій на міжнародній арені, зростанню малого та середнього 

бізнесу, покращенню соціального захисту та сталого розвитку держави. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

3.1. Диверсифікація інструментарію економічної дипломатії в 

міжнародному бізнесі 

 

Для збільшення рівня конкурентоспроможності вітчизняних компаній на 

зовнішніх ринках їм необхідно періодично проводити моніторинг ефективності 

застосовуваного ними інструментарію економічної дипломатії. 

Пропонуємо українським компаніям здійснювати оцінку ефективності 

інструментарію економічної дипломатії в підприємницькій діяльності окрім 

якісного методу, що був проведений у розділі 2 даної дисертаційної роботи 

здійснювати кількісний. Кількісна оцінка полягає у з’ясуванні економічної 

ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Отже, перейдемо до кількісної оцінки ефективності економічної 

дипломатії. 

Виокремимо два важливих комплексних фактори впливу на економічну 

ефективність зовнішньоекономічної діяльності, зокрема на ефективність 

імпортної діяльності компаній [36]: 

 внутрішньо-економічний: структури використання (споживання) 

товарів/ресурсів у розрізі «імпорт – загальне споживання/потреба» у таких 

ресурсах/товарах; 

 зовнішньоекономічний: структура відповідного ринку товарів/ресурсів. 

Щодо структури використання (споживання) товарів/ресурсів у розрізі 

«імпорт – загальне споживання/потреба» у таких ресурсах/товарах, можна 

зазначити, що найважливішим є визначення частки імпортованих 

товарів/ресурсів у загальному обсязі споживання (потреби) підприємства у 

таких товарах. Даний критерій визначає ступінь залежності підприємства від 
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імпорту. Показник може приймати значення від 0 до 1 (або від 0% до 100%). 

Показник має прямий вплив на ефективність зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства, оскільки зростання частки імпортного товару (ресурсів) означає 

підвищення залежності компанії від стану (коливань) зовнішнього середовища, 

що є складно прогнозованим та передбачуваним середовищем, порівняно із 

внутрішнім ринком. Отже зростання впливу даного фактору спричиняє, на 

нашу думку, негативний тиск на результативність економічної діяльності 

компанії в цілому. Відповідно, зростання частки вітчизняних товарів (1 -Pi) 

матиме швидше більш позитивний вплив [36]. 

 

Pi=RiRt 

(3.1) 

де Pi  – частка імпортованих товарів (ресурсів) у загальному обсязі 

споживання (потреби) підприємства таких товарів (ресурсів); Ri  – обсяг 

імпортованих товарів (ресурсів) для споживання (потреби) підприємства у 

таких товарах (ресурсах), натур. од.; Rt  – загальний обсяг товарів (ресурсів) для 

виробничого споживання (потреби) підприємства у таких товарах (ресурсах), 

натур. од. 

Частка імпортованих товарів/ресурсів у загальному обсязі споживання 

досліджуваних підприємств розрахована у табл 3.1. 

Таблиця 3.1 

Частка імпортованих товарів/ресурсів у загальному обсязі споживання 

досліджуваних підприємств* 

№ 

з/п 
Назва підприємства 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
ПАТ «Броварський завод 

пластмас» 
0,32 0,33 0,34 0,34 0,38 

2 
ПАТ «Білоцерківський 

завод ЗБК» 
0,51 0,53 0,42 0,55 0,34 

3 ПрАТ «СВС-ДНІПРО» 0,28 0,25 0,29 0,32 0,35 

4 ВАТ «РОСАВА» 0,15 0,25 0,24 0,26 0,28 

5 
ПАТ «Білоцерківський 

завод ГТВ» 
0,25 0,31 0,28 0,28 0,29 
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Продовження табл. 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 

6 ПАТ «ІРПІНЬМАШ» 0,41 0,43 0,45 0,48 0,52 

7 
ВАТ «СТАЙКИ-

КЕРАМIК» 
0,19 0,20 0,21 0,23 0,28 

8 

АТ «Вертопак 

гостомельський 

склозавод» 

0,43 0,38 0,39 0,45 0,42 

9 
ТОВ 

«УКРПРОМСВІТЛО» 
0,21 0,19 0,18 0,20 0,21 

10 

ТОВ 

«МЕТРОБУДКОМПЛЕКТ

» 

0,13 0,15 0,14 0,18 0,17 

*- розраховано за даними підприємств 

Таким чином, як бачимо частка імпортованих товарів/ресурсів у 

загальному обсязі споживання досліджуваних підприємств переважно не 

перевищує 0,5, тобто 50%. Найвищою вона була упродовж досліджуваного 

періоду у ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», а найнижчою – у ТОВ 

«МЕТРОБУДКОМПЛЕКТ». 

Частка імпортованих товарів/ресурсів у загальному обсязі споживання 

досліджуваних підприємств у 2014 році подана на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Частка імпортованих товарів/ресурсів у загальному обсязі 

споживання досліджуваних підприємств у 2014 році, %* 

*- розраховано за даними підприємств 

38 

34 

35 

28 

29 

52 

28 

42 

21 

17 

0 10 20 30 40 50 60

ПАТ «Броварський завод пластмас» 

ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» 

ПрАТ «СВС-ДНІПРО» 

ВАТ «РОСАВА» 

ПАТ «Білоцерківський завод ГТВ» 

ПАТ «ІРПІНЬМАШ» 

ВАТ «СТАЙКИ-КЕРАМIК» 

АТ «Вертопак гостомельський склозавод» 

ТОВ «УКРПРОМСВІТЛО» 

ТОВ «МЕТРОБУДКОМПЛЕКТ» 



141 
 

Таким чином, якщо умовно обрати градацію 20 ≤Pi≥40, то серед лідерів у 

частці імпортованих товарів/ресурсів у загальному обсязі споживання у 2014 

році спостерігаємо ПАТ «Ірпіньмаш» (52%) і АТ «Вертопак гостомельський 

склозавод» (42%). Щодо підприємств з найменшим показником Pi, то у 2014 

році ним було ТОВ «Метробудкомплект» (17%). Дані показники свідчать про 

те, що підвищення залежності досліджуваних підприємств від стану 

зовнішнього середовища. Відповідно, підприємства з більшою часткою більш 

залежні від зовнішнього середовища, а з меншою – менш залежні. 

Що стосується структури відповідного ринку товарів/ресурсів, то у 

даному випадку, мова йде про структуру регіонального (національного) ринку 

аналізованих товарів (ресурсів). А саме, про частку на даному ринку імпортних 

товарів. Даний показник за аналогією із попереднім може приймати значення 

від 0 до 1 (або від 0% до 100%). Вплив на ефективність зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства обумовлений залежністю усього ринку від імпорту 

необхідних товарів. Зростання частки імпортних товарів (ресурсів) означає 

підвищення залежності усього ринку від стану (коливань) зовнішнього 

середовища, що також може негативно вплинути на ефективність діяльності 

окремих підприємств. А зростання впливу даного фактору спричиняє, на нашу 

думку, негативний тиск на результативність економічної діяльність усіх 

компаній аналізованого регіону [36]. 

 

Pmi=RmiRmt ,      (3.2) 

 

де Pmi  – частка імпортованих товарів (ресурсів) у загальному обсязі 

ринку таких товарів (ресурсів); Rmi  – обсяг імпортованих товарів (ресурсів) 

для споживання (потреби) підприємства у таких товарах (ресурсах), натур. од.; 

Rmt  – загальний обсяг товарів (ресурсів) на ринку (ємність ринку), натур. од. 

Частка імпортованих товарів (ресурсів) у загальному обсязі ринку таких 

товарів (ресурсів) наведена у табл. 3.2. 
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Таблиця 3.2 

Частка імпортованих товарів (ресурсів) у загальному обсязі ринку таких 

товарів (ресурсів)* 

№ 

з/п 
Назва підприємства 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 
ПАТ «Броварський завод 

пластмас» 
0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

2 
ПАТ «Білоцерківський 

завод ЗБК» 
0,01 0,03 0,02 0,05 0,04 

3 ПрАТ «СВС-ДНІПРО» 0,08 0,05 0,09 0,02 0,05 

4 ВАТ «РОСАВА» 0,05 0,05 0,04 0,06 0,08 

5 
ПАТ «Білоцерківський 

завод ГТВ» 
0,05 0,01 0,08 0,08 0,09 

6 ПАТ «ІРПІНЬМАШ» 0,01 0,03 0,05 0,08 0,02 

7 ВАТ «СТАЙКИ-КЕРАМIК» 0,09 0,01 0,01 0,03 0,08 

8 
АТ «Вертопак 

гостомельський склозавод» 
0,05 0,05 0,03 0,02 0,02 

9 ТОВ «УКРПРОМСВІТЛО» 0,1 0,09 0,08 0,08 0,08 

10 
ТОВ 

«МЕТРОБУДКОМПЛЕКТ» 
0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 

*- розраховано за даними підприємств 

Таким чином, дані табл. 3.4 свідчать про те, що частка імпортованих 

товарів (ресурсів) у загальному обсязі ринку таких товарів (ресурсів) 

досліджуваних підприємств не перевищує 0,1, або 10%. 

Частка імпортованих товарів (ресурсів) у загальному обсязі ринку таких 

товарів (ресурсів) у 2014 році зображена на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2. Частка імпортованих товарів (ресурсів) у загальному обсязі 

ринку таких товарів (ресурсів) у 2014 році, %* 

*- розраховано за даними підприємств 
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Таким чином, якщо умовно  обрати градацію 2 ≤Pmi≥8, то серед лідерів у 

частці імпортованих товарів (ресурсів) у загальному обсязі ринку таких товарів 

(ресурсів) у 2014 році спостерігаємо ТОВ «УКРПРОМСВІТЛО» (8%), ВАТ 

«СТАЙКИ-КЕРАМIК» (8%), ПАТ «Білоцерківський завод ГТВ» (9%) і ВАТ 

«РОСАВА» (8%). До числа підприємств з меншою часткою імпортованих 

товарів належать АТ «Вертопак гостомельський склозавод» (2%), ПАТ 

«ІРПІНЬМАШ» (2%) та ПАТ «Броварський завод пластмас» (2%). 

Отже, зростання частки імпортних ресурсів необхідних для 

досліджуваних підприємств впливає на підвищення залежності від цих товарів 

всього ринку. 

Проте, окрім вищенаведених показників пропонуємо також провести 

крос-аналіз окремих складових цих показників. Так, здійснимо розрахунок 

показника частки компанії на ринку аналізованого товару (Pс). 

 

Pс=RtRmt 

(3.3) 

Даний показник визначає ступінь впливу підприємства на загальний 

ринковий попит на товар. Для аналізу ефективності зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства це має сенс через ту обставину, що чим більшим є 

вплив підприємства на ситуацію, що формується на ринку (ринкову 

кон’юнктуру), тим більш ефективно саме підприємство здатне впливати на 

ситуацію на ринку і відповідно отримувати позитивні для себе економічні 

ефекти. За аналогією із попередніми показниками він може приймати значення 

від 0 до 1 (від 0% до 100%). Чим більшим є результативне значення, тим 

більший вплив підприємства на ринок аналізованого товару [36]. 

Частка компанії на ринку аналізованого товару досліджуваних 

підприємств наведена у табл. 3.3. 

Отже, протягом досліджуваного періоду найбільші частки ринків займали 

такі підприємства, як ТОВ «МЕТРОБУДКОМПЛЕКТ», ВАТ «СТАЙКИ-

КЕРАМIК», ПАТ «Білоцерківський завод ГТВ» та ВАТ «РОСАВА». Щодо 
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підприємств з меншою часткою, то до таких підприємств відносимо АТ 

«Вертопак гостомельський склозавод». 

Таблиця 3.3 

Частка компанії на ринку аналізованого товару досліджуваних підприємств* 

№ 

з/п 
Назва підприємства 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 
ПАТ «Броварський завод 

пластмас» 
0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 

2 
ПАТ «Білоцерківський 

завод ЗБК» 
0,03 0,05 0,04 0,05 0,04 

3 ПрАТ «СВС-ДНІПРО» 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 

4 ВАТ «РОСАВА» 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 

5 
ПАТ «Білоцерківський 

завод ГТВ» 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 

6 ПАТ «ІРПІНЬМАШ» 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 

7 ВАТ «СТАЙКИ-КЕРАМIК» 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

8 
АТ «Вертопак 

гостомельський склозавод» 
0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 

9 ТОВ «УКРПРОМСВІТЛО» 0,5 0,05 0,04 0,04 0,04 

10 
ТОВ 

«МЕТРОБУДКОМПЛЕКТ» 
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

*- розраховано за даними підприємств 

Частка компанії на ринку аналізованого товару досліджуваних 

підприємств у 2014 році наведена на рис. 3.3. 

 

Рис. 3.3. Частка компанії на ринку аналізованого товару досліджуваних 

підприємств у 2014 році, %* 

*- розраховано за даними підприємств 
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Таким чином, якщо умовно  обрати градацію 2 ≤Pс≥6, то серед лідерів у 

частці компанії на ринку аналізованого товару досліджуваних підприємств у 

2014 році були такі підприємства, як ТОВ «МЕТРОБУДКОМПЛЕКТ» (7%), 

ВАТ «СТАЙКИ-КЕРАМIК» (6%), ПАТ «Білоцерківський завод ГТВ» (6%) та 

ВАТ «РОСАВА» (6%). Це означає, що дані підприємства більш ефективно 

можуть впливати на ситуацію на ринку і отримувати позитивні для себе 

економічні ефекти. Щодо підприємств з меншою часткою, що до них належить 

АТ «Вертопак гостомельський склозавод» (2%). 

Також, не менш важливим є показник частки імпортованих 

підприємством товарів у загальному імпорті товару на даний ринок (Pсi). 

 

Pсi=RiRmi,      (3.4) 

 

Таке співвідношення показує ступінь впливу імпортної політики 

підприємства на загальний імпорт товарів на ринок. Отже, саме цей коефіцієнт 

вказує на те, наскільки попит на імпортні товари з боку підприємства впливає 

на загальний імпорт товарів (ресурсів) на внутрішній ринок. У даному випадку 

чим більша частка від загального імпорту товарів на ринок складає частка 

аналізованого підприємства тим більший вплив попиту на даний ринок з боку 

підприємства і вища залежність компанії від такого імпорту, що потенційно 

може спричинити негативній вплив на результати зовнішньоекономічної 

діяльності компанії через зростання залежності компанії від менш 

прогнозованих і передбачуваний зовнішніх чинників. Показник може приймати 

значення від 0 до 1 (від 0% до 100%) [36]. 

Частка імпортованих підприємством товарів у загальному імпорті товару 

на даний ринок наведена у табл. 3.4. 

Таким чином, аналізуючи дані таблиці 3.6 можемо виокремити найбільш 

позитивну динаміку частки імпортованих підприємствами товарів у загальному 

імпорті товару на даний ринок. Так найбільшу частку та позитивну динаміку 

займали такі підприємства, як ВАТ «РОСАВА», де даний показник зріс з 0,05 у 
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2010 році до 0,06 – у 2014 році, а до підприємств з найменшою часткою 

віднесемо ПАТ «Броварський завод пластмас» та ТОВ 

«МЕТРОБУДКОМПЛЕКТ», де даний показник був найменшим і незмінним 

протягом усього досліджуваного періоду і становив 0,01. 

Таблиця 3.4 

Частка імпортованих підприємством товарів у загальному імпорті товару 

на даний ринок* 

№ 

з/п 
Назва підприємства 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 
ПАТ «Броварський завод 

пластмас» 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

2 
ПАТ «Білоцерківський 

завод ЗБК» 
0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 

3 ПрАТ «СВС-ДНІПРО» 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 

4 ВАТ «РОСАВА» 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 

5 
ПАТ «Білоцерківський 

завод ГТВ» 
0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 

6 ПАТ «ІРПІНЬМАШ» 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

7 
ВАТ «СТАЙКИ-

КЕРАМIК» 
0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 

8 

АТ «Вертопак 

гостомельський 

склозавод» 

0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 

9 
ТОВ 

«УКРПРОМСВІТЛО» 
0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 

10 

ТОВ 

«МЕТРОБУДКОМПЛЕКТ

» 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

*- розраховано за даними підприємств 

 

Частка імпортованих підприємством товарів у загальному імпорті товару 

на даний ринок у 2014 році зображена на рис. 3.4. 

Отже, якщо умовно  обрати градацію 1 ≤Pсi≥5, то серед лідерів у частці 

імпортованих підприємством товарів у загальному імпорті товару на даний 

ринок у 2014 році були ТОВ «УКРПРОМСВІТЛО» (5%), ВАТ «РОСАВА» (6%) 

та ПрАТ «СВС-ДНІПРО» (5%). Величина впливу попиту на дані ринки з боку 

цих підприємств свідчить про їх залежність від імпорту. Серед аутсайдерів 

спостерігаємо ТОВ «МЕТРОБУДКОМПЛЕКТ» (1%) та ПАТ «Броварський 

завод пластмас» (1%). 
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Рис. 3.4. Частка імпортованих підприємством товарів у загальному 

імпорті товару на даний ринок у 2014 році, %* 

*- розраховано за даними підприємств 

Таким чином, проведений кількісний аналіз свідчить про те, що найбільш 

ефективно застосовують економічну дипломатію та залежні від неї ВАТ 

«РОСАВА», ПАТ «Білоцерківський завод ГТВ» та СВС «Дніпро». 

Отже, дослідивши можливість застосування кількісного аналізу 

ефективності застосування інструментарію економічної дипломатії 

досліджуваними підприємствами пропонуємо ще додаткову загальну якісну 

оцінку стану підприємства на ринку. 

Критерії якісної оцінки стану підприємства на ринку основані на таких 

групах показників: ринкові критерії, комерційні критерії, зовнішні й екологічні 

критерії, виробничі критерії та інноваційні критерії (див табл. 3.5) 

Таблиця 3.5 

Оцінка стану підприємства на ринку за якісними критеріями* 

№ з/п Критерій 
Допустимі бали 

оцінки 

1 2 3 

І Ринкові критерії 

1 Конкурентоспроможність підприємства 0-5 

1 

2 

5 

6 

4 

2 

4 

2 

5 

1 

0 1 2 3 4 5 6 7

ПАТ «Броварський завод пластмас» 

ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» 

ПрАТ «СВС-ДНІПРО» 

ВАТ «РОСАВА» 

ПАТ «Білоцерківський завод ГТВ» 

ПАТ «ІРПІНЬМАШ» 

ВАТ «СТАЙКИ-КЕРАМIК» 

АТ «Вертопак гостомельський склозавод» 

ТОВ «УКРПРОМСВІТЛО» 

ТОВ «МЕТРОБУДКОМПЛЕКТ» 
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Продовження табл. 3.5 

1 2 3 

2 Стан галузі, до якої належить підприємство 0-5 

3 
Пропозиція на споживчому ринку на продукцію та послуги, що 

реалізовує підприємство 
0-5 

4 Специфічність продукції та послуг 0-5 

ІІ Зовнішні й екологічні критерії 

1 Правове забезпечення діяльності 0-5 

2 Громадська позиція підприємства 0-5 

3 Негативний вплив на виробничі процеси шкідливих продуктів 0-5 

4 Рівень зайнятості населення 0-5 

5 Можливе удосконалення законодавства 0-5 

ІІІ Комерційні критерії 

1 Інвестиції у нові продукти підприємства 0-5 

2 Перспективний річний розмір чистого прибутку 0-5 

3 Перспективна норма чистого дисконтованого прибутку 0-5 

4 Внутрішня норма доходу 0-5 

5 
Економічна ефективність інноваційних реалізованих на 

підприємстві проектів 
0-5 

6 
Термін окупності інноваційних реалізованих на підприємстві 

проектів 
0-5 

7 Стабільності надходження доходів 0-5 

8 Можливі податкові пільги 0-5 

9 Період утримання продукції на ринку 0-5 

10 Залучення позикового капіталу 0-5 

11 Фінансовий ризик 0-5 

IV Виробничі критерії 

1 Доступність сировини 0-5 

2 
Технологічні інновації для здійснення інноваційних реалізованих 

на підприємстві проектів 
0-5 

3 Виробничий потенціал 0-5 

4 Рециклінг відходів 0-5 

5 Додаткові виробничі потужності (потреба) 0-5 

V Інноваційні критерії 

1 Відомості про потенціал росту 0-5 

2 
Можливість застосування результатів інноваційних проектів у 

майбутніх розробках 
0-5 

3 Інноваційність продукції, що виробляє підприємство 0-5 

4 Інноваційне покращення існуючих продуктів 0-5 

*- власна розробка автора 

Ранжування пропонуємо здійснювати згідно балів від 0 до 5, де 0 – дуже 

погано, 1 – погано, 2 задовільно, 3 – добре, 4 – дуже добре, 5 – відмінно. 

Отже здійснимо якісну оцінку стану підприємства на ринку, 

використовуючи вищеописані в табл. 3.7 критерії. 
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З метою оптимізації даного аналізу проведемо скорочення назв 

досліджуваних підприємств, де кожному з них буде присвоєно порядковий 

номер: 

№ 1 – ПАТ «Броварський завод пластмас»; 

№ 2 – ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК»; 

№ 3 – ПрАТ «СВС-ДНІПРО»; 

№ 4 – ВАТ «РОСАВА»; 

№ 5 – ПАТ «Білоцерківський завод ГТВ»; 

№ 6 – ПАТ «ІРПІНЬМАШ»; 

№ 7 – ВАТ «СТАЙКИ-КЕРАМIК»; 

№ 8 – АТ «Вертопак гостомельський склозавод»; 

№ 9 – ТОВ «УКРПРОМСВІТЛО»; 

№ 10 – ТОВ «МЕТРОБУДКОМПЛЕКТ». 

Оцінка стану досліджуваних підприємств на ринку за якісними 

критеріями подана у табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 

Оцінка стану досліджуваних підприємств на ринку за якісними 

критеріями* 

№ 

з/п 
Критерій 

Підприємства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

І Ринкові критерії 

1 
Конкурентоспроможність 

підприємства 
2 2 5 5 4 2 4 4 3 

2 
Стан галузі, до якої належить 

підприємство 
3 3 4 4 5 2 4 4 4 

3 

Пропозиція на споживчому 

ринку на продукцію та 

послуги, що реалізовує 

підприємство 

3 2 5 5 5 3 3 3 4 

4 
Специфічність продукції та 

послуг 
4 4 4 5 5 2 3 3 3 

ІІ Зовнішні й екологічні критерії 

1 
Правове забезпечення 

діяльності 
3 2 4 4 4 2 2 3 4 

2 
Громадська позиція 

підприємства 
3 3 4 5 4 2 3 3 3 

3 
Негативний вплив на виробничі 

процеси шкідливих продуктів 
3 3 5 4 5 3 4 3 4 
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Продовження табл. 3.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 Рівень зайнятості населення 3 3 5 5 5 2 3 3 4 

5 
Можливе удосконалення 

законодавства 
3 4 5 4 5 3 4 3 3 

ІІІ Комерційні критерії 

1 
Інвестиції у нові продукти 

підприємства 
2 4 4 4 5 2 4 4 5 

2 
Перспективний річний розмір 

чистого прибутку 
3 3 5 5 4 2 4 3 4 

3 
Перспективна норма чистого 

дисконтованого прибутку 
3 1 5 4 4 3 4 3 3 

4 Внутрішня норма доходу 4 2 5 5 5 2 4 3 4 

5 

Економічна ефективність 

інноваційних реалізованих на 

підприємстві проектів 

3 2 4 4 5 2 3 3 3 

6 

Термін окупності 

інноваційних реалізованих на 

підприємстві проектів 

3 3 4 5 4 3 3 2 4 

7 
Стабільності надходження 

доходів 
3 3 4 5 4 3 4 3 3 

8 Можливі податкові пільги 4 4 4 4 5 3 2 3 1 

9 
Період утримання продукції 

на ринку 
4 4 4 5 5 2 3 2 4 

10 
Залучення позикового 

капіталу 
4 3 5 4 5 2 4 3 3 

11 Фінансовий ризик 4 4 4 5 5 3 4 3 1 

IV Виробничі критерії 

1 Доступність сировини 2 4 5 5 5 3 4 3  

2 

Технологічні інновації для 

здійснення інноваційних 

реалізованих на підприємстві 

проектів 

3 4 4 4 5 3 3 4 3 

3 Виробничий потенціал 3 4 5 5 5 2 4 3 3 

4 Рециклінг відходів 4 3 5 4 4 3 2 4 3 

5 
Додаткові виробничі 

потужності (потреба) 
3 4 5 5 4 4 4 3 3 

V Інноваційні критерії 

1 Відомості про потенціал росту 2 3 4 4 5 3 3 3 2 

2 

Можливість застосування 

результатів інноваційних 

проектів у майбутніх 

розробках 

3 4 4 5 5 3 3 4 3 

3 
Інноваційність продукції, що 

виробляє підприємство 
3 3 5 4 5 3 3 3 3 

4 
Інноваційне покращення 

існуючих продуктів 
4 4 4 5 4 3 3 4 2 

Загальний бал 91 92 130 132 135 75 98 92 89 

*- власна розробка автора 

Отже, як показало якісне дослідження стану досліджуваних підприємств 

на ринку, то серед них ми бачимо ПрАТ «СВС-ДНІПРО», ВАТ «РОСАВА», ПАТ 

«Білоцерківський завод ГТВ» та ВАТ «СТАЙКИ-КЕРАМIК». З чого випливає, 
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що ці підприємства мають значний потенціал як на внутрішніх, так і на 

зовнішніх ринках. 

У сучасних умовах господарювання перед українськими підприємствами, 

особливо тими, що здійснюють економічну дипломатію, особливого значення 

набуває напрямок орієнтований на активізацію їх  розвитку, що вимагає 

застосування стратегічного планування, прогнозування, програмно-цільового 

управління. Вибір пріоритетних напрямів програмно-цільового впливу, 

механізмів їх реалізації та контролю є одним з проблемних питань стабільного 

розвитку українських компаній. 

Матриця оптимального вибору стратегії дипломатичної поведінки (табл. 

3.7.) передбачає вибір стратегій ринкової ніші (стратегія орієнтації на зовнішні 

ринки, опортуністична стратегія та стратегія інноваційних змін), пасивних 

наступальних стратегій (стратегія «випереджувальних ударів», стратегія 

диференціації та стратегія очікувань) та активних наступальних стратегій 

(стратегія «кидання виклику», стратегія цінового лідерства та імітаційна 

стратегія). Заходами впровадження стратегій є:  

 стратегічне управління інноваційними процесами за допомогою 

міжнародного досвіду (стратегія послідовника або лідера) та сучасних 

концепцій стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю, 

зокрема це Future Step, концепція ресурсної теорії, концепція організації, що 

розвивається, концепція «блакитного океану»;  

 створення зразків нової продукції;  

 управління науково-технічним прогресом підприємства та здійснення 

технічного переоснащення у відповідності до вимог новітніх технологій;  

 сучасні методи управління;  

 системи контролю якості,  сертифікації продукції; системи логістики 

(процесні інновації), впровадження ресурсозберігаючих (технологія No-Till);  

 посилення міжнародних зв’язків підприємств, що передбачає 

апробацію та введення дипломатичної поведінки;  
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 забезпечення якісного супроводу зовнішньоекономічної діяльності 

шляхом участі персоналу в лекціях, семінарах і тренінгах, що захищає 

підприємство від помилок при здійсненні міжнародних відносин.  

Таблиця 3.7 

Матриця оптимального вибору стратегії дипломатичної поведінки * 

Рівень 

зовнішньо-

екномічного 

потенціалу 

підприємства 

Високий 
Стратегія ринкової 

ніші 

Пасивна 

наступальна 

стратегія 

Активна 

наступальна 

стратегія 

Середній 
Стратегія орієнтації 

на зовнішні ринки 

Стратегія 

«випереджувальних 

ударів» 

Стратегія 

«кидання 

виклику» 

Задовільний 
Опортуністична 

стратегія 

Стратегія 

диференціації 

Стратегія 

цінового 

лідерства 

Низький 
Стратегія 

інноваційних змін 
Стратегія очікувань 

Імітаційна 

стратегія 

 
Низька Середня Висока 

Інвестиційна привабливість бізнесу 

*- власна розробка автора 

Заходами щодо впровадження даних стратегій мають стати: стратегічне 

управління інноваційними процесами за допомогою міжнародного досвіду 

(стратегія послідовника або лідера) та сучасних концепцій стратегічного 

управління зовнішньоекономічною діяльністю, зокрема це FutureStep, 

концепція ресурсної теорії, концепція організації, що розвивається, концепція 

«блакитного океану»; створення зразків нової продукції; управління науково-

технічним прогресом підприємства і відповідно здійснення технічного 

переоснащення у відповідності до вимог новітніх технологій; сучасні методи 

управління;  системи контролю якості,  сертифікації продукції; системи 

логістики (процесні інновації), впровадження ресурсозберігаючих таких, як 

технологія No-Till; посилення механізації підприємств, що передбачає 

апробацію та введення в експлуатацію комплексу машин; забезпечення якісного 

супроводу шляхом участі персоналу у лекціях, семінарах та тренінгах, що 

унебезпечують підприємство від помилок при здійсненні ЕД. 

При виробленні структури управління зовнішньоекономічною діяльністю 

та інвестиційною привабливістю українських підприємств  слід спроектувати та 
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розробити ієрархічну структуру підвищення інвестиційної привабливості, яку 

зображено у табл. 3.8. 

Таблиця 3.8 

Ієрархічна структура управління інноваційною привабливістю українських 

підприємств при здійсненні ЕД 

Шифр 

роботи 
Назва роботи 

1 2 

1 Управління фінансами 

1.1. Залучення власних фінансових ресурсів 

1.2. Раціональне розміщення основних і обігових фондів 

1.3. Своєчасні розрахунки з партнерами 

1.4. Ефективне управління капіталом 

1.5. Управління фінансовою стійкістю 

1.6 Проведення санації 

1.7. Управління прибутковістю 

2 Управління економічним станом 

2.1. Переважання зростання виручки над ростом витрат 

2.2. Підвищення конкурентоспроможності 

2.3. Стратегічне управління 

2.4. Підвищення рівня забезпеченості основними виробничими фондами 

3 Огранізаційне управління 

3.1. Вибір форми господарювання 

3.2. Вибір оптимальних організаційних структур 

3.3. Створення нормативно-методичного забезпечення 

3.4. Впровадження програм та проектів розвитку 

4 Управління персоналом 

4.1. Організація ефективної кадрової політики 

4.2. Самонавчання та саморозвиток 

4.3 Проведення оцінки персоналу 

4.4. Застосування дієвого механізму мотивації 

5. Управління іміджем 

5.1 Визначення зацікавлених осіб 

5.2. Формування набору критеріїв 

5.3. Розробка бажаного образу 

5.4. Розробка плану заходів 

5.5. Розробка бренду 

5.6. Контроль результатів 

6. Постачальницько-збутове управління та управління маркетингом 

6.1. Вивчення наявних зовнішніх ринків збуту 

6.2. Пошук і освоєння нових зовнішніх ринків збуту виробленої продукції 

6.3. Вивчення та оцінка попиту на продукцію на зовнішніх ринках 

6.4. Вибірвигідних зовнішніх каналів реалізації продукції 

Продовження табл. 3.8 

1 2 

6.5. Обґрунтування цінової політики на продукцію, що реалізовується на зовнішніх 
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ринках 

6.6. Пошук контрагентів з нижчою вартістю перевезень та послуг 

6.7. Створення маркетингових служб для просування продукції 

7. Управління виробництвом 

7.1. Підвищення виробничих потужностей 

7.2. Збільшення продуктивності праці 

7.3. Впровадження нових технологій у виробництво 

7.4. Контроль за якістю продукції 

7.5. Збільшення виробництва 

7.6. Плануванняобсягів виробництва 

7.7. Зниженнясобівартості 

8. Інноваційне управління 

8.1. Створення зразків нової продукції 

8.2. Управління  з урахуванням НТП 

8.3. Здійснення механізації 

8.4. Технологічний супровід 

8.5. Виробництво стандартизованої продукції 

*- власна розробка автора 

 

Також виробляючи структуру управління інноваційною привабливістю 

українських підприємств при здійсненні ЕД, слід приділити увагу поєднанню 

між собою елементів для опису технологічної залежності окремих робіт і етапів 

майбутніх проектів, тобто сіткового планування, основним плановим 

документом якого є сітковий графік (рис. 3.5.). 

За допомогою такої сіткової моделі українське підприємство має 

можливість детально проаналізувати всі заходи та роботи, передбачені раніше 

та внести покращення в ієрархічну структуру ще до початку її реалізації, на 

основі чого виробити ефективну структуру управління зовнішньоекономічною 

діяльністю. 

Продовжуючи таким чином, одержимо залежність вартості робіт від його 

тривалості. На підставі WBS-структури будується графік відповідальності 

(матриця відповідальності). Він закріплює за елементарними роботами 

конкретних виконавців (табл. 3.9). 

 

 

 

 



155 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, здійснивши кількісну оцінку ефективності інструментарію 

економічної дипломатії в підприємницькій діяльності ми застосовували два 

аспекти: внутрішньо економічний та зовнішньоекономічний. Проведений 

кількісний аналіз свідчить про те, що найбільш ефективно застосовують 

економічну дипломатію та залежні від неї ВАТ «РОСАВА», ПАТ 

«Білоцерківський завод ГТВ» та СВС «Дніпро». Окрім кількісної оцінки 

проведено додатково якісну оцінку стану підприємства на ринку. Якісне 

дослідження стану досліджуваних підприємств на ринку, дало змогу 

виокремити найбільші підприємства на ринку серед яких ПрАТ «СВС-

ДНІПРО», ВАТ «РОСАВА», ПАТ «Білоцерківський завод ГТВ» та ВАТ 

«СТАЙКИ-КЕРАМIК». З чого випливає, що ці підприємства мають значний 

потенціал як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. 

0 

1 2 

3 4 

5 

6 

7 8 

1 – управління фінансовим станом, 2 – управління економічним станом, 3 – організаційне 

управління, 4 – управління персоналом, 5 – управління іміджем, 6 – постачальницько-збутове та 

управління маркетингом, 7 – управління виробництвом, 8 – інноваційне управління. 

Рис. 3.5. Сіткова модель структури управління інноваційною 

привабливістю українських підприємств при здійсненні ЗЕД* 

*- власна розробка автора 
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Таблиця 3.9 

Матриця відповідальності управління інноваційною привабливістю 

українських підприємств при здійсненні ЕД 

Шифр робіт/Посада Е Б МО МП МТ МЗ І НВК БМ МХ МЗ 

Управління фінансовим 

станом 

1 +           

2       +     

3 + +          

4            

5 +           

6 +           

7            

Управління економічним 

станом 

 

1 +           

2 +           

3 +           

4 +           

Організаційне управління 

 

1   +         

2   +         

3   +         

4   +         

Управління персоналом 

1        +    

2            

3    +        

4    +    +    

Управління іміджем 

1         +   

2         +   

3         +   

4         +   

5         +   

6         +   

Постачальницько-збутове та 

управління маркетингом 

1            

2      +      

3      +      

4      +      

5      +      

6      +      

7     +       

Управління виробництвом 

1           + 

2       +     

3       +     

4       +     

5       +     

6       +     

7       +     

Інноваційне управління 

1       +     

2          +  

3          +  

4          +  

5       +     

*- примітки:  Е – економіст; Б – бухгалтер; МО – менеджер з організації; МП – менеджер по 

персоналу; МТ – маркетолог; МЗ – менеджер зі збуту; І – інженер; НВК – начальник відділу кадрів; 

БМ – бренд-менеджер; МХ – механік; МЗ – Менеджер по закупівлям; МФ – Менеджер по фінансам. 

*- власна розробка автора 
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При виробленні структури управління зовнішньоекономічною діяльністю 

та інвестиційною привабливістю українських підприємств спроектовано 

ієрархічну структуру підвищення їх інвестиційної привабливості, що значно 

сприятиме здійсненню ними економічної дипломатії. 

 

3.2. Удосконалення інструментів економічної дипломатії українських 

компаній в умовах міжнародного бізнесу 

 

На сьогодні перед українським бізнесом стоять головні питання – 

виживання в сучасних нелегких умовах, забезпечення якості продукції та вихід 

на зовнішні ринки. Останнє питання є вкрай важливим оскільки вирішивши 

його підприємство зможе значно збільшити свої прибутки та піднімати тим 

самим економіку України в цілому. Відомо, що вихід українських 

товаровиробників на міжнародні ринки неможливий без дієвого державного 

сприяння. 

Зовнішньоекономічна діяльність є важливою частиною господарської 

діяльності всіх учасників ринкових відносин. В умовах планової системи 

господарювання зовнішньоекономічні зв’язки здійснювалися лише на 

державному рівні, підприємства ж були позбавлені можливості самостійного 

виходу на зовнішній ринок. У нових економічних умовах господарювання 

вітчизняні підприємства нарешті отримали право самостійного здійснення 

експортно-імпортних операцій. Проте з отриманням можливості експорту  

продукції за кордон українські виробники зіткнулися з іншою проблемою – 

розробкою механізмів адаптації, які б сприяли достатній гнучкості в поведінці 

суб’єктів господарювання на зовнішньому ринку та прийнятті ними 

ефективних управлінських рішень [92]. 

В другому розділі нашого дослідження, під час анкетування нами 

визначено, серед яких: лобіювання економічних інтересів; отримання 

державних субсидій; круглі столи за участю представників державної влади, 

професійних дипломатів та представників крупного бізнесу; супровід 
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торговельних делегацій компаній представниками МЗС; підтримка різних 

підприємницьких ініціатив державними органами; участь у роботі  відділів з 

економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ ЗДУ; 

економічні санкції. 

Отже, аналізуючи вищеописані інструменти, можна зробити висновок, що 

майже всі вони залежать від державного сприяння. Так, на сьогодні в Україні 

існують проблеми виходу українських підприємств на міжнародні ринки, 

спричинені впливом як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, що представлені у 

табл. 3.10. 

Таблиця 3.10 

Чинники впливу на економічну дипломатію українських підприємств* 

№ 

з/п 
Внутрішні чинники Зовнішні чинники 

1 

Порівняно з нормами міжнародної 

практики у сфері управління 

експортною діяльністю, українське 

законодавство в цій сфері є мінливим та 

недосконалим 

Протягом останніх років, конкуренція на 

міжнародному ринку стрімко зростає 

2 

Низька конкурентоспроможність 

вітчизняної промислової продукції, 

призначеної для експорту 

Наслідком впровадження у виробництво 

провідними підприємствами світу 

інноваційних технологій є підвищення 

вимог споживачів до якості продукції 

3 

Українські підприємства не в змозі 

інвестувати проекти, орієнтовані на 

експорт, оскільки фінансовий стан 

більшості підприємств важкий 

Розвинені країни підтримують своїх 

експортерів за кордоном, а також 

використовують нові форми протекціонізму 

4 

Вітчизняні системи сертифікації та 

контролю якості не достатньо 

пристосовані до вимог споживчих і 

екологічних характеристик продукції, 

яка реалізується на міжнародному 

ринку 

Збереження елементів дискримінації 

українських експортерів за кордоном; 

низький світовий рейтинг надійності 

України для кредитів та інвестицій, що 

ускладнює використання іноземних 

фінансових ресурсів для розвитку 

зовнішньоекономічного потенціалу країни 

5 

Більшість українських підприємців не 

мають достатнього рівня знань у сфері 

зовнішньоекономічного законодавства 

Політика української інтеграції в напрямі 

міжнародної економічної інтеграції не є 

ефективною 

*- складено автором на основі [64] 

Таким чином, характеризуючи чинники, описані в табл. 3.1 насамперед 

українським підприємствам необхідно звернути увагу на вирішення проблем, 

пов’язаних з внутрішніми чинниками. Щодо зовнішніх, то вони повинні 

потрапити в поле зору органів української влади. 
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Отже, перейдемо до питань удосконалення інструментів економічної 

дипломатії українських компаній в умовах глобальної підприємницької 

діяльності. 

У діяльності організацій регулюючий вплив на об’єкти управління 

здійснюється за допомогою спеціальних засобів та прийомів, а саме [61]: 

доведення планових завдань; економічне та моральне стимулювання; 

матеріальна відповідальність; проведення нарад; оголошення наказів та 

розпоряджень; організаційне регламентування та нормування. 

Виділяючи структуру методів управління економічною дипломатією в 

міжнародній підприємницькій діяльності, пропонуємо їх широку класифікацію, 

яка передбачає їх розподіл за наступними класифікаційними ознаками:  з 

позицій закону – правові та не правові; за напрямом впливу – адміністративні та 

психологічні; з позицій впливу суб’єкта управління на об’єкт управління – 

прямого впливу та непрямого впливу; за масштабом застосування – 

загальносистемні та локальні; з точки зору організації управління – одноосібні, 

колегіальні, колективні, комбіновані та регламентарні методи; з позицій 

науковості – пізнання (пізнавально-програмуючі) та впливу (організаційно-

регулюючі); з позицій мотивації управлінської діяльності – заохочення, 

переконання та примусу; з позицій комплексності – загальні (нормативно-

правові, адміністративні, соціально-психологічні (пропагандистські) та 

економічні) та спеціальні – стратегічне планування; за функціональним 

призначенням – нормативно-правові, адміністративні (організаційно-

розпорядчі), економічні та соціально-психологічні; за функціональними 

площинами – планування, організації, стимулювання та контролю;за формою 

впливу – кількісні та якісні (рис. 3.6). 

Застосування визначеної системи методів економічної дипломатії в 

міжнародній підприємницькій діяльності, здійснюється за допомогою 

специфічних засобів, способів та прийомів впливу. 
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Слід також звернутися до форм управління економічною дипломатією в 

міжнародній підприємницькій діяльності, які визначаємо її як дію чи діяльність 

органу влади, чи підприємства у здійсненні економічної дипломатії в межах 

Пізнання (пізнавально-

програмуючі) 

Впливу (організаційно-

регулюючі) 

За функціональним 

призначенням 

Методи управління 

економічною 

дипломатією в дяльності 

суб’єктів міжнародного 

бізнесу 

З позицій мотивації 

управлінської 

діяльності 

Заохочення 

Переконання 

Примусу 

З позицій науковості 

Спеціальні  

Загальні 

З позицій комплексності 

Адміністративні 

Правові 

Економічні 

Пропагандистські 

З позицій закону 

Формалізовані 

Неформальні 

За напрямом  

впливу 

Адміністративні  

Психологічні 

З позицій впливу суб’єкту 

на об’єкт управління 

Не прямі 

Прямі 

Локальні (залежно 

від сфери 

управління) 

За масштабом 

застосування 

Загальносистемні 

Контролю 

Стимулювання 

Планування 

Організації 

За функціональними 

площинами 

З точки зору організації 

управління 

Одноосібні 
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Рис. 3.6 Методи управління економічною дипломатією в діяльності 

суб’єктів міжнародного бізнесу * 

*- власна розробка автора 
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його управлінської компетенції, яка виражається діями конкретних посадових 

осіб, що наділені управлінськими повноваженнями, є зовнішнім вираженням 

змісту управлінської діяльності і виражається юридичним та неюридичним 

(матеріально-технічним та організаційним) змістом, та слугує для досягнення 

цілей та мети управлінської діяльності – забезпечення національних інтересів 

держави та підприємства у зовнішньоекономічній сфері. 

Особливості застосування методів управління економічною дипломатією 

в міжнародній підприємницькій діяльності наведемо в табл. 3.11. 

Таблиця 3.11 

Особливості застосування методів управління економічною в діяльності 

суб’єктів міжнародного бізнесу * 

№ 

з/п 

За сферою 

застосування 
Назва методу Застосування 

1 2 3 4 

1 
За масштабом 

застосування 

Планування 
При здійсненні планування комунікацій у 

зовнішньоекономічній діяльності підприємства 

Організації 
Організація переговорів при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

Контролю 
Контроль з боку держави,  суспільства та 

підприємства за процесами ЕД 

Стимулювання 
Стимулювання підприємств з боку державних 

органів щодо здійснення ЕД 

Психологічні 

Морально-психологічний клімат в 

дипломатичному середовищі підприємств, країни 

та на міжнародному рівні 

Опитування 

Інтерв’ювання 

Соціологічні дослідження процесів ЕД 

підприємства 

2 

З позицій 

впливу 

суб’єкта на 

об’єкт 

Підготовки та 

прийняття рішень 

Здійснення управління справ під час ЕД щодо 

прийняття окремих рішень 

Планування 

Планування роботи підприємств щодо 

зовнішньоекономічної діяльності та розробка 

програм та проектів у сфері ЕД 

Організації 
Виконання програм, нормативно-правових актів 

та здійснення управління під час ЕД 

Контролю 
Здійснення усестороннього контролю за 

процесам ЕД підприємств 

Підтримки 

управлінської 

діяльності 

Мотиваційні та стимулюючі методи, що 

допомагають у супроводі та підтримці 

управлінських дій під час ЕД 
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Продовження табл 3.11 

1 2 3 4 

3 

З точки зору 

організації 

управління 

Одноосібний 
Прийняття рішень стосовно процесів ЕД 

керівником підприємства 

Колегіальний 
Прийняття рішень стосовно процесів ЕД радою 

директорів 

Колективний 
Прийняття рішень стосовно процесів ЕД 

колективом 

Комбінований 
Прийняття рішень стосовно процесів ЕД 

кількома органами управління підприємством 

Регламентарний 

Методи, що основуються на процедурах 

прийняття управлінських рішень стосовно 

процесів ЕД 

4 
Згідно стилю 

управління 

Демократичні 
Рішення стосовно процесів ЕД приймаються 

враховуючи думку працівників і громадськості 

Диктаторські 
Рішення стосовно процесів ЕД приймаються без 

врахування думки працівників і громадськості 

5 
З позицій 

закону 

Правові 
Шляхом застосування законів та нормативно-

правових актів ЕД 

Не правові 
Шляхом застосування психологічних та 

соціальних прийомів ЕД 

6 

З позицій 

мотивації 

управлінської 

діяльності 

Заохочення 
Стимулювання управлінської діяльності шляхом 

преміювання дипломатичних працівників 

Переконання 
Шляхом роз’яснення та обговорення рішень у 

сфері ЗЕД і ЕД 

Примусу 
Шляхом застосування примусових заходів 

адміністративного характеру 

7 
З позицій 

науковості 

Пізнання 

Проведення конференцій, написання наукових 

робіт, що включає такі наукові категорії як 

аналіз, синтез, індукція, дедукція та моделювання 

стосовно ЕД 

Впливу 
Організації та регулювання зовнішньої політики 

підприємства 

8 
З позицій 

комплексності 

Правові 

Підготовка та прийняття нормативно-правових 

актів стосовно зовнішньополітичної діяльності 

підприємства та економічної дипломатії 

Адміністративні 
Засоби впливу на діяльність дипломатичних 

працівників 

Соціально-

психологічні 

Поширення інформації стосовно стану 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства та 

здійснення ЕД 

Економічні Безпосередньо економічна дипломатія 

Цільове 

програмування 

Програми та стратегії розвитку у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

Бюджетування 

Фінансування програм та заходів зовнішньої 

політики України та підтримка підприємств, що 

здійснюють ЕД 

Інформування 

Упровадження програмного забезпечення у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

що здійснює ЕД 

*- власна розробка автора 
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Удосконалення потребує також інфраструктура українського бізнесу, до 

якої входять: елементи зовнішнього середовища; ринки: ресурсні (засоби 

виробництва, робочої сили, фінансів, інформації та ін.) та збутові; інститути 

(державні та фінансово – кредитні) та агенти (великий бізнес, середній та малий 

бізнес); суспільні відносини (правові, соціально-культурні, політичні); 

релевантні соціально-економічні процеси та явища (економічна кон’юнктура, 

екологія, злочинність, НТП, структура економіки); система державної 

підтримки підприємства. 

Чи не найголовнішим у сприянні розвитку економічної дипломатії 

українських копаній, на нашу думку, є сприяння розвитку інноваційної 

інфраструктури. 

Механізм державної підтримки українського бізнесу та розвитку 

інноваційної інфраструктури передбачає участь держави у розробленні та 

реалізації політики розвитку підприємства, що орієнтована на [10]: 

 запровадження сприятливих умов для залучення інвестицій у 

пріоритетні галузі економіки України для створення нових робочих місць; 

 розвиток інфраструктури; 

 збільшення виробництва високоякісних вітчизняних товарів і послуг; 

 створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової 

інфраструктури; 

 збільшення обсягів виробництва; 

 вирішення соціальних проблем; 

 розвиток загальноекономічної діяльності; 

 зростання доходів Бюджету; 

 збільшення реальних прибутків, зайнятості, підвищення рівня 

соціального захисту громадян. 

Механізм державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності бізнесу 

та розвитку інноваційної інфраструктури, що поданий на рис. 3.7 включає 

законодавче, фінансове, некомерційне забезпечення та сприяння 
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зовнішньоекономічній діяльності. В систему сприяння зовнішньоекономічній 

діяльності входять пільгове кредитування, податкове регулювання, пряме 

бюджетне фінансування, система держзамовлень та державне страхування 

позик. 
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Рис. 3.7. Механізм державної підтримки зовнішньоекономічної 

діяльності підприємництва та розвитку інноваційної інфраструктури*  

*- власна розробка автора 
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На нашу думку, органами влади необхідно терміново вжити заходів щодо 

податкового регулювання зовнішньоекономічної діяльності та розвитку 

інноваційної інфраструктури, оскільки ігнорування проблем може призвести до 

занепаду як бізнесу України, так і національної економіки. Серед заходів 

пропонуємо наступні: 

 посилення ефективності розподілу витрат, що пов’язані з системою 

адміністрування податків і зборів, а також митних зборів; 

 забезпечення стабільності і передбачуваності фіскальної системи 

України, що має призвести до дотримання принципів оподаткування; 

 вдосконалення і утримання стабільного нормативно-правового 

забезпечення й усунення суперечливості окремих законодавчих норм щодо 

зовнішньоекономічної діяльності; 

 посилення раціональності системи податкових пільг з метою 

унеможливлювання ухиляння від сплати податків; 

 усунення розбіжностей між митним, податковим і бухгалтерським 

обліком. 

Для рoзробки та реалізації ефективнoї державнoї політики стимулювання 

зовнішньоекономічної діяльності слід забезпечити впрoвадження 

інституційних, oрганізаційних, а також фінансoвих засобів, до яких відносяться 

[2]: 

 оптимізація тoварної структури експoрту та імпорту, спрямoваної на 

нарoщення частки прoдукції з висoким рівнем дoданої вартoсті. Цього мoжна 

дoсягти шляхoм стимулювання рoзвитку наукомістких та висoкотехнологічних 

виробництв; 

 геoграфічна диверсифікація експoрту традиційної українськoї 

прoдукції, що ґрунтується на вивчені пoпиту на зарубіжних ринках та 

виявлення найбільш перспективних з них; 

 запрoвадження сучасних підхoдів до існуючoго механізму 

представництва зовнішньоеконoмічних інтересів держави за кордоном; 
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 стимулювання експoрту за рахунок рoзробки державнoго механізму 

фінансoвої підтримки експoртної діяльнoсті, який містив би в сoбі інструменти, 

як кредитування, гарантування та страхування експoрту; 

 забезпечення кoмплексної інфoрмаційної підтримки усіх без винятку 

суб’єктів зовнішньoекономічної діяльності; 

 детальна розрoбка механізму результатів наукoво-дoслідницьких та 

дoслідницько-конструкторських розробок, а також налагoдження випуску 

нових висoкотехнологічних видів вітчизняної прoдукції з метoю їх пoдальшої 

реалізації на зoвнішніх ринках; 

 ствoрення сприятливих умoв для залучення інвестицій в екoноміку 

України з метою мoдернізації експортоорієнтованих виробництв; 

 удoсконалення законодавства щодо підтримки підприємств – 

експортерів під час здійснення зовнішньоторгових операцій; 

 надання державної підтримки вітчизняних товаровиробників для участі 

у міжнародних виставках та ярмарках; 

 удoсконалення системи сертифікації, управління та контролю якості 

товарі, які експортуються з України; 

 стимулювання рoзвитку вирoбництва та експoрту продукції розвинутих 

високотехнологічних галузей України; 

 державна підтримка розвитку транспортної інфраструктури та 

просування логістичних послуг. 

Для формування правового фіскального поля потрібно системно вирішувати 

три взаємопов`язані задачі: 

1. Перебудувати податкову систему на лаферівських принципах. 

2. Створити прозору, стабільну систему законодавства,яка б 

відповідала міжнародними стандартам та не мала внутрішніх суперечностей 

економічної доцільності, або, власне кажучи, сформулювати стабільні та 

прозорі правові «правила гри» для всіх суб`єктів ринку. 
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3. Гарантувати безпеку підприємницькій діяльності для суб`єктів 

господарювання різних форм власності. 

Одним з провідних інструментів удосконалення здійснення економічної 

дипломатії українськими підприємствами є в першу чергу фінансове сприяння з 

боку держави, що  повинно включати залучення коштів державного бюджету, 

до якого пропонуємо віднести: а) застосування механізмів кредитування 

експортно-імпортних операцій; б) страхування експортно-імпортних кредитів; 

в) надання державою гарантій. 

Проте, слід пам’ятати, що заходи, які стимулюватимуть експорт 

вітчизняних підприємств із залученням бюджетних коштів, мають відповідати 

міжнародним вимогам, що визначають прийнятий в світовій практиці порядок 

надання державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності. Таким чином, 

формування ефективного механізму державного регулювання експортної 

діяльності українських підприємств потребує вирішення органами державного 

управління завдань, які представлені на рисунку 3.4 [64]. 

До основних заходів з удосконалення державного сприяння проведенню 

економічної дипломатії українськими компаніями пропонуємо віднести 

наступні: 

 забезпечення макроекономічної стабільності та умов для розвитку 

бізнесу, залучення іноземних інвестицій; 

 забезпечення кредитування і страхування зовнішньоекономічної 

діяльності вітчизняних підприємств (державні гарантії); 

 погодження заходів, що приймаються у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств  з зовнішньоекономічними цілями України; 

 широке залучення ділових кіл до стимулювання зовнішньоекономічної 

діяльності та експорту українських підприємств; 

 створення системи інформаційного забезпечення економічної 

дипломатії; 
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 створення системи інформаційного забезпечення економічної 

дипломатії; 

 організація оперативної роботи органів державної влади щодо 

просування української продукції на зовнішні ринки (рис. 3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За державою залишається також формування невід`ємних елементів 

ведення економічної дипломатії: 

Завдання 1 

Завдання 2 

Завдання 3 

Завдання 4 

Завдання 5 

Забезпечення макроекономічної стабільності та умов для 

розвитку підприємництва, залучення іноземних інвестицій 

Забезпечення кредитування і страхування зовнішньо-

економічної діяльності вітчизняних підприємств (державні 

гарантії) 

Погодження заходів, що приймаються у сфері зовнішньо-

економічної діяльності підприємств  з зовнішньоекономічними 

цілями України 

Широке залучення ділових кіл до стимулювання зовнішньо-

економічної діяльності та експорту українських підприємств 

Створення системи інформаційного забезпечення економічної 

дипломатії 

Завдання 6 
Організація оперативної роботи органів державної влади щодо 

просування української продукції на зовнішні ринки. 

Рис. 3.8. Заходи державного сприяння проведенню економічної 

дипломатії українських підприємств* 

*- власна розробка автора 
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 нормативно-правове забезпечення; 

 інституційне забезпечення; 

 функціональні форми державного регулювання та ін. 

Відомо, що в Україні вже функціонує єдиний реєстр суб`єктів бізнесу, 

проте в стадії формування знаходиться єдина система органів державної 

реєстрації. На цей час практично немає обмежень при процесі реєстрації 

суб`єктів підприємницької діяльності. Але досить гострі проблеми існують в 

після реєстраційний період. Створена Ліцензійна палата, за даними якої мають 

місце невідповідності кількості підприємців у статистичних, податкових і 

реєструючих органах. Необхідне створення Єдиного реєстру. Це досить складна 

процедура скасування державної реєстрації, яка призводить до появи в регістрі і 

статистичній звітності великої кількості недіючих підприємств, це ускладнює 

контроль і облік суб`єктів підприємницької діяльності. У зв`язку з цим 

обласними державними адміністраціями був вжитий ряд заходів по введенню в 

дію Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, 

направлених на усунення бар`єрів, які постають на шляху підприємств. Серед 

цих заходів є [62]: 

 скорочення строків державної реєстрації до 3 - 5 днів і спрощення самої 

процедури; 

 змінення в процесі ліцензування і видачі різних дозволів; 

 застосування нових форм оподаткування; 

 впорядкування планових і непланових перевірок фінансово-господарчої 

діяльності підприємців контролюючими органами і ведення журналу реєстрації 

перевірок. 

На наш погляд, необхідно вдосконалювати організаційно-правову систему 

бізнесу і вона повинна спиратися на такі принципи [22, с. 364]: 

 справедливість; 

 ефективність; 

 систематичність; 
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 ясність; 

 доступність; 

 послідовність; 

 прозорість; 

 відповідальність; 

 надійність. 

Проблема розвитку та реалізації потенціалу економічної дипломатії 

бізнесу України вимагає також докорінного поліпшення інформаційного 

забезпечення зовнішньоторговельної діяльності. Першочерговим завданням в 

цьому напрямку є створення системи зовнішньоторговельної інформації. Для 

ефективного функціонування даної системи буде потрібно сформувати 

розгалужену мережу інформаційно-консультативних служб, які змогли б 

забезпечити оперативне надання зовнішньоторговельної інформації у зручній 

для клієнта формі. Серед найбільш актуальних і перспективних проектів в 

галузі інформаційного забезпечення експорту можна виділити наступні [39]: 

 створення Українського інформаційно-консалтингового центру 

сприяння експорту, в якому концентрувалася б повна база даних українських 

підприємств та їх торговельних партнерів з питань комерційних заявок і 

пропозицій, нормативно-правових та законодавчих актів з метою надання 

послуг суб’єктам господарської діяльності в сфері експорту, і який також 

здійснював би моніторинг здійснення експортно-імпортних операцій; 

 створення Українського інформаційного центру СОТ щодо 

стандартизації, сертифікації і технічних бар’єрів у торгівлі, який сприяв би 

поінформованості національних експортерів щодо стандартів і технічних вимог 

до традиційних та потенційно нових українських експортних товарів; 

 створення і розвиток системи інформатизації щодо сучасних досягнень 

української та закордонної науки і техніки, передового виробничого і 

підприємницького досвіду з використанням можливостей науково-дослідних 

центрів та українських закордонних установ. 
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Головними цілями інформаційного напряму діяльності дипломатичних 

представництв, і зокрема їх економічного блоку, є [105]: 

1) інформувати свій уряд про соціально-політичну та економічну 

ситуацію у країні перебування; 

2) інформувати уряд країни перебування про політику, у тому числі 

зовнішньоекономічну, своєї держави. 

У процесі підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів для уряду 

своєї країни, а також переговорів необхідно використовувати всі можливі 

джерела і механізми інформаційного забезпечення. При цьому варто зважати на 

те, що інформація традиційно поділяється на декілька видів [105]: 

1) масова – відомості загально-інформаційного характеру; 

2) документи – персональні дані людей; 

3) офіційна – нормативно-правові акти, документи органів влади, 

державних установ, галузевих відомств та організацій); 

4) звітна – всі дані, які в обов'язковому порядку надаються визначеним 

юридичним і фізичним особам у встановлені терміни; 

5) інформація як товар. 

Питаннями надання інформаційно-консультаційних послуг щодо 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні займаються кілька установ. По-

перше, це Міністерство економічного розвитку і торгівлі, яке надає 

інформаційні послуги в рамках своєї відповідальності на веб-сайті 

www.me.gov.ua, але інформації цього сайту не достатньо, щоб відповісти на 

практичні питання експортерів. По-друге, діє інтернет-портал “Комплексна 

система інформаційно-консультаційної підтримки та розвитку експорту” – 

www.ukrexport.gov.ua, який в режимі он-лайн інформує зовнішні ринки щодо 

українських товарів та послуг. Портал є відкритим та безкоштовним, що 

дозволяє обмінюватись інформацією та знаходити закордонних партнерів не 

лише великим компаніям, але й представникам малого та середнього бізнесу. До 

недоліків цього порталу можна віднести те, що важлива інформація, яка 

міститься на ньому, буває застаріла, складно знаходиться, а певні необхідні дані 
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зовсім відсутні. Крім цього, інформація про законодавче регулювання також 

з’являється із суттєвим відставанням. Тому даний інтернет-портал потребує дій 

щодо підвищення його якості, а саме актуального та своєчасного 

інформаційного наповнення [41]. 

Щодо рівня підприємств, то керівництво повинно всіляко сприяти 

організаційному забезпеченню управління зовнішньоекономічною діяльністю. 

Так, у штаті повинні бути особи, що відповідають за здійснення економічної 

дипломатії. Дані структурні одиниці повинні володіти вміннями ведення 

ділових переговорів з представниками іноземних компаній, володіти 

відповідним набором іноземних мов тощо. 

Також українським підприємствам слід удосконалити роботу щодо 

застосування наступних методів економічної дипломатії: проведення офіційних 

та інших візитів до закордонних компаній та переговорів на рівні керівництва; 

участь у конференціях, нарадах, зустрічах, виставках, ярмарках тощо; 

підготовка і проведення двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів; 

участь у роботі міжнародних компаній, проектів; проведення PR-компаній; 

висловлення компанією власної експертної думки у засобах масової інформації. 

Також зовнішньоекономічна діяльність вітчизняних компаній повинна 

включати наступні прояви економічної дипломатії: представництво компанії на 

міжнародних ринках (конференції, виставки, ярмарки); комунікація з 

міжнародними партнерами; проведення переговорів; відстоювання економічних 

інтересів з міжнародними партнерами; здобуття економічної інформації 

(ринкові дослідження, шпіонаж, шантаж і т.п.); розробка міжнародної 

стратегічної діяльності компанії; захист своїх економічних інтересів; 

презентація своєї компанії світу. 

Щодо безпосередньо інструментів економічної дипломатії, то пропонуємо 

українським компаніям здійснювати роботу щодо вдосконалення наступних 

інструментів: 

 лобіювання економічних інтересів компанії; 
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 проведення круглих столів за участю представників державної влади, 

професійних дипломатів та представників крупного бізнесу; 

 супровід торговельних делегацій компанії представниками МЗС; 

 участь у роботі відділів з економічних питань у складі закордонних 

дипломатичних установ ЗДУ. 

Отже, вищевказані пропозиції удосконалення інструментів економічної 

дипломатії українських компаній в умовах глобальної підприємницької 

діяльності вказують на два вектори, а саме удосконалення державного 

сприяння та на рівні підприємств. Щодо першого рівня, то найбільш 

необхідним є реалізація таких заходів, як: забезпечення макроекономічної 

стабільності та умов для розвитку бізнесу, залучення іноземних інвестицій; 

забезпечення кредитування і страхування зовнішньоекономічної діяльності 

вітчизняних підприємств (державні гарантії); погодження заходів, що 

приймаються у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємств  з 

зовнішньоекономічними цілями України; широке залучення ділових кіл до 

стимулювання зовнішньоекономічної діяльності та експорту українських 

підприємств; створення системи інформаційного забезпечення економічної 

дипломатії; організація оперативної роботи органів державної влади щодо 

просування української продукції на зовнішні ринки. 

Щодо рівня підприємств, то їм необхідно удосконалити роботу щодо: 

проведення офіційних та інших візитів до закордонних компаній та переговорів 

на рівні керівництва; участі у конференціях, нарадах, зустрічах, виставках, 

ярмарках; підготовки і проведення двосторонніх і багатосторонніх 

міжнародних договорів; участі у роботі міжнародних компаній, проектів; 

проведення PR компаній. 

Таким чином, забезпечивши реалізацію вищенаведених заходів українські 

компанії зможуть отримати певні переваги та підвищити рівень  

конкурентоспроможності на міжнародних ринках. Такими перевагами можуть 

бути покращення іміджу та престижу, зростання прибутковості, розширення 
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ринків збуту, розширення інноваційної діяльності, отримання державних 

дотацій та зростання життєвого циклу товару. 

 

3.3. Напрями інтенсифікації економічної дипломатії в Україні 

 

Сьогодні, як ніколи раніше, критерієм успіху економічної дипломатії слід 

вважати не придушення або дискримінацію партнера, а знаходження балансу 

інтересів. У цій системі кожен переслідує власні інтереси, але досягає їх в тій 

мірі, в якій це дозволяє внутрішній потенціал, його можливості. В сучасному 

світі з одного боку, домінує тенденція зниження ролі двосторонніх торгово-

економічних зв'язків, а з іншого – підвищення значення універсального і 

регіонального чинників. У зв'язку з цим головним напрямком української 

економічної дипломатії стає участь в міжнародних організаціях універсального 

і регіонального характеру, різке підвищення питомої ваги та практичної 

значимості постійних представництв України при цих структурах. 

Економізація дипломатичного процесу обумовлена активною участю 

країн у міжнародному поділі праці та тісною інтеграцією національних 

економік у світове господарство в умовах глобалізації. У цьому зв’язку питання 

розвитку економічної дипломатії стають особливо актуальними, тому для 

стійкого розвитку національної економіки необхідно дотримуватися вимог по 

забезпеченню національних інтересів і економічної безпеки країни. Відповідно, 

українські компанії не стоять осторонь міжнародних процесів глобалізації і 

повинні долучатися до транскордонної дипломатії, яка забезпечує при співпраці 

всіх ланок влади і власних амбіцій компанії, посісти гідне місце на світовій 

арені. 

Сьогодні економічна дипломатія стає однією з найбільш важливих 

складових міжнародних відносин, оскільки все частіше використовується у 

державних відносинах для просування комерційних інтересів компанії (групи 

компаній) в іноземній країні. 
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В міру посилення взаємозалежності національних економік і розвитку 

процесів глобалізації зростає число питань і тем переговорів макроекономічної 

дипломатії. Від двох і багатосторонніх переговорів (з митних і торгових 

режимів, захисту інтересів співвітчизників за кордоном) макроекономічна 

дипломатія перейшла до вироблення багатосторонніх правил чіткого 

функціонування світового ринку, забезпечення рівноваги світової економіки і 

все частіше стала втручатися у внутрішньо-економічну політику держав [107]. 

Прикладом ефективної двосторонньої дипломатії стає інвестиційне 

співробітництво, зокрема у формі угод про взаємне сприяння та захист 

капіталовкладень. Усе це обумовлює зростання ролі державних інститутів та 

механізмів підтримки зовнішньоекономічної діяльності, зокрема стимулювання 

експорту і пов’язаних з ним інвестицій в національну економіку [16]. 

В останні роки українські компанії все сильніше прагнуть до виходу на 

міжнародний ринок. Однак крім потужних економічних передумов 

вітчизняному бізнесу за кордоном потрібен і серйозний дипломатичний 

супровід. Завдання економічної дипломатії складаються саме у захисті 

економічних інтересів України, просуванні наших товарів на зовнішньому 

ринку, реалізації вигідних для нас інвестиційних проектів за кордоном і 

залученні іноземних інвестицій в українську економіку, забезпечення пільгових 

або, принаймні, рівноправних умов торгівлі на ринках інших країн [101]. 

Участь значної кількості національних суб'єктів у зовнішньоекономічній 

діяльності обумовлена легкістю комунікацій і пересувань, бажанням політиків і 

підприємців самостійно оцінювати обстановку і діяти в обхід бюрократичних 

структур. Тепер практично кожне відомство і регіон проводять свою 

«зовнішньоекономічну політику» – здійснюють прикордонне співробітництво, 

підписують двосторонні і багатосторонні партнерські угоди, з візитами їздять за 

кордон, обмінюються інформацією, в т.ч. не завжди бажаною для 

розповсюдження. Цей процес в цілому вимагає усесторонньої підтримки. Але, 

для уникнення переважання вузьковідомчих і місницьких інтересів над 

загальнодержавними, потрібна координація їх діяльності. Таким координатором 
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є Міністерство закордонних справ України і його закордонні представництва. 

Вибір цих державних інститутів обумовлений наступними чинниками [114, с. 

62-63]: 

 наявністю відповідних професійних навичок і оперативної структури 

управління, що склалася, у середині країни і за кордоном; 

 меншою ангажованістю зовнішньополітичного відомства перед 

окремими приватними інтересами при дотриманні морально-етичних норм і 

обмежень: дипломати повинні сприяти торгівлі, але не повинні самі 

становитися торговцями; 

 підпорядкованість його діяльності національним інтересам, а також 

здатність забезпечити в стосунках із зовнішнім світом необхідні параметри 

національної безпеки. 

Інструментом економічної дипломатії є також спільні двосторонні 

міжурядові комісії з питань торговельно-економічної та іншої співпраці, які 

створюються на основі міждержавних і міжурядових угод. Комісія складається 

з двох частин – української та іноземної. Їх засідання, зазвичай, проводяться 

один раз на рік почергово в своїх країнах. На сьогодні таких комісій 

нараховується 71 [65]. 

До складу комісій входять представники уряду, дипломати, підприємці і 

представники бізнесу обох країн, а їх діяльність спрямована на реалізацію 

наступних заходів [37]: 

 формування пріоритетних напрямів співпраці на коротко- та середньо- 

строковий період з країнами-партнерами; 

 забезпечення виконання домовленостей, досягнутих під час 

двосторонніх засідань; 

 розвиток співробітництва у рамках міжнародних організацій, зокрема 

вдосконалення двосторонньої договірно-правової бази; 

 забезпечення виконання міжнародних зобов'язань; 

 вирішення питань лібералізації та диверсифікації зовнішньої торгівлі; 
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 покращення торговельних режимів з країнами-партнерами, насамперед 

у напрямі зняття торговельних обмежень, запроваджених щодо української 

продукції; 

 розвиток прикордонного співробітництва; 

 залучення іноземних кредитів, інвестицій та технічної допомоги; 

 забезпечення захисту інтересів України на зовнішніх ринках; - пошук 

та розширення нових зовнішніх товарних ринків; 

 залучення новітніх технологій в економіку України; 

 розроблення програм довгострокового співробітництва з 

найважливішими торговельно-економічними партнерами України; 

 вирішення проблемних питань двостороннього торговельно-

економічного співробітництва з країнами-партнерами. 

Для поліпшення поточної ситуації у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності України, зокрема, у сфері зовнішньої торгівлі, серед першочергових 

заходів слід втілити наступні [5, с. 26]: 

 розробити наступально-адаптивну зовнішньоторговельну стратегію (і 

програму дій) з формуванням відповідних цілей, завдань і пріоритетів 

зовнішньоторговельної політики України; 

 посилити адміністративно-організаційний механізм кадрового 

забезпечення функцій зовнішньоекономічної політики, що пов'язані із захистом 

та активним просуванням національних зовнішньоторговельних інтересів; 

 удосконалити та впроваджувати новітні інструменти політико-

адміністративного лобіювання національних комерційних ініціатив за 

кордоном із залученням посольств, консульств і системи торгово-промислових 

палат; 

 посилити міжвідомчу координацію зовнішньоторговельної діяльності 

суб'єктів національної економіки за кордоном з урахуванням пріоритетів 

зовнішньої та внутрішньої торговельної політики, спираючись на пріоритети 

платоспроможності; 
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 залучити парламентські та громадські структури до здійснення 

зовнішньоторговельної політики та економічної дипломатії і забезпечити їх 

участь у роботі неурядових організацій, представництв міжнародних 

багатосторонніх і регіональних інститутів; 

 створити та використовувати надалі ефективні механізми взаємодії 

державного апарату та бізнесових структур для реалізації цілей та завдань 

зовнішньоторговельної політики. 

Сьогодні можна виокремити наступні основні чинники, що впливатимуть 

на розвиток економічної дипломатії [57]: приискорення науково-технічного 

прогресу;  глобальні зміни в навколишньому середовищі; приріст і постійне 

переміщення населення; збільшення розриву між бідними і багатими країнами; 

зростання економічної взаємозалежності країн світу; зростання ролі 

міжнародних економічних організацій; роль недержавних структурних утворень 

(неурядові організації, особливо ТНК) (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

Чинники впливу на розвиток економічної дипломатії* 

№ 

з/п 
Назва чинника Значення чинника 

1 2 3 

1 

Прискорення 

науково-

технічного 

прогресу 

Глобальна комп’ютеризація економічної діяльності по-новому 

окреслює питання про способи ведення міжнародного бізнесу; 

глобальна інформатизація різко полегшує можливості отримання 

комерційної, загальноекономічної, спеціальної інформації 

2 

Глобальні зміни 

в 

навколишньому 

середовищі 

Вичерпання екологічної бази, необхідної для підтримання 

виробництва, окреслює питання про джерела фінансування. Засоби 

для розв’язання екологічних проблем можуть бути знайдені за 

рахунок країн периферії, що призведе до ще більшої нерівності між 

центром і периферією, або витрати перебере центр, що неминуче 

викличе зниження рівня життя 

3 

Приріст і 

постійне 

переміщення 

населення 

Масовий міграційний тиск «периферії” на «центр» у відповідь 

викликає репресивну реакцію, що передусім суперечить вимогам 

демократизації суспільства, породжує схожі економічні та соціальні 

проблеми 

4 

Збільшення 

розриву між 

бідними і 

багатими 

країнами 

Посилення  конкуренції між країнами центру (ЄС-НАФТА-

Японія/АСЕАН) знижує ймовірність руху капіталів у менш 

розвинені країни, що посилюється необхідністю інвестування в 

господарство країн із перехідною економікою з метою підвищення 

передбачуваності їх поведінки на світових товарних ринках 
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Продовження табл. 3.12 

1 2 3 

5 

Зростання 

економічної 

взаємозалежнос

ті країн світу 

Призведе до уніфікації норм права, культурних цінностей, способу 

життя, стилю поведінки та ін., що суперечитиме позиції різних 

груп населення, зацікавлених у збереженні своїх ознак, 

національних та історичних цінностей і традицій. Проте це не 

знімає питання про ієрархічність світової економіки, множинність 

суб’єктів 

6 

Зростання ролі 

міжнародних 

економічних 

організацій 

Відбувається на тлі зменшення здатності деяких держав 

підтримувати внутрішній порядок при політичній неспроможності 

надати своїм громадянам безпеку і соціальне забезпечення. 

Внутрішні та зовнішні дії держав дедалі частіше здійснюють 

значним набором регулювальних правил, що формулюють 

міжнародні економічні організації. Авторитет останніх 

визначається усуненням ідеологічних мотивів при оцінці ситуації 

та ухваленні рішень і неефективністю військово-політичних 

санкцій проти порушників світового економічного порядку 

7 

Роль 

недержавних 

інституцій 

(неурядові 

організації, 

особливо ТНК) 

Зростає у вирішенні міжнародних питань, зокрема економічних, 

окреслює питання про зміну складу основних суб’єктів економічної 

дипломатії 

*- складено автором на основі [57] 

З метою з’ясування основних напрямків інтенсифікації економічної 

дипломатії в Україні пропонуємо виокремити основні ознаки економічної 

дипломатії на макрорівні: 

1. З точки зору характеру діяльності вирішувані економічною 

дипломатією завдання повинні бути міжнародними за сферою прояву, досить 

істотними за своєю суттю, а за рівнем значущості – відображати національні 

інтереси і забезпечувати національну безпеку. Економічні проблеми можуть 

бути вирішені на макро- та мікрорівнях в умовах поглиблення міжнародного 

поділу праці та зростання інтернаціоналізації господарського життя, 

підтверджують тезу про органічну єдність економіки і політики в 

дипломатичній діяльності. 

2. З точки зору механізму діяльності економічна дипломатія спирається 

на сформовану систему управління зовнішньою політикою, елементами якої є: 

відомства зовнішніх зносин; дипломатичні та пов'язані з ними представництва 

за кордоном; делегації на міжнародних конференціях по здійсненню цілей і 

завдань зовнішньої політики держави. Процес узгодження політичних і 
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економічних інтересів в рамках реалізації дипломатичного потенціалу 

управлінської структури зайвий раз свідчить про органічну єдність економіки і 

політики. 

3. З точки зору технології управління економічна дипломатія виступає 

як наука і мистецтво в переговорному процесі в метою запобігання або 

врегулювання міжнародних конфліктів, пошуків компромісів і 

взаємоприйнятих рішень, а також розширення і поглиблення міжнародного 

співробітництва. В даному випадку економіка і політика взаємодоповнювані, 

так як будь-яке питання, що обговорюється на міжнародному рівні, вимагає 

ефективного його рішення, - досягнення потрібного результату неможливо без 

урахування органічної єдності економіки і політики. 

4. З точки зору черговості пріоритетів необхідний облік історичних умов 

і на цій основі вибір відповідного напрямку діяльності (політичної чи 

економічної), що має свої акценти і пріоритети. У світовій економіці і 

міжнародних економічних відносинах дипломатія виступає в якості різновиду 

науки і практики управління, забезпечуючи спрямованість господарської 

діяльності суб'єктів з точки зору їх ефективного і динамічного розвитку. 

Різноманітність оперативних пріоритетів не скасовує, а дозволяє більшою 

мірою варіювати можливостями економіки і політики, забезпечуючи їх єдність 

з урахуванням ситуації, що складається в міжнародній діяльності. 

5. З точки зору механізмів реалізації інтелектуальна основа 

економічної дипломатії в різних країнах спрямована на гнучке поєднання 

наступальних і оборонних коштів в забезпеченні національних інтересів і 

національної безпеки, а також посилення потреби в управлінні світовим ринком 

і його окремими компонентами за допомогою міжнародного співробітництва. 

Єдність економіки і політики забезпечує реалізацію економічних інтересів 

держави за кордоном. 

Для успішного просування товарів та послуг України на міжнародні 

ринки та формування конкурентоспроможної зовнішньої торгівлі, необхідне 

суттєве коригування зовнішньоторговельної політики, яка органічно 
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поєднувалася б з вигідними для України напрямами структурних 

трансформацій в економіці, використанням дипломатичних інструментів для 

більш ефективної діяльності нашої держави на зовнішніх ринках, 

нарощуванням зусиль в найперспективніших секторах національної економіки, 

створенням конкурентоспроможних підприємств, диверсифікацією географічної 

структури зовнішньої торгівлі та мінімізацією критичної залежності від 

окремих держав (ринків), відповідно посилюючи економічну безпеку України. 

За відсутності цих заходів будь-які інші будуть неефективними [5, с. 26]. 

В просуванні товарів та послуг на зовнішні ринки зацікавленими є 

насамперед самі суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності – підприємницькі 

структури, які ведуть зовнішньоторговельні операції. Однак значна 

зацікавленість у ефективному експорті присутня (або повинна бути присутня) і 

на державному рівні, оскільки крім вирішення питань із зайнятістю населення, 

держава зацікавлена також у надходженні іноземної валюти, яка дає можливість 

сформувати необхідні золотовалютні резерви [96]. 

Реальним станом справ залишається не активна державна підтримка 

дрібного і середнього бізнесу при виході на зовнішні ринки. Пов’язано це в 

першу чергу з тим, що у нас фактично немає єдиної системи заохочування  

підприємств в операціях за кордоном. 

Першочерговим завданням на сучасному етапі для України є розбудова 

ефективної системи просування національних інтересів на глобальному ринку 

товарів і послуг. Найважливішими її елементами слід визначити наступні [39]: 

політико-адміністративне лобіювання; угоди із зарубіжними партнерами щодо 

привілеїв у форматі угод про зони вільної торгівлі тощо, зокрема з ЄС; 

створення ефективних зон квазіінтеграційного співробітництва за різними 

векторами (ЄС, СНД, ГУАМ, ЄЕП, Митний союз тощо); цілеспрямоване 

використання членства у багатосторонніх утвореннях задля вирішення проблем 

вітчизняної економіки; сприяння посиленню національної комерційної 

присутності на зовнішніх ринках шляхом запровадження інструментів 

зовнішньої торгівлі; впровадження заходів з обмеження негативних наслідків 
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конкуренції на зовнішніх ринках; здійснення ефективної енергетичної 

дипломатії щодо диверсифікації джерел енергопостачання; використання 

переваг членства у СОТ. 

Вибір стратегії залежить від фінансових можливостей та цілей 

підприємства, виду та конкурентоспроможності продукції, правових обмежень 

зарубіжних країн. Кожна з наведених стратегій відрізняється за обсягами 

вкладання ресурсів у зовнішній ринок, рівнем ризику при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності та рівнем контролю над проведенням 

операцій на цьому ринку. Більшість підприємств віддає перевагу експорту своєї 

продукції, оскільки цей варіант потребує відносно невеликих капіталовкладень. 

Серед проблем, з якими стикаються підприємства, що виходять на 

міжнародний ринок, можна узагальнити у дві групи – внутрішні (ті, що 

виникають безпосередньо внаслідок діяльності самої компанії та які можуть 

бути подолані завдяки менеджменту підприємства) та зовнішні (проблеми, з 

якими стикається велика кількість торгово-посередницьких підприємств, але на 

які вони не мають ніякого впливу через зовнішній характер виникнення цих 

проблем). 

До внутрішніх проблем зокрема можна віднести такі: пошук нових 

клієнтів та партнерів,  ціноутворення, перебої із постачанням, брак персоналу. 

Пошук нових клієнтів та партнерів – є однією з важливих складових 

економічної дипломатії. Економічна дипломатія допомагає розширювати 

асортимент засобів комунікації із потенційними споживачами. Це дозволить не 

тільки створити імідж активно працюючої організації, а й донести пропозицію 

на певні види товару підприємства до тих потенційних споживачів, які за 

якими-небудь причинами не потрапили до кола зору торгового посередника. 

До основних перспектив удосконалення організації економічної 

дипломатії підприємства пропонуємо відносити наступні: 

– по-перше, для успішної роботи компанії, що займається 

зовнішньоекономічною діяльністю, в умовах жорсткої конкуренції необхідно 

вдосконалювати якість надання своїх послуг та швидкість їх виконання, завжди 
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виконувати свої обов’язки та дотримуватися домовленостей сторін, що 

забезпечується економічною дипломатією. Також компаніям доцільно мати 

розгалужену клієнтську структуру як у своєму регіоні, так і за межами його; 

– по-друге, рекомендується розробити організацію локальної рекламної 

підтримки компанії, а саме використовувати для реклами місцеві засоби масової 

інформації (газети, журнали, зовнішня реклама). Інструменти та методи 

економічної дипломатії (виставки, ярмарки тощо) допоможуть встановити 

необхідні контакти для рекламної компанії закордоном; 

– відносно технології організації продажу необхідно вдосконалювати 

систему збуту, для цього потрібно розробити систему канального продажу, 

тобто організувати роботу торгових представників таким чином, щоб кожен 

торговий представник працював із власним сегментом ринку. Для міжнародної 

співпраці необхідний кваліфікований персонал, який спирається на економічну 

дипломатію як науку про ведення міжнародних переговорів, укладення 

міжнародних контрактів, ефективне довгострокове співробітництво та 

реалізація спільних проектів в міжнародних економічних відносинах. 

До критеріїв оптимального вибору організаційної структури збуту 

підприємства можна віднести такі [52, с. 86]: оптимальна організаційна 

структура відповідатиме принципу раціональності (доцільності): в процесі 

функціонування такої структури мають бути досягнуті заплановані результати 

та забезпечена узгодженість, координація збутових функцій при відсутності їх 

дублювання; відповідність принципу керованості, який потребує усунення 

порушень взаємодій складових частин (підрозділів) структури, що підвищує 

ефективність і стійкість. Уникнення некерованості організаційної структури 

вимагає оптимізації її масштабу, впорядкування вертикальних і функціональних 

зв'язків; відповідність принципу економічності, тобто потреба мінімуму витрат 

на утримання. Мінімізація витрат пов'язана з пошуком такої мінімальної 

чисельності управлінських ланок, при якій робота буде виконана з 

максимальним ефектом [52, с. 86]. Напрями формування організаційної 

структури збуту підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність, 
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можна оптимізувати шляхом ієрархічного поєднання матричної та сегментної 

організаційних структур (див. рис. 3.9). 
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Примітки: зовнішній регіон А – країни СНД;  зовнішній регіон В – країни Центральної Європи; 

зовнішній регіон С – країни Західної Європи та інші країни. Продукти : продукти  В,С,D,E,G,L,M,N – зовнішні 

продукти. 

Рис. 3.9. Вдосконалена структура управління і організації функції збуту 

підприємства на зовнішніх ринках* 

*- власна розробка автора 
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Сформована структура управління і організації функції збуту характерна 

тим, що формується департамент маркетингу та департамент збуту на 

центральному рівні підприємства, до функціональних обов’язків якого 

відносимо збут, рекламою, плануванням та вивчення ринків збуту, які в свою 

чергу розподіляться по територіях: внутрішньому ринку та на зовнішньому 

ринку. 

В моделі реалізується комбінований принцип управління інноваційним 

розвитком підприємства, що включає принцип зворотного зв'язку, програмний 

принцип і принцип управління з збурень (середовища), що забезпечує високу 

ступінь стійкості процесу реалізації інноваційних проектів [18, c. 74]. 

Пропонуємо в систему управління економічною дипломатією 

підприємств впроваджувати продуктові та процесні інновації. 

Впровадження продуктових та процесних інновацій у збутову діяльність 

підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність повинно 

здійснюватися на основі структурних напрямів розвитку. 

Позиціювання інновацій може здійснювати на основі їх: проектування, 

маркетингового дослідження, визначення складу зовнішнього ринку, 

становлення інновацій та управління життєвим циклом інновації, див. табл. 

3.13., рис. 3.12. 

Таблиця 3.13 

Структура процесів при розробці і реалізації маркетингового проекту 

впровадження інновацій в управління економічною дипломатією* 

Найменування 

процесу 
Умовні позначення етапів процесів 

1 2 

А 

Проектування 

інновації (ПІ) 

ПІ-А1. Розробка інновації як базовий процес 

ПІ-А2. Розробка інновацій у підходах до маркетингових досліджень і 

сегментації 

ПІ-А3. Розробка інновацій у позиціонуванні 

ПІ-А4. Розробка інновацій в управлінні життєвим циклом 

Б 

Маркетингове 

дослідження 

(МД) 

МД-Б1. Маркетингові дослідження при розробці інновацій 

МД-Б2. Попередні маркетингові дослідження 

МД-Б3. Маркетингові дослідження при оцінці попиту і розробці 

проекту позиціонування 
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Продовження табл. 3.13 

1 2 

 
МД-Б4. Маркетингові дослідження при управлінні життєвим циклом 

В 

Склад ринку 

(СР) 

СР-В1. Сегментація ринку при розробці інновацій 

СР-В2. Попередня сегментація 

СР-В3. Сегментація за результатами розробки інновації 

СР-В4. Сегментація при управлінні життєвим циклом інновації 

Г 

Становлення 

інновації 

(СІ) 

СІ-Г1. Становлення інновацій як базовий процес 

СІ-Г2. Проект становлення на етапі розробки інновації 

СІ-Г3. Проект становлення інновації за результатами маркетингового 

дослідження та сегментації і при введенні інновації на ринок 

СІ-Г4. Зміни в становленні при управлінні життєвим циклом 

Д 

Управління 

життєвим циклом 

інновації 

(УЖЦІ) 

УЖЦІ-Д1. Управління життєвим циклом інновації як базовий процес 

УЖЦІ-Д2. Оцінка потенціалу життєвого циклу інновації на етапі 

розробки 

УЖЦІ-Д3. Оцінка потенціалу життєвого циклу інновації за 

результатами маркетингового дослідження та сегментації 

УЖЦІ-Д4. Оцінка потенціалу життєвого циклу при розробці проекту 

становлення 

*- власна розробка автора 

 

Модель зв’язків у розробці і реалізації маркетингового проекту 

впровадження інновацій підприємствами відображає проектні перетворення, 

зумовлені реалізацією нелінійних зв'язків, диференціацію проектів за видами і 

за часом, реалізацію проекту і можливості внесення змін в проекти при змінах 

на ринку, дозволяючи вносити зміни в окремі проекти, реалізацію 

модифікованих проектів, трансформацію проектів, розробку проектів під 

трансформації спеціальних проектів, реалізацію трансформацій спеціальних 

проектів [36, c. 115]. 
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Під час управління економічною дипломатією підприємства можуть 

застосовувати збутові інновації, які спрямовані на: 

І.   Впровадження новітніх підходів управління маркетингом та збутом 

підприємств. 

ІІ.   Впровадження нових продуктів (продуктові інновації – впровадження 

на ринок нового і удосконалення існуючого продукту); 

ІІІ. Використання нових видів послуг (інновації – використання нового 

виду послуг); 

IV. Використання нових технологічних процесів (техніко-технологічні 

інновації – впровадження нової або істотно поліпшеної техніки і технології 

обслуговування споживачів, просування і реалізації продукту); 

V.       Зміни в організації і матеріально-технічному забезпеченні 

(організаційні інновації – впровадження більш ефективних структур управління 

й порядку організації діяльності фірми, нових профілів робочих місць і 

професійних вимог); 
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Рис. 3.10. Модель зв’язків в розробці і реалізації маркетингового 

проекту впровадження інновацій підприємствами* 

*складено автором на основі [18, c. 28] 
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VI. Появу нових ринків збуту (маркетингові інновації – виділення нових 

сегментів ринку, обслуговування нових груп споживачів (виділених за 

географічною, соціально-демографічною, поведінковою ознаками)). 

Розроблена концептуалізація чинників ефективної реалізації економічної 

дипломатії (рис. 3.11) демонструє необхідність заручитися підтримкою 

держави, що сприяє зростанню фінансових показників як держави, так і 

підприємств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.11. Концептуалізація чинників ефективної економічної 

дипломатії* 
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За державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності бізнесу під 

впливом показників, таких як ВВП, ВВП на душу населення, ПІІ та інших, 

підприємство зможе конкурувати на зовнішніх ринках. Як відомо, 

конкурентоспроможна економіка будується на основі конкурентоспроможного 

господарського комплексу. Ефективна економічна дипломатія, досягнута за 

допомогою спільних зусиль, сприятиме зростанню часток ринку підприємств, 

виходу підприємств на зовнішні ринки та утриманню позицій на існуючих, а 

також сприятиме зростанню експорту вітчизняної продукції, що, безумовно, 

позитивно впливатиме на економіку держави в цілому. Введення в 

зовнішньоекономічну діяльність вищезгаданих інновацій сприятиме виходу 

українських підприємств на більш перспективні зовнішні ринки та дозволить 

підтримувати конкурентоспроможність національної економіки. Крім того, для 

ефективного здійснення економічної дипломатії на підприємствах необхідною є 

посада менеджера відповідального за здійснення економічної дипломатії, який 

володів би всіма необхідними навичками та іноземними мовами. 

Таким чином, введення в зовнішньоекономічну діяльність вищеописаних 

інновацій сприятиме виходу українських підприємств на більш перспективні 

зовнішні ринки та дозволить підтримувати конкурентоспроможність 

національної економіки. Крім того, для ефективного здійснення економічної 

дипломатії на підприємствах необхідною є посада менеджера відповідального 

за здійснення економічної дипломатії, який володів би всіма необхідними 

навичками та іноземними мовами. 

Отже, економічна дипломатія посідає вагоме місце як на державному 

рівні так і на рівні підприємств. Перспективами удосконалення економічної 

дипломатії українських компаній може стати залучення  державної підтримки, 

впровадження єдиної системи підтримки дрібного та середнього бізнесу в 

операціях за кордоном. Економічна дипломатія дає змогу підприємству досягти  

економічних інтересів на зовнішніх ринках та отримати міжнародні 

домовленості, які відповідають його можливостям та стратегічним планам. 
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Висновки до розділу 

 

1. Пропозиції удосконалення інструментів економічної дипломатії 

українських компаній в умовах глобальної підприємницької діяльності 

вказують на два вектори, а саме на рівні удосконалення державного сприяння 

та на рівні підприємств. Щодо першого рівня, то найбільш необхідним є 

реалізація таких заходів, як: забезпечення макроекономічної стабільності та 

умов для розвитку бізнесу, залучення іноземних інвестицій; забезпечення 

кредитування і страхування зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних 

підприємств (державні гарантії); погодження заходів, що приймаються у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств  з зовнішньоекономічними 

цілями України; широке залучення ділових кіл до стимулювання 

зовнішньоекономічної діяльності та експорту українських підприємств; 

створення системи інформаційного забезпечення економічної дипломатії; 

створення системи інформаційного забезпечення економічної дипломатії; 

організація оперативної роботи органів державної влади щодо просування 

української продукції на зовнішні ринки. Щодо рівня підприємств, то їм 

необхідно удосконалити роботу щодо: проведення офіційних та інших візитів 

до закордонних компаній та переговорів на рівні керівництва; участі у 

конференціях, нарадах, зустрічах, виставках, ярмарках; підготовки і проведення 

двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів; участі у роботі 

міжнародних компаній, проектів; проведення PR компаній. 

2. Проведений кількісний аналіз ефективності застосування 

інструментарію економічної дипломатії досліджуваними підприємствами 

свідчить про те, що найбільш ефективно застосовують економічну дипломатію 

ВАТ «РОСАВА», ПАТ «Білоцерківський завод ГТВ» та СВС «Дніпро». Окрім 

кількісної оцінки проведено додатково якісну оцінку стану підприємства на 

ринку. Якісне дослідження стану досліджуваних підприємств, дало змогу 

виокремити найбільші підприємства на ринку серед яких ПрАТ «СВС-

ДНІПРО», ВАТ «РОСАВА», ПАТ «Білоцерківський завод ГТВ» та ВАТ 
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«СТАЙКИ-КЕРАМIК». З чого випливає, що ці підприємства мають значний 

потенціал як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. 

При виробленні структури управління зовнішньоекономічною діяльністю 

та інвестиційною привабливістю українських підприємств спроектовано 

ієрархічну структуру підвищення їх інвестиційної привабливості, що значно 

сприятиме здійсненню ними економічної дипломатії. 

3. До запропонованих перспектив удосконалення організації економічної 

дипломатії підприємства відносяться наступні: 

– по-перше, для успішної роботи компанії, що займається 

зовнішньоекономічною діяльністю, в умовах жорсткої конкуренції необхідно 

вдосконалювати якість надання своїх послуг та швидкість їх виконання, завжди 

виконувати свої обов’язки та дотримуватися домовленостей сторін, що 

забезпечується економічною дипломатією. Також компаніям доцільно мати 

розгалужену клієнтську структуру як у своєму регіоні, так і за його межами; 

– по-друге, рекомендується розробити організацію локальної рекламної 

підтримки компанії, а саме використовувати для реклами місцеві засоби масової 

інформації (газети, журнали, зовнішня реклама). Інструменти та методи 

економічної дипломатії (виставки, ярмарки тощо) допоможуть встановити 

необхідні контакти для рекламної компанії за кордоном; 

– відносно технології організації продажу необхідно вдосконалювати 

систему збуту, для цього потрібно розробити систему канального продажу, 

тобто організувати роботу торгових представників таким чином, щоб кожен 

торговий представник працював із власним сегментом ринку. Для міжнародної 

співпраці необхідний кваліфікований персонал, який спирається на економічну 

дипломатію як науку про ведення міжнародних переговорів, укладення 

міжнародних контрактів, ефективне довгострокове співробітництво та 

реалізація спільних проектів в міжнародних економічних відносинах. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації проведено теоретичне узагальнення засад здійснення 

економічної дипломатії в умовах глобалізації, досліджено умови реалізації 

інструментів економічної дипломатії та запропоновано шляхи удосконалення 

інструментарію економічної дипломатії в зовнішньоекономічній діяльності 

українських підприємств. Результати проведеного дослідження 

характеризуються науковою новизною, мають теоретико-методологічне й 

науково-практичне значення. На підставі отриманих результатів можна 

сформулювати наступні висновки, пропозиції і рекомендації, які забезпечують 

вирішення поставлених завдань відповідно до мети роботи.  

1. Сутність економічної дипломатії в системі міжнародного бізнесу 

полягає у тому, що вона є сукупністю загальноприйнятих світовою спільнотою 

правил, які регулюють правила поведінки під час ведення економічних 

переговорів між країнами, організаціями чи підприємствами під час реалізації 

економічної політики, як на рівні підприємства, так і держави в цілому. 

Економічна дипломатія є уніфікованим інструментом, за допомогою якого 

суб’єкти міжнародного бізнесу можуть ефективно здійснювати 

зовнішньоекономічну діяльність. Економічна дипломатія є набором правил, 

яких додержуються суб’єкти зовнішніх економічних відносин для досягнення 

порозумінь з закордонними партнерами.  

2. Узагальнено теоретичні підходи до управління процесами економічної 

дипломатії в діяльності суб’єктів міжнародного бізнесу, виділено критерії 

класифікації дипломатичних заходів, а саме за інституційною формалізацією, за 

інтенсивністю впливу, за якістю впливу, за масштабом застосування, за ареалом 

управління, за сферою імплементації, за комплексністю, за функціональним 

призначенням, які стали підґрунтям для визначення нових форми міжнародних 

комунікацій (регіональні комерційні комунікації, транснаціональні маркетингові 

комунікації, глобальні маркетингові комунікації) у системі дипломатичних 

відносин і сприяють підвищенню ефективності міжнародного співробітництва, 
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розвитку міжнародної торгівлі й інтенсифікації міжнародних комерційних 

зв’язків.  

3. Порядок застосування інструментарію економічної дипломатії 

передбачає регулювання багаторівневої структури форм міжнародної взаємодії 

у часовому та кількісному вимірі та обґрунтування цивілізованих методів 

відстоювання та захисту корпоративних, групових та національних інтересів, а 

також, забезпечення органічного входження і реалізацію взаємозв’язків в 

міжнародному бізнесі, формування формального і неформального 

інформаційного простору міжнародного партнерства, формалізацію оцінки 

комунікативних складових функціонування бізнесу, формування системи 

стратегічних завдань економічної дипломатії, створення реальних і уявних 

конкурентних переваг бізнесу в міжнародному середовищі, який передбачає 

перехід до нової демократичної моделі економічної дипломатії і може призвести 

до таких результатів, як активізація роботи торгово-економічного 

співробітництва з країнами світового економічного простору; створення 

механізму сприяння налагодженню прямих зв’язків представників 

національного бізнесу з зарубіжними партнерами та закріплення українських 

експортерів на зарубіжних ринках; активна участь українських експортерів у 

міжнародних бізнес-форумах, виставках, ярмарках; співпраця з регіональними 

економічними організаціями й угрупованнями для просування та закріплення 

інтересів українського бізнесу. 

4. Сучасні тенденції розвитку економічної дипломатії і ієрархія базуються 

на управлінських рішеннях різнорівневої структури світового ринку, а саме: на 

мегарівні, макрорівні, мезорівні та мікрорівні. Серед основних чинників 

розвитку інструментів міжнародної економічної дипломатії є політичні та 

правові фактори, економічне, соціально-культурне, технологічне та фізичне 

середовище. Складена ієрархія виявила залежності у механізмах реалізації 

форм економічної дипломатії на різних рівнях: глобального. міжнародного, 

національного та локального, ефективне використання яких сприятиме 

укріпленню цивілізованих засад міжнародного співробітництва. 
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5. Особливості економічної дипломатії в міжнародних економічних 

відносинах передбачають досвід міжнародної діяльності, форми економічної 

дипломатії, методи економічної дипломатії та інструменти економічної 

дипломатії. При наявності певного досвіду економічної дипломатії 

підприємство може ефективно її розвивати, застосовуючи її форми, методи та 

інструменти. До форм міжнародної діяльності відносимо прямий експорт, 

франчайзинг, ліцензійна угода, спільне підприємство, прямі іноземні інвестиції. 

До методів економічної дипломатії належать: офіційні й інші візити та 

переговори на рівні керівництва, конференції, наради, зустрічі, виставки, 

ярмарки, підготовка та проведення двосторонніх і багатосторонніх міжнародних 

договорів, участь у роботі міжнародних компаній, проектів, PR-компанії та 

висловлення компанією власної експертної думки у засобах масової інформації. 

До інструментів економічної дипломатії відносимо лобіювання економічних 

інтересів, отримання державних субсидій, круглі столи за участю представників 

державної влади, професійних дипломатів та представників крупного бізнесу, 

супровід торговельних делегацій компаній представниками МЗС, підтримка 

різних підприємницьких ініціатив державними органами, економічні санкції. 

6. Ефективність інструментарію економічної дипломатії у міжнародній 

діяльності українських підприємств, свідчить, що компанії переважно 

вважають, що економічна дипломатія є сукупністю інструментів захисту 

інтересів суб’єктів міжнародної економічної діяльності. Найбільше 

підприємства використовують товарний франчайзинг. Серед форм економічної 

дипломатії підприємства застосовують конференції, наради, зустрічі, виставки 

та ярмарки, PR-компанії, офіційні й інші візити та переговори на рівні 

керівництва. У своїй діяльності підприємства запроваджують такі 

функціональні прояви економічної дипломатії, як проведення переговорів та 

представництво компанії на міжнародних ринках (конференції, виставки, 

ярмарки). 

7. Успішне застосування інструментарію економічної дипломатії в 

діяльність суб’єктів міжнародного бізнесу передбачають реалізацію таких 
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заходів, як забезпечення макроекономічної стабільності та умов для розвитку 

бізнесу, залучення іноземних інвестицій; використання кредитування та 

страхування зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств 

(державні гарантії); погодження заходів, що приймаються у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств  із зовнішньоекономічними 

цілями України; широке залучення ділових кіл до стимулювання 

зовнішньоекономічної діяльності й експорту українських підприємств; 

створення системи інформаційного застосування економічної дипломатії; 

організація оперативної роботи органів державної влади щодо просування 

української продукції на зовнішні ринки. Щодо рівня підприємств, то для них 

необхідними є:удосконалення роботи щодо проведення офіційних та інших 

візитів до закордонних компаній та переговорів на рівні керівництва; участі в 

конференціях, нарадах, зустрічах, виставках, ярмарках; підготовки і проведення 

двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів; участі у роботі 

міжнародних компаній, проектів; проведення PR компаній. 

8. Проведений кількісний аналіз інтенсифікації позитивних впливів 

економічної дипломатії в міжнародному підприємництві свідчить про те, що  

порівняно високі результати застосування економічної дипломатії мають 20% 

опитаних підприємства. Окрім кількісної оцінки проведено додатково якісну 

оцінку стану підприємства на ринку. Якісне дослідження стану досліджуваних 

підприємств, дало змогу виокремити найбільші підприємства на ринку, які 

застосовують економічну дипломатію. Отже, ці підприємства мають значний 

потенціал як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. 

9. Інтенсифікація комунікативної складової економічної дипломатії в 

Україні, передбачає раціональну імплементацію інструментарію економічної 

дипломатії в діяльність українських суб’єктів міжнародного підприємництва в 

умовах посилення політичних конфронтацій та актуалізації адміністративних 

обмежень в міжнародній торгівлі, що передбачає удосконалення 

дипломатичного захисту, розвиток методів здійснення дипломатичних 

комунікацій (проведення переговорів, двосторонніх, трьохсторонніх та 
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багатосторонніх консультацій, здійснення візитів, проведення робочих 

зустрічей, участь у міжнародних конференціях, моніторинг зовнішніх ринків), 

використання дипломатичних прийомів впливу на бізнес-процеси 

(представницький, аналітичний, організаційний, презентаційний, 

комунікативний, стимулюючий, превентивний), що призведе до практичного 

впливу економічної дипломатії на діяльність суб’єктів міжнародного бізнесу.  
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ДОДАТОК А 

 

АНКЕТА 
Опитування проводиться з метою з’ясування рівня використання економічної дипломатії  в системі 

управління міжнародним бізнесом. 

 

1. 1 Назва підприємства 

Адреса, контактний телефон 

 

2. 2 Сфера діяльності  

(галузь виробництва) 

 

3. 3 Тип діяльності виробництво послуги Урядові органи 

4. 4 Тип підприємницької діяльності ПП ПАТ ПрАТ СП ТНК  

5. 5 Розмір компанії  середнє велике 

6. 6 Наявність представництв за кордоном Так  Ні  

 

7. Який досвід міжнародної діяльності має ваша компанія 

 1 країна (назвати) 2-5 країн (назвати) Понад 6 країн Регіон світу Всі регіони світу 

1-3 роки      

4-10 років      

Понад 10 років      

 

8. : Які форми міжнародної діяльності використовуються вашою компанією? 

Непрямий експорт □ торгівля 

через 

посередників 

□ торгівля через 

організовані 

товарні ринки 

   

Прямий експорт □ торгівля 

через 

експортний 

відділ 

□ торгівля через 

власні філії і ДП 

□ торгівля 

через 

торгових 

представникі

в 

□ торгівля через 

іноземних 

дистриб'юторів чи 

агентів 

 

Франчайзинг □ товарний □ виробничий □ діловий □ корпоративний □ конверсійний 

Ліцензійна угода □ торгівля 

патентами і 

ліцензіями; 

□ торгівля 

технічними 

послугами 

   

Спільне 

підприємство 

□ акціонерне  

товариство 

□ товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

□ командитне 

товариство 

□ холдинг  

Прямі іноземні 

інвестиції 

□ створення 

спільних 

підприємств 

□ 

започаткування 

діяльності 

дочірніх 

підприємств 

□ укладання 

ліцензійних 

угод з 

вітчизняними 

фірмами 

□ придбання 

неконтрольних 

пакетів акцій 

вітчизняних фірм-

емітентів 

□ купівля 

контрольних пакетів 

акцій у підприємств, 

що їх випускають і 

реалізують 

Компанія не 

здійснює ЗЕД 

 

Інше  

 

9. На вашу думку економічною дипломатія це? 

переговори з приводу економічних питань   

вміння коректно домовитися  

відстоювання  інтересів в умовах конфліктної ситуації   

економічна риторика  

міжнародний діловий переговорний процес, дипломатія, зв’язки  

сукупність інструментів захисту інтересів суб’єктів міжнародної економічної діяльності  
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ведення міжнародних переговорів  

мистецтво відстоювання власних інтересів   

Інше  

 

10. Які форми економічної дипломатії ви використовуєте у практиці ЗЕД? 

Офіційні і інші візити та переговори на рівні керівництва  

Конференції, наради, зустрічі, виставки, ярмарки  

Підготовка і проведення двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів  

Участь у роботі міжнародних компаній, проектів  

PR компанія  

Висловлення компанією власної експертної думки у засобах масової інформації   

 

11. Які функціональні прояви економічної дипломатії мають місце у діяльності Вашої компанії?  

Представництво компанії на міжнародних ринках (конференції, виставки, ярмарки)  

Комунікація з міжнародними партнерами  

Проведення переговорів  

Відстоювання економічних інтересів з міжнародними партнерами  

Здобуття економічної інформації ( ринкові дослідження, шпіонаж, шантаж і т.п.)  

Розробка міжнародної стратегічної діяльності компанії  

Захист своїх економічних інтересів  

Презентація своєї компанії світу  

 

12. Які інструменти економічної дипломатії мали практичний вплив на зовнішньоекономічну діяльність Вашої 

компанії? 

Лобіювання економічних інтересів  

Отримання державних субсидій  

Круглі столи за участю представників державної влади, професійних дипломатів та 

представників крупного бізнесу 
 

Супровід торговельних делегацій вашої компанії представниками МЗС  

Підтримка різних підприємницьких ініціатив державними органами  

Участь у Торгівельно-економічних місіях при МЗС  

Економічні санкції   

 

13. Позначте, які напрями економічної дипломатії, на Вашу думку, мають вплив на діяльність компанії?  

Інформаційнийнапрям □ збір аналітичних матеріалів відносно 

іноземних держав, державних діячів і 

бізнесменів 

□Правильна інтерпретація даних, що 

передаються з урахуванням протилежних 

інтересів 

Політико-нормативний 

напрям 

□ дипломатична робота всередині країни □ розробка правил гри на світовому ринку 

Техніко-

консультативний 

напрям 

□ державне сприяння торгівлі □ інвестиційне, політичне, 

дипломатичне,соціальне забезпечення 

міжнародних позицій країни 

Фінансово-кредитний 

напрям 

□ Співпраця з МВФ, світовим Банком, 

Європейським банком Реконструкції та 

Розвитку 

□ Сприяння забезпеченню стабільності 

державної валюти на світовому ринку 

 

14. Які проблеми виникають у Вас при налагодженні міжнародних зв’язків? (позначте:5 – найвища оцінка, -1 – 

найнижча) 

Митне регулювання  

Валютне  регулювання  

Відсутність  досвіду міжнародної діяльності  

Пошук  партнерів  

Налагодження партнерських відносин, підписання контракту  

Неосвіченість  щодо ринків  
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15. Які фактори впливають на ефективність встановлення міжнародних зв’язків вашої компанії  (позначте:5 – 

найвища оцінка, -1 – найнижча) 

Фактори Позитивний вплив 

Стабільність компанії  

Розмір компанії   

Якість продукції   

Цінова політика  

Рекламна кампанія   

Участь  у роботі міжнародних економічних організацій  

Участь   у міжнародних конкурсних торгах  

Участь у міжнародних ярмарках, виставках  

Інше  

 

16. Оцініть основні ризики, з якими ризиками стикається ваша компанія у формуванні міжнародних зв’язків: (5 

– найвища оцінка, 1 – найнижча) 

 1 2 3 4 5 

Ризик втрати позицій на ринку      

Ризик втрати партнера      

Правові ризики       

Ризик ненадійності партнера      

Законодавчі та нормативні ризики      

Адміністративні ризики      

Інше      

 

17. Оцініть основні проблеми і обмеження економічної дипломатії (5 – найвища оцінка, 1 – найнижча) 

 1 2 3 4 5 

Митні проблеми      

Складності валютного регулювання      

Відсутність досвіду міжнародної діяльності, пошуку і 

взаємодії з партнерами 

     

Відсутність інтенсивних форм міжнародної діяльності      

Непідготовленість менеджерів      

Недостатність коштів      

Внутрішні проблеми організації      

Інші       

 

 

18. Оцініть переваги економічної дипломатії щодо підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств на міжнародних ринках (5 – найвища оцінка, 1 – найнижча) 

 1 2 3 4 5 

Покращення іміджу та престижу      

Зростання прибутковості      

Розширення ринків збуту      

Розширення інноваційної діяльності      

Наявність державних дотацій      

Зростання життєвого циклу товару      

Інше       

 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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ДОДАТОК А1 

ВІДПОВІДІ: АНКЕТА 
Опитування проводиться з метою з’ясування рівня використання економічної дипломатії  в системі 

управління міжнародним бізнесом. 

 

7. 1 Назва підприємства 

Адреса, контактний телефон 
ПАТ «Броварський завод пластмас», ПАТ «Білоцерківський завод 

ЗБК», ПрАТ «СВС-ДНІПРО», ВАТ «РОСАВА», ПАТ «Білоцерківський 

завод ГТВ», ПАТ «ІРПІНЬМАШ», ВАТ «СТАЙКИ-КЕРАМIК», АТ 

«Вертопак гостомельський склозавод», ТОВ «УКРПРОМСВІТЛО», 

ТОВ «МЕТРОБУДКОМПЛЕКТ» 

8. 2 Сфера діяльності  

(галузь виробництва) 
 ПАТ «Броварський завод пластмас» – виробництво плит, 

листів, труб і профілів із пластмас; 

 ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» – виготовлення виробів із 

бетону для будівництва; 

 ВАТ «РОСАВА» – виробництво шин; 

 ПАТ «Білоцерківський завод ГТВ» – виробництво гумових 

виробів; 

 ПАТ «ІРПІНЬМАШ» – виробництво машин і устатковання для 

добувної промисловості та будівництва; 

 ВАТ «СТАЙКИ-КЕРАМIК» – виробництво цегли, черепиці та 

інших будівельних виробів із випаленої глини; 

 АТ «Вертопак гостомельський склозавод» – виробництво 

порожнистого скла; 

 ТОВ «УКРПРОМСВІТЛО» – оптова торгівля 

електропобутовими приладами; 

 ТОВ «МЕТРОБУДКОМПЛЕКТ» – ремонт (спеціалізований) 

залізничних і трамвайних локомотивів та рухомого складу; 

 ПрАТ «СВС-ДНІПРО» – організація будівництва будівель.  

9. 3 Тип діяльності Виробництво(7 

підприємств) 

Послуги(3 

підприємства) 

Урядові органи 

10. 4 Тип підприємницької діяльності ПП ПАТ

(4) 

ПрАТ(1) СП ТНК АТ (1) 

ТОВ (2) 

ВАТ (2) 

11. 5 Розмір компанії  Середнє(8) Велике(2) 

12. 6 Наявність представництв за кордоном Так (2) Ні (8) 

 

18. Який досвід міжнародної діяльності має ваша компанія 

 1 країна (назвати) 2-5 країн (назвати) Понад 6 країн Регіон світу Всі регіони світу 

1-3 роки  8 (Польща, Росія, 

Білорусія та Молдова) 

   

4-10 років  1 (Польща, Росія, 

Білорусія та Молдова) 

   

Понад 10 років  1 (Польща, Росія, 

Білорусія та Молдова) 

   

 

19. : Які форми міжнародної діяльності використовуються вашою компанією? 

Непрямий експорт □ торгівля 

через 

□ торгівля через 

організовані 

   

http://www.ua-region.com.ua/kved/Trd.51.43.1
http://www.ua-region.com.ua/kved/Trd.51.43.1
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посередників(5 

підприємств) 

товарні ринки 

(3 

підприємства) 

Прямий експорт □ торгівля 

через 

експортний 

відділ(5 

підприємств) 

□ торгівля через 

власні філії і ДП 

(1 

підприємство) 

□ торгівля 

через 

торгових 

представникі

в(1 

підприємств

о) 

□ торгівля через 

іноземних 

дистриб'юторів чи 

агентів(1 

підприємство) 

 

Франчайзинг □ товарний(5 

підприємств) 

□ виробничий(1 

підприємство) 

□ діловий(1 

підприємств

о) 

□ 

корпоративний(1 

підприємство) 

□ конверсійний 

Ліцензійна угода □ торгівля 

патентами і 

ліцензіями;(5 

підприємств) 

□ торгівля 

технічними 

послугами(3 

підприємств) 

   

Спільне 

підприємство 

□ акціонерне  

товариство(5 

підприємств) 

□ товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

(4 

підприємства) 

□ командитне 

товариство(1 

підприємств

о) 

□ холдинг  

Прямі іноземні 

інвестиції 

□ створення 

спільних 

підприємств 

□ 

започаткування 

діяльності 

дочірніх 

підприємств 

□ укладання 

ліцензійних 

угод з 

вітчизняними 

фірмами(10 

підприємств

) 

□ придбання 

неконтрольних 

пакетів акцій 

вітчизняних фірм-

емітентів 

□ купівля 

контрольних пакетів 

акцій у підприємств, 

що їх випускають і 

реалізують 

Компанія не 

здійснює ЗЕД 

 

Інше  

 

20. На вашу думку економічною дипломатія це? 

переговори з приводу економічних питань  2 

вміння коректно домовитися 2 

відстоювання  інтересів в умовах конфліктної ситуації   

економічна риторика  

міжнародний діловий переговорний процес, дипломатія, зв’язки 1 

сукупність інструментів захисту інтересів суб’єктів міжнародної економічної діяльності 7 

ведення міжнародних переговорів  

мистецтво відстоювання власних інтересів  1 

інше  

 

21. Які форми економічної дипломатії ви використовуєте у практиці ЗЕД? 

Офіційні і інші візити та переговори на рівні керівництва 1 

Конференції, наради, зустрічі, виставки, ярмарки 6 

Підготовка і проведення двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів  

Участь у роботі міжнародних компаній, проектів  

PR компанія 2 

Висловлення компанією власної експертної думки у засобах масової інформації   

 

22. Які функціональні прояви економічної дипломатії мають місце у діяльності Вашої компанії?  
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Представництво компанії на міжнародних ринках (конференції, виставки, ярмарки) 4 

Комунікація з міжнародними партнерами 1 

Проведення переговорів 7 

Відстоювання економічних інтересів з міжнародними партнерами  

Здобуття економічної інформації ( ринкові дослідження, шпіонаж, шантаж і т.п.)  

Розробка міжнародної стратегічної діяльності компанії  

Захист своїх економічних інтересів  

Презентація своєї компанії світу  

 

23. Які інструменти економічної дипломатії мали практичний вплив на зовнішньоекономічну діяльність Вашої 

компанії? 

Лобіювання економічних інтересів 8 

Отримання державних субсидій 1 

Круглі столи за участю представників державної влади, професійних дипломатів та 

представників крупного бізнесу 
2 

Супровід торговельних делегацій вашої компанії представниками МЗС  

Підтримка різних підприємницьких ініціатив державними органами 4 

Участь у Торгівельно-економічних місіях при МЗС  

Економічні санкції   

 

24. Позначте, які напрями економічної дипломатії, на Вашу думку, мають вплив на діяльність компанії?  

Інформаційнийнапрям □ збір аналітичних матеріалів відносно 

іноземних держав, державних діячів і 

бізнесменів(4 підприємства) 

□Правильна інтерпретація даних, що 

передаються з урахуванням протилежних 

інтересів(6 підприємств) 

Політико-нормативний 

напрям 

□ дипломатична робота всередині країни 

(4 підприємства) 

□ розробка правил гри на світовому ринку 

(6 підприємств) 

Техніко-

консультативний 

напрям 

□ державне сприяння торгівлі 

(8 підприємства) 

□ інвестиційне, політичне, 

дипломатичне,соціальне забезпечення 

міжнародних позицій країни(2 підприємства) 

Фінансово-кредитний 

напрям 

□ Співпраця з МВФ, світовим Банком, 

Європейським банком Реконструкції та 

Розвитку 

(3 підприємства) 

□ Сприяння забезпеченню стабільності 

державної валюти на світовому ринку 

(7 підприємств) 

 

25. Які проблеми виникають у Вас при налагодженні міжнародних зв’язків? (позначте:5 – найвища оцінка, -1 – 

найнижча) 

Митне регулювання 45 

Валютне  регулювання 45 

Відсутність  досвіду міжнародної діяльності 37 

Пошук  партнерів 40 

Налагодження партнерських відносин, підписання контракту 39 

Неосвіченість  щодо ринків - 

 

26. Які фактори впливають на ефективність встановлення міжнародних зв’язків вашої компанії  (позначте:5 – 

найвища оцінка, -1 – найнижча) 

Фактори Позитивний вплив 

Стабільність компанії 49 

Розмір компанії  47 

Якість продукції  48 

Цінова політика 46 

Рекламна кампанія  47 

Участь  у роботі міжнародних економічних організацій 41 

Участь   у міжнародних конкурсних торгах 39 

Участь у міжнародних ярмарках, виставках 46 

Інше - 
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27. Оцініть основні ризики, з якими ризиками стикається ваша компанія у формуванні міжнародних зв’язків: (5 

– найвища оцінка, 1 – найнижча) 

 1 2 3 4 5 

Ризик втрати позицій на ринку    1 9 

Ризик втрати партнера   1 2 7 

Правові ризики     2 8 

Ризик ненадійності партнера    4 6 

Законодавчі та нормативні ризики    5 5 

Адміністративні ризики    4 6 

Інше      

 

28. Оцініть основні проблеми і обмеження економічної дипломатії (5 – найвища оцінка, 1 – найнижча) 

 1 2 3 4 5 

Митні проблеми    1 9 

Складності валютного регулювання    2 8 

Відсутність досвіду міжнародної діяльності, пошуку і 

взаємодії з партнерами 

   3 7 

Відсутність інтенсивних форм міжнародної діяльності    4 6 

Непідготовленість менеджерів    5 5 

Недостатність коштів    5 5 

Внутрішні проблеми організації    6 4 

Інші       

 

 

18. Оцініть переваги економічної дипломатії щодо підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств на міжнародних ринках (5 – найвища оцінка, 1 – найнижча) 

 1 2 3 4 5 

Покращення іміджу та престижу    2 8 

Зростання прибутковості      

Розширення ринків збуту      

Розширення інноваційної діяльності      

Наявність державних дотацій    3 7 

Зростання життєвого циклу товару    1 9 

Інше       
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ДОДАТОК Б 

 

Описова матриця економічних показників кріїн 

№ 

з/п 
Країна 

Роки 
 

2010 2011 2012 2013 2014 

ВВП, млрд дол. США 

1 Німеччина 3310,60 3631,44 3427,85 3635,96 3820,46  

2 США 14964,40 15517,93 16163,15 16768,05 17416,25  

3 Японія 5495,39 5905,63 5937,86 4898,53 4769,80  

4 Китай 5949,65 7314,48 8386,68 9469,12 10355,35  

5 Франція 1998,48 2865,30 2688,21 2807,31 2902,33  

6 Велика Британія 2296,93 2464,64 2470,57 2523,22 2847,60  

7 Канада 1614,07 51850,32 1821,45 1826,77 1793,80  

8 Швеція 463062 536001 523941 558949 559113  

9 Швейцарія 549105 658867 631184 650431 679028  

10 Бразилія 2142,91 2474,64 2247,75 2246,04 2244,13  

11 Польща 469642 515516 490689 517705 55223  

ВВП на душу населення, дол. США 

1 Німеччина 40495,85 45207,64 42569,47 44999,50 47200,96  

2 США 47730,76 48151,91 48922,45 49657,52 50384,83  

3 Японія 42916,74 46175,36 46531,09 38467,79 37539,58  

4 Китай 4437,02 5428,79 6193,82 6958,69 7572,36  

5 Франція 42249,06 45430,28 42415,14 44098,70 45383,63  

6 Велика Британія 36891,36 38945,08 38781,34 39371,65 44141,40  

7 Канада 47530,60 41290,51 52488,73 52037,15 50577,20  

8 Швеція 49180,46 56523,12 54829,11 58014,17 57556,64  

9 Швейцарія 70524,63 83718,87 79344,25 81276,13 84343,53  

10 Бразилія 10961,27 12536,34 11281,48 11172,52 11067,48  

11 Польща 12304,82 13379,65 12732,44 13435,26 14329,78  

Інвестиції у % до ВВП 

1 Німеччина 17,336 18,251 17,262 16,997 17,701  

2 США 18,394 18,545 19,17 19,348 19,754  

3 Японія 19,823 20,204 20,795 21,029 22,153  

4 Китай 48,063 48,315 47,747 47,787 47,683  

5 Франція 21,911 23,211 22,709 22,01 22,108  

6 Велика Британія 15,016 14,934 14,746 14,492 15,049  

7 Канада 23,339 23,845 24,657 24,288 23,841  

8 Швеція 18,711 19,858 18,868 18,414 19,194  

9 Швейцарія 20,284 21,279 20,984 21,219 21,148  

10 Бразилія 20,239 19,726 17,523 18,113 17,032  

11 Польща 20,998 22,058 20,47 18,733 20,619  

Індекс споживчих цін 

1 Німеччина 108,425 111,133 113,5 115,317 116,35  

2 США 218,08 224,932 229,599 232,96 237,563  

3 Японія 100,011 99,725 99,687 100,044 102,699  

4 Китай 100 105,4 108,189 111,028 113,554  

5 Франція 108,788 111,281 113,749 114,878 115,682  

6 Велика Британія 114,475 119,608 122,983 126,125 128,182  

7 Канада 116,475 119,842 121,667 122,833 125,211  
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8 Швеція 96,311 99,163 100,044 100 100,115  

9 Швейцарія 99,737 99,963 99,266 99,049 99,107  

10 Бразилія - - - - -  

11 Польща 155,033 161,648 167,629 169,137 169,331  

Інфляція, % 

1 Німеччина 1,158 2,498 2,05 1,601 0,896  

2 США 1,638 3,142 2,33 1,464 1,976  

3 Японія -0,719 -0,287 -0,037 0,357 2,655  

4 Китай 3,3 5,4 2,646 2,624 2,275  

5 Франція 1,733 2,291 1,509 0,992 0,7  

6 Велика Британія 3,286 4,484 2,822 2,555 1,631  

7 Канада 1,769 2,89 1,523 0,959 1,936  

8 Швеція 1,158 2,961 0,888 -0,044 0,115  

9 Швейцарія 0,685 0,227 -0,697 -0,218 0,058  

10 Бразилія 5,039 6,636 5,404 6,204 6,285  

11 Польща 2,583 4,267 3,7 0,9 0,115  

Імпорт, % 

1 Німеччина 12,521 7,401 1,438 1,525 4,78  

2 США 12,714 5,471 3,256 1,148 3,76  

3 Японія 11,065 5,909 5,268 3,379 6,987  

4 Китай 20,416 11,981 8,153 10,772 6,983  

5 Франція 8,865 6,288 -1,291 1,897 3,057  

6 Велика Британія 7,868 0,288 3,369 0,215 0,458  

7 Канада 13,621 5,693 3,117 1,105 1,863  

8 Швеція 18,489 19,322 -4,122 2,86 1,409  

9 Швейцарія 8,364 4,151 3,094 1,832 2,792  

10 Бразилія 38,183 8,873 -2,279 8,631 1,124  

11 Польща 13,878 5,466 -0,677 1,249 6,998  

Експорт, % 

1 Німеччина 15,182 8,006 3,2 0,921 3,991  

2 США 11,896 6,852 3,256 3,046 2,84  

3 Японія 24,363 -0,355 -0,166 1,594 1,551  

4 Китай 27,735 10,334 7,019 8,674 6,5  

5 Франція 9,016 6,879 1,072 2,371 3,371  

6 Велика Британія 6,673 4,46 1,735 0,514 1,04  

7 Канада 6,867 5,693 1,493 2,17 5,227  

8 Швеція 18,141 18,827 -3,391 4,661 0,346  

9 Швейцарія 7,659 3,758 2,457 1,948 3,841  

10 Бразилія 9,501 2,925 -0,338 3,118 3,914  

11 Польща 12,088 7,705 3,885 4,565 4,09  
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Описова матриця фінансових показників підприємств 

№ 

з/п 
Назва підприємства 

Роки 
 

2010 2011 2012 2013 2014 

Активи 

1 
ПАТ «Броварський завод 

пластмас» 
39309 41257 36614 32648 30262  

2 
ПАТ «Білоцерківський завод 

ЗБК» 
21785 23788 20842 19174 22512  

3 ПрАТ «СВС-ДНІПРО» 52180 33814 33146 50224 93234  

4 ВАТ «РОСАВА» 62350 61717 60989 60327 26635  

5 
ПАТ «Білоцерківський завод 

ГТВ» 
34672 33975 21898 21290 19658  

6 ПАТ «ІРПІНЬМАШ» 14193 17520 13024 11361 11189  

7 ВАТ «СТАЙКИ-КЕРАМIК» 1514 1514 1514 1514 1514  

8 
АТ «Вертопак 

гостомельський склозавод» 
699725 763486 925887 949061 1091007  

9 ТОВ «УКРПРОМСВІТЛО» 6011 6281 6756 6892 6913  

10 
ТОВ 

«МЕТРОБУДКОМПЛЕКТ» 
1988 1821.3 1781 1810 1588  

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

1 
ПАТ «Броварський завод 

пластмас» 
22705 34393 26762 15790 13027  

2 
ПАТ «Білоцерківський завод 

ЗБК» 
30104 46427 44787 32856 31424  

3 ПрАТ «СВС-ДНІПРО» 198681 91932 74018 48628 70730  

4 ВАТ «РОСАВА» 2512 2914 3176 2466 2627  

5 
ПАТ «Білоцерківський завод 

ГТВ» 
3506 3327 2176 1587 2242  

6 ПАТ «ІРПІНЬМАШ» 2116 15962 9936 4273 3588  

7 ВАТ «СТАЙКИ-КЕРАМIК» 0 0 0 0 0  

8 
АТ «Вертопак 

гостомельський склозавод» 
755839 832865 990398 817343 891782  

9 ТОВ «УКРПРОМСВІТЛО» 9826 13909 15990 9866 6296  

10 
ТОВ 

«МЕТРОБУДКОМПЛЕКТ» 
636.5 773.8 431.1 527 574  

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

1 
ПАТ «Броварський завод 

пластмас» 
21221 25605 19479 17562 14194  

2 
ПАТ «Білоцерківський завод 

ЗБК» 
22352 33713 31629 25287 22564  

3 ПрАТ «СВС-ДНІПРО» 161573 72221 58804 43500 53508  

4 ВАТ «РОСАВА» 2726 2115 2230 2210 2569  

5 
ПАТ «Білоцерківський завод 

ГТВ» 
3942 3536 2896 1903 1796  

6 ПАТ «ІРПІНЬМАШ» 581 11133 7277 4650 2585  

7 ВАТ «СТАЙКИ-КЕРАМIК» 0 0 0 0 0  

8 
АТ «Вертопак 

гостомельський склозавод» 
539027 527271 692918 678742 714707  

9 ТОВ «УКРПРОМСВІТЛО» 6570 9653 10846 8089 -5794  
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10 
ТОВ 

«МЕТРОБУДКОМПЛЕКТ» 
523.9 581.6 289.1 417 433  

Адміністративні витрати 

1 
ПАТ «Броварський завод 

пластмас» 
1609 2556 4008 3211 3003  

2 
ПАТ «Білоцерківський завод 

ЗБК» 
2322 2613 3057 3773 3495  

3 ПрАТ «СВС-ДНІПРО» 5764 5633 5016 4068 4277  

4 ВАТ «РОСАВА» 1493 1823 2052 1808 1750  

5 
ПАТ «Білоцерківський завод 

ГТВ» 
933 921 884 789 521  

6 ПАТ «ІРПІНЬМАШ» 667 0 0 0 0  

7 ВАТ «СТАЙКИ-КЕРАМIК» 0 0 0 0 0  

8 
АТ «Вертопак 

гостомельський склозавод» 
21107 25264 29749 32840 39483  

9 ТОВ «УКРПРОМСВІТЛО» 1166 1379 1412 1338 1332  

10 
ТОВ 

«МЕТРОБУДКОМПЛЕКТ» 
 0 0 199 255  

Витрати на збут 

1 
ПАТ «Броварський завод 

пластмас» 
549 3635 688 495 635  

2 
ПАТ «Білоцерківський завод 

ЗБК» 
797 1483 1586 1952 1279  

3 ПрАТ «СВС-ДНІПРО» 0 0 0 0 0  

4 ВАТ «РОСАВА» 128 125 136 188 200  

5 
ПАТ «Білоцерківський завод 

ГТВ» 
123 169 69 92 91  

6 ПАТ «ІРПІНЬМАШ» 46 0 0 0 0  

7 ВАТ «СТАЙКИ-КЕРАМIК» 0 0 0 0 0  

8 
АТ «Вертопак 

гостомельський склозавод» 
16308 32220 16702 10546 33110  

9 ТОВ «УКРПРОМСВІТЛО» 156 489 418 598 183  

10 
ТОВ 

«МЕТРОБУДКОМПЛЕКТ» 
 0 0 0 0  

Чистий фінансовий результат: прибуток 

1 
ПАТ «Броварський завод 

пластмас» 
0 2810 0 0 64  

2 
ПАТ «Білоцерківський завод 

ЗБК» 
0 1109 134 0 2816  

3 ПрАТ «СВС-ДНІПРО» 0 0 2464 9935 16969  

4 ВАТ «РОСАВА» 0 0 0 0 0  

5 
ПАТ «Білоцерківський завод 

ГТВ» 
0 0 0 0 0  

6 ПАТ «ІРПІНЬМАШ» 1026 1331 334 55 5  

7 ВАТ «СТАЙКИ-КЕРАМIК» 0 0 0 0 0  

8 
АТ «Вертопак 

гостомельський склозавод» 
34010 104907 57535 50826 0  

9 ТОВ «УКРПРОМСВІТЛО» 23 625 555 83 0  

10 
ТОВ 

«МЕТРОБУДКОМПЛЕКТ» 
0 2.7 4.6 2 12  
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Витрати на оплату праці 

1 
ПАТ «Броварський завод 

пластмас» 
3560 4039 4519 4338 4221  

2 
ПАТ «Білоцерківський завод 

ЗБК» 
5319 6099 5911 5783 6674  

3 ПрАТ «СВС-ДНІПРО» 1358 2301 2414 2647 5155  

4 ВАТ «РОСАВА» 1629 1614 1809 1640 1818  

5 
ПАТ «Білоцерківський завод 

ГТВ» 
2067 2088 1576 1634 314  

6 ПАТ «ІРПІНЬМАШ» 622 85 80 787 640  

7 ВАТ «СТАЙКИ-КЕРАМIК» 0 0 0 0 0  

8 
АТ «Вертопак 

гостомельський склозавод» 
49699 53230 57128 61316 61698  

9 ТОВ «УКРПРОМСВІТЛО» 1772 2163 2455 2178 1998  

10 
ТОВ 

«МЕТРОБУДКОМПЛЕКТ» 
0 0 0 118 117  
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ДОДАТОК В 

 

Кореляційна матриця впливу чинників на експорт та імпорт країн 

Correlations (Spreadsheet2) Marked correlations are significant at p < ,05000 N=11 (Casewise deletion of missing 

data) 

 
ВВП, млрд 

дол. США 

ВВП на 

душу 

населення, 

дол. США 

Інвестиці

ї у % до 

ВВП 

Індекс 

споживчих 

цін 
Інфляція, % Імпорт, % Експорт, % 

ВВП, млрд 

дол. США 
1,00 0,66 -0,12 -0,14 -0,47 -0,27 -0,28 

ВВП на 

душу 

населення, 

дол. США 

0,66 1,00 -0,41 0,19 -0,54 -0,42 -0,38 

Інвестиції у 

% до ВВП 
-0,12 -0,41 1,00 0,03 0,02 0,53 0,65 

Індекс 

споживчих 

цін 
-0,14 0,19 0,03 1,00 -0,54 0,31 -0,04 

Інфляція, 

% 
-0,47 -0,54 0,02 -0,54 1,00 -0,17 0,17 

Імпорт, % -0,27 -0,42 0,53 0,31 -0,17 1,00 0,37 

Експорт, % -0,28 -0,38 0,65 -0,04 0,17 0,37 1,00 
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Кореляційна матриця впливу чинників на обсяг реалізованої продукції 

підприємств 

Correlations (Spreadsheet6) Marked correlations are significant at p < ,05000 N=10 (Casewise deletion of missing data) 

 Активи 

Чистий дохід 

від реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

Обсяг 

реалізованої 

продукції 

(товарів, 

робіт, послуг) 

Адміністра

тивні 

витрати 

Витрати 

на збут 

Чистий 

фінансовий 

результат: 

прибуток 

Витрати на 

оплату праці 

Активи 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -0,06 1,00 

Чистий дохід 

від реалізації 

продукції 

(товарів, 

робіт, послуг) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -0,06 1,00 

Обсяг 

реалізованої 

продукції 

(товарів, 

робіт, послуг) 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -0,06 1,00 

Адміністратив

ні витрати 
1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 -0,04 1,00 

Витрати на 

збут 
1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 -0,13 1,00 

Чистий 

фінансовий 

результат: 

прибуток 

-0,06 -0,06 -0,06 -0,04 -0,13 1,00 -0,06 

Витрати на 

оплату праці 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -0,06 1,00 
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ДОДАТОК Г 

 

В структуру світової торгівлі входять дванадцять найбільших гравців 

міжнародної арени, що становить 51,5% від всіх країн світу. 

 

Рис. 1. Структура міжнародної торгівлі у 2014 році* 

*- розроблено автором на сонові [83] 

Забезпечення для держави сприятливих умов міжнародного 

економічного співробітництва, що впливають на підвищення рівня і якості 

життя населення, також є пріоритетною задачею економічної дипломатії. У 

сучасному світі найбільш поширеною моделлю організації економічної 

дипломатії залишається варіант пріоритетності міністерства закордонних 

справ як центру прийняття та координації дій в цій галузі. Однак, що 

стосується організації дипломатичної роботи безпосередньо за кордоном, то в 

цьому практикуються різні підходи – зосередження такої роботи в офісі 

економічного радника; економічних/торговельних структурних одиниць 

посольств з подвійним підпорядкуванням; торговельних представництв, 

підпорядкованих міністерствам економіки чи зовнішньої торгівлі; незалежних 

економічних структур (торгово-промислові палати). Робота торгово-

Німеччина; 10 

США; 9,6 

Японія; 6,3 
Китай; 5,8 

Франція; 5,2 

Велика Британія; 

4,1 

Канада; 3,6 

Південна Корея; 2,6 
Швеція; 1,3 

Швейцарія; 1,3 

Бразилія; 

1 
Польща; 0,7 
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економічних місій повинна бути спрямована на одержання доступної і 

надійної інформація про рівень і серйозність інтересів і пріоритетів країни 

перебування, ступеня об'єктивної зацікавленості в інвестиціях, взаємної 

вигоди, навіть якщо при цьому приходиться йти на поступки, то вигода 

повинна бути більше, ніж самі поступки. 

Структура і обсяг експорту, імпорту, товарообіг різних країн і регіонів 

світу постійно змінюється в сторону зростання. Починаючи з 1960 року обсяги 

світової торгівлі виросли майже в 20 разів. Це в три рази перевищує рівень 

зростання ВВП за той самий проміжок часу. Така швидкість збільшення 

масштабів світової торгівлі є безпрецедентною в історичному контексті. 

Міжнародна статистика підтверджує, що значне зростання 

національного багатства багатьох країн в другій половині ХХ ст. в значній мірі 

пов’язано з активізацією економічної дипломатії в усіх напрямках. Зокрема, 

найвищі темпи росту характерні для країн з експортоорієнтованою 

економікою. Зовнішня торговельна експансія зіграла вирішальну роль у 

становленні економіки Японії, Китаю, нових індустріальних країн Азії – так 

званих «азійських тигрів» (Південна Корея, Таїланд, Малайзія, Сінгапур, 

Тайвань і ін.). Ці країни, а також деякі країни Латинської Америки ефективно 

використали для прискорення росту приплив іноземного капіталу. 

Сьогодні найбільш впливовими країнами за рівнем розвитку 

дипломатичних відносин є США, Китай,  Росія, країни ЄС, БРІК. Зокрема, в 

2013-2014 рр. ключовою тенденцією у розвитку геополітичної обстановки в 

світі було формування багатополярної моделі світового устрою з двома 

глобальними центрами сили – США та Китаєм, а також низкою центрів 

надрегіонального та регіонального рівнів, включно з Індією, Росією, 

Бразилією, Аргентиною, Іраном та Туреччиною. Сьогодні саме, США та Китай 

ведуть пошук способів розподілу глобальних сфер впливу у світі та 

можливостей спільного вирішення найбільш важливих питань світової і 

регіональної безпеки, а також поглиблення співпраці у торгівельно-

економічній сфері. 
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Проаналізуємо деякі фінансові показники провідних розвинених країн 

світу. За приклад нами взято такі країни, як Німеччина,США, Японія, Китай, 

Франція, Велика Британія, Канада, Швеція, Швейцарія, Бразилія та Польща. 

Серед показників, згідно яких проводитиметься дослідження, обрано ВВП, 

ВВП на душу населення, інвестиції, індекс споживчих цін,  інфляція, імпорт та 

експорт. 

Отже, спочатку здійснимо аналіз ВВП та показників, що з ним зв’язані 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Макроекономічні показники провідних країн світу упродовж 2010-2014 років* 

Країна 

Роки Відхилення 

2014-2010, 

+/- 
2010 2011 2012 2013 2014 

ВВП, млрд дол. США 

Німеччина 3310,60 3631,44 3427,85 3635,96 3820,46 509,86 

США 14964,40 15517,93 16163,15 16768,05 17416,25 2451,85 

Японія 5495,39 5905,63 5937,86 4898,53 4769,80 -725,59 

Китай 5949,65 7314,48 8386,68 9469,12 10355,35 4405,7 

Франція 1998,48 2865,30 2688,21 2807,31 2902,33 903,85 

Велика Британія 2296,93 2464,64 2470,57 2523,22 2847,60 550,67 

Канада 1614,07 51850,32 1821,45 1826,77 1793,80 179,73 

Швеція 463,062 536,001 523,941 558,949 559,113 96,051 

Швейцарія 549,105 658,867 631,184 650,431 679,028 129,923 

Бразилія 2142,91 2474,64 2247,75 2246,04 2244,13 101,22 

Польща 469,642 515,516 490,689 517,705 552,23 82,588 

ВВП на душу населення, дол. США 

Німеччина 40495,85 45207,64 42569,47 44999,50 47200,96 6705,11 

США 47730,76 48151,91 48922,45 49657,52 50384,83 2654,07 

Японія 42916,74 46175,36 46531,09 38467,79 37539,58 -5377,16 

Китай 4437,02 5428,79 6193,82 6958,69 7572,36 3135,34 

Франція 42249,06 45430,28 42415,14 44098,70 45383,63 3134,57 

Велика Британія 36891,36 38945,08 38781,34 39371,65 44141,40 7250,04 

Канада 47530,60 41290,51 52488,73 52037,15 50577,20 3046,6 

Швеція 49180,46 56523,12 54829,11 58014,17 57556,64 8376,18 

Швейцарія 70524,63 83718,87 79344,25 81276,13 84343,53 13818,9 

Бразилія 10961,27 12536,34 11281,48 11172,52 11067,48 106,21 

Польща 12304,82 13379,65 12732,44 13435,26 14329,78 2024,96 

*- складено автором на основі даних [125] 

Отже, безсумнівним лідером по ВВП є США, де цей показник зріс з 

14964,40 млрд. дол. У 2010 році до 17416,25 млрд. дол. – у 2014 році. Слід 

зазначити, що у всіх країн ВВП протягом досліджуваного періоду зростав,  
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окрім Японії, де ВВП з 5495,39 млрд. дол. США у 2010 році знизився до 

4769,80 млрд. дол. США – у 2014 році. 

Щодо ВВП на душу населення, то цей показник беззаперечно 

найбільший у Швейцарії, який становив у 2010 році 70524,63 дол. США, а у 

2014 році зріс до 84343,53 дол. США. Варто зазначити найменший рівень 

цього показника, який спостерігається в Китаї, де він у 2010 році становив 

4437,02 дол. США на душу населення і у 2014 році зріс до 7572,36 дол. США. 

У сучасних реаліях розширюється поле інтересів економічної дипломатії 

– до торгівлі, інвестицій, податків додаються питання економічного сприяння, 

міграції робочої сили, конкуренції та ін. Залучення іноземних інвестицій – 

важлива задача економічної дипломатії, адже прямі іноземні інвестиції є 

найдинамічнішою формою міжнародних господарських зв’язків, важливим 

об’єктом економічної дипломатії. Для її здійснення основним шляхом є 

створення сприятливого середовища для зустрічей експортерів і їхніх 

потенційних партнерів, визначити і сформулювати пріоритети і показати усі 

вигідні сторони експортованих товарів і технологій. Але необхідно 

підкреслити важливість детально розробленої експортної стратегії держави, 

що визначає основні напрямки експорту товарів.  

Кон’юнктура міжнародного інвестиційного ринку визначається фазами 

розвитку світової економіки. Якщо на першому етапі, в 1999 р., притік прямих 

іноземних інвестицій в світі склав 1500 млрд. дол. США, то другий пік, в 2007 

р., перевищив 2000 млрд. дол. США. Зниження інвестиційної активності у 

2008-2015 р. стало наслідком, індикатором і одним з уособлень глобальної 

фінансової та економічної криз, коли падіння обсягу інвестицій у світі 

спостерігалось на рівні 40% в 2009 р. і 15% в 2015 р. 

Частка інвестицій у ВВП досліджуваних країн протягом 2010-2014 років 

зображена на рис. 2. 
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Рис. 2. Частка інвестицій у ВВП досліджуваних країн протягом 2010-

2014 років, %* 

*- складено автором на основі даних [125] 

Отже, найбільша частка інвестицій у ВВП належить Китаю, де у 2010 

році вона складала 48,063%, а у 2014 році знизилася до  47,683%. 

Варто зазначити, що відновлення прямих іноземних інвестицій у світі 

відбулось в 2011 р. з початком посткризового піднесення національних 

економік розвинутих країн-донорів. Обсяг прямих іноземних інвестицій у світі 

зріс у 2011 р. приблизно на 8% по відношенню до 2010 р., а в 2012 році – на 

17%. В 2013 році відбулося просідання світових потоків ПІІ на 22%. Проте 

слід відмітити що вони перевищують світові потоки ПІІ в 2011 році. 

Незважаючи на зростання міжнародного інвестиційного ринку в 2014 році на 

9% він так і не досяг передкризових значень. 

Динаміка індексу споживчих цін та інфляції у досліджуваних країнах 

світу упродовж 2010-2014 років подана у табл. 2. 

 

Таблиця 2 

Динаміка індексу споживчих цін та інфляції у досліджуваних країнах світу 

упродовж 2010-2014 років* 

Країна Роки Відхилення 

2014-2010, 

+/- 
2010 2011 2012 2013 2014 
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Індекс споживчих цін 

Німеччина 108,425 111,133 113,5 115,317 116,35 7,925 

США 218,08 224,932 229,599 232,96 237,563 19,483 

Японія 100,011 99,725 99,687 100,044 102,699 2,688 

Китай 100 105,4 108,189 111,028 113,554 13,554 

Франція 108,788 111,281 113,749 114,878 115,682 6,894 

Велика Британія 114,475 119,608 122,983 126,125 128,182 13,707 

Канада 116,475 119,842 121,667 122,833 125,211 8,736 

Швеція 96,311 99,163 100,044 100 100,115 3,804 

Швейцарія 99,737 99,963 99,266 99,049 99,107 -0,63 

Бразилія - - - - - - 

Польща 155,033 161,648 167,629 169,137 169,331 14,298 

Інфляція, % 

Німеччина 1,158 2,498 2,05 1,601 0,896 -0,262 

США 1,638 3,142 2,33 1,464 1,976 0,338 

Японія -0,719 -0,287 -0,037 0,357 2,655 3,374 

Китай 3,3 5,4 2,646 2,624 2,275 -1,025 

Франція 1,733 2,291 1,509 0,992 0,7 -1,033 

Велика Британія 3,286 4,484 2,822 2,555 1,631 -1,655 

Канада 1,769 2,89 1,523 0,959 1,936 0,167 

Швеція 1,158 2,961 0,888 -0,044 0,115 -1,043 

Швейцарія 0,685 0,227 -0,697 -0,218 0,058 -0,627 

Бразилія 5,039 6,636 5,404 6,204 6,285 1,246 

Польща 2,583 4,267 3,7 0,9 0,115 -2,468 

*- складено автором на основі даних [125] 

Отже, індекс споживчих цін був найбільший у США і у 2010 році 

становив 218,08, а у 2014 році – зріс до 237,563. Найменшим серед 

досліджуваних країн цей показник був у Швеції. Найкращим показником 

інфляції у 2010 році відзначилася Японія. Так, у 2010 році інфляція Японії 

становила -0,719, проте до 20147 році вона зросла до 2,655 %. Проте, якщо 

оцінювати рівень інфляції у 2014 році, то рекордсменом стала Бразиція, де 

рівень інфляції становив 6,285%. 

Однією з функцій економічної дипломатії, яка не втрачає своєї 

актуальності сьогодні, є функція сприяння взаємовигідній торгівлі між 

країнами, розвитку міжнародного співробітництва в цій сфері. В Таблиці 3. 

показано динаміку обсягу світової торгівлі протягом 2009-2014 рр. 

Спостерігається значне скорочення показників світової торгівлі у 2010 році – 

на 20%, що пов’язано з наслідками світової фінансової кризи. Протягом 2011-

2012 рр. обсяг експорту товарів збільшився на 20% щорічно, однак, темпи 

росту світової торгівлі, починаючи з 2009 р., уповільнюються через 
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збільшення ризиків на ринках нерухомості, фінансових ринках, збереження 

глобальних диспропорцій і стрімкого росту цін на нафту й інші сировини 

товари. Починаючи з 2013 року відбулося скорочення темпів росту світової 

торгівлі.  

Таблиця 3 

Динаміка обсягу світової торгівлі протягом 2009-2014 років, млн. дол. США* 

Показник 
Роки Відхилен

ня 2014-

2010, +/- 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Експорт 

Товарів 
1592943

3 
12371247 15077595 18071943 18196246 18604416 2674983 

Послуг 3916201 3555576 3896263 4372893 4473813 4720182 803981 

Всього 
1984508

8 
15924040 18968720 22438886 22662355 23316288 3471200 

Імпорт 

Товарів 805870 12175028 14813044 17754674 17877913 18175141 17369271 

Послуг 754532 3422987 3739246 4180644 4292684 4499186 3744654 

Всього 
1950573

5 
15538564 18499022 21872754 22107482 22606159 3100424 

*- розроблено автором на основі [83] 

Під впливом процесів лібералізації, інтеграції та глобалізації у 

сучасному світовому господарстві, відбувається активний розвиток сфери 

послуг у більшості країн світу. Як показує практика, вона є однією з 

найважливіших і дедалі значніших складових світової економіки. Так, у 

розвинутих країнах світучастка сфери послуг у структурі ВВП перевищує 70 

%, у ній зайнято приблизно 65 % працездатного населення планети.В умовах 

динамізації конкурентного середовища сфера послуг інтенсивно розвивається 

та стає одним із впливових чинників, від яких залежить зростання економіки, 

підвищення конкурентоспроможності країни на світових ринках, зростання 

добробуту населення. 

Динаміка часток експорту та імпорту у розвинених країнах світу 

упродовж 2010-2014 років подана у табл. 4. 
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Таблиця 4 

Динаміка часток експорту та імпорту у розвинених країнах світу протягом 

2010-2014 років* 

Країна Роки Відхилення 

2014-2010, 

+/- 
2010 2011 2012 2013 2014 

Експорт, % 

Німеччина 15,182 8,006 3,2 0,921 3,991 -11,191 

США 11,896 6,852 3,256 3,046 2,84 -9,056 

Японія 24,363 -0,355 -0,166 1,594 1,551 -22,812 

Китай 27,735 10,334 7,019 8,674 6,5 -21,235 

Франція 9,016 6,879 1,072 2,371 3,371 -5,645 

Велика Британія 6,673 4,46 1,735 0,514 1,04 -5,633 

Канада 6,867 5,693 1,493 2,17 5,227 -1,64 

Швеція 18,141 18,827 -3,391 4,661 0,346 -17,795 

Швейцарія 7,659 3,758 2,457 1,948 3,841 -3,818 

Бразилія 9,501 2,925 -0,338 3,118 3,914 -5,587 

Польща 12,088 7,705 3,885 4,565 4,09 -7,998 

Імпорт, % 

Німеччина 12,521 7,401 1,438 1,525 4,78 -7,741 

США 12,714 5,471 3,256 1,148 3,76 -8,954 

Японія 11,065 5,909 5,268 3,379 6,987 -4,078 

Китай 20,416 11,981 8,153 10,772 6,983 -13,433 

Франція 8,865 6,288 -1,291 1,897 3,057 -5,808 

Велика Британія 7,868 0,288 3,369 0,215 0,458 -7,41 

Канада 13,621 5,693 3,117 1,105 1,863 -11,758 

Швеція 18,489 19,322 -4,122 2,86 1,409 -17,08 

Швейцарія 8,364 4,151 3,094 1,832 2,792 -5,572 

Бразилія 38,183 8,873 -2,279 8,631 1,124 -37,059 

Польща 13,878 5,466 -0,677 1,249 6,998 -6,88 

*- складено автором на основі даних [125] 

 

 


