
1 
 

 
 

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

 

На правах рукопису 

 

 

Різниченко Євген Іванович 
 

 

УДК 339.9 

 

 

 

 

 

ФІНАНСОВІ ІМПЕРАТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У 

ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 

 

Спеціальність 08.00.02 – світове господарство і міжнародні  

економічні відносини 

 

 

 

ДИСЕРТАЦІЯ  

на здобуття наукового ступеня  

кандидата економічних наук 

 

 

 

 

Науковий керівник 

доктор економічних наук, професор 

Луцишин Зоряна Орестівна 

 

Київ - 2015 



2 
 

 
 

Зміст 

Вступ .......................................................................................................................... 5 

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ УГРУПОВАННЯХ..15 

           1.1. Ідентифікація національних економічних інтересів в глобальній 

економіці .................................................................................................................. 15 

       1.2. Міжкраїнова консолідація національних економічних інтересів в 

умовах інтеграції ..................................................................... …………………....31 

      1.3. Передумови формування і механізми реалізації економічного інтересу 

інтеграційного угруповання на прикладі ЄС  ….…………..….……….............47 

       Висновки до розділу 1 ....................................................................................... 64 

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВІ ІМПЕРАТИВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У ПРОЦЕСІ 

РОЗВИТКУ ЄС ...................................................................................................... 67 

        2.1. Особливості монетарної політики ЄС у відстоюванні національних 

економічних інтересів ............................................................................................. 67 

       2.2. Компроміс національних економічних інтересів у бюджетній політиці 

ЄС .............................................................................................................................. 87 

     2.3. Інституційна структура забезпечення фінансової стабільності в 

Європі………………………………………………………………………….…108 

    Висновки до розділу 2…………..……………………….………………...….127 

РОЗДІЛ 3. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ……….………………………………………………………..…..132 

       3.1. Кластерний аналіз Європейського фінансово-економічного 

простору  ................................................................................................................ 132 

     3.2. Континентальна конвергенція та дивергенція спільних фінансово-

економічних політик ЄС……………………………………………………......146 

      3.3. Євроінтеграційний вектор реалізації економічного інтересу 

України…………………………………………………………………………...177 

    Висновки до розділу 3…………..…………………………………………….198 

ВИСНОВКИ………………………………………………...…………………...202 

Список використаних джерел ........................................................................... 207 

 



3 
 

 
 

 

Перелік умовних позначень 

АСЕАН Асоціація держав Південно-Східної Азії 

ГАТС Генеральна угода з торгівлі послугами 

ГАТТ Генеральна угода з тарифів і торгівлі 

ЄЕП Єдиний економічний простір 

ЄК Європейська Комісія 

ЄП Європейський Парламент 

ЄРСР Європейська Рада з системних ризиків  

ЄС Європейський Союз 

ЄС-10 

(країни, що приєднались до Європейського Союзу 1 травня 

2004 року): Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Угорщина, Польща, 

Словаччина, Словенія 

ЄС-12 
країни ЄС-10 плюс Болгарія та Румунія, які приєдналися до 

ЄС після 2004 року 

ЄС-10 

Континентальна 
Чехія, Угорщина, Польща, Словаччина та Словенія 

ЄС-12 Південь Болгарія та Румунія 

ЄС-10 Північ Естонія, Латвія та Литва 

ЄС-15 

(країни, які входили до складу ЄС до 1 травня 2004 року): 

Данія, Фінляндія, Швеція, Великобританія, Австрія, Бельгія, 

Франція, Німеччина, Нідерланди, Греція, Італія, Португалія, 

Іспанія 

ЄС-15  Південь Греція, Італія, Португалія та Іспанія 

ЄС-15 

Континентальна 
Австрія, Бельгія, Франція, Німеччина, Нідерланди; 

ЄС-15 Північ Данія, Фінляндія, Швеція та Великобританія 

ЄСМ Європейський стабілізаційний механізм 

ЄСФН Європейська система фінансових наглядачів  

ЄФФС Європейський фонд фінансової стабільності  

МВФ Міжнародний валютний фонд 

МЕРКОСУР економічний союз держав у Південній Америці 

НАФТА Північноамериканська зона вільної торгівлі  

НБУ Національний банк України 

НЦБ  Національний центральний банк 

ОБСЄ  Організація з безпеки та співробітництва у Європі 

ОЕСР Організація економічного співробітництва та розвитку 

ООН Організація Об’єднаних Націй 

ООН Організація Об'єднаних Націй 

ПДВ Податок на додану вартість 

ПЗВТ Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі 

ПІІ Прямі іноземні інвестиції 

СОТ Світова організація торгівлі 
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США Сполучені Штати Америки 

ТНБ Транснаціональні банки 

ТНК Транснаціональні корпорації 

R&D Науково-дослідні та конструкторські роботи 

G-20 

 група міністрів фінансів та керівників центральних банків 20 

економік: 19 з найбільших економік світу та Європейського 

Союзу.  

 

 

Абревіатури назв 

країн 
Країна 

Абревіатури назв 

країн 
Країна 

AT Австрія IT Італія 

BE Бельгія LT Литва 

BG Болгарія LU Люксембург 

CY Кіпр LV Латвія 

CZ Чехія MT Мальта 

DE Німеччина NL Нідерланди 

DK Данія PL Польща 

EE Естонія PT Португалія 

EL Греція RO Румунія 

ES Іспанія SE Швеція 

FI Фінліндія SI Словенія 

FR Франція SK Словаччина 

HU Угорщина UK Великобританія 

IE Ірландія НR Хорватія 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Національні інтереси є квінтесенцією цінностей 

суспільства, його прагнень та свідомості, що визначають при цьому цілі держави, 

за допомогою яких вона і реалізує інтереси у вигляді досягнення конкретних 

результатів в економічній, зовнішній, безпековій політиці і т.д. У XXI ст. 

основною складовою національного інтересу є економічний інтерес країни, 

оскільки саме економічна сфера формує основу держави, оскільки обумовлює її 

політичний, військовий, культурний, інформаційний та інші потенціали з точки 

зору фінансування їх розвитку. В інтеграційних економічних системах національні 

економічні інтереси відіграють вирішальну роль, оскільки ключовим є наскільки 

успішно країни в умовах інтеграції здатні відстоювати свої національні інтереси. 

Сучасна фінансова криза стала могутнім каталізатором перегляду 

парадигми економічного розвитку не лише країн Західної Європи, а й усього світу, 

що у переважній більшості випадків пояснюється захистом національних 

економічних інтересів. Кожна країна є унікальною з точки зору політичних, 

культурних, соціальних та економічних характеристик, а тому національні 

економічні інтереси різних країн, які визначають цілі та завдання національних 

економічних політик, навіть у складі певних інтеграційних угруповань, можуть не 

лише не співпадати між собою чи з економічним інтересом самого інтеграційного 

угруповання, а й бути протилежними.  

На відміну від інших регіональних інтеграційних угруповань таких, як 

НАФТА, АСЕАН та МЕРКОСУР, Європейський Союз досяг найбільшого 

інтеграційного розвитку, створивши Економічний та Валютний Союз. 

Найбільшого прогресу Європейський Союз досяг саме у фінансовій сфері, 

причому різним її елементам притаманний різний імператив. Монетарна політика 

характеризується прагматизмом щодо узгодження національних інтересів країн-

членів ЄС, оскільки провідну роль відіграє саме економічний інтерес ЄС, як 

інтеграційного угруповання. В цей же час бюджетній політиці притаманний 

компроміс між національними інтересами країн-членів ЄС та економічним 

інтересом самого інтеграційного угруповання. Фінансова криза на порядок денний 

винесла питання фінансової стабільності в Європі та її інституційного 

забезпечення. 

 Європейський Союз на сучасному етапі свого розвитку постав перед 
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необхідністю прийняття важливих рішень економічного та політичного характеру 

щодо виведення цього інтеграційного угруповання із фінансової кризи. Успішне 

подолання кризових явищ в економіках країн-членів ЄС дасть суттєвий поштовх 

подальшому поглибленню економічної, політичної та культурної інтеграції. У разі 

неспроможності відносно швидко відновити зростання у ЄС постане питання 

щодо майбутнього Європейського інтеграційного проекту та євро зокрема, який 

встиг стати однією з світових валют. 

Аналіз механізму реалізації національних економічних інтересів країн ЄС з 

виокремленням найбільш дієвих та ключових факторів – імперативів, які 

визначають напрямний вектор розвитку ЄС викликає особливий інтерес, оскільки 

ЄС вважається одним з найуспішніших інтеграційних угруповань світу, а тому 

питання національних економічних інтересів країн-членів ЄС є комплексним та 

складним. Аналіз цієї проблематики частково може відповісти на запитання щодо 

доцільності подальшої інтеграції ЄС, можливих шляхів подальшого розвитку та 

реформування ЄС, а також – чи доцільно таким регіональним угрупованням як 

НАФТА, АСЕАН та МЕРКОСУР наслідувати досвід Європейського Союзу. 

Серед учених дослідженню явищ, пов’язаних із проблематикою 

інтеграційних процесів та теорією економічного розвитку держав, присвячені 

праці Ч. Берда, І. Бураковського, С. Брауна, М. Каплана, Л. Кістерського, 

Д. Лук'яненка, З. Луцишин, М. Портера, А. Румянцева, С. Роузфілда, А. Філіпенка, 

Р. Юхансона та інших. У своїх працях учені розкривають сутність, закономірності 

та протиріччя розвитку держав, цілі та наслідки інтеграційних процесів. 

Дослідженням процесів західноєвропейської економічної та фінансової інтеграції 

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

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

Д. Шварцер та інші.  У своїх роботах ці вчені розкрили сутність та особливості 

інтеграційних процесів у Європі, які досягли найвищого рівня інтеграції, що 

призвів не лише до координації макро- та мікрополітики в різних країнах, а й – до 

появи євро. Дослідженню проблематики співробітництва України та ЄС 

присвячені роботи таких українських учених: В. Копійки, В. Манжоли, В. Чалого, 

Г. Яворської та інших. Серед вітчизняних дослідників економічної інтеграції 

України слід відзначити А. Єрмолаєва, Я. Жаліла, О. Шарова, О. Шниркова, 

В. Чужикова та інших. У переважній більшості робіт з цієї тематики на прикладі 

ЄС підкреслюються заходи, які варто вжити Україні для якісного реформування 
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вітчизняної економічної сфери. Окремої уваги заслуговують праці З. Варналія, 

В. Горбуліна та А. Качинського, які досліджували національний економічний 

інтерес України під призмою стратегічного планування та вирішення проблем 

національної безпеки, а також доробок А. Поручника, який присвятив ґрунтовну 

працю саме економічному інтересу України.  

Визнаючи вагомий внесок науковців у розвиток економічних досліджень з 

окресленої проблематики, доводиться констатувати, що національний 

економічний інтерес, як напрямний вектор економічної політики держави та 

основа її функціонування, рівно ж як і економічний інтерес інтеграційного 

угруповання залишаються малодослідженим напрямом сучасної економічної 

науки. Останні публікації вказують на значимість змін, які відбуваються протягом 

останніх років в економічній політиці кран світу, які зумовлені відстоюванням 

національних економічних інтересів. Відтак, з огляду на зазначене, в основу 

дисертаційної роботи покладено гіпотезу, яка передбачає дослідження 

національних економічних інтересів країн ЄС з виокремленням найбільш дієвих та 

ключових факторів – імперативів, які визначають напрямний вектор розвитку ЄС. 

Наслідком повільного і невпевненого відновлення економіки ЄС є зростання 

незадоволення серед громадян ЄС, що підштовхує владу до прийняття рішучих 

кроків щодо створення банківського та фіскального союзів, які в свою чергу 

можуть призвести або до тіснішої конвергенції у ЄС, або до часткової дезінтеграції 

в результаті збільшення економіко-політичного розриву між різними групами 

країн.  

Вивчення позитивного та негативного досвіду реалізації національних 

економічних інтересів у фінансовій сфері країнами ЄС зумовлює актуальність 

дослідження цієї проблематики та представляє собою не лише теоретичний, але й 

практичний інтерес для України щодо формування її економічної політики на 

засадах відстоювання власного національного економічного інтересу. Більше того, 

з метою удосконалення фінансово-економічної політики України та приведення її 

законодавства у відповідність до європейських стандартів, ефективність 

європейського вектора зовнішньої політики України вимагає поглибленого аналізу 

домінуючих елементів економічної політики ЄС – фінансових імперативів, які 

визначають та спрямовують розвиток цього інтеграційного угруповання у тому 

числі в питаннях розширення та міжнародної співпраці. 

Актуальність і вагомість зазначених проблем як у теоретичній, так і 
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практичній площині обумовили вибір теми дисертаційного дослідження та 

окреслили коло розглянутих питань.  

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

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до наукової теми кафедри 

світового господарства і  міжнародних економічних відносин Інституту 

міжнародних відносин «Механізми взаємодії економіки України із світовим 

господарством в умовах глобалізації», яка є складовою загальної наукової теми 

Інституту міжнародних відносин «Міжнародні правові, політичні та економічні 

засади розвитку України» (№01БФ048-01) у межах комплексної наукової 

програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Наукові 

проблеми державотворення України».  

Мета і завдання дослідження.  Метою дисертаційної роботи є системний 

аналіз фінансових імперативів реалізації економічних інтересів ЄС та країн-членів 

обґрунтування на цій основі ефективності євроінтеграційного вектора реалізації 

економічного інтересу України. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення низки  завдань: 

- проаналізувати основні теоретичні підходи до визначення національних 

економічних інтересів для виявлення їх сутності, економічної природи та 

особливостей; 

- охарактеризувати вплив міжкраїнової консолідації економічних інтересів в 

умовах глобалізації на інтеграційні процеси у ЄС; 

- ідентифікувати сутність та економічну природу інтересу інтеграційного 

угруповання на прикладі ЄС, що дасть можливість запропонувати модель 

реалізації національних економічних інтересів країн ЄС; 

-  проаналізувати механізм реалізації національних економічних інтересів країн ЄС 

з виокремленням найбільш дієвих та ключових факторів – імперативів, які 

визначають напрямний вектор економічної політики ЄС; 

- з'ясувати сутність та проаналізувати механізм проведення монетарної та 

бюджетної політик ЄС, як ключових фінансових факторів відстоювання 

національних економічних інтересів країн ЄС, а також виявити причини, 

необхідності та наслідки створення нових інститутів фінансового нагляду та 

контролю в ЄС; 

- оцінити ступінь конвергенції та кластеризації в країнах ЄС під призмою 

національних економічних інтересів за допомогою аналізу динаміки основних 
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макроекономічних показників; 

- виявити переваги та недоліки європейських інтеграційних процесів на 

національні економічні інтереси країн з використанням аналізу динаміки 

макроекономічних індикаторів, порівняння та протиставлення економічної 

політики схожих за структурою економік країн (кластерів); 

- проаналізувати відповідність між національним економічним інтересом України 

та її альтернативними напрямами інтеграції, визначивши місце та роль України 

у процесі реалізації національного економічного інтересу ЄС та з'ясувавши 

місце та роль ЄС у процесі реалізації національного економічного інтересу 

України. 

Об’єктом дослідження є процес реалізації національних економічних 

інтересів країн ЄС 

Предметом дослідження є фінансові імперативи механізму реалізації 

національних інтересів країнами ЄС та ЄС як інтеграційного об'єднання. 

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є фундаментальні 

дослідження відомих фахівців з питань функціонування Європейського Союзу, а 

також статистичні дані та нормативні документи провідних міжнародних 

економічних установ. Загальнонаукові методи аналізу і синтезу, кількісного та 

якісного порівняння, абстрагування, описово-аналітичний метод аналізу (розділи 1 

і 2) сучасного стану реалізації політик ЄС. Обробка отриманої інформації 

здійснювались за допомогою ПЕОМ, зокрема Матлабу, із використанням методів 

математичної статистики: кластерного та регресійного аналізу (підрозділи 3.1 та 

3.2), що дозволило виявити та виокремити країни, які є структурно схожими за 

динамікою свого розвитку щодо основних макроекономічних індикаторів, а також 

розрахувати темпи конвергенції у ЄС. 

Залежності, отримані при коректних припущеннях, відповідають основним 

положенням економічної науки і методам економічного аналізу. Математичні 

моделі, які описують взаємозв’язок між зростанням ВВП країни та основними 

економічними індикаторами, базуються на реалізації математичного планування, з 

використанням регресійного, дисперсійного, кластерного аналізу і комп’ютерної 

обробки у прикладних програмних пакетах. Вірогідність результатів досліджень, 

виконаних із застосуванням цих методів та методів логічного узагальнення і 

аналізу може бути визнана достатньою, оскільки показники статистичної обробки 

узгоджуються із загальноприйнятими в практиці економічної науки.    
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Рис.1. Логіка дисертаційного дослідження 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації проаналізовано 

фінансові імперативи реалізації економічних інтересів країн ЄС та ЄС як 

інтеграційного угруповання, обґрунтовано на цій основі ефективність 

євроінтеграційного вектора реалізації економічного інтересу України. У процесі 

дослідження одержано такі наукові результати, які містять наукову новизну й 

характеризують особистий внесок автора у розробку означених проблем: 

вперше:  

- запропоновано комплексний концептуальний підхід до визначення сутності 

економічного інтересу інтеграційного угруповання, як спільної системи 

цінностей, заснованих на життєво важливих матеріальних, інтелектуальних 
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та духовних потребах країн його членів, необхідною умовою реалізації яких 

є справедливе врахування та відстоювання національного економічного 

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

національним економічним інтересам інших країн його членів, і достатньою 

умовою реалізації яких є отримання кожною країною-учасницею такого 

угруповання вищої цінності від інтеграційних процесів, ніж за умов їх 

відсутності, що дозволило запропонувати багатоплощинну 

мультилатеральну з горизонтально-вертикальним спрямуванням модель 

реалізації національних економічних інтересів країн ЄС, яка з одного боку 

дозволяє  їх ефективно узгоджувати, а з іншого боку більш ефективно 

відстоювати, ніж за умов відсутності інтеграційних процесів; 

- визначено фінансові імперативи реалізації національних економічних 

інтересів країн ЄС, які полягають у проведенні узгодженої спільної 

монетарної політики, яка знаходиться у наднаціональній компетенції, та у 

реалізації якої домінує комунітарний інтерес інтеграційного угруповання, у 

досягненні компромісу щодо проведення бюджетної політики, яка має 

бінарну структуру, перебуваючи у спільній компетенції національних урядів 

країн ЄС та наднаціональних органів ЄС та у забезпеченні фінансової 

стабільності всього інтеграційного угруповання, що дало можливість 

простежити механізм узгодження комунітарного інтересу ЄС та 

національних економічних інтересів країн його членів; 
 

удосконалено: 

- методичні засади аналізу проведення спільної бюджетної політики ЄС з 

точки зору справедливості наповнення та розподілу його коштів 

застосуванням кластерного аналізу для виявлення груп країн, які є схожими 

за динамікою зміни чистого операційного бюджету;  

- ідентифікацію та обґрунтування якісних та кількісних вигод і недоліків від 

економічної інтеграції країн ЄС на основі аналізу динаміки основних 

макроекономічних показників, швидкості подолання або уникнення 

кризових явищ в економіках цих країн та структурних економічних 

зрушень; 

 одержало подальший розвиток: 

- використання методу кластерного аналізу щодо процесів конвергенції у ЄС 
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для виявлення та виокремлення країн, які є подібними за своїми шляхами 

економічного зростання, що  підтверджується їх схожістю за монетарною 

ознакою приналежності до Єврозони, ступенем виконання Угоди про 

фіскальну стабілізацію, суверенним кредитним рейтингом та ставленням до 

запровадження спільних облігацій ЄС; 

- аналіз головних тенденцій інституційної трансформації Європейського 

Союзу під впливом сучасної кризи Єврозони. При цьому особлива увага 

були приділена особливостям прийняття політико-економічних рішень у 

процесі економічної інтеграції ЄС, що вигідно вирізняє це інтеграційне 

об'єднання серед інших, оскільки дозволяє йому динамічно змінюватись та 

вдосконалюватись завдяки гнучкості політико-економічної системи; 

- кількісна та якісна оцінка наслідків інтеграційних процесів на фінансово- 

економічний розвиток країн ЄС, яка свідчить, що процес розширення ЄС є 

взаємовигідним для всіх країн; 

- порівняльний аналіз поглиблення інтеграції України до ЄС та Єдиного 

економічного простору з точки зору її національного економічного інтересу, 

на основі якого встановлено, що з урахуванням основних принципів 

функціонування ЄС на засадах демократії і ринкової економіки, Україні 

варто рухатись європейським вектором розвитку, оскільки він найбільше 

відповідає цінностям Українського суспільства. 

 Практичне значення одержаних результатів. Основні положення 

дисертації, її теоретичні підходи, висновки і практичні пропозиції автора щодо 

реалізації національних економічних інтересів за умов глобальних структурних 

трансформацій можуть бути використані при розробці концептуальних засад 

економічної політики України.  

 Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею. Усі наукові результати, викладені у дисертаційному 

досліджені, отримані автором особисто. Окремі наукові результати 

дисертаційного дослідження впроваджено у практичну роботу: Національним 

інститутом стратегічних досліджень (довідка 293/579 від 10 червня 2015 р.), ТОВ 

«ДТЕК» у процесі розробки стратегії з розвитку щодо доцільності запровадження 

в Україні європейських принципів функціонування енергетичного ринку (довідка 

06/126 від 09.06.15), кафедрою світового господарства і міжнародних економічних 

відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 
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імені Тараса Шевченка у практику науково-педагогічної діяльності, зокрема 

окремі висновки та результати дисертаційного дослідження впроваджено при 

підготовці навчально-методичних матеріалів із дисциплін «Економіка 

Європейського Союзу», «Фінансові та банківські системи країн Європи» та 

«Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» (довідка 048/11-136 від 21 травня 

2015 р.), Інститутом глобальної економічної політики при виконанні науково-

дослідної теми «Ресурси та моделі конкурентоспроможного розвитку країн в 

умовах економічної глобалізації: євроінтеграційний проект України»  (довідка від 

11 червня 2015 р.). 

 Апробація результатів дисертації. Основні положення і наукові 

результати дослідження доповідались та обговорювались на засіданнях кафедри 

світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, конференціях і наукових симпозіумах: міжнародній науково-

практичній конференції «Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах 

глобальної нестабільності» (22-23 листопада 2012 р., м. Київ), міжнародній 

науковій конференції «Глобальний поділ праці: посткризові виміри» (13 грудня 

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

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

міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація національних 

моделей економічного розвитку в умовах глобалізації» (20-22 листопада 2013 р., 

м. Київ), міжнародній науково-практичній конференції «Економіка країни: стан, 

досягнення та перспективи подальшого співробітництва з країнами ЄС»  

(19-20 вересня 2014 р., м. Одеса), міжнародній науково-практичній конференції 

«Проблеми економіки та менеджменту: оцінка та перспективи вирішення» (26-27 

вересня 2014 р., м. Львів), міжнародній науково-практичній конференції 

«Виробничо-експортний потенціал національної економіки» (3-4 жовтня 2014 р., 

м. Ужгород),  міжнародній науково-практичній конференції «Національні моделі 

економічних систем: формування, управління, трансформації»  (10-11 жовтня 

2014 р., м. Херсон). Доповіді та тези виступів опубліковано. 

 Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано у 

фахових виданнях України, Росії та Німеччини 5 наукових статей та сім матеріалів 

тез доповідей на наукових конференціях та симпозіумах. Загальний обсяг 

публікацій за темою дослідження 4,9 д.а (у тому числі наукових статей – 3,03 д.а.). 
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 Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

переліку умовних скорочень, вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел і 26 додатків. Обсяг основного тексту – 203 сторінки, що 

містять 31 аналітичних таблиць і 53 рисунків. Список використаних джерел з 366 

найменувань подано на 18 сторінках. Додатки на 26 сторінках включають 21 

таблиць та 7 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1.  

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 

ІНТЕРЕСІВ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ УГРУПОВАННЯХ 

1.1 Сутність національних економічних інтересів та  

основні підходи до їх визначення 

Останнє десятиліття ХХ - початок ХХІ століть характеризувалися в цілому 

стабільним економічним зростанням світового ВВП у середньому на 3% щорічно. 

За таких сприятливих умов більшість країн світу прагнули долучитися до світової 

економіки з метою отримання вигод від міжнародної торгівлі та співпраці. Таким 

чином, характерними рисами цих років є прискорення процесів глобалізації, 

інтерналізації, міжнародного поділу праці, конвергенції та  інтеграції.  Проте, у 

2007 році з початком світової фінансової кризи ситуація докорінно змінилася. 

Останні роки відзначаються великою кількістю кризових явищ в економіках 

більшості країн світу: криза суверенної заборгованості Греції, необхідність 

подальшого підвищення верхньої межі зовнішньої заборгованості США, 

рекордний рівень безробіття у ЄС особливо серед молоді, сповільнення 

економічного зростання Китаю, відтік капіталу з Росії внаслідок міжнародних 

санкцій, тощо. За таких умов поняття «національний інтерес» стало надзвичайно 

вживаним, оскільки може бути чудовим поясненням будь-яких кроків 

національних урядів країн. Особливої уваги заслуговує те, що це без сумніву 

глибоке та комплексне поняття, як правило, застосовується у ролі аксіоми - 

положення певної теорії, яке є істинним і не потребує пояснення чи доведення, але 

при цьому слугує поясненням інших положень теорії. Іншими словами, поняття 

національного інтересу широко використовується на найвищому рівні у багатьох 

сферах суспільного життя, виконуючи роль причини чи пояснення тих чи інших 

дій, але в цей же час на сьогодні в науковій літературі не існує єдиного підходу 

щодо сутності та природи національного інтересу, важливою складовою якого є 

національний економічний інтерес. 

У найбільш узагальненому вигляді інтерес можна визначити, як 

усвідомлений та спрямований на задоволення потреб мотив до діяльності. Якщо 

мотив до задоволення потреб є неусвідомленим, то це – інстинкт, наприклад, 

інстинкт до самозбереження. В цей же час інтерес є усвідомленою потребою, 

тобто можна зробити висновок, що «інтерес» як явище з'явився з появою у 
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людини свідомості, а тому займав важливе місце в житті людини впродовж всієї 

історії людства. Спочатку інтерес розглядався переважно у філософсько-

політичному сенсі. Такі відомі філософи та політичні діячі, як Фукідід, Т. Гоббс, 

Б.Спіноза, Д.Юм, І.Кант, Н. Маккіавелі та інші відводили інтересу вирішальну 

роль у  формуванні поведінки людей, суспільств та країн, але при цьому не давали 

наукового визначення цього поняття. Наприклад, один з найвідоміших істориків 

античності Фукідід (пр.460 — пр. 400 до н. э.) у свої праці «Історія» зазначає, що 

жити означає охороняти себе та забезпечувати своє благополуччя. Тобто, мати 

життя та охороняти себе – основні завдання життя, які об'єднує «інтерес», який 

виступає синонімом поняття «вигода». «Інтерес» - це двигун, який рухає та 

обумовлює життя людини. При цьому держава у філософії Фукідіда не є  новим 

утворення, тому не має власного інтересу, а є платформою для узгодження 

індивідуальних інтересів [75]. Натомість, Н. Маккіавелі у 1532 р. у своїй 

найвідомішій роботі «Державник» ввів термін «державного інтересу» (з італ. 

«ragion di Stato»), який виправдовував дії держави проти закону, який вона 

повинна захищати, коли цього вимагає вищий за всі інші інтереси «державний 

інтерес» [114]. Так, відомий французький політичний діяч герцог де Роган ще у 

XVI ст. говорив про відношення інтересу та влади так: «Князі командують 

народами, але князями командують інтереси (країн)». Вивчення ролі державного 

інтересу отримало розвиток у працях Д. Ботеро та Ж. Бодена, який у 1576 р. видав 

політико-філософську працю «Шість книжок про державу». У цій праці Ж. Боден 

відстоював спадкову монархію, як найбільш ефективну форму правління, 

відкидаючи ідеї Арістотеля щодо завдання держави, яке полягає у досягненні 

щастя її громадян. Натомість, Ж. Боден вважав, що ціллю держави є забезпечення 

миру, справедливості та соціальної гармонії. Особливий інтерес ця праця 

Ж. Бодена викликає з точки зору аналізу економічної складової функціонування 

держави. Так, Ж. Боден погоджувався з Н. Маккіавелі у тому, що причину 

соціальних конфліктів слід шукати у нерівномірному розподілі багатств, в 

боротьбі партій та релігійній нетерпимості, тому він відстоював необхідність 

встановлення у державі свободи віросповідання та проведення економічних 

реформ, спрямованих на зміцнення приватної власності, яку він називав «опорою 

держави» [5]. У 1589 р. побачила світ праця «Державний інтерес», у якій Д. Ботеро 

опонує «аморальній», на думку автора, політичній філософії Н. Маккіавелі. 

Спираючись на ідеї Ф. Аквінського, Д. Ботеро вважає, що державний діяч повинен 



17 
 

 
 

узгоджувати свої дії з потребами підданих, намагаючись досягти їх любові та 

поваги. Дослідники творчості Д. Ботеро зазначають, що його можна вважати 

предтечею ліберальної думки, до представників якої можна віднести Д. Локка та 

А. Сміта [114]. І. Кант у своїй роботі «Критика практичного розуму» стверджував, 

що існують «інтереси розуму», при цьому розум є суддею власних інтересів, а 

інтереси розуму не можуть бути ні у досвіді, ні у будь-яких інших субстанція, що 

знаходяться поза розумом [74].  

Прикметник «національний» означає приналежність до певної нації чи 

держави, тому зародження поняття «національного інтересу» асоціюють з 

формуванням інституту держави, що, як правило, пов'язують з появою 

Вестфальської державної системи у 1648 році, коли і з'являється поняття 

«національний інтерес», яке  ототожнювалось з поняттями «національна честь», 

«загальна воля», «воля монарха», «державний розрахунок» та ін. [123]. 

Невипадково дане поняття вважають синонімом французького поняття «raison 

d'État» (інтерес Держави), яке асоціюють з головою уряду Франціїї кардиналом 

Рішельє, який у XVI ст. пояснював війну з протестантами, не зважаючи на власну 

приналежність до католицизму, необхідністю обмеження могутності Святої 

Римської імперії. Жануде Сільйон, секретар Рішельє та Мозаріні, а також 

відомомий французький письменник стверджував, що національний інтерес є 

«середнім між тим, що дозволяє совість та тим, чого вимагає справа»  [71]. 

Вперше з точки зору економіки об'єктом детального вивчення дане поняття 

стає у зв'язку з бурхливим розвитком технічної революції XVIII ст. - появою 

мануфактурного виробництва. Одним з перших економістів, що спробував 

зв'язати інтереси людей з їхніми потребами, був французький мислитель А. Тюрго 

[191]. Він зробив спробу  теоретично обґрунтувати сутність поняття «інтерес». 

Відносячи інтереси до первинної категорії, а потреби - до вторинного, він першим 

підійшов до поділу інтересів на суспільні й особисті. Спроби класифікації 

інтересів можна зустріти і в роботах К. Гельвеція. В основі його підходу лежали 

відносини між людиною та вищим розумом. «Якщо фізичний світ 

підпорядковується закону руху, то світ духовний є не менш підпорядкованим 

закону інтересу. На землі інтерес є всесильний чарівник, що змінює в очах всіх 

істот вигляд усякого предмета». Дослідження К. Гельвеція дозволили йому 

впритул підійти до думки найтіснішого взаємозв'язку інтересів особистості й 

суспільного виробництва, але рівень розвитку продуктивних сил суспільства в той 
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час об'єктивно не дозволив йому зробити таке узагальнення [70114]. 

У середині ж XVIII століття Вільям Пітт Старший
1
 як і Н. Маккіавеллі, 

поєднав категорії «держава» та «інтерес»: «У відносинах між державами не має 

любові, а є лише інтереси». Пізніше, 1 березня 1858 року у своїй промові в 

англійській Палаті Общин під час обговорення британської зовнішньої політики 

міністр закордонних справ та прем'єр-міністр (1855—1858; 1859—1865) 

Великобританії Генрі Пальмерстон
2
 сказав: «У нас немає ні постійних ворогів, ні 

постійних друзів, а в нас є лише постійні інтереси». Незважаючи на те, що 

авторство цього висловлювання досить часто помилково приписують іншому 

відомому прем'єр-міністру Великобританії Вінстону Черчиллю
3
, найвідоміший 

варіант, який став крилатим виразом, був сформульований Бенджаміном 

Дізраелі
4
: «У Англії немає ні постійних ворогів, ні постійних друзів, а є лише 

постійні інтереси». 

Можна виділити школу політичного реалізму (1940-ві – 1950-ті роки 

ХХ ст.), до складу якої відносяться праці таких філософів та політологів: Р. Арона, 

Г.  Моргентау, Д. Кеннана, Г. Кіссінджера, А. Уолферса та інших. Вважається, що 

апогеєм розвитку реалістичної школи є Віденський конгрес (1 листопада 1814 р. - 

8 червня 1815 р.), під час якого практично була втілена концепція «балансу сил», 

метою якої було узгодження інтересів країн з різним рівнем могутності з точки 

зору врегулювання питань впливу та зміни континентальної політичної карти 

Європи після розгрому наполеонівської Франції. Теоретичною основою 

політичного реалізму є вираження інтересу у термінах влади (могутності). Тобто, 

інтерес – це мотив діяльності політичної еліти (влади), спрямований на 

задоволення потреб держави через забезпечення силової переваги над іншими 

державами. У 1935 році термін «національний інтерес» з'явився в Оксфордській 

енциклопедії соціальних наук. Зокрема, американський політолог Г. Моргентау 

вважав, що визначена у термінах сили концепція національних інтересів повинна 

                                                           
1
 Вільям Пітт Старший - державний та політичний діяч, прем’єр-міністр Великобританнії, який в якості 

військового міністра у роки Семилітньої війни вніс великий внесок у становлення Великобританії як 

світової колоніальної імперії і зміг значно примножити заморські володіння британської корони. Закінчив 

кар'єру прем'єр-міністром (з 1766 по 1768 роки). 
2
 Генрі Джон Темпл Пальмерстон - видатний британський державний діяч, тривалий час керував обороною, 

потім зовнішньою політикою держави, а у 1855—1865 (з невеликою перервою) очолював уряд (35-й і 37-й 

прем'єр-міністр Великої Британії з 1855 до 1858 року та з 1859 до 1865 року). 
3
 Вінстон Черчилль - державний діяч Великої Британії, письменник, найбільше відомий як прем'єр-міністр 

цієї країни у роки Другої світової війни. Нобелівська премія в галузі літератури 1953 року. 
4
Бенджамін Дізраелі - визначний британський державний та політичний діяч, консерватор, прем'єр-міністр 

уряду в 1868 та 1874—1880 роках; успішний письменник—романіст; граф Беконсфілд (з 1876), кавалер 

Ордену підв'язки. 
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бути відправною точкою політики держави, а французький політолог Р. Арон 

звертає увагу на те, що національні інтереси є питанням нечітким та загальним, 

тому діяльність держави пов'язана з більшою кількістю цілей, які не обмежуються 

принципом сили або безпеки, тим самим не погоджуючись з Г. Моргентау у тому, 

що влада є одночасно і засобом, і метою зовнішньої політики держави [319].  

Польський політолог Я. Щепанський вважає, що інтереси є фундаментом, на 

якому базується система цілей суб'єктів міжнародних відносин [71]. Представники 

політичного реалізму вважають, що визначати національний інтерес має право 

лише держава, мірилом успіху якої є нарощення потужності та сили. Варто 

відзначити, що сила держави зосереджується не лише у військовій могутності, 

території чи чисельності насення і промисловому потенціалі, а й у нематеріальних 

компонентах, таких як дух нації, якість дипломатії, тощо. Також, національний 

інтерес є виразом географічних, соціокультурних, історичних та інших 

характеристик, притаманних народу країни. Незважаючи на те, що рушійною 

силою захисту національних інтересів, що є основним мотивом поведінки держав 

у взаємовідносинах, є держава, теорія політичного реалізму не виключає 

трансформацію національних інтересів у інтереси інтеграційного об'єднання чи 

федерації. Іншим постулатом є твердження, що конфлікти національних інтересів 

є неминучим явищем міжнародних відносин, оскільки кожна державе прагне до 

максимізації своєї могутності, а критерієм визначення системи національних 

інтересів є принцип влади (сили). За А.Уолферсом таким критерієм є поняття 

«безпеки», а Р. Осгудом та Д. Кеннаном – «національне зростання» та «престиж» 

тоді, коли Г.Сімоном та Д. Марчем – «добробут та справедливість». [71] 

Незважаючи на великий доробок представників політичного реалізму, який 

розкриває природу та сутність національного інтересу з точки зору міжнародних 

відносин, надмірний акцент на категорії могутності (влади) спричинив до 

недооцінки значення таких факторів, як духовні цінності, соціокультурне 

середовище, тощо.  

У 1960-ті роки виник неореалістичний напрям теорії міжнародних відносин, 

до представників якого можна віднести Д. Гріко, З. Бжезинський, К. Уолтс, 

Р. Гілпен, Р. Кейохан та ін. Специфічною рисою цього наукового напряму є 

застосування системного підходу у дослідженні національного інтересу. З одного 

боку представники неореалізму погоджуються з основними положенняннями 

політичного реалізму, що національний інтерес – основний мотив діяльності 
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держав, які прагнуть до примноження своєї могутності, що призводить до 

конфліктів національних інтересів. З іншого боку, представники цього напряму 

вважають, що міжнародна економічна система не обмежується міждержавною 

взаємодією, а є частиною більш складної глобальної системи, яка 

характеризується стрімким розширенням взаємозалежностей та взаємозв'яків 

національних економік, зростанням відкритості національних економік, 

збільшення нерівномірності розвитку країн, тощо. Наслідком цих процесів є 

поляризація держав на «великі держави», «середні» та «малі». Завдяки своєму 

економічному, фінансовому та військовому потенціалу «великі держави»  

визначають тренди світового розвитку відповідно до власних національних 

інтересів. Менш потужні держави перебувають у залежності від «великих держав» 

та вимушені відігравати роль постачальників сировини, дешевої робочої сили, 

тощо. Таким чином, основною відмінністю між реалістичним на неореалістичним 

напрямами є різний об'єкт дослідження, оскільки останні вбачали його у 

глобальній системі, а не в окремих державах. Іншою відмінною рисою 

неореалізму є зростаюча роль міжнародних організацій щодо взаємоузгодження 

національних інтересів різних країн. Також, національний інтерес розглядається у 

діалектичному поєднанні зовнішньої та внутрішньої політик держави, тому 

ефективна зовнішня політика повинна враховувати не лише національні інтереси в 

економічній сфері, а й інші фактори такі, як цінності суспільства, історичні 

традиції, тощо. [114] 

Таким чином, проведений аналіз наукової літератури з тематики 

національного інтересу засвідчив, що на сьогодні не існує окремої повноцінної 

теорії національного економічного інтересу, незважаючи на те, що основні наукові 

школи, які займалися розробкою поняття «національний інтерес» відводили 

провідне місце саме економічній складовій цього поняття. Проте, поняття 

«могутність» (сила, влада) вживалось скоріше в геополітичному сенсі, ніж в 

економічному. Так, представники неореалізму та неомарксизму стверджували, що 

в першу чергу економічний потенціал визначає місце та роль держави у системі 

міжнародних зв'язків. В цей же час, представники теорії міжнародних відносин не 

змогли дати наукової відповіді на основне питання, що саме слід розуміти під 

економічною могутністю, які її складові та які фактори її визначають.  

У ретроспективі такою відповіддю може бути розуміння поняття 

«національний інтерес» у рамках меркантилізму, який був розповсюджений у 
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ХVII ст. та вважається предтечею класичної теорії міжнародної торгівлі та зокрема 

теорії трудової вартості. Згідно поглядів меркантилістів могутність країни 

визначається обсягом грошей, які вона має, оскільки національна економіка 

функціонувала в умовах неповної зайнятості, а тому притік грошей сприяє не 

стільки інфляції, як зростанню рівня зайнятості, а отже – і виробництва. Таким 

чином, національним інтересом є проведення економічної політики, яка б сприяла 

накопиченню золота, срібла та інших дорогоцінних металів внаслідок підтримання 

позитивного торгового балансу завдяки сприянню експорту та обмеженню 

імпорту [359]. Іншою можливою відповіддю на запитання, що формує могутність 

(багатство) держави може дати праця Адама Сміта «Дослідження про природу та 

причини багатства націй» (1776 рік), в якій вперше доводиться, що багатство націй 

не залежить від кількості золота та срібла, які вона має, а – від її спроможності 

виробляти товари та послуги. Так, згідно теорії А. Сміта факторами формування 

багатства нації, а отже і факторами формування її національного економічного 

інтересу є поділ праці, накопичення капіталу та державне невтручання в 

економіку. Більше того, А. Сміт спробував дати відповідь на найважливіше у 

макроекономіці запитання: «Що забезпечує зростання економіки?». У його праці 

саме нагромадження капіталу й вільна торгівля визначені ключовими факторами 

національного процвітання в той час, коли роль держави й верховенство закону 

віднесені до цих факторів опосередковано [166]. На його думку, для збільшення 

багатства нації кожна людина повинна у рамках закону «вільно переслідувати 

власну вигоду згідно її (свого) розуміння». Конкуренція є ключовим чинником 

тому, що вона змушує людей підвищувати свою продуктивність найчастіше через 

спеціалізацію й поділ праці. А чим вище продуктивність, тим вище і добробут.  

Український вчений В. Кириченко дає таке визначення поняттю 

«національний інтерес»: «це – інтегральне вираження інтересів усіх членів 

суспільства, що реалізується через політичну систему. Ці інтереси поєднують 

інтереси кожної людини, суспільства в цілому. При цьому маються на увазі 

інтереси не взагалі громадян, які належать до даного суспільства, а кожного 

громадянини зокрема, а також інтереси національних, соціальних, політичних 

груп та інтереси держави». Тобто, під національним інтересом, на думку автора 

цього визначення, слід розуміти причину дій держав, які визначаються сукупністю 

національних цінностей та цілей.  
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 А. Поручник  розглядає національний економічний інтерес у глобальному 

вимірі і слушно вважає, що він полягає в органічному поєднанні власних 

конкурентних переваг з перевагами міжнародного співробітництва заради 

забезпечення її громадянам світових стандартів життя. Ми погоджуэмося з 

А. Поручником і у тому, що саме національний інтерес визначає сутність 

внутрішньої та зовнішньої політики держави тому, що у ньому зосереджені 

пріоритетні цілі держави. Ці національні цілі в свою чергу залежать від таких 

факторів, як соціально-економічний розвиток країни, її економічного і політичного 

потенціалу, ступенем захищеності її суверенітету завдяки колективній безпеці, 

тощо [135].  

 В. Горбулін  розглядає національний інтерес під призмою забезпечення 

національної безпеки, тому, на його думку, національні інтереси визначаються як 

реальна причина дій нації та держави, спрямованих на своє виживання, 

функціонування й розвиток, сукупність національних цілей і базових цінностей, 

що відіграють важливу роль у стратегії й тактиці в галузі національної 

безпеки [50]. Можна погодитись з обома визначеннями, проте вони, на нашу 

думку, розкривають сутність національного інтересу не в повній мірі. Так, поняття 

«національної безпеки» та «національних інтересів» є безумовно 

взаємопов’язаними між собою. Більше того, можна констатувати відсутність 

чіткого розмежування співвідношення цих понять у науковій літературі. 

Наприклад, український вчений А. Сухоруков вважає, що сучасний зміст поняття 

економічної безпеки держави трактується «як сукупність умов, за яких 

забезпечується захист національних економічних інтересів, можливість утримання 

параметрів економіки в межах нормативних значень, здатність економіки 

задовольняти у довгостроковому режимі потреби суспільства, генерувати 

інноваційні зрушення та реалізувати конкурентні переваги на світових ринках» [7]. 

На нашу думку, визначення А. Сухорукова містить у собі дуже важливий елемент 

змісту національного економічного інтересу, а саме конкурентні переваги, які 

повинні забезпечити «могутність» держави,  яка лежить в основі національного 

інтересу згідно теорії міжнародних відносин. Отже, сучасна теорія національного 

економічного інтересу витікає з цілої низки теорій.  

Цілеспрямована людська діяльність заснована на потребах та інтересах, які в 

свою чергу залежать від цінностей людини та оточуючого світу. У науковій 

літературі прийнято розрізняти цінності індивіда, цінності суспільства та цінності 
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держави. Разом ці три групи цінностей формують національні цінності. 

Наприклад, українські дослідники В. Горбулін та А. Качинський дають таке 

визначення національним цінностям як наявним чи ідеальним, матеріальним, 

соціальним й духовним благам, що задовольняють потреби й інтереси людей і 

сприяють прогресивному розвитку особи, суспільства і держави» [51]. Іншими 

словами, цінності визначають потреби та інтереси індивіда, оскільки надають сенс 

їх задоволенню. Потреби – це необхідність чого-небудь для підтримки 

життєдіяльності організму, особистості та суспільства взагалі. Економічний 

інтерес – це система економічних потреб суб'єктів господарської діяльності 

(працівника, корпорації, кооперації, споживача, держави), яка забезпечує 

самостійність, саморозвиток суб'єкта, тобто створення умов, достатніх для його 

відтворення на рівні соціально-економічних відносин.  

 Отже, з точки зору індивіда економічні інтереси являють собою об'єктивні, 

зумовлені відносинами власності, спонукальні мотиви, стимули трудової 

діяльності, спрямовані на задоволення потреб кожної особи і суспільства в цілому. 

Іншими словами, економічні інтереси - це усвідомлені економічні потреби, що 

мають спонукальну силу. Економічний інтерес - категорія суб'єктивно-об'єктивна. 

Суб'єктами економічних інтересів є окремі індивіди, сім'ї, домогосподарства, 

колективи, групи людей, держава, суспільство в цілому. Об'єкти економічних 

інтересів - економічні блага (товари, послуги, інформація тощо). 

 Основною складовою національних інтересів є економічні інтереси держави 

тому, що економічна сфера формує основу держави, оскільки забезпечує її 

суверенітет особливо в XXI столітті, коли військові конфлікти все частіше 

поступаються економічним та інформаційним війнам. Більше того, саме 

економічні можливості держави обумовлюють її політичний, культурний ті інші 

потенціали з точки зору фінансування їх розвитку, не кажучи вже про безпековий 

вимір. Перший та другий рівень піраміди потреб Маслоу не випадково формують 

переважно економічні потреби, а реалізація інших у певній мірі залежить від 

економічних можливостей. 

 Національний економічний інтерес можна класифікувати за багатьма 

ознаками (див. рис. 1.1). Ступінь важливості задоволення певного національного 

економічного інтересу є однією з основних ознак класифікації, оскільки визначає 

приорітетність заходів держави, щодо реалізації своїх національних інтересів. 

Саме навколо цієї класифікації існує найбільший дискурс, наприклад, тактичні чи 
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стратегічні інтереси держави є первинними, а значить повинні підпорядковуватись 

інтересам більш високого порядку. Сьогодні активно розивається напрям 

стратегічного планування в умовах високої невизначеності, коли неможливо з 

суттєвою достовірністю спрогнозувати майбутнє.  

   

  

Рис 1.1 Класифікація національного економічного інтересу за різними ознаками 
Джерело: систематизовано автором за працями І. Бінько, В. Горбулін, М. Єромошенко, А. Качинський, 

Г. Костенко, П. Ситник та В.  Шлемко 

Вартим дослідження, з точки зору аналізу природи економічного інтересу 

інтеграційного угруповання, є також поділ інтересів за масштабом. Дійсно, існує 

десять-п'ятнадцять країн, таких як США, Китай, Росія і т.д., які здатні впливати та 

світовий порядок, але переважна більшість країн світу в контексті свого 

економічного та військового потенціалу не спроможні відстоювати свій 
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національний економічний інтерес на світовій арені. Наприклад, Греція без 

активної підтримки ЄС навряд чи змогла б отримати достатню фінансову 

підтримку у першій декаді ХХІ ст. в тому числі від МВФ та країн ЄС. Проте, 

національний економічний інтерес Греції виявився комунітарним (інша 

класифікація національних економічних інтересів за характером зіткнення) з 

інтересами інших країн-членів ЄС, що дозволило питанню фінансової стабільності 

цієї країни перетворитися спочатку на коаліційний інтерес країн-членів Єврозони, 

потім - на регіональний інтерес ЄС, а згодом – і на глобальний інтерес світової 

фінансової системи, оскільки ціною питання було майбутнє євро та ЄС у цілому, 

припинення існування яких ставило під сумнів глобальну фінансову безпеку 

багатьох країн. З вище зазначеного можна зробити висновок, що на перше місце 

виходять фінансові імперативи, домінуючими при цьому є монетарна 

конвергенція, бюджетна консолідація та фінансова стабільність, що у сукупності і 

формують фінансові імперативи реалізації економічних інтересів країн ЄС. 

Національні економічні інтереси можна також поділити за тривалістю. Поточним 

національним інтересом країни може бути зменшення безробіття. Якщо робоча 

сила є дешевою, то у разі сприятливого інвестиційного клімату завдяки залученню 

прямих іноземних інвестицій створюються робочі місця і зростає зайнятість. 

Проте, дешева робоча сила означає низький рівень життя населення такої країни, а 

сприятливий інвестиційний клімат може означати низькі податки, тобто малі 

доходи бюджету. Відповідно, середньостроковим інтересом такої країни може 

бути перетворення низько кваліфікованих робочих місць на висококваліфіковані 

таким чином, щоб іноземний капітал був зацікавлений виробляти 

високотехнологічну продукцію з великою доданою вартістю. Специфіка 

структури економічних інтересів у сучасному світі визначена наростаючим 

значенням економічного інтересу держави, що є основою національного інтересу. 

Держава безпосередньо реалізує суспільний економічний інтерес через механізм 

створення державної системи гарантій для населення; організовує й фінансує 

соціально-культурні сфери діяльності; бере участь у соціальному узгодженні 

інтересів працівників і підприємців; формує й реалізовує соціально-економічні 

програми. Однак, не слід ототожнювати суспільний та державний інтерес, 

оскільки, наприклад, під час надзвичайних подій таких, як війна чи глибока 

економічна криза, державний інтерес може вимагати тимчасового обмеження 

реалізації інтересів особистості чи суспільства. Реалізація загальнонародного 
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інтересу пов'язана з ефективним використанням національного багатства країни, 

збільшенням її національного доходу і його раціональним використанням з метою 

нагромадження й споживання, створенням кращих умов для всебічного й 

гармонійного розвитку особистості. Тому все, що забезпечує стабілізацію 

економіки, економічне зростання, підтримує його високі темпи сприяє 

національно-державним інтересам країни. Отже, сукупність інтересів індивідів та 

суспільства формує основу національного інтересу, уособленням якого є держава 

як інститут, який узгоджує інтереси своїх громадян, репрезентує та реалізовує ці 

інтереси на міжнародному рівні від їх імені.На наш погляд, національні економічні 

інтереси країни в сучасних умовах можуть бути проілюстровані таким 

чином (рис 1.2). 

 

Рис. 1.2 Концепт національних економічних інтересів 
Джерело: розроблено автором. 

Іншою особливістю сучасного періоду розвитку міжнародних економічних 

відносин є те, що для захисту національного інтересу використовуються 

механізми міжнародного публічного права й насамперед міжнародні договори. 

Держави домовляються між собою про те, як вони будуть захищати своїх 

підприємців не тільки на внутрішньому ринку, але й на зовнішніх, що, на перший 

погляд, перебуває у протиріччі з основним принципом міжнародних відносин – 

державним суверенітетом та невтручанням у суверенні справи іншої держави. 

Однак, державний суверенітет безумовно є необхідною умовою національного 

економічного інтересу хоча б з точки зору національної безпеки, оскільки в 
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протилежному випадку ні про який національний інтерес не може йти ніякої мови, 

якщо він буде визначатися іншою державою. Однак, в умовах глобалізації навряд 

чи можна говорити про повний державний суверенітет, оскільки за деяким 

виключенням, всі країни в певній мірі поступаються частиною суверенітету, 

наприклад, на користь ООН, ОБСЄ чи інтеграційного угруповання на шталт ЄС.  

Отже, національні економічні інтереси можна визначити, як систему 

цінностей, яка одночасно визначає та залежать від потреб, які детерміновані 

певним станом свідомості суспільства, та цілей держави, які в свою чергу (так 

само як і потреби) залежать від оточуючого середовища. Найбільший вплив на 

національні економічні інтереси має економічна глобалізація, яка комплексно 

впливає на їх сутність. Хоча глобалізація здійснює багатовимірний вплив на 

національні економічні інтереси, але, на наш погляд, можна виділити такі важливі 

елементи, які визначають характер впливу: конвергенція/дивергенція та 

інтеграція/дезінтеграція. Під час аналізу поняття державного суверенітету ми 

визначили, що суверенітет є необхідною умовою національного економічного 

інтересу, але він за умов глобалізації не може бути абсолютним. Саме характер 

розвитку держави з точки зору її інтеграції в певний політико-економічний 

простір чи навпаки дезінтеграції, а також економічної, політичної, інституційної 

конвергенції чи дивергенції формують цілі держави. 

Економічна глобалізація, проникаючи в усі сфери національної економіки, 

безумовно трансформує і економічну безпеку. З одного боку, національна 

економіка отримує більш широкі можливості в залученні іноземних інвестицій, 

отримує кредити від міжнародних фінансових установ, держава стає активним 

гравцем на міжнародному ринку товарів і послуг, відбувається лібералізація 

міжнародної торгівлі, руху капіталу та інших факторів виробництва. З іншого 

боку, глобалізація економіки несе в собі цілий комплекс ризиків та загроз для 

позицій економічної безпеки, таких як: елімінація державного регулювання 

економікою, виклики, пов’язані з відкритістю національної економіки, втрата 

національного виробника під тягарем засилля імпортованих товарів. Останні 

десятиріччя в результаті дерегуляції обсяг міжнародної торгівлі зростав значно 

швидше, ніж ВВП, а разом з ним зростало і середнє співвідношення обсягу 

імпорту до ВВП (рис.1.3). Як наслідок, більшість країн зіштовхнулись з новим для 

них явищем – міжнародною конкуренцією, яка за своєю природою дуже схожа на 



28 
 

 
 

внутрішню конкуренцію за винятком значно менших важелів її регулювання 

збоку держави.  

 

Рис. 1.3 Динаміка щорічного зростання ВВП, експорту та 

 імпорту світу, % 
Джерело: складено автором на сонові даних з офіційного сайту світового банку. 

http://databank.worldbank.org  

 Одним з найвідоміших експертів у галузі міжнародної конкуренції можна 

вважати Майкла Портера, який ввів поняття конкурентоспроможності  країни. 

Аналізуючи різні концепції конкурентоздатності, країни М. Портер слушно 

відкидає більшість з них, адже вони не витримують перевірки практикою. Так, 

існує концепція, що конкурентоздатність країни є проявом макроекономіки, яка 

залежить від таких факторів, як валютний курс, процентні ставки та дефіцит 

бюджету. Однак Японія, Італія, Пд. Корея швидко підвищили рівень життя своїх 

громадян, незважаючи на значні дефіцити їх бюджетів, а Італія та Пд. Корея – на 

високі процентні ставки [134]. 

Інший підхід стверджує, що конкурентоздатність є наслідком дешевої 

робочої сили. Однак Швейцарія, Німеччина та Швеція досягли процвітання за 

умов високого рівня заробітних плат та дефіциту робочої сили. Крім того, держава 

повинна намагатися підвищити заробітну плату своїх громадян завдяки 

підвищенню конкурентоспроможності, інакше конкурентоздатність втрачає свій 

сенс [63]. Третій підхід пов'язує конкурентоздатність з наявністю природних 

ресурсів. Однак, ми знову можемо привести приклад Німеччини, Італії чи 

Пд. Кореї, які не мають значних запасів природних ресурсів. Парадоксальним є 

факт, що велика кількість аналітиків вважають, що великі запаси корисних 

копалин не підвищують, а навпаки знижують рівень життя, особливо в країнах, 

що розвиваються. Ця небезпека отримала назву «голландської хвороби». Цей 

термін був введений в науковий обіг журналом Економіст (The Economist) в  

1970-их роках з метою описання труднощів, з якими зіштовхнулись голландські 

http://databank.worldbank.org/
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виробники товарів після відкриття в країні родовищ природного газу. Голландська 

хвороба трапляється, коли високий попит на один експортний продукт 

призводить до зростання курсу національної валюти країни-експортера. 

Зміцнення валюти знижує конкурентоздатність інших видів експортної продукції. 

Оскільки видобуток ресурсів створює невелику кількість робочих місць, зростає 

безробіття. Більше того, на відміну від, наприклад, сільського господарства у 

нафтогазовій промисловості задіюється більше висококваліфікованої робочої 

сили. Крім  цього, ціни на ресурси здебільшого відзначаються волатильністю, що 

робить зростання таких країн нестійким, оскільки як за сприятливої кон'юнктури 

міжнародний капітал стрімко спрямовується в країну, так само швидко він 

виводиться за умов зниження цін. У дослідженні, проведеному в 1995 році 

Джеффрі Саксом з Колумбійського університету в Нью-Йорку, показано, що 

багаті ресурсами країни зростали повільніше, ніж бідні країни навіть за умов 

врахування таких змінних, як початкові доходи на душу населення та торгова 

політика таких країн. [316] Майкл Росс з Університету Каліфорнії в Лос-

Анджелесі стверджує, що багаті нафтою країни роблять набагато менше, щоб 

допомогти своїм бідним громадянам, ніж це роблять у країнах без ресурсів. Він 

вказує на свідчення того, що держави з великими покладами нафти і корисних 

копалин перебувають у гіршому стані щодо показників з дитячої смертності та 

харчування, мають нижчі показники грамотності та шкільного зарахування і 

займають нижчі сходинки у "Індекс людського розвитку" ООН. [329]  

Дослідження, проведене Полом Кольє з Оксфордського університету, свідчить, 

що для будь-якого п'ятирічного періоду ймовірність громадянської війни в 

африканській країні коливається від менш 1% в країнах без ресурсів до 25% у 

країн з ресурсами, тому в таких країнах, як Гана, Уганда, Танзанія та Мозамбік 

навряд чи варто очікувати швидке економічне зростання найближчими роками. 

[234]  Можливим поясненням такої статистики може бути те, що фінансові потоки 

від видобутку природних ресурсів відносно легко контролювати, тому доходи 

акумулюються певної групи осіб при владі, жодним чином не впливаючи на 

рівень життя пересічних громадян такої країни.  Аналітики нерідко приводять у 

приклад відносно небагаті з ресурсної точки зору Японію, Гонконг та країни ЄС, 

які процвітають, на противагу багатій на нафту Нігерії.  Наприклад, Норвегія з 

метою уникнення подібного негативного впливу від родовищ нафти у Північному 

морі створила фонд суверенного багатства, який акумулює та вкладає в цінні 
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папери левову частку доходів від експорту нафти [134]. 

У додатку А подано кваліфікації конкурентоспроможності держави різними 

ученими та міжнародними інститутами. Таким чином, можна стверджувати, що 

кожен підхід є неповним і жоден не є достатнім для визначення 

конкурентоспроможності країни. Єдиною концепцією конкурентоздатності 

країни, яка об'єднує всі попередні підходи, є продуктивність. Метою держави є 

зростання рівня життя населення, яке може бути досягнуто лише завдяки 

зростанню продуктивності виробництва, яке в свою чергу досягається завдяки 

ефективному використанню трудових ресурсів і капіталу країни. Стійке зростання 

виробництва потребує постійного вдосконалення економіки. Національні компанії 

повинні постійно покращувати ефективність свого виробництва шляхом 

удосконалення технології, покращення якості продукції і т.д. 

 Під забезпеченням довгострокової конкурентоспроможності слід розуміти 

стале зростання сукупності кількісних (динаміка зростання ВВП на душу 

населення, обсягу виробництва високотехнологічної продукції і т.д.) та 

покращення якісних характеристик (соціально-економічні параметри, які 

характеризують якість життя населення та справедливість розподілу благ у країні) 

функціонування економіки країни. 

  Спираючись на основні сутнісні характеристики національного 

економічного інтересу та з огляду на ієрархічно структурований дефініцій ний ряд 

цього інтегрованого поняття запропоновано авторське визначення «національного 

економічного інтересу» як системи цінностей, заснованих на життєво важливих 

матеріальних, інтелектуальних та духовних потребах, а також на конкретних цілях 

держави, що залежать від оточуючого середовища та детерміновані певним 

станом свідомості суспільства, достатньою умовою реалізації яких є 

цілеспрямована діяльність держави щодо забезпечення довгострокової 

конкурентоспроможності держави за рівнем ефективного використання ресурсів 

та інновацій в умовах глобалізації економічних відносин, і необхідною умовою 

реалізації яких є гарантування державного суверенітету та сталого прогресивного 

розвитку. 
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1.2. Міжкраїнова консолідація національних економічних інтересів  

в умовах інтеграції 

Характерною рисою сьогодення є стрімке зростання кількості інтеграційних 

процесів у світі, що були зумовлені розумінням переваг від інтеграції для кожної 

країни-члена. Неухильне поглиблення міжнародного поділу праці й підвищення 

взаємозалежності національних господарств, зумовлене потребами розвитку 

продуктивних сил приводить до переплетення всіх структур національних 

господарств, що прийнято називати міжнародною інтеграцією, яка є формою 

прояву інтернаціоналізації господарського життя. Незважаючи на гостру 

конкуренцію і міждержавні суперечності, взаємозв'язок національних процесів 

відтворення стає дедалі тіснішим, відбувається зближення національних 

економічних та політичних структур, складається регіональний господарський 

комплекс, а відтак відбувається формування певного наднаціонального 

економічного інтересу, який є частиною національного економічного інтересу 

кожної країни-члена угруповання. Міжнародна економічна інтеграція проходить 

низку етапів, при чому кожен наступний етап поглиблює та збагачує зміст 

попереднього (див. Табл. 1.1). Варто зазначити, що на практиці розвиток 

міжнародних економічних угруповань характеризується поєднанням окремих 

економічних елементів різних етапів розвитку інтеграційних процесів. 

Таблиця 1.1 

Особливості етапів міжнародної інтеграції 

Етапи економічної 

інтеграції ЄС 

Вільна торгівля 

товарами між 

країнами-

членами 

Спільна 

торговельна 

полика 

Вільний рух 

факторів 

виробництва 

між країнами-

членами 

Спільна 

монетарна 

та 

податкова 

політика 

Єдина 

економічна 

політика 

1. Зона преференційної 

торгівлі (1950-1957) 
Обмежено

5
 Ні Ні Ні Ні 

2. Зона вільної торгівлі 

(1958-1967) 
Так Ні Ні Ні Ні 

3.Митний союз (1968-1986) Так Так Ні Ні Ні 

4. Спільний ринок(1987-

1992) 
Так Так Так Ні Ні 

5. Економічний союз (1993 -

до цього часу) 
Так Так Так Так Ні 

6. Повна інтеграція Так Так Так Так Так 

Джерело: на основі Шнирков О., Кузнєцов О., Кульпінський С. Європейський валютний союз. – К., 2001. 

                                                           
5
 Класичне визначення зони преференційної торгівлі є однобічне усунення митних бар'єрів. У випадку ЄС цей етап означає 

обмежене застосування вільної торгівлі по відношенню до певної групи товарів 
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Так, у результаті підписання Маастрихтського договору про утворення 

Європейського Союзу у 1992 році з точки зору етапу міжнародної економічної 

інтеграції виник економічний союз, який передбачає проведення спільної 

монетарної та податкової політики. Проте, на практиці на сучасному етапі 

розвитку ЄС лише 19 з 28 країн ЄС входять до єврозони, або точніше – перейшли 

до третього етапу створення Економічного і монетарного Союзу. Таким чином, в 

ЄС одночасно існують різні групи країн, які перебувають на різних стадіях 

європейського інтеграційного процесу, оскільки саме такий формат участі у ньому 

дозволяє країнам-членам ЄС ефективно узгоджувати свої національні економічні 

інтереси. При чому, така певна «стратифікація» країн немає однобокого 

характеру, коли, наприклад, Великобританія та Данія не вважають, що 

запровадження євро на їх території відповідає їх національним економічним 

інтересам (на відміну від інших країн ЄС, які не входять до єврозони, але повинні 

згідно договорів ввести євро у разі досягнення компенгагентських критеріїв, Данія 

та Великобританія такого зобов'язання не мають). Аналогічним чином країни-

члени ЕМС зі свого боку створили «запобіжник» у вигляді Копенгагентських 

критеріїв, які слугують «лакмусовим папірцем» готовності країн-кандидатів на 

приєднання до ЕМС. Тобто, з одного боку країни-члени ЕМС убезпечили свої 

національні економічні інтереси низкою вимог до стабільності економічної 

системи країн-кандидатів на вступ, щоб мати право відмовити країні з таким 

бажанням, а з іншого боку практика свідчить, що велика кількість країн де факто 

приєдналась до ЕМС за умов невиконання цих критеріїв – відповідно система 

узгодження національних економічних інтересів країн ЄС є набагато складнішою 

і не зводиться до певної нормативної регламентації.  

З економічної точки зору міжнародні інтеграційні процеси покликані 

підвищити добробут населення шляхом створення спільного ринку, який з точки 

зору споживача внаслідок зростання конкуренції повинен надати більший вибір 

товарів та послуг кращої якості за нижчими цінами, а з точки зору держави – 

покращити ефективність виробництва та залучити іноземні інвестиції, що 

повинно суттєво покращити конкурентоспроможність економіки. Іншим 

важливим мотивом міжнародної інтеграції є створення нових рамок співпраці між 

країнами на противагу можливим торговим суперечкам, які виникають час від 

часу між країнами. На сьогодні найбільш значними інтеграційними об'єднаннями 

є такі: АСЕАН, НАФТА, МЕРКОСУР, та ЄС. 
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 Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) була створена у 1967 р. 

Філіппінами, Малайзією, Індонезією, Сінгапуром і Таїландом, які прийняли 

Бангкокську декларацію. Згодом до них приєдналися Бруней, Камбоджа, Лаос, 

М'янма та В'єтнам. АСЕАН об'єднує 10 країн з населенням понад 600 млрд. 

людей, а сукупний ВВП країн-учасниць складає $3,5 трлн. Метою організації є 

сприяння економічному розвитку та соціальному прогресу, а також забезпечення 

миру у регіоні. На зустрічі у березні 2015 р. міністрів економіки країн-учасниць 

АСЕАН було підписано угоду, згідно якої будь-які дві країни-члени можуть 

підписувати двосторонні договори, які дозволяють банкам країн-партнерів 

функціонувати на їх території на тих же умовах, що й національні банки. Також, у 

рамках цієї зустрічі було підтверджено намір організації до кінця 2015 р. створити 

Економічну спільноту АСЕАН, яка буде функціонувати на основі Угоди про зону 

вільної торгівлі, яка була підписана ще у 1992 р. Ця угода містить низку тарифних 

преференцій, які сприятимуть вільному руху товарів в межах організації.     

 На теренах Пн. Америки першою інтеграційною угодою стала Угода про 

зону  вільної торгівлі між США та Канадою, яка почала діяти у 1989 р. Метою цієї 

угоди була відміна мит у взаємній торгівлі на 10 років, а також лібералізація 

взаємних прямих інвестицій. У 1994 році ця угода стала основою для створення 

зони вільної торгівлі між США, Канадою та Мексикою (НАФТА), яка стала 

найбільшою у світі зоною вільної торгівлі та найбільшим інтеграційним 

угрупованням за своїм економічним потенціалом, акумулюючи приблизно 1/3 

світового ВВП. Ціллю НАФТА є активізація міжнародних торгових зв'язків 

усередині угруповання шляхом зменшення тогових бар'єрів та збільшення 

взаємних капіталовкладень. Також, в угоді одне з центральних місць посідає 

забезпечення справедливої конкуренції та захист прав інтелектуальної власності у 

тому числі завдяки узгодженим правилам підприємницької діяльності у країнах-

членах.  Важливою ознакою НАФТА з точки зору економічних інтересів країн-

членів є асиметричний рівень їх розвитку. З теорії відомо, що однією з передумов 

розвитку інтеграційних процесів є приблизно однаковий рівень економічного 

розвитку країн тому, що у протилежному випадку більш потужна країна буде 

отримувати непропорційно більші переваги від інтеграції за рахунок менш 

розвинених. Таким чином, США завдяки більш ємному внутрішньому ринку, який 

приблизно у 8 разів перевищує сукупну ємність ринків Канади та Мексики, 

отримує найбільше переваг від інтеграції. Однак, у випадку НАФТА всі країни-
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члени угоди отримали суттєві вигоди. Стратегічний національний економічний 

інтерес Мексики полягав саме у подоланні економічної ізольованості цієї країни. 

Завдяки впливу США цій країні вдалося провести лібералізацію та дерегуляцію 

національної економіки, що значно покращило її інвестиційну привабливість та 

конкурентоспроможність економіки. Проте, висока підтримка сільського 

господарства США з боку держави, а також більш висока 

конкурентоспроможність цілих галузей економіки США та Канади, особливо у 

сегменті малого та середнього бізнесу, призводять до витіснення відповідної 

мексиканської продукції, що у свою чергу спричиняє зростання безробіття та 

погіршення рівня життя населення Мексики. Іншою проблемою НАФТА є 

відсутність суттєвих інтеграційних зв'язків Мексики та Канади, що значно 

зменшує потенційні вигоди від інтеграції цих країн.  

 Провідним інтеграційним угруповання країн Латинської Америки є 

створений у 1991 р. Південноамериканський спільний ринок (МЕРКОСУР), до 

складу якого входять Аргентина, Бразилія, Уругвай, Парагвай та Венесуела, а 

також ряд країн на правах асоційованих членів. Метою МЕРКОСУР є створення 

спільного ринку, проте на сьогодні в рамках цієї організації функціонує митний 

союз, завершення створення нормативної бази якого відбулось у 2010 р., коли був 

затверджений Спільний митний кодекс. Суттєвого успіху МЕРКОСУР досягнув 

щодо вільного переміщення товарів, інвестиційної лібералізації та проведення 

спільної інвестиційної політики, але малопомітним є лібералізація руху послуг та 

робочої сили, що гальмує створення спільного ринку. 

 Всі ці організації у кращому випадку досягли стадії міжнародної 

економічної інтеграції рівня митного союзу. Очевидно, що будь-яка інтеграція має 

свої переваги та недоліки, при цьому жодна держава не бажає позбуватись 

національного суверенітету. Проте, прискорення глобалізації, наслідком якого 

поглиблення поділу праці та спеціалізації, що веде до зростання міжнародної 

конкуренції, змушує країни брати участь у міжнародних інтеграційних процесах. 

Ще з другої половини ХХ ст. розглядаються варіанти створення Всеамериканської 

зони вільної торгівлі, яка повинна об'єднати країни Північної та Південної 

Америки в рамкаї однієї органзіції. Угода так і не була підписана у 2005 р. у Мар-

дель-Плата (Аргентина) через позицію низки країн, що розвиваються. Іншим мега-

інтеграційним проектом є створення Східноазійського співтовариства за участі 

країн АСЕАН, Японії, Пд. Кореї, Індії та Китаю. Основою цього утворення має 
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бути зона вільної торгівлі між цими країнами з елементами митного союзу. Керівні 

органи усіх трьох інтеграційних об'єднань представлені періодичною зустріччю 

глав держав та або/профільних міністрів (саміт лідерів (АСЕАН), Рада спільного 

ринку (МЕРКОСУР), Комісія з вільної торгівлі (НАФТА)), а також низкою 

постійно діючих комітетів. Важливо, що жодні органи не мають наднаціонального 

характеру, яким делегуються повноваження щодо регулювання певної сфери, а 

складаються з представників держав-членів організації, причому рішення 

здебільшого приймаються консенсусом. Така структура взаємодії в рамках цих 

організацій не дозволяє їм просунутись на якісно новий етап економічної 

інтеграції, оскільки процеси узгодження та імплементації рішень занадто довгі та 

малоефективні. З іншого боку, нерішучість країн заважає їм досягти суттєвого 

інтеграційного прогресу, який би був відчутний більшістю населення такої країни. 

Вийтятками з цього твердження є ЄС та НАФТА, які досягли значних результатів. 

Проте, на відміну від ЄС, НАФТА характеризується об'єднанням суттєво різних за 

своїм економічним потенціалом країн, що заважає поглибленню інтеграції. Однак, 

досвід ЄС демонструє можливість успішного поступового еволюційного розвитку 

внаслідок практичного використання вигод від інтеграції. 

 Одним з найрозвиненіших форм економічних угруповань є Європейський 

Союз, в якому  інтеграція поширилася на валютну сферу і знайшла своє 

відображення в створенні Європейського економічного та монетарного союзу 

(ЕМС) і запровадженні з початку 1999 р. в обіг в межах цього союзу єдиної 

валюти — євро. Теорія оптимальних валютних зон (ОВЗ) досліджує критерії, за 

якими країни можуть брати участь у валютному союзі. Згідно з класичним 

визначенням Р. Манделла, оптимальною валютною зоною є економічна одиниця, 

до складу якої входять регіони, які піддаються симетричном коливанням і між 

якими праця та інші фактори виробництва рухаються вільно. [203] У науковій 

літературі немає єдиної думки щодо критеріїв оптимальності, але варто 

розглянути найпоширеніші з них. Ідентифікація ОВЗ передбачає два 

методологічні підходи: класичний та альтернативний. Згідно першого підходу 

ОВЗ визначається з точки зору відповідності її учасників певним критеріям, які 

забезпечують збереження зовнішнього та внутрішньої макроекономічної 

стабільності у країнах-членах. У відповідності до альтернативного підходу 

оптимальність визначається за допомогою аналізу потенційних переваг та 

недоліків від створення валютного союзу. Р. Манделл у 1963 р. виділив такі 
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критерії оптимальності валютної зони: ступінь міжнародної мобільністі факторів 

виробництва, які відіграють роль корегую чого механізму замість плаваючого 

валютного курсу; гнучкість рівнів номінальних цін та заробітних плат – критерій, 

запропонований М. Фрідманом у 1953 р. як необхідна умова функціонування 

економік в умовах фіксованого валютного курсу; ідентичність та співпадіння 

шоків, оскільки, на думку Манделла, необхідність вибору двох держав в межах 

союзу між  зниженням рівня інфляції та підвищенням рівня зайнятості з'являється 

саме в результаті асиметричних шоків. Р. МакКіннон у 1963 р. у своїй праці 

«Оптимальні валютні зони» зазначив, що розмір та відкритість економіки є також 

важливим критерієм оптимальності, оскільки малимі країнам невигідно мати 

незалежну грошово-кредитну політику, оскільки вони не можуть впливати на 

конкурентоспроможність, здійснюючи операції на валютному ринку, а їх торогові 

потоки вимагають суттєвих витрат на обмеження валютного ризику. Пізніше 

П. Кенен у праці «Теорія оптимальних валютних зон: еклектичний підхід» додав 

ще один критерій оптимальності, диверсифікацію виробництва та експорту, що 

згідно його дослідженням суттєво зменшує вірогідність виникнення асиметричних 

шоків. Іншим критерієм, який запропонував Р. МакКеннон, є інтеграція 

фіскальних систем, за допомогою якої можна перенаправляти фінансові поток у 

тому числі у вигляді фінансової допомоги країнам з метою стабілізації їх 

економіки та фінансової сфери. Дж. Інгрем вважав таким фактором високий 

ступінь інтеграції фінансових ринків, яка надає доступ до дешевих фінансових 

ресурсів, що особливо важливу для стабілізації макроекономічної рівноваги 

держави-члена валютного союзу у разі економічного шоку. Слід зазначити, що 

Р. Манделл погодився, що фактор ідентичності та спів падіння шоків не є 

обов'язковим, оскільки може бути компенсований системою розподілу ризиків 

завдяки інтеграції фінансових ринків. Дж. Флемінг у своїй праці «Про уніфікацію 

валютних курсів» називає ще один фактор, а саме спів падіння рівнів інфляцій в 

межах союзу, що, на його думку, сприяє торгівлі та знижує вірогідність появи 

дисбалансів платіжного балансу, а відтак – і необхідності зміни валютного курсу. 

Пізніше Е. Тауер, І. Ішияма та інші запропонували досліджувати переваги та 

недоліки від запровадження єдиної валюти, що прийнято називати 

альтернативним підходом. До переваг ОВЗ відносять підвищення прозорості цін, 

зміцнення національних фінансових ринків, збільшення об’ємів взаємної торгівлі, 

зниження інвестиційних ризиків та ефективності розподілення ресурсів. Р. 
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Манделл у 1961 р. писав, що чим більший розмір ОВЗ, тим вищою є цінність 

валюти із-за зменшення транзакцій них витрат, що і є основною позитивною 

рисою валютної інтеграції. Велика валютна зона буде більш ємкою як з точки зору 

учасників валютного ринку, так і кількості операцій на ньому та 

диверсифікованою внаслідок збільшення кількості та якості доступних фінансових 

інструментів, що знижує волатильність валютного курсу, обмежує можливості для 

спекулятивних операцій та веде до зниження ризику інвестицій завдяки широким 

можливостям диверсифікації.  До негативних наслідків відносять обмеження 

грошово-кредитного суверенітету, зменшення інструментарію впливу держави на 

національну економіку, а також підвищення взаємозалежності країн, внаслідок 

чого економічний шок в будь-якій країні угруповання неминуче впливає на інші 

країни. Інший можливий негативний наслідок валютної інтеграції випливає з 

кривої Філіпса, а саме підвищення рівня безробіття, необхідного для підтримання 

певного рівня інфляції, який зменшується у тому числі завдяки впливу країн-

членів ОВЗ з профіцитним платіжним балансом. [105, 299, 300, 302]. 

Точкою відліку створення Європейського Cоюзу прийнято вважати заяву 

французького та європейського політика, прем’єр-міністра та міністра 

закордонних справ Франції Роберта Шумана, який 9 травня 1950 року закликав до 

створення Союзу європейських країн. Практичним втіленням «плану Шумана» 

стало створення Європейського співтовариства вугілля і сталі (ЄСВС) шести 

європейських країн (Франція, Німеччина, Італія, Бельгія, Люксембург і 

Нідерланди) в результаті підписання Паризької угоди 18 квітня 1951 року. 

 Створення ЕСВС пов'язане зі створенням НАТО у 1949 році, оскільки США 

та Великобританія розраховували на відновлення економічної, а відтак і 

політичної могутності Німеччини, як основної країни-представниці НАТО у 

континентальній Європі, до якої на той час застосовувались обмеження на 

виробництво сталі. Франція ж, і без того відчуваючи дефіцит відповідної 

сировини, намагалась не допустити приєднання Німеччини до НАТО, тим самим 

обмеживши регулярні поставки німецького вугілля до своєї країни. Однак, 

розуміння невідворотності поступового відродження металургійної галузі 

Німеччини підштовхнули Францію до пошуку форматів співпраці, які могли 

забезпечити реалізацію національних економічних інтересів Франції. Таким 

чином, «план Шумана» повинен був забезпечити з одного боку відновлення 

металургії Німеччини, а з іншого боку – встановлення контролю над цією галуззю 
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з боку наднаціонального органу, який би враховував національні економічні 

інтереси усіх країн-учасниць угоди. План був підтриманий Німеччиною, Італією 

та США. Велика Британія при цьому відмовилася брати участь у цій організації з 

міркувань збереження національного суверенітету, а країни Бенілюксу 

поставились до «плану Шумана» досить прохолодно. Головною особливістю 

ЄСВС, яка відрізняла цю організацію від інших, які існували на той час, була 

наявність наднаціонального органу, який складався не із представників країн-

учасниць, а з міжнародних функціонерів, та мав наднаціональні компетенції.  

 Отже, основною метою створення ЄСВС було намагання країн-учасниць 

покращити своє економічне становище шляхом ліквідації дефіциту вугілля на 

теренах Європи, яке виникло після Другої світової війни. Для досягнення цієї мети 

вирішувались такі завдання: забезпечення регулярних поставок вугілля та сталі, 

надання усім споживачам однакових умов для доступу до джерел сировини, 

встановлення найменшої ціни на вугілля та сталь при підтримані певного рівня 

дохідності на інвестований капітал; сприяння міжнародній торгівлі. Таким чином 

відбулося не лише об'єднання найбільших сировинних товарних ринків Європи, а 

й були закладені підвалини щодо наднаціонального принципу управління, як 

важливого феномену розвитку європейської інтеграції. В результаті створення 

ЄСВС впродовж перших 20 років його існування темпи зростання сталі значно 

випереджали, а зниження виробництва вугілля та ціни на нього – значно 

відставали за відповідні показники високорозвинених країн Західної Європи, що 

не входили до ЄСВС. Важливо розуміти, що окрім суто економічного змісту, 

Європейського співтовариства вугілля і сталі було покликане запобігти черговій 

війні в Європі. Це угруповання у 1975 році контролювало 90% виплавки сталі, 

майже 100% видобутку вугілля та 50% видобутку залізної руди у Західній Європі. 

 Наступним етапом європейської економічної інтеграції відповідно до 

Римського договору 1957 року стало заснування Європейського економічного 

співтовариства та Європейського співтовариства з атомної енергії. У відповідності 

з Римським договором був створений спільний ринок, що передбачав заборону 

встановлення мита й кількісних обмежень на торгівлю товарами між країнами-

членами та запровадження принципів вільної торгівлі й конкуренції між країнами-

членами, серед яких варто відзначити вільний рух товарів, послуг, капіталів і 

людей, а також проведення державами-членами таких єдиних політик, як торгова, 

аграрна, транспортна, енергетична та інші. Необхідно зазначити, що важливу роль 



39 
 

 
 

відігравав спеціальній режим оподаткування, згідно якого жодна держава-член не 

мала права прямо чи опосередковано обкладати продукцію з іншої держави-члена 

будь-якими внутрішніми податками додатково до тих, якими вже обкладена 

подібна продукція національного виробництва, що суттєво сприяло високим 

темпам економічного розвитку країн-членів. Розуміння позитивного впливу 

інтеграційних процесів на національні економічні інтереси в свою чергу сприяло 

створенню Митного союзу, який передбачав не лише скасування усіх тарифних та 

кількісних бар'єрів у торгівлі між країнами-членами, а й проведення спільної 

митної політики щодо третіх країн. 

 Однак, інтеграція у сфері торгівлі послабила національні системи 

регулювання економік, що підштовхнуло країни-члени до створення 

наднаціональних компенсуючих механізмів. Таким чином у 1971 році була 

прийнята програма поетапного створення економічного і валютного союзу, яка 

отримала назву «плану Вернера». Щоправда, під час розробки проекту мали місце 

дві концепції. Прихильником першої концепції була Франція, яка вважала, що 

спершу необхідно створити валютний союз на базі фіксованих валютних курсів, а 

вже потім – економічний союз. Інша концепція, яку відстоювали представники 

Німеччини вважали, що валютному союзу на базі плаваючих валютних курсів має 

передувати економічний союз. У результаті у 1969 році в Гаазі було прийняте 

компромісне рішення щодо паралельного створення валютного та економічного 

союзів. Рішучість, з якою різні групи країн відстоювали своє бачення подальшої 

інтеграції ЄС свідчить про відстоювання ними своїх національних економічних 

інтересів, оскільки до створення Європейського валютного союзу всі європейські 

країни переслідували однакову грошово-політичну ціль - підтримання стабільності 

національної валюти. Однак, шляхи та уявлення окремих країн щодо досягнення 

цієї цілі (табл.1.2) були різними. Так, деякі країни намагалися досягти цінової 

стабільності шляхом регулювання зростання грошової маси, виходячи з того, що 

регулювання обсягу грошової пропозиції при достатньо стабільному попиті на 

гроші відповідним чином впливатиме на рівень цін та відсотків. Інші країни 

віддавали перевагу прив'язці національної валюти до більш стабільної іноземної 

валюти (прив'язка валютного курсу). Треті країни обрали шлях прямого 

регулювання інфляції без офіційного встановлення проміжних  цілей.  Останній 

метод використовувався переважно в країнах, в яких було ускладнено 

регулювання грошової маси та відсоткових ставок внаслідок нестабільного 
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грошового попиту. 

Таблиця 1.2 

Механізм проведення грошової політики країн ЄС 

Країна 
Регулювання грошової 

маси 
Регулювання валютного курсу Таргетування інфляції 

Бельгія - Х - 

Люксембург - Х - 

Данія - Х - 

Німеччина Х - - 

Фінляндія - - Х 

Франція Х Х - 

Греція Х - - 

Велика Британія - - Х 

Ірландія - Х - 

Італія Х - - 

Нідерланди - Х - 

Австрія - Х - 

Португалія - Х - 

Швеція - - Х 

Іспанія - Х Х 

ЄСЦБ Х - Х 

Джерело: на основі Шнирков О., Кузнєцов О., Кульпінський С. Європейський валютний союз. – К., 2001. 

 Отже, бажання кожної окремої країни досягти однакової мети, стабільності 

власної грошової одиниці, різними методами пояснюється різним розумінням 

національних економічних інтересів, які сформувались як історично, так і під 

впливом об'єктивних реалій особливостей національних економік. Наприклад, 

Алан Грінспен у своїй праці «Епоха потрясінь: проблеми та перспективи світової 

фінансової системи» підкреслює, що у громадян США закарбувались у пам'яті 

події часів Великої депресії, коли перманентна дефляція значно ускладнювала 

економічну ситуацію у країні та унеможливлювала швидке економічне 

відновлення країни. На противагу США у Європі спостерігалась протилежна 

ситуація. Головним ворогом європейських урядів прийнято вважати інфляцію, яка 

досягла великих масштабів у міжвоєнний період та після Другої світової війни, 

призвівши до суттєвого зменшення реальних доходів населення. Саме тому, на 

думку А.Грінспена, США історично проводить більш м'яку монетарну політику у 

порівнянні з європейськими країнами, а у довгостроковому періоді часу євро має 

тенденцію до подорожчання відносно долара.  

 «План Вернера» передбачав поетапність. На першому етапі (1971-1974) 

передбачалось звуження меж коливання валютних курсів та введення повної 
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конвертації валют. Ці кроки повинні були супроводжуватись уніфікацією 

валютної політики на основі її гармонізації з одночасною координацією 

економічної, фінансової та грошово-кредитної політики. Другий етап (1975-1976) 

повинен був завершити процеси, розпочаті у першому етапі. На третьому ж етапі 

(1977-1979) планувалось передати частину повноважень національних урядів до 

наднаціональних органів спільного ринку та створити єдину європейську валюту. 

Однак, амбітний «план Вернера» не був виконаний, що було в основному 

спричинено розбіжностями у поглядах всередині ЄС щодо масштабів делегування 

повноважень на наднаціональний рівень, які підсилювались диференціацією 

розвитку різних країн-членів та рядом криз, що мали місце у Європі. Знову можна 

констатувати, що національні економічні інтереси вийшли на перший план, які 

знайшли своє відображення у небажанні країн позбуватися частини повноважень 

щодо регулювання національних економік. 

 Тим часом з 1973 року до ЄС приєднались Великобританія, Ірландія, Данія, 

у 1981 році - Греція, а з 1986 року – Португалія, Іспанія, пізніше – Австрія, Швеція 

і Фінляндія. Де факто, європейська інтеграція відбувається за принципом 

«перетікання», згідно якого інтеграція одного елемента економічної системи 

неодмінно приводить до необхідності інтеграції інших елементів системи, в 

результаті чого відбувається перехід на якісно більш високий рівень інтеграції. 

Так, діяльність Європейського економічного співтовариства нагадувала формат 

функціонування міжнародної організації з питань економічного співробітництва та 

вільної торгівлі. Проте, логіка розвитку світових економічних й політичних 

процесів приводить національні уряди до розуміння необхідності поглиблення 

різноманітних форм кооперації та спеціалізації в межах міжнародних структур за 

умов зростаючої глобалізації світової економіки. В цей же час кожен член 

інтеграційного угруповання має власні соціально-економічні, геополітичні та 

геоекономічні особливості, які стримують подальший поступ інтеграційних 

процесів. Тим не менше, прискорення глобалізації приводить уряди європейських 

країн до розуміння того, що однією з основних передумов їх успішної економічної 

і політичної експансії у глобальному вимірі є подальша консолідація та інтеграція. 

Яскравим прикладом такого процесу є безпекова політика ЄС. Незважаючи на 

дуже чутливе питання національної безпеки, непорушності кордонів та 

суверенітету, європейські країни поступово прийшли до участі у військовому 

блоці НАТО, оскільки виявилось, що самостійне фінансування національних 
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збройних сил в обсягах, необхідних для гарантування належного рівня 

національної безпеки, є дуже обтяжливим для національного бюджету. Натомість 

наявність боєздатного мультинаціонального війська вимагає зміщення центру 

прийняття рішень на наднаціональний рівень. В результаті пошуку консенсусу 

між інтересами політичних еліт, бізнесових та фінансових кіл різних країн були 

вироблені відповідні компромісні підходи, які влаштовували більшість 

зацікавлених сторін. 

 Така ж логіка еволюції інтеграційних процесів простежується і в –

фінансово-економічній сфері. Режим «європейської валютної змії», який діяв з 

1972 року по 1979 рік, виявився малоефективним, оскільки, де факто, не 

здійснювалась координація економічної і валютної політики країн ЄС. В 

результаті цього досить часто мали місце зміни курсів валют з метою зменшення 

спекулятивного тиску на національні валюти. Деякі країни, наприклад, Франція, 

виходили з цього режиму, оскільки підтримка курсу національної валюти у 

необхідному коридорі коливань неминуче призводило до значних втрат 

золотовалютних резервів. Таким чином Нідерланди, Німеччина, Бельгія, Данія, 

Люксембург і періодично Франція приймали участь у спільному плаванні 

валютних курсів у той час, коли Великобританія, Ірландія, Італія і епізодично 

Франція віддавали перевагу індивідуальному плаванню своїх валют. Така ситуація 

не йшла на користь жодній країні, тому в кінці 70-их почався процес пошуку 

компромісу, який в результаті довгих переговорів привів до створення 

Європейської валютної системи у 1979 році, в основі якої були запровадження 

єдиної європейської валюти (ЕКЮ) та механізму валютних курсів, а також 

створення Європейського фонду валютного співробітництва. Хоча Європейська 

валютна система дещо стабілізувала та регламентувала валютні відносини, цей 

період відзначається нестабільністю (з 1979 по 1993 офіційні курси змінювались 

16 разів). З одного боку слабкість цієї валютної системи була також обумовлена 

структурною неоднорідністю економік країн-членів, різницею в рівні та темпах 

економічного зростання, стані платіжного балансу, інфляції, тощо. З іншого боку 

нестабільність світової валютної системи, зокрема долара також негативно 

впливала на Європейську валютну систему.  

 Впродовж всього розвитку цього інтеграційного об'єднання механізми та 

інструменти проведення політик постійно змінювались шляхом доповнення вже 

існуючих складових новими, тому необхідно звернути увагу на особливості 
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створення та функціонування бюджетної системи ЄС на цьому етапі. 1976–1987 

роки відзначились кризовими явищами у розвитку бюджетної системи ЄС, що 

було спричинено протистоянням та суперечностями між Європейським 

парламентом та Радою Європейських спільнот щодо їх повноважень у сфері 

фінансів. Прикметними рисами цього періоду можна вважати суттєві затримки 

щодо сплати своїх внесків збоку держав-членів спільноти, що нерідко призводило 

негативних сальдо спільного бюджету. Загальний брак фінансових ресурсів та 

відсутність дисципліни бюджетних відрахувань мали наслідком загострення 

відносин серед країн-членів Європейського співтовариства. Необхідність 

вирішення таких непорозумінь спонукала держави-члени до ухвалення низки 

рішень щодо бюджетної дисципліни.  

 З підписанням Програми створення єдиного ринку у 1985 р. стало очевидно, 

що достатня інтеграція ринків не може бути досягнена із збереженням суттєвих 

странсакційних витрат у результаті валютообмінних операцій та ризиків коливань 

валютних курсів. Створення Економічного і монетраного союзу (ЕМС) стало 

найвищою формою європейської економічної інтеграції. З 1990 по 1993 рік були 

остаточно усунуті обмеження щодо вільного руху капіталів як у межах ЄС, так і 

між ЄС та іншими країнами. Важливим завданням відповідно до Римського 

договору та Єдиного європейського акту було визначено створення до 31 грудня 

1992 р. внутрішнього ринку, що мав являти собою простір без внутрішніх 

кордонів, у межах якого забезпечувався вільний рух товарів, послуг, капіталів та 

робочої сили. Таким чином, у результаті підписання Маастрихтського договору 

про утворення Європейського Союзу (1992 р.) виник Економічний та валютний 

союз. Цим документом також регламентовано статус Європейського центрального 

банку (ЄЦБ), який ніс відповідальність за монетарну політику ЄС, а також за 

посилення координації національних фіскальних політик.  

 Після підписання Договору про створення Європейського Союзу постала 

необхідність внесення подальших змін до бюджетного процесу ЄС, що і було 

зроблено Единбурзьким договором та Пакетом Делора-2. На протязі 1993–1999 рр. 

можна констатувати певну стабілізацію фінансів ЄС, незважаючи на рецесії  

1992-1994 років. Широкого поширення набула практика підписання документів, 

спрямованих на вироблення спільних позицій інституцій ЄС і уникнення 

міжінституційних конфліктів (міжінституційні угоди, спільні декларації тощо). 

Можна констатувати, що на протязі другої половини 90-их років мало місце 
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поступове, але постійне розширення власних ресурсів ЄС. Одночасно зі 

зменшенням часток традиційних власних ресурсів і відрахувань від фондів ПДВ у 

дохідній частині бюджету ЄС суттєво зросло значення відрахувань на основі ВНП, 

який проявив себе як більш надійний і справедливий. Таке підвищення ролі 

власних ресурсів ЄС пояснюється підготовкою інтеграційного угруповання до 

подальшого розширення, яке необхідно було фінансувати, але був ухвалений 

документ «Порядок денний 2000», в якому зроблено наголос на необхідності 

фінансування ЄС із існуючих джерел. 

 З 1994 по 1998 рік відбувався процес конвергенції економічної і валютної 

політики країн-членів для створення передумов запровадження євро. В основу 

стабільності ЕМС закладено рамкові умови правового та інституційного 

характеру. Введення єдиної валюти в межах ЕМС є логічним в умовах 

функціонування єдиного ринку. Більше того, запровадження євро суттєво сприяло 

вільному руху капіталу, який був обмеженим в умовах наявних множинних 

валютних курсів, грошово-кредитної та фіскальних політик, які проводились 

національними урядами. Так, заснування Європейської системи центральних 

банків є важливим компонентом інституційної конвергенції у сфері грошової 

політики. Також важливим кроком стало створення Європейського валютного 

інституту як наднаціонального органу координації діяльності. У 1998 році Рада ЄС 

прийняла рішення про те, які з держав відповідають установленим критеріям 

конвергенції і допускаються до переходу на євро. Із 1 січня 1999 року було 

введено спільну європейську валюту євро, замість Європейського валютного 

інституту було засновано Європейський центральний банк, почала свою діяльність 

Європейська система центральних банків. Випуск боргових зобов’язань 

державних органів із 1 січня 1999 р. здійснювався тільки в євро, а підприємства 

набували права проводити безготівкові розрахунки в євро. У готівковий обіг нову 

спільну європейську валюту було запроваджено з 1 січня 2002 р. Після 1 липня 

2002 року євро остаточно перетворився на єдиний законний платіжний засіб для 

всіх країн-учасниць ЄС, що ознаменувало завершення процесу створення 

економічного і валютного союзу. Разом з цим, незважаючи на політичну 

доцільність переходу на більш високий рівень інтеграції, слід звернути увагу, що 

не всі країни-члени ЄС входять до складу ЕМС, що пояснюється саме захистом 

національних економічних інтересів країн зони євро. 

 У 2000 році було прийнято Європейську стратегію стабільності та зростання 
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(або Лісабонську), яка окреслила стратегічну мету ЄС на наступне десятиріччя – 

«стати найбільш конкурентною та наукоємною економікою у світі, спроможною 

до стійкого економічного зростання з більшою кількістю та вищою якістю 

робочих місць і міцнішою суспільною згуртованістю» [325]. Таким чином основні 

інвестиції повинні були спрямовуватись у освіту, науку, дослідження та інновації; 

завершення створення єдиного ринку; оновлення систем соціального захисту; 

використання макроекономічної політики для активізації стійкого зростання. 

Проте виконання такої програми зустріло опір з боку національних урядів, які 

досить скептично відносились до наміру делегувати частину своїх повноважень в 

економічній та фіскальній сфері, що пояснюється бажанням національних урядів в 

першу чергу забезпечити зростання рівня життя власного населення, чому досить 

ймовірно могло суттєво завадити здійснення необхідних структурних реформ в 

економічній і соціальній сферах, направлених на підвищення 

конкурентоспроможності країн. Тим самим стала очевидною ознака ЄС, яка 

одночасно є його перевагою та недоліком. В ЄС велика увага приділяється 

механізмам (політичним, адміністративним, правовим, фінансовим, валютним і 

т.д.), які регулюють процес прийняття та реалізації рішень. Велика кількість 

експертів та комісій ЄС беруть участь у зборі та обробці інформації, вивчають 

різні питання та проводять дослідження та семінари, на яких дискутуються 

питання з метою підготовки рішень, які враховують інтереси та позиції більшості 

зацікавлених сторін. З одного боку такий спосіб прийняття рішень підкреслює 

гнучкість політики ЄС та гарантує врахування національних економічних 

інтересів кожної окремої держави-члена ЄС, а з іншого боку переважна кількість 

рішень носить декларативний характер. Врахування думки 28 членів ЄС 

унеможливлює ухвалення радикальних рішень, здатних істотно вплинути на 

ситуацію, а мають характер косметичних змін. Отже, Лісабонська стратегія 

виявила слабкі сторони функціонування ЄС, як єдиної економічної та політичної 

системи і знову підкреслила необхідність проведення структурних реформ у 

державах-членах ЄС з метою активізації політичної та економічної конвергенції 

всередині інтеграційного угруповання. До такого висновку прийшла Групи 

високого рівня під головуванням Віма Кока: «Через структурну слабкість та низькі 

вимоги національні економічні перетворення здійснювалися на недостатньому 

рівні, що своєю чергою суттєво ускладнювало імплементацію Лісабонської 

стратегії <…> Необхідно зауважити, що багато держав-членів недостатньо 
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серйозно поставилися до виконання спільних домовленостей…» [219]. Роль 

національних економічних інтерсів країн-членів ЄС на кожному етапі економічної 

інтеграції ЄС систематизовано у додатку Б. 

 Найбільший вплив на національні економічні інтереси має економічна 

глобалізація, яка комплексно впливає на їх сутність через посилення міжнародної 

конкуренції, зростання взаємозалежності економік різних країн світу, інтеграційні 

процеси, тощо. Так, військові конфлікти все частіше поступаються економічним та 

інформаційним війнам, а тому саме економічна самодостатність забезпечує 

суверенітет держави та визначає її вплив у світі. Суверенітет є необхідною умовою 

національного економічного інтересу, але він за умов глобалізації не може бути 

абсолютним. Саме характер розвитку держави з точки зору її інтеграції в певний 

політико-економічний простір чи навпаки дезінтеграції, а також економічної, 

політичної, інституційної конвергенції чи дивергенції впливають на цілі держави. 

Країни, що входять до таких інтеграційних угруповань, як АСЕАН та МЕРКОСУР 

дуже помірковано ставляться до поглиблення інтеграції, побоюючись втратити 

частину економічного суверенітету, оскільки у цілому уряди країн дуже неохоче 

погоджуються на обмеження  інструментарію свого впливу на національні 

економіки, проте національні інтереси у вигляді питань безпеки чи покращення 

якості життя населення часто вимагають цього, тому поглиблення інтеграції на 

певних етапах має скоріше революційний характер, яке згодом розвивається 

еволюційно, що доведено досвідом НАФТА та ЄС. При цьому важливим аспектом 

інтегрованих економічних систем є ступінь реалізації національного інтересу 

кожного члена такого угруповання, причому ці інтереси можуть бути зовсім різні. 

Очевидно, що в рамках НАФТА в результаті створення зони вільної торгівлі 

Мексика, США та Канада отримали різні переваги та негативні ефекти від 

інтеграції, однак кожна країна реалізувала завдання, яке на певному етапі розвитку 

було пріоритетним з точки зору національного інтересу. На сьогодні ЄС є 

найуспішнішим інтеграційним угрупованням завдяки можливості кожної країни-

члена ефективно відстоювати свої національні економічні інтереси, при цьому 

фінансова складова інтеграції відіграє роль напрямного вектора розвитку ЄС.  
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1.3 Передумови формування і механізми реалізації економічного інтересу на 

прикладі Європейського Союзу 

 

Поняття європейської інтеграції є дуже широким, під яким прийнято 

розуміти великий комплекс заходів, спрямованих на реорганізацію певним чином 

політичного, економічного, соціального, культурного життя суспільства. Логічно 

виникає запитання щодо того, що ж може об'єднувати такі різні сфери життя 

суспільства, як наприклад, економіка та культура. Відповіддю на це запитання на 

нашу думку є поняття «цінностей». У сучасному розуміння, коли ми ведемо мову, 

наприклад, про європейську інтеграцію, то ми розуміємо під цими словами 

впорядкування життя суспільства у широкому сенсі слова на засадах 

демократичних цінностей. У науковій літературі, поняття «цінність» визначається 

або як об’єктивна властивість речей, що міститься в їх власній природі, або як 

предмет зацікавленості окремих суб’єктів. Розрізняють цінності, сенс яких 

визначається наявними потребами й інтересами індивіда, і ті, що, навпаки, 

надають зміст існуванню людини. Тобто, цінність певного об’єкта визначається не 

лише його властивостями, а й відношенням індивіда до власних потреб та 

інтересів. Так, «європейські цінності» відносяться саме до тих цінностей, які 

надають сенс існуванню людині.  

Кожна країна має свій власний національний інтерес, невід'ємною 

складовою якого є національний економічний інтерес. Втім, очевидно, що різні 

країни ЄС в силу історичних, культурних та економічних відмінностей мають і 

різні національні інтереси, які часом є діаметрально протилежними, тому виникає 

логічне запитання щодо того, що є національним інтересом інтеграційного 

угруповання. Якщо в питаннях культури чи політики в умовах глобалізації 

відмінності між країнами поступово зникають, оскільки вони мають, як правило 

якісний вимір, то економічна складова є вимірюваною та чутливою для всіх без 

винятку верств населення ЄС. Підтвердженням такої думки є результати 

аналітичного дослідження (Додаток Б), яке демонструє останні результати 

щорічного опитування громадян ЄС щодо того, що вони очікують від ЄС – 

іншими словами, що є для них найважливішим. Абсолютною перевагою, на 

думку громадян ЄС, користується економічна сфера.  

В офіційній Консолідованій версії Договору про європейський союз та 

Договору про функціонування європейського союзу поняття «інтерес» вживається 
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досить часто (див. табл. 1.3), але при цьому не визначається його зміст. 

 Таблиця 1.3 

Поняття «інтерес» в офіційній Консолідованій версії Договору про 

Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу 

Інтерес Союзу 

Ст. 13 п.1. Союз має інституційну структуру, спрямовану на те, 

щоб поширювати цінності Союзу, реалізовувати цілі Союзу, 

служити інтересам союзу, його громадян та держав-членів та 

гарантувати узгодженість, ефективність та послідовність політик 

та дій Союзу 

Стратегічні інтереси Союзу 

Ст.22 п. 1. На підставі принципів та цілей, встановлених у 

статті 21, Європейська Рада визначає стратегічні інтереси та цілі 

Союзу… 

Фінансові інтереси Союзу 

Ст. 85 ...ініціювання кримінальних розслідувань, а також подання 

пропозицій щодо ініціювання переслідувань, які проводять 

компетентні національні органи, зокрема щодо злочинів проти 

фінансових інтересів Союзу; 

Спільний інтерес 

Ст. 34 п.2. Відповідно до частини 3 статті 24 ті держави-члени, що 

представлені у міжнародних організаціях і міжнародних 

конференціях, де беруть участь не всі держави-члени, 

інформують решту держав-членів та Верховного представника 

про будь-які питання спільного інтересу. 

Регіональний інтерес 

Ст.307 п.1 Якщо з Економічно-соціальним комітетом проводяться 

консультації відповідно до статті 304, Європейський Парламент, 

Рада або Комісія інформують Комітет регіонів про запит щодо 

висновку. Якщо Комітет регіонів вважає, що при цьому 

зачіпаються певні регіональні інтереси, він може видати висновок 

з цього питання. 

Джерело: Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування 

Європейського Союзу 2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU10267.html 

Для відповіді на запитання, що ж європейські країни та ЄС зокрема, 

розуміють під поняттям «національного інтересу», можна звернутись до 

тлумачення цього поняття Парламентом Великобритнанії, яка історично надавала 

надзвичайно важливу роль захисту своїх національних інтересів.  У 24-й доповіді 

Комітету з публічного адміністрування Великобританії  зазначаються цілі, що 

повинні бути в основі національного інтересу [84]:  

«Парламент Великобританії визначив, що національні інтереси будуть 

забезпечуватись через просування шести стратегічних цілей: 

1) вільне та демократичне суспільство, надійно захищене від його ворогів; 

2) потужна, стала та зростаюча економіка; 

3) здорове, активне, захищене, соціально залучене, соціально мобільне, соціально 

відповідальне та високоосвічене населення; 

4) справедливе відношення до бідних та незахищених верств населення; 

5) динамічна культура; 
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6) красиве та безпечне урбаністичне та природне оточуюче середовище»  

 Важливо, що економічний аспект посідає друге місце після базових 

цінностей суспільства. При цьому у доповіді Парламенту Великобританії також 

зазначається, що громадська думка має відігравати важливу роль, як у визначенні 

національних інтересів Великобританії, так і у щоденному визначенні політики 

країни. Окрім цього, у пункті 2.2 іншого важливого документу, а саме 

«Національної стратегії безпеки Великобританії» зазначено: «Наша безпека, 

процвітання та свобода є взаємопов'язаними. Вони і є нашими національними 

інтересами.» [214] 

Роль ЄС не обмежується скороченням трансакційніх витрат чи 

вдосконаленням механізмів вирішення спільних проблем та конфліктів, ЄС в 

першу чергу означає нормативний політичний устрій, що має вирішальний вплив 

на індивідуальне та колективне життя. Цей устрій формується не лише на 

урядових конференціях та в договорах, а й у тісних кулуарах певних кіл. Така 

еволюція ЄС веде до суттєвої зміни державності на теренах Європи. Де факто, 

завдяки економічному потенціалу локомотивами європейської інтеграції 

виступають Німеччина та Франція і, в певній мірі, Великобританія. Отже, першою 

гіпотезою є припущення, що економічним інтересом інтеграційного угруповання 

є економічний інтерес найбільш могутньої з економічної точки зору країни чи 

групи країн. Якщо національний економічний інтерес окремої країни має 

абсолютне домінування, то, виникає ряд запитань, ключовим з яких є сумніви 

щодо державного суверенітету країн, що входять до такого інтеграційного 

угруповання. Поступова інтеграція європейських країн призвела до 

переосмислення концепту державного суверенітету. ЄС не є федерацією чи 

конфедерацією, але й не є класичною міжнародною організацією, метою якої є 

співробітництво держав у певній сфері.  

Держави-члени ЄС об'єдналися з метою більш ефективного захисту 

національних економічних інтересів, оскільки жодна з країн окремо не мала б тієї 

політико-економічної ваги у світі, якою користується ЄС. В ЄС діє механізм 

прийняття рішень, який передбачає відхід від принципу консенсусу, який 

передбачає одностайне прийняття рішень за згодою всіх сторін, оскільки право 

одностороннього вето на будь-яке рішення ЄС могло б призвести до більш 

небажаних наслідків, ніж недотримання принципу одноголосної згоди. Отже, 

країни-члени залишаються незалежними суверенними державами, але при цьому 
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деякі з процесів прийняття рішень делеговані до наднаціональних європейських 

інститутів, які приймають рішення, як правило кваліфікованою більшістю голосів 

(Європейський Парламент, Європейська Рада) або консенсусом (Рада глав держав 

та урядів), що гарантує врахування національних інтересів кожної окремої країни. 

Метод прийняття рішення залежить не лише від органу, котрий приймає рішення, 

а й від характеру питання, наприклад, найбільш ідеологічно чутливі питання, як 

безпека, оподаткування та зовнішні відносини вимагають одностайного 

голосування. Також слід зазначити, що у ЄС існує можливість для країн-членів не 

брати участь у певних спільних діях та спільних зобов’язаннях. Наприклад, 

Великобританія та Ірландія не приєдналися до Шенгенської угоди та не беруть 

участі у спільній Європейській політиці щодо біженців та мігрантів. ЄС має три 

основних інститути, які в сукупності часто називають "трикутником прийняття 

рішень". Європейський парламент, Рада та Комісія мають різні політичні та 

адміністративні функції, але всі сприяють виробленню та реалізації політики та 

законодавства ЄС. Повноваження трьох інститутів визначаються в договорах ЄС. 

Договори ЄС утворюють первинне законодавство цього регіону, на якому 

засновано великий обсяг вторинного законодавства (правила, директиви, 

процедури і т.д.). Для прийняття Договору необхідна згода лідерів кожної з 

держав-членів ЄС, а також ратифікація їх парламентами [218]. Інституційна 

архітектоніка ЄС включає такі органи: 

- Європейський парламент (ЄП), якому доручено представляти інтереси близько 

500 мільйонів громадян 28 держав-членів ЄС. Парламент ділить законодавчі та 

бюджетні повноваження з Радою Європейського Союзу. Парламент не має права 

законодавчої ініціативи. Близько 770 членів Європейського парламенту 

(депутати Європарламенту) обираються безпосередньо громадянами ЄС кожні 

п'ять років, що робить його єдиним органом ЄС, який обирається напряму 

безпосередньо громадянами ЄС. Він працює за допомогою спеціалізованих 

комітетів. Президент обирається депутатами Європарламенту. 

- Рада Європейського союзу, яку часто називають Радою Міністрів, яка 

представляє держави - члени і є основним органом прийняття рішень і 

координації діяльності інститутів ЄС. До її основних функцій входить прийняття 

законодавства та затвердження бюджету ЄС (спільно з ЄП), координація спільної 

економічної політики та дій держав - членів в цій царині, визначення і 

проведення спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС (визначається 
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Європейською Радою), укладання міжнародних договорів, а також забезпечення 

співпраці між національними судами і поліцією. У зустрічах в рамках Ради 

Європи беруть участь міністри від кожної з держав - членів ЄС, які відповідають 

за конкретний напрям політики, який є темою обговорення. Правила 

голосування, в тому числі (нерівний) розподіл голосів між державами - членами, 

визначені в договорах ЄС. Рада Європейського Союзу стає Європейською 

Радою, коли вона проводиться на рівні глав держав. Після прийняття 

Лісабонського договору Європейська Рада стала окремим органом з постійним 

президентом. Термін повноважень президента становить два з половиною роки з 

можливістю одноразового переобрання. 

  

Рис. 1.4 Механізм взаємодії органів ЄС в процесі прийняття рішень 
Джерело: The European Union explained —How the European Union works, Luxembourg: Publications 

Office of the European Union, 2012 

- Європейська комісія (ЄК) є незалежним органом, якому доручено представляти і 

відстоювати інтереси Європи в цілому. Комісія є виконавчим органом 

Європейського Союзу та органом, що слідкує за виконанням Договорів ЄС. 

Європейську комісію наділено правом внесення пропозицій та законодавчою 

ініціативою, а також вона слідкує за реалізацією в державах-членах ЄС законів і 

правил, прийнятих Радою і Парламентом. Кожна держава-член представлена 

комісаром, а президент Комісії призначається Радою і затверджується 

Парламентом. 

Отже, проведений аналіз свідчить, що структура управління ЄС та 

механізми прийняття рішень унеможливлюють повний диктат будь-якої країни-

члена Європейського Союзу. 
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 Другою гіпотезою економічного інтересу інтеграційного угруповання є 

твердження, що економічний інтерес інтеграційного угруповання є сумою 

національних інтересів країн-учасниць такого угруповання. Відома німецька 

газета Дойче Веллє (Deutsche Welle) провела опитування серед членів 

Європарламенту щодо того, на основі чого існує поділ у ЄС. Так, член 

Європартаменту від Фінляндії Александр Стубб (Alexander Stubb) заявив, що на 

сучасному етапі розвитку ЄС було б спрощенням говорити про поділ на «старі»-

«нові» члени ЄС, чи Захід-Схід, чи Північ-Південь. Насправді всередині 

Європейського союзу коаліції функціонують на основі таких питань: чи країна в 

зоні євро; чи країна підтримує єдиний ринок; чи країна входить до списку країн з 

рейтингом AAA. На думку колишнього Прем'єр-міністра Бельгії Гая 

Верхофштадта (Guy Verhofstadt) основним спірним питанням, як в політичній, 

так і економічній площині у ЄС є питання, чи підтримує країна-член ЄС 

запровадження спільних облігацій Євросоюзу. Найбільший супротив у цьому 

питанні, на його думку, чинять Німеччина, Фінляндія та Нідерланди. Колишній 

президент Федерації німецької промисловості Ханс Олаф Хенкель (Hans-Olaf 

Henkel) вважає: "До теперішнього часу це повинно бути ясно кожному 

економісту - і не тільки економістам - що євро є занадто слабким для північних 

країн, і що він став занадто сильним для південних". Відповідно і поділ 

відбувається за країнами, які бажають посилення євро та навпаки. Відомий 

бельгійський економіст Золт Дарвас (Zsolt Darvas) вважає, що на півночі  

інфляція - занизька, а на півдні - занадто висока, тому фінансові потоки з півночі 

до півдня призводять до ще більшого прискорення інфляції на півдні. Тобто, 

фактично, Золт Дарвас підтримує поділ ЄС на Північ-Південь, які мають різну 

структуру економіки. [326] Отже, враховуючи серйозні відмінності у 

національних економічних інтересах країн-членів ЄС, стверджувати, що 

економічний інтерес ЄС є сумою національних економічних інтересів її членів 

теж не можна. 

 Згідно третьої гіпотези економічний інтерес інтеграційного угруповання є 

перерізом (перетином) національних економічних інтересів країн-членів такого 

угруповання. За аналогією з теорією ймовірності цю гіпотезу можна 

проілюструвати за допомогою діаграми Венна, яка позначає перетин множин. 
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Рис. 1.5 Перетин множин національних економічних інтересів 
Джерело: складено автором 

 Однак, на нашу думку, такий підхід до визначення економічного інтересу 

інтеграційного угруповання є надто спрощенним, оскільки не відображає 

складний механізм процедур пошуку компромісу та взаємоузгодження 

національних економічних інтересів в рамках ЄС.  

 Делегуючи частину повноважень на наднаціональний рівень, відповідно 

провокуючи трансформаційні процеси, зокрема в частині застосування на 

національному рівні регламентів, директив та рішень повноважних органів ЄС, що 

передбачають доповнення, зміну та узгодження національних регуляторних 

систем, країни члени ЄС не лише позбуваються частини інструментів щодо 

захисту та відстоювання національних інтересів, але й здобувають інший, раніше 

недоступний інструментарій їх реалізації. Так, позбуваючись можливості 

проводити незалежну грошово-кредитну політику країни, вступаючи до ЕМС, 

взамін отримують певну «подушку безпеки», оскільки фінансові проблеми будь-

якої країни, що входить до зони євро невідворотно позначаться на інших країнах-

членах ЕМС. Таким чином, така країна у скруті може розраховувати на підтримку 

з боку країн-партнерів. Крім цього, така взаємозалежність різних економік 

приводить, наприклад, до зменшення вартості позичкового капіталу, що відкриває 

широкі можливості до модернізації національної економіки. Безумовно, зростання 

взаємозалежності економік різних країн має і протилежний, негативний бік у 

вигляді підвищення ризиків недобросовісного ставлення країн-партнерів до 

погоджених зобов'язань, які покликані мінімізувати ці ризики та сприяють 

підвищенню стабільності усієї системи. По мірі розвитку інтеграційного 

угруповання вигоди, як і ризики збільшуються, але при цьому, на відміну від 

позитивних наслідків, негативні аспекти інтеграції мінімізуються завдяки 

створенню системи їх попередження та боротьби з ними. 
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 У безпековому вимірі країни, що ввійшли до складу ЄС отримують 

своєрідну «парасольку», яка захищає їх від можливої агресії третіх країн. Такі 

гарантії безпеки значно знижують вартість фінансування власного оборонного 

комплексу, при цьому рівень безпеки не знижується, а навпаки підвищується 

завдяки колективній системі безпеки. 

 Таким чином, економічний інтерес інтеграційного угруповання може бути 

проілюстрований рисунком 1.6.  

 

Рис. 1.6 Економічний інтерес інтеграційного угруповання 
Джерело: складено автором 

 Економічний інтерес інтеграційного угруповання знаходиться не лише в 

площині перетину національних інтересів країн-членів, а й поширюється на 

частину національних інтересів, які реалізуються завдяки інтеграції, при чому чим 

вищий ступінь інтеграції, тим більший спільний інтерес. Достатньою умовою 

реалізації національного інтересу інтеграційного угруповання є ефект синергії. 

Тобто, вигоди від інтеграційних процесів мають бути вищими, ніж при двох-, три- 

чи багатосторонньої співпраці за умов їх відсутності. В протилежному випадку 

інтеграція не має жодного сенсу, адже всі вигоди від співпраці можуть бути 

досягненні без втрати самостійності у проведенні національної політики у всіх 

сферах життя суспільства та на вищих рівнях інтеграції - без передачі частини 

повноважень на наднаціональний рівень.   

 Національні економічні інтереси країн ЄС реалізуються за допомогою 

багатоплощинної мультитеральної моделі з горизонтально-вертикальним 

спрямуванням (Рис. 1.7). Спочатку національні економічні інтереси реалізуються в 

першій площині через двосторонні зв’язки між країнами-членами ЄС, наприклад 

за допомогою двосторонніх угод. Кількість двосторонніх зв'язків можна 

розрахувати за формулою n*(n-1)/2, тобто в ЄС налічується 378 двосторонніх 
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зв'язків, що безумовно ускладнює їх узгодження між всіма країнами. Кластерний 

аналіз показав декілька точок довгострокової рівноваги, навколо яких групуються 

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

витікає подібність і їх економічних інтересів. Таким чином у другій площині 

реалізації економічних інтересів відбувається їх узгодження всередині кластерів, 

які взаємодіють між собою. Узгодження спільного інтересу кластеру є простішим, 

ніж в першій площині, оскільки до кластеру входить менша кількість країн, і вони 

характеризуються схожими економічними інтересами.  

 

Рис. 1.7 Багатоплощинна мультилатеральна модель реалізації 

національних економічних інтересів країн ЄС з горизонтально-

вертикальним спрямуванням 
Джерело: складено автором. 

 Третя площина включає в себе узгоджені економічні інтереси всіх країн ЄС 

та світу. Великий вплив на реалізацію інтересів ЄС мають країни, які входять до 

Великої двадцятки (G-20), зокрема США, Китай та Російська Федерація. В 

геополітичному та геоекономічному сенсах ці країни конкурують за вплив у світі, 

але в той же час економічна вага кожної країни не дозволяє не враховувати її 
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інтереси під час прийняття рішень. Іншим важливим елементом третьої площини є 

такі фінансово-економічні організації, як МВФ та СОТ, які формують регуляторну 

основу взаємодії економічних інтересів різних країн. Завдяки глобалізації та 

світовій фінансово-економічній кризі вплив та роль цих організацій в останні роки 

значно підвищились. Іншою складовою третьої площини є Європейський 

центральний банк, який характеризується високим ступенем незалежності та має 

суттєвий вплив на економічну політику ЄС. Варто окремо виділити такі країни, як 

Німеччину, Францію та Великобританію, які вважаються «стовпами», на яких 

тримається ЄС тому, що ці країни історично та економічно мають найбільший 

політичний вплив на прийняття рішень в ЄС. Останнім елементом третього рівня 

реалізації національних економічних інтересів ЄС виступають такі міжнародні 

політичні організації, як ООН, ОБСЄ та НАТО тому, що вони відіграють важливу 

роль переговорних майданчиків, на яких узгоджуються інтереси країн ЄС з 

рештою країн світу в тому числі у таких важливих сферах, як безпека. 

Отже, політико-економічна еволюція ЄС свідчить, що, незважаючи на 

небажання країн-членів ЄС поступатись національними повноваженнями, їх 

власний національний інтерес вимагає пошуку дієвих механізмів прийняття 

рішень, які б шляхом компромісу узгоджували між собою та враховували інтерес 

кожного окремого члена ЄС, при цьому знизивши можливість негативного впливу 

інтересів одного члена ЄС на інтеграційне угруповання. Саме динамізм еволюції 

ЄС вигідно відрізняє цю організацію, наприклад, від ООН, коли постійні члени 

Ради Безпеки наділені правом вето, що часто не дозволяє прийняти своєчасні та 

ефективні рішення, які відповідають інтересам більшості її членів.   

 Вартим аналізу з точки зору реалізації національного економічного інтересу 

є порівняння ЄС з колишнім Союзом Радянських Соціалістичних Республік 

(СРСР), оскільки на сьогодні СРСР був єдиним інтеграційним угрупованням окрім 

ЄС, який досяг «інтеграції» у валютній сфері. Оскільки ЄС та СРСР існували у 

різний історичний час, процесс їх утворення суттєво відрізнявся, метою аналізу 

СРСР не є його порівняння з сучасним ЄС, а відстеження якості реалізації 

національних економічних інтересів країн-членів СРСР. На нашу думку, очевидно, 

що наукові кола та політична еліта ЄС при прийнятті рішень щодо поглиблення 

євроінтеграції з метою вивчення переваг та недоліків функціонування складних 

інтегрованих економічних об'єднань не могли не враховувати досвід такого 

економічно потужного та вагомого політичного гравця як СРСР. Важливо 



57 
 

 
 

відзначити, що метою СРСР позиціонував себе, як федеративну країну але при 

цьому 70-та стаття її Конституції стверджувала, що «Союз Радянських 

Соціалістичних Республік - єдина союзна багатонаціональна держава, утворена на 

основі принципу соціалістичного федералізму, у результаті вільного 

самовизначення націй і добровільного  об'єднання рівноправних Радянських 

Соціалістичних Республік». Підтвердженням того, що СРСР не був державою є 

перебування серед країн-засновниць ООН Української та Білоруської Союзних 

республік, як окремих держав. Більше того, у 72-ій статті Конституції СРСР 

йшлося про те, що «За кожною союзною республікою зберігається право вільного 

виходу зі СРСР». Також у Конституції зберігається термін «Союзної Радянської 

Соціалістичної Республіки», яка добровільно об'єдналась у Союз, при чому така 

республіка має свою власну Конституцію, яка не суперечить союзній та, що 

важливо, за такою республікою зберігається право на самостійну державну 

політику у сферах, які не делеговані на вищий рівень (стаття 76) та забезпечує 

комплексний економічний та соціальний розвиток на своїй території  (стаття 77). 

Наприклад, територія Союзної Республіки не могла бути змінена без її згоди. 

Отже, незважаючи на наголос на федеративному устрої СРСР як єдиного 

державного утворення, СРСР дуже нагадував сучасне інтеграційне угруповання на 

шталт ЄС.  

 

Рис. 1.8 Спільні риси СРСР та ЄС 
Джерело: розроблено автором 

 Однак, існує вагома відмінність між ЄС та СРСР, яка полягає у реалізації 

національних економічних інтересів країн-членів того чи іншого об'єднання. 
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Розглянемо реалізацію національних економічних інтересів союзної республіки у 

складі СРСР на прикладі України. У в 70-80-х роках територія УССР складала 

2,7% території СРСР; населення - 18% населення СРСР. Україна виробляла у 

СРСР: 25% - картоплі; 41% - кольорових телевізорів; 20% - пшениці; 45% - чавуну; 

33% - овочів; 50% - залізної руди; 50% - соняшника; 25% - вугілля; 60% - 

цукрового буряка; 96% - тепловозів. Також Україна експортувала продукцію у 120 

країн світу. Так, з 64 видів експортної продукції СРСР Україна експортувала 46 на 

суму приблизно $30 млрд у рік, при цьому не отримуючи майже нічого з 

експортної виручки до національного бюджету. Щорічно Україна виробляла на 

душу населення (у 1988 році): пшениці - 1000 кг (споживала 140 кг); м'яса - 155 кг 

(споживала 68 кг); цукру - 118 кг (споживала 49 кг). Тобто, в цілому Україна 

займала міцне друге місце за своїм економічним потенціалом після Росії в 

економіці СРСР. Красномовним підтвердженням цього є виробництво 

електроенергії у СРСР, яке наведено у додатку Е [90]. 

 Враховуючи такий вагомий вклад України в економічний розвиток СРСР 

було б логічно припустити, що відносно до інших союзних республік відповідно з 

меншим значенням для СРСР, в Україні мали б мати місце одні з найкращих 

соціальних стандартів життя. Однак, за рівнем середньої заробітної плати серед 

15-ти союзних республік Україна посідала лише 11 місце. Однією з причин такої 

несправедливості є те, що керівництво СРСР зосереджувало основну частку 

капітальних вкладень саме на території Російської Федерації, що часто суперечило 

економічній доцільності, тому велика частка таких вкладень була економічно 

неефективною. При цьому економіка інших союзних республік і насамперед 

України цілеспрямовано перетворювалася в несамостійний придаток, приречений 

на загибель у випадку розриву економічних зв'язків з Росією. Капіталовкладення 

на душу населення складали: в УРСР - 569 руб., у РСФСР - 938 руб., а у СРСР - 

761 руб. Підтвердженням такого висновку є Додаток Д, яка чітко демонструє, що 

якщо у 1975 році Україна виробляла 30,5% електроенергії від відповідного 

показника Росії, то у 1986 році цей показник знизився до 27,3% [90].  Більше того, 

в Україні було розташовано 1000 шкідливих хімічних заводів, 93% продукції яких 

спрямовувались на експорт. В 98 містах України вміст шкідливих речовин в 

атмосфері перевищувало норму в 60 і більше разів. На території України  

13 атомних енергоблоків (40% союзних), понад 90% електроенергії атомних 

станцій України також спрямовувалось на експорт [90]. 
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Натомість, в ЄС узгодження національних економічних інтересів 

відбувається іншим чином. Наприклад, історично склалася ситуація, за якої левова 

частка видатків Спільного бюджету ЄС спрямовувалась на підтримку аграрного 

сектора держав-учасниць в той час, коли  Великобританія була імпортозалежною 

у цьому контексті, оскільки мала нерозвинений аграрний сектор. Таким чином 

вже в перший рік після приєднання Великобританії до Європейських спільнот 

стало очевидним, що Великобританія отримує менше бюджетних коштів, ніж 

інші країни, тому було ухвалене рішення щодо надання цій країні спеціальної 

компенсації на період з 1976-1980 рік. Проте, фактично ця пільга почала діяти з 

1980 року і у видозміненому вигляді діє і сьогодні. Отже, приєднання 

Великобританії на загальних умовах, яка була імпортозалежною з точки зору 

агропродукції не відповідало її національному економічному інтересу, але її 

приєднання відповідало національним економічним інтересам інших країн та з 

рештою з урахуванням компенсації і інтересам самої Великобританії, тому і був 

знайдений відповідний взаємовигідний компромісний механізм узгодження 

інтересів. 

 Важливим кроком у напрямку нормативного оформлення досягнутого 

консенсусу щодо формування архітектоніки ЄС стала Лісабонська угоди, яка 

вступила в дію 1 грудня 2009 року, фактично скасувавши стару структуру ЄС, яка 

базувалась на трьох «стовпах»: 

- Європейське співтовариство; 

- спільна зовнішня політика та політика безпеки (СЗБП); 

- юридична та поліційна співпраця у кримінальних справах. 

 За такої структури декілька рівнів компетенцій накладались один на оден. 

Так, законодавчі акти, які розроблялись та повинні були функціонувати в рамках 

Європейського співтовариства, де факто приймались згідно юридичних процедур 

Європейського Союзу. В цей же час, функціонування двох інших складових 

системи ґрунтувались на міжурядовій співпраці країн-членів ЄС. Таким чином, на 

думку більшості експертів, Лісабонська угода поклала край цим невідповідностям. 

Європейське Співтовариство припинило своє існування – його місце посів 

Європейський Союз, функціонування якого чітко регламентується відповідними 

юридичними процедурами, які надають йому право проводити політику в рамках 

своєї компетенції у повному обсязі. Більше того, отримавши юридичну особу, ЄС 

отримав змогу самостійно укладати угоди в рамках своєї компетенції, що було 
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неможливим раніше без спеціальної згоди всіх держав-членів ЄС. 

 Тобто, Лісабонська угода регламентує розподіл компетенцій щодо 

проведення політик між ЄС та національними урядами. Варто відзначити, що 

вперше в документах, які регламентують діяльність ЄС, чітко визначено три рівні 

компетенцій: виключної компетенції, спільної компетенції та дорадчої 

(підтримуючої) компетенції. При цьому слід наголосити, що чітке формулювання 

типів компетенцій не привело до значних змін у функціонуванні ЄС, оскільки в 

більшості випадків закріплений формат розподілу повноважень та 

відповідальності між наднаціональними та національними органами ЄС, де факто, 

існував і до Лісабонської угоди. Однак, юридичне оформлення стало важливим 

кроком у напрямку зміцнення ЄС, оскільки в останні роки, нехай поодинокі, але 

все ж таки мали місце конфлікти щодо повноважень. Чіткий поділ компетенцій 

призвів до більшої прозорості та ефективності у взаємодії членів ЄС, що 

полегшило механізм прийняття рішень.   

 Таким чином, Угода про функціонування ЄС (УФЄС) передбачає наявність 

трьох рівнів компетенцій та наводить перелік сфер, які підпадають під відповідну 

компетенцію: 

- виключної компетенції (стаття 3 УФЄС): ЄС має право самостійно розробляти 

та ухвалювати обов'язкові для всіх членів ЄС законодавчі акти у цих сферах. 

Повноваження держав-членів ЄС обмежені виконанням таких актів, якщо ЄС 

спеціально не надав їм права самостійно ухвалювати певні акти; 

-  спільної компетенції (стаття 4 УФЄС): ЄС та держави-члени мають право 

ухвалювати обов'язкові акти у цих сферах. Однак держави-члени вповноважені 

використовувати своє право до тієї міри, яка не суперечить рішенням ЄС або, 

якщо ЄС прийняв рішення не використовувати свої повноваження щодо цих 

компетенцій; 

- дорадчої (підтримуючої) компетенції (стаття 6 УФЄС): ЄС має право 

втручатись лише з метою підтримки, координації та доповнення дій держав-

членів. Відповідно, ЄС не має жодної законодавчої влади в відповідних сферах. 
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Таблиця 1.4 

Типи політик у ЄС за компетенціями 

Виключна компетенція 

(стаття 3 УФЄС) 

Спільна компетенція 

(стаття 4 УФЄС) 

Дорадча (підтримуюча) 

компетенція (стаття 6 

УФЄС) 

Спеціальна 

компетенція 

- Митна політика 

- Валютна політика для 

держав-членів, що 

входять до зони євро 

- Політка конкуренції 

(встановлення правил 

конкуренції, необхідних 

для функціонування 

спільного внутрішнього 

ринку) 

- Спільна політика в галузі 

риболовства (збереження 

морських біологічних 

ресурсів 

- Спільна торгова політика 

- Укладання міжнародних 

угод:  

 коли їх укладання 

вимагає 

законодавчий акт ЄС  

 коли їх укладання є 

необхідним для 

виконання 

Європейським 

союзом своїх 

внутрішніх 

компетенцій 

 коли їх укладання 

може вплинути на 

правила, що діють на 

спільному ринку 

- Внутрішній ринок 

- Соціальна політика 

(обмежена в аспектах, 

зазначених в УФЄС) 

- Економічне, соціальне 

та територіальне 

співробітництва 

- Агросектор та 

рибальство, за 

виключенням 

збереження морських 

природних ресурсів 

- Навколишнє 

середовище 

- Захист споживача 

- Транспорт 

- Транс’європейські 

мережі 

- Енергетика 

- Захист свобод, 

безпеки та свободи 

слова 

- Питання 

громадського здоров'я 

(обмежена в аспектах, 

зазначених в УФЄС) 

- Дослідження, 

технологічний 

розвиток та космос 

- Розвиток 

співробітництва та 

гуманітарна допомога 

- Захист та покращення 

людського здоров'я 

- Промисловість 

- Культура 

- Туризм 

- Освіта, професійне 

навчання, молодь та 

спорт 

- Цивільний захист 

- Адміністративне 

співробітництво 

- Юридично обов'язкові 

акти ЄС не можуть 

передбачати 

гармонізацію 

національних 

господарств у цих 

сферах 

- Економічна 

політика 

- Зайнятість 

- Соціальні 

питання 

 

Джерело: офіційний сайт Європейської комісії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences/faq 

 Слід зазначити, що під час проектування механізму ЕМС учасники процесу 

розуміли ризики єдиної монетарної політики за умов наявності національних 

фіскальних політик. Так, у Доповіді Делора сказано: » [єдина валюта] означає 

єдину монетарну політику, що вимагає великий ступінь конкурентоздатності 

економічних політик …, особливо у фіскальній сфері». Більше того, «особливо 

нескоординовані та різнонаправлені бюджетні політики можуть шкодити 

фінансовій стабільності». Тобто, на сьогодні існує певний консенсус серед вчених 

та практиків, що передумовами стабільної валюта є незалежність центрального 

банку разом з його завданням гарантувати цінову стабільність та фіскальні органи, 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences/faq
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які мають гарантувати збалансованість бюджетної політики [270]. 

 Також ЄС має спеціальні компетенції щодо певних сфер: 

- координація економічної політики та політики зайнятості (стаття 5 УФЄС): ЄС 

є відповідальним за координацію цих політик. ЄС вповноважений надати 

директиви та установи, якими повинні керуватись держави-члени; 

- соціальна політика (стаття 24 Угоди про ЄС): ЄС розробляє та проводить 

соціальну політику в тому числі за допомогою Президента Європейської ради 

та Вищого представника союзу з іноземних справ та політики безпеки, статус та 

функції яких були чітко окреслені Лісабонською угодою. Однак, ЄС не має 

законодавчої влади в цих сферах. Більше того, Європейський суд не має права 

виносити рішення у цих сферах; 

- спеціальні положення («flexibility clause») (стаття 352 УФЄС): ці положення 

дають право ЄС діяти поза компетенцією, окресленою основними угодами, 

лише в тому випадку, коли цього вимагає мета. Але варто наголосити, що це 

положення суворо регламентується спеціальною процедурою та обмеженнями 

щодо випадків застосування такої можливості.  

 Реалізація компетенцій ЄС регламентується трьома основними принципами, 

які знаходяться в статті 5 Угоди про ЄС: принцип регламентованості: ЄС 

наділений лише тими компетенціями, які надані йому основними угодами про 

функціонування ЄС; принцип достатності: ЄС уповноважений реалізовувати 

політики в рамках своєї компетенції лише у тій мірі, якої вимагає досягнення цілей 

угод про функціонування ЄС; принцип субсидіарності: щодо політик, що 

перебувають у спільній компетенції, ЄС може втручатись у справи держав-членів 

у випадку, якщо його дії є більш ефективними, ніж дії держав-членів.  

 Слід зазначити, що розподіл компетнецій між органами ЄС та державами-

членами не є таким, що не підлягає можливим змінам. Однак разом з цим, їх зміна 

чи доповнення регламентується спеціальною процедурою та вимагає згоди усіх 

держав-членів та перегляду основних угод про функціонування ЄС. Після 

створення Європейського валютного союзу та повного переходу у 2002 році до 

єдиної валюти для 18 країн ЄС (в тому числі Словаччина з 2009 року, Естонія з 

2011 року та Латвія з 2014 року) валютно-кредитна політика відійшла до 

компетенції наднаціонального органу – Європейського центрального банку в той, 

час коли бюджетна політика залишається у компетенції країн-учасниць ЄС. Таким 

чином необхідною умовою існування успішного інтеграційного угруповання є 
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реалізація національних економічних інтересів усіх країн його членів. В 

протилежному випадку економічна інтеграція немає сенсу, оскільки не служить 

задоволенню потреб країн, що входять до її складу. 

Спираючись на основні сутнісні характеристики економічного інтересу 

інтеграційного угруповання запропоновано авторське визначення – це спільна 

система цінностей, заснованих на життєво важливих матеріальних, 

інтелектуальних та духовних потребах країн його членів, необхідною умовою 

реалізації яких є справедливе врахування та відстоювання національного 

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

національним економічним інтересам інших країн його членів, і достатньою 

умовою реалізації яких є отримання кожною країною-учасницею такого 

угруповання вищої цінності від інтеграційних процесів, ніж за умов їх відсутності. 

 В інтеграційних угрупованнях питання національних економічних інтересів 

відіграє вирішальну роль, оскільки ключовим питанням є наскільки успішно 

країни в умовах інтеграції здатні відстоювати свої національні інтереси. Країни 

позбуваються частини повноважень, делегуючи їх на наднаціональний рівень, тим 

самим втрачаючи частину інструментів щодо захисту та відстоювання 

національних інтересів, але натомість здобувають інший, раніше недоступний 

інструментарій їх реалізації. ЄС в даному випадку виконує роль "парасольки" не 

лише у економічній, а й у політичній сферах. Таким чином, країни-члени ЄС 

об'єдналися з метою більш ефективного захисту національних економічних 

інтересів, оскільки жодна з країн окремо не мала б тієї політико-економічної ваги у 

світі, якою користується ЄС.  

Таким чином, необхідною умовою існування успішного інтеграційного 

угруповання є реалізація національних економічних інтересів усіх країн його 

членів. В протилежному випадку економічна інтеграція немає сенсу, оскільки не 

служить задоволенню потреб усіх країн, що входять до її складу. У результаті 

економічної глобалізації національний економічний інтерес певної країни може 

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

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

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

припинення існування яких ставить під сумнів глобальну фінансову безпеку 

багатьох країн. З вище зазначеного можна зробити висновок, що у ЄС, на відміну 

від інших інтераційниї угруповань, завдяки його високому рівню фінансової 
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інтеграції на перше місце виходять фінансові імперативи, які є домінуючими 

напрямними векторами розвитку ЄС. 

 

Висновки до розділу 1. 

У першому розділі дисертації розкрито сутність та розглянуто основні підходи до 

визначення національних економічних інтересів, проведено аналіз механізму 

реалізації економічних інтересів інтеграційного угруповання на прикладі 

Європейського Союзу, а також виявлено основні закономірності та наслідки 

розвитку європейської економічної інтеграції через призму національних 

економічних інтересів. Результати проведеного дослідження у першому розділі 

дисертації дозволяють зробити висновки, що характеризуються науковою 

новизною і мають теоретико-методологічне та науково-практичне значення: 

 по-перше, такі відомі філософи та політичні діячі, як Фукідід, Т. Гоббс, 

Б.Спіноза, Д.Юм, І.Кант, Н. Маккіавелі та інші відводили інтересу вирішальну 

роль у формуванні поведінки людей, суспільств та країн, але при цьому вони не 

змогли дати наукового визначення цьому поняттю. З розвитком науки поступово 

поняття національного інтересу займає центральне місце у теорії міжнародних 

відносин (школи політичного реалізму, представниками якої є Г. Моргентау, 

Р.Арон, Д. Кеннан, Г. Кіссінджер та ін.). В основі реалізації та захисту 

національного інтересу згідно теорії міжнародних відносин знаходиться поняття 

могутності (сили/влади), яка являє собою військово-економічну потугу країни. 

Поступово з розвитком суспільства, появою міжнародного права, міжнародних 

організацій та глобалізації могутність зводиться до економічної потуги країни, 

тобто необхідності захисту її національного економічного інтересу, який визначає 

силу держави; 

 по-друге, з розвитком глобалізації та міжнародних інтеграційних 

процесів головною стає не абсолютна економічна потужність країни, що 

вимірюється кількістю вироблених матеріальних благ, а її міжнародна 

конкурентоспроможність. При цьому мова йде про систему критеріїв, що 

визначають рівень конкурентоспроможності держав, які дозволяють суспільству 

вільно орієнтуватися в глобальній економіці, вибудовувати економічну стратегію 

відповідно до реальних можливостей. Метою держави є зростання рівня життя 

населення, яке може бути досягнуто лише завдяки зростанню продуктивності 
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виробництва, яке в свою чергу досягається завдяки ефективному використанню 

ресурсів; 

 по-третє, поняття «національної безпеки» та «національних інтересів» є 

взаємопов’язаними між собою, але не тотожними. Забезпечення національної 

безпеки є необхідною умовою забезпечення державного суверенітету тому, що в 

протилежному випадку ні про який захист національного інтересу не може йти 

ніякої мови, якщо він буде визначатися іншою державою, а значить і буде 

відповідати національним інтересам іншої держави. Державний суверенітет в 

свою чергу є необхідною умовою реалізації національного інтересу, але в 

нинішніх умовах інтенсифікації глобалізаційних процесів він не може бути 

абсолютним. Саме характер розвитку держави з точки зору її інтеграції в певний 

політико-економічний простір чи навпаки дезінтеграції, а також економічної, 

політичної, інституційної конвергенції чи дивергенції формують цілі держави, які 

залежать від оточуючого середовища; 

 по-четверте, теоретичними витоками сучасного розуміння поняття 

«національного економічного інтересу» є теорія міжнародної безпеки та теорія 

міжнародної конкурентоспроможності (необхідна умова реалізації національного 

економічного інтересу витікає з теорії безпеки, а достатня – з теорії міжнародної 

конкурентоспроможності). Національні економічні інтереси – це система 

цінностей, заснованих на життєво важливих матеріальних, інтелектуальних та 

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

оточуючого середовища та детерміновані певним станом свідомості суспільства, 

достатньою умовою реалізації яких є цілеспрямована діяльність держави щодо 

забезпечення довгострокової конкурентоспроможності держави за рівнем 

ефективного використання ресурсів та інновацій в умовах глобалізації 

економічних відносин, і необхідною умовою реалізації яких є гарантування 

державного суверенітету та сталого прогресивного розвитку. Під забезпеченням 

довгострокової конкурентоспроможністю слід розуміти стале зростання 

сукупності кількісних (динаміка зростання ВВП на душу населення, обсягу 

виробництва високотехнологічної продукції і т.д.) та покращення якісних 

характеристик (соціально-економічні параметри, які характеризують якість життя 

населення та справедливість розподілу благ) функціонування економіки країни; 

 по-п'яте, економічний інтерес інтеграційного угруповання – це спільна 

система цінностей, заснованих на життєво важливих матеріальних, 
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інтелектуальних та духовних потребах країн його членів, необхідною умовою 

реалізації яких є справедливе врахування та відстоювання національного 

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

національним економічним інтересам інших країн його членів, і достатньою 

умовою реалізації яких є отримання кожною країною-учасницею такого 

угруповання вищої цінності від інтеграційних процесів, ніж за умов їх відсутності. 

 по-шосте, держави-члени ЄС об'єдналися з метою більш ефективного 

захисту національних економічних інтересів, оскільки жодна з країн окремо не 

мала б тієї політико-економічної ваги у світі, якою користується ЄС. Метод 

прийняття рішення в ЄС залежить не лише від органу, що приймає рішення, а й 

від характеру питання, наприклад, найбільш ідеологічно чутливі питання, як 

безпека, оподаткування та зовнішні відносини вимагають одностайного 

голосування. Проте, механізм прийняття рішень з одного боку дозволяє кожній 

країні ефективно впливати на діяльність ЄС з метою захисту національних 

інтересів, а з іншого – не передбачає можливості одностороннього блокування 

рішень з широкого кола питань за допомогою права вето; 

 по-сьоме, переважна більшість країн світу в контексті свого економічного 

та військового потенціалу не спроможна відстоювати свій національний 

економічний інтерес на світовій арені. Проте, у результаті економічної глобалізації 

національний економічний інтерес певної країни може перетворитися спочатку на 

коаліційний інтерес країн-членів єврозони, а далі на інтерес ЄС за принципом 

субсидіарності, а згодом – і на глобальний інтерес світової фінансової системи, 

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

існування яких ставить під сумнів глобальну фінансову безпеку багатьох країн. З 

вище зазначеного можна зробити висновок, що на перше місце виходять фінансові 

імперативи, домінуючими при цьому є монетарна конвергенція, бюджетна 

консолідація та фінансова стабільність, що у сукупності і формують фінансові 

імперативи реалізації економічних інтересів країн ЄС. Основні положення розділу 

викладено у працях автора [146, 149, 153]
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РОЗДІЛ 2. 

 

ФІНАНСОВІ ІМПЕРАТИВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ЄС 

 

2.1 Особливості монетарної політики ЄС у відстоюванні національних 

економічних інтересів 

 

 Сучасний етап західноєвропейської інтеграції, пов’язаний з формуванням та 

функціонуванням Європейського Cоюзу, що характеризується виникненням 

цілого ряду нових явищ. Очевидно, що економічні проблеми ЄС на сучасному 

етапі його розвитку спричинені не лише зовнішніми факторами світової 

економічної кон'юнктури, а й особливостями як внутрішньої комунітарної 

політики ЄС, так і політикою окремих національних урядів країн-членів 

Європейського Союзу. Така ситуація є характерною для будь-якого інтеграційного 

угруповання, оскільки кожна країна характеризується певними політико-

культурними та економічними особливостями, наслідками яких є різне розуміння 

країнами сутності їх національних економічних інтересів, а отже і цілей, завдань та 

інструментів їх економічної політики. У складних економічних умовах, під 

призмою необхідності прийняття важливих рішень економічного та політичного 

характеру, такі протиріччя, які виникають у процесі відстоювання національних 

економічних інтересів, загострюються, а національні економічні інтереси 

починають відігравати вирішальну роль.  

 Інституційна структура ЕМС у фінансовій сфері є дуже комплексним 

явищем, наприклад на відміну від митної політики, яка повністю знаходиться під 

юрисдикцією ЄС. Необхідність координації монетарної та фіскальної політик 

закріплена на європейському рівні у відповідних правових документах. В 

Маастрихтському договорі, зокрема, передбачені такі права та обов'язки в рамках 

спільної грошової політики: стаття 105 - підтримання цінової стабільності, стаття 

107 - незалежність від розпоряджень національних та європейських політичних 

інституцій, стаття 104 - заборона членам ЕМС фінансування бюджетних дефіцитів 

один одного. З точки зору інтеграційних процесів на теренах Європи найбільшим 

досягненням ЄС є поширення інтеграції на монетарну сферу. Розглядаючи 

монетарну політику ЄС під призмою національних економічних інтересів, 
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необхідно звернути увагу на деякі її важливі ознаки, розглянути основні механізми 

та інструменти. По-перше, на відміну від США та Великобританії, в яких в основі 

фінансової системи є відкритий ринок (фондові біржі), фінансова система ЕМС є 

банківською, що безумовно впливає на монетарну політику ЄЦБ. Банки є 

основним джерелом фінансування економіки та населення. Приблизно 70% 

зовнішнього фінансування, тобто все фінансування за винятком нерозподіленого 

прибутку, приватний сектор отримує від банків, і відповідно близько 30% - з 

фінансових ринків [314]. В умовах банківсько-орієнтованої фінансової системи 

основним та найбільш ефективним важелем впливу центрального банку на 

економіку та фінансовий сектор є використання інструментів запозичення під 

заставу цінних паперів найбільшим банкам такої країни в той час, коли вплив 

прямих операцій з купівлі активів на відкритому ринку є обмеженим. По-друге, 

наявність єдиної грошової одиниці у великої кількості країн, які значно 

відрізняються за економічними та фінансовими ознаками, створює загрозу (на 

Заході існує загальноприйнятий термін для позначення такої ситуації «moral 

hazard”, який дослівно перекладається, як «моральний ризик») щодо проведення 

популістичної економічної та бюджетної політики (тобто політики, яка передбачає 

значне перевищення видатків над доходами країни у широкому сенсі, як правило 

викликаного бажанням уряду підтримувати високі стандарти життя та соціального 

захисту населення), оскільки викликані такою політикою труднощі лягають 

тягарем не на окрему країну, а на блок країн з єдиною валютою. Проте, у спільної 

монетарної політики є і свої переваги. Деякі центральні банки, такі як німецький 

центральний банк (до створення ЄЦБ), мають позитивну репутацію щодо 

контролю над інфляцією та запобіганню економічним коливанням. Інші банки, 

такі як італійський центральний банк, навпаки мають негативний досвід 

проведення антициклічної політики. Країна з надійним центральним банком, який 

користується довірою інвесторів, буде сприяти залученню міжнародних 

інвестицій та притоку міжнародних компаній, бізнес яких є чутливим до низької 

інфляції. При формуванні ЄЦБ за основу була прийнята німецька модель з 

сильним акцентом на стабільності цін. Після того, як такі країни, як Італія, 

приєднались до ЕМС, вони автоматично отримали переваги наявності 

центрального банку з позитивною репутацією щодо забезпечення стабільності цін. 

Таким чином, відбулось збільшення привабливості ведення бізнесу в Італії. Малі ж 

країни є більш схильними до коливань обмінного курсу, оскільки обсяги експорту 
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та імпорту є набагато більшими по відношенню до розміру їх економік, ніж у 

великих країни. Зміни в експорті та імпорті, які часто трапляються в невеликих 

країнах, викликають часті і іноді великі коливання обмінного курсу. Вступ у 

валютний союз приносить користь від використання єдиної валюти групою країн, 

тим самим ефективно збільшуючи економічну потужність невеликої країни. 

Внаслідок проведення спільної монетарної політики коливання валютного курсу 

зменшуються, що приносить користь і великим і меншим за розміром економікам 

з точки зору підвищення транспарентності, зниження операційних витрат і 

зростання торгівлі та інвестицій. 

 Під час підготовки до створення ЕМС мала місце невпевненість з боку 

науковців щодо доцільності запровадження євро в зоні, яка скоріше за все не є 

оптимальною. Основними критеріями оптимальності зони певного регіону є такі: 

 висока мобільність капіталу та робочої сили; 

 висока еластичність цін та заробітних плат; 

 можливість владних органів швидко спрямовувати грошові потоки у 

необхідному напрямі та коригувати відповідним чином податки. 

 Іншим важливим елементом оптимальної валютної зони є здатність регіону 

або країни ефективно нівелювати негативний вплив асиметричних шоків без 

використання зміни валютного курсу. У протилежному ж випадку, коли єдина 

монетарна політика не може бути ефективною у вирішенні проблем кожної 

країни-учасниці такої зони, то такі країни з метою стабілізації своїх економік 

починають надто агресивно використовувати інструменти податкової політики, які 

часто призводять до дефіциту бюджетів та політичного тиску на владу з закликом 

про вихід з монетарного союзу. ЄС на сучасному етапі свого розвитку скоріше за 

все не є оптимальною валютною зоною з таких міркувань: 

 значні культурні та мовні відмінності виступають суттєвими бар'єрами для руху 

робочої сили всередині ЄС, що значно обмежує мобільність робочої сили; 

 рівень заробітних плат всередині ЄС визначається не стільки вільним ринком, 

скільки угодами профспілок з урядами відповідних країн, що значно зменшує їх 

еластичність по відношенню до економічних циклів; 

 податкова політика залишається на сьогодні у національній юрисдикції, що 

унеможливлює швидкий перерозподіл грошових потоків всередині ЄС з метою 

коригування податкового тиску та сприянню економічного зростання тої чи 

іншої країни у випадку економічних проблем.   
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 Проте, перевагу отримав підхід, згідно якого відповідні ризики можуть бути 

подолані, якщо номінальна конвергенція буде супроводжуватись реальною 

конвергенцією завдяки регіональним програмам співробітництва [298]. Тобто, 

припущенням такого підходу було твердження, що дисбаланси поточного рахунку 

платіжного балансу не будуть відігравати вирішальну роль в умовах Єврозони, 

оскільки капітал буде вільно рухатись між країнами у пошуку найкращих умов з 

точки зору ризику та дохідності, тим самим сприяючи економічній конвергенції 

країн-членів ЄС. Проте, чимало експертів та дослідників Європейської інтеграції, 

які в цілому підтримували ідею запровадження спільної валюти, стверджують, що 

запровадження євро у 1999 році було передчасним, оскільки значна кількість країн 

не відповідала критеріям, які зазначалися у Доповідях Вернера та Делора. Рішення 

про монетарну інтеграцію мало більш політичний, ніж економічний зміст. 

Наприклад, у 1997-1998 роках Італія та Бельгія мали валовий борг, який майже 

вдвічі перевищував цільовий показник в 60% від ВВП. Однак, політично 

недоцільним виглядало створення валютного союзу без участі у ньому третьої 

найбільшої континентальної економіки Європи Італії, чи без Бельгії, оскільки у 

Брюсселі зосереджені штабквартири основних європейських інституцій.  

 Таким чином певні держави-члени ЕМС мали суттєві конкурентні переваги, 

а в умовах лібералізації торгово-економічних відносин економічно більш слабкі 

країни-члени постійно знаходилися перед необхідністю проведення реформ, 

спрямованих на підвищення конкурентоспроможності своїх економік. Однак, 

європейська економіко-соціальна модель розвитку вимагала підтримання високих 

стандартів життя населення, що значно ускладнювало та сповільнювало 

реформування національних економік. В цей же час функціонування єдиної 

валюти євро створювало певні обмеження у виборі економічних інструментів 

підвищення конкурентоспроможності. Наприклад, країни не мали змоги знизити 

собівартість власної продукції на внутрішньо європейському та світових ринках 

через девальвацію національної валюти. Цієї мети можна було б досягти іншими 

засобами, наприклад, підвищенням наукоємності виробництва, що призвело б до 

зниженням собівартості продукції, або завдяки іншим заходам, зокрема у сфері 

політики зайнятості (соціальне та трудове законодавство). В той час, коли 

підвищення наукоємності європейської економіки є одним з пріоритетних 

напрямів стратегії економічного розвитку Євросоюзу, здійснення реформ у 

соціальній сфері та сфері зайнятості є чутливим внутрішньополітичним питанням, 
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яке вимагає суспільного схвалення, оскільки реформування ринку праці задля 

скорочення витрат на виробництво може мати негативний вплив на рівень життя 

населення, наприклад у частині зменшення зарплат і збільшення робочих годин. В 

умовах розуміння політичною елітою ЄС необхідності поглиблення інтеграції в 

ЄС перед керівництвом держав-членів стояло завдання отримати на це згоду 

населення. Для цього необхідно забезпечити зростання добробуту громадян ЄС, 

що не уможливлювало проведення кардинальних реформ ринку праці, бо у 

більшості випадків населення негативно сприймає реформи, наслідком яких є 

погіршення соціальних умов життя. Тобто, фактично країни ЄС перебували у 

ситуації, коли цілі держави суперечили її потребам, детермінованих свідомістю 

суспільства. Іншими словами, стратегічний економічний інтерес забезпечення 

довгострокової конкурентоспроможності держави в умовах глобалізації 

економічних відносин суперечив тактичному національному економічному 

інтересу зростання добробуту громадян. Проте, в даному випадку наднаціональні 

механізми прийняття стратегічних рішень щодо підвищення 

конкурентоспроможності ЄС зіграли позитивну роль, підштовхнувши країни-

члени ЄС до прийняття необхідних рішень. 

 

Рис. 2.1 Селективні макроекономічні показники 
Джерело: Indermit S. Jill. Golden Growth: Restoring the lustre of the European Economic 

model / S. Jill Indermit, Martin Raiser. – 2012 

 

Слід відзначити, що при фіксуванні обмінних курсів національних валют 

для переходу на євро (1 січня 1999 року) значні зусилля були вжиті для того, щоб 

Експорт до ВВП, 2009,% 

 

Щорічне зростання продуктивності, 

 1995-2009,% 

 

Щорічне зростання зайнятості, 

1995-2009,% 
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жодна держава-член не увійшла до валютного союзу з суттєвою конкурентною 

перевагою або серйозним конкурентним недоліком по відношенню до будь-якої 

країни торгового партнера.  

Наприклад, Німеччина вступила в союз з відносно несприятливим курсом, 

який надавав перевагу меншим економікам, наданий тобто мав місце потужний 

одноразовий імпульс менш конкурентоспроможним економікам, але така перевага 

швидко нівелювалась. Динаміка реального обмінного курсу євро для країн 

Єврозони також демонструє різні умови господарювання у цих країнах, 

акцентуючи на поточних і перспективних викликах та загрозах. 

 

Рис. 2.2 Реальний ефективний обмінний курс євро
6
 для країн Єврозони 

Джерело: на основі даних з офіційного сайту Євростату [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

 Успішна реалізація монетарної політики, великою мірою, залежить від 

стратегії та інструментів, за допомогою яких вона здійснюється. До 1999 року 

розробкою та проведенням грошової політики країн ЄС займалися національні 

центральні банки. З початком третього етапу формування ЕМС, грошово-валютні 

компетенції відійшли до Європейської системи центральних банків (ЄСЦБ), а 

центральні повноваження отримав Європейський центральний банк (ЄЦБ). У 

відповідності до ст. 2 Протоколу "Про Статут ЄСЦБ та ЄЦБ" головна ціль ЄЦБ 

полягає у підтриманні цінової стабільності в ЕМС. Маастрихтський договір 

закріпив незалежність ЄЦБ від європейських та національних політичних органів. 

Разом з цим, ЄЦБ зобов'язаний підтримувати загальну економічну політику в ЄС, 

якщо це не загрожує дотриманню його першочергової цілі - забезпеченню цінової 

стабільності в Єврозоні [343]. 

                                                           
6
 Для країн-членів Валютного союзу реальний ефективний обмінний курс євро визначається по відношенню 

щодо 20 основних торгових партнерів, включаючи інші країни Єврозони. Позитивні зміни вказують на 
зниження цінової конкурентоспроможності, від’ємні показники свідчать про зростання цінової 
конкурентоспроможності. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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 Головною умовою інституційно-правової конвергенції для вступу до ЕМС є 

вимога приведення національних законодавств про центральні банки у 

відповідність зі стандартами ЄЦБ. У зв'язку з адаптацією національних 

законодавств до стандартів ЄЦБ в них було внесено зміни за тими пунктах, які, 

зокрема, визначають основні завдання центрального банку, повноваження ради 

центрального банку з розробки грошової політики, регулюють відношення між 

центральним банком та урядом, закріплюють права емісійної монополії та 

визначають інструменти грошової політики. 

 Однією з основних передумов оптимального функціонування устрою 

національної економіки є державна монополія на емісію грошей. Згідно з 

практикою більшості країн світу монопольне право на емісію банкнот має 

центральний банк, а право на карбування монет - відповідний уряд. Згідно із 

статтями 10 та 11 Закону "Про введення євро" з 1 січня 2002 року аналогічний 

порядок має місце і в ЕМС: ЄЦБ та центральні банки ЕМС здійснюють емісію 

банкнот, деномінованих в євро, а уряди країн ЕМС карбують монети, 

деноміновані в євро та центах. Питання координації фінансової та грошової 

політики є найбільш вразливим місцем ЕМС. ЄЦБ у свої політиці впливає на 

сукупні рівні безробіття та інфляції у ЕМС, а не на відповідні показники окремих 

країн. Очевидно, що у випадку асиметричного економічного шоку рівні безробіття 

та інфляції у різних країнах-членах ЕМС можуть разюче відрізнятися. За таких 

умов ЄЦБ буде змушений застосовувати нейтральну монетарну політику, або 

політику на користь країни, яка має більший вплив на сукупні показники ЕМС, 

проте у будь-якому випадку політика ЄЦБ буде менш ефективною у порівнянні з 

можливою швидкою зміною національної монетарної політики, націленої на 

вирішення відповідних викликів. Оскільки країни-члени ЄС не можуть проводити 

власну монетарну політику, вони змушені використовувати фіскальну політику з 

метою впливу на інфляцію та безробіття. Якщо фінансування додаткових витрат 

держави відбувається виключно за рахунок залучення нового боргового 

фінансування на відкритому ринку, то це не призводить до втручання у грошову 

політику. Дійсно, збільшення державної заборгованості та дефіциту бюджету в 

рамках, встановлених Маастрихтським договором, є проблемою урядів 

відповідних членів валютного союзу і не порушує першочергової цілі ЄЦБ - 

підтримання цінової стабільності. Проте, якщо фінансування державних витрат 

відбувається додатково за рахунок інших джерел, наприклад, підвищення 
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податків, то це загрожує ціновій стабільності. Крім того, країни з нерозвинутою 

податковою системою змушені фінансувати бюджетний дефіцит за рахунок 

грошової емісії, що в рамках валютного союзу абсолютно неможливо без 

спричинення тиску на суверенну політику ЄЦБ.  

 Згідно з рекомендаціями Європейського валютного інституту 

13 жовтня 1998 року ЄЦБ визначив свою стабілізаційну стратегію грошової 

політики. Першочергова ціль ЄЦБ полягає у підтриманні цінової стабільності, яка 

вважається досягнутою тоді, коли річне зростання цін в країнах євро-зони не 

перевищує 2% у порівнянні з попереднім роком. Для досягнення цієї цілі ЄЦБ 

використовує комбіновану грошово-політичну стратегію, яка складається з 

проміжної цілі та кінцевої цілі. Проміжна ціль передбачає регулювання грошової 

маси М3, річний норматив зростання якої встановлено на рівні 4,5% (Open-Loop-

Policy). Передумовами дотримання цього нормативу є щорічне зростання 

реального ВВП від 2 до 2,5% та щорічне уповільнення швидкості обертання 

грошового агрегату М3 на 0,5-1%. Суть кінцевої цілі полягає в широкій оцінці 

загального розвитку цін та ризиків їх стабільності в євро-системі. Ця оцінка 

здійснюється ЄЦБ шляхом аналізу численних кон'юнктурних та фінансових 

показників.  

 З врахуванням досвіду окремих центральних банків та вимог 

Маастрихтського договору було розроблено наступні принципи для вибору 

інструментів грошової політики: 

 принцип операційної ефективності: інструменти та методи ЄСЦБ мають 

дозволяти їй ефективно виконувати свої функції; 

 принцип ринкової економіки: реалізація грошової політики має відповідати 

положенням Маастрихтського договору про відкриту економіку та вільну 

конкуренцію (стаття 105); 

 принцип звичайних, прозорих та економічних методів: визначає форми 

грошово-політичних інструментів; 

 принцип децентралізації: передбачає щільну кооперацію ЄСЦБ з 

національними банками, перенесення операційного досвіду на національний 

рівень; 

 принцип безперервності: нові сфери дії мають базуватися по можливості на 

існуючій інфраструктурі національних банків, якщо це не суперечить іншим 

принципам; 
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 принцип гармонізації (суперечить принципу децентралізації): інструменти 

грошової політики мають бути уніфікованими для всієї єврозони з метою 

досягнення однакової дії грошово-політичних заходів для всіх фінансових 

інститутів; 

 принцип ефективності грошово-політичної лінії, інструментарій 

грошової політики має забезпечувати Раді ЄЦБ можливість спільно з іншими 

керівними органами ЄСЦБ впроваджувати єдину грошово-політичну лінію.  

 Монетарна політика здійснюється за допомогою таких видів операцій: 

операцій на відкритому ринку, постійних механізмів та вимог щодо мінімальних 

резервів. Хоча прийняття рішень щодо монетарної політики здійснюється 

централізовано на рівні Керуючої ради ЄЦБ, їх імплементація є 

децентралізованою і виконується 19 національними центральними банками зони 

євро за стандартною тендерною процедурою. Проведення операцій на відкритому 

ринку відіграє важливу роль у грошово-кредитній політиці ЄЦБ із метою впливу 

на величину процентної ставки, управління загальною ліквідністю грошового 

ринку й прогнозування можливих труднощів у проведенні грошової політики. Для 

проведення операцій на відкритому ринку в розпорядженні ЄЦБ перебувають 

чотири фінансових інструменти. Найважливішим з них є операції з 

рефінансування, оскільки вони використовуються для збільшення ліквідності 

фінансової системи на основі відповідних угод про перепродаж кредитів або 

закладених позик. Ці операції мають великий вплив на ринкові процентні ставки, 

тому ставку за цими операціями ще називають позицією монетарної політики. 

ЄЦБ може також здійснювати емісію боргових сертифікатів, операції по обміну 

іноземної валюти й залучення депозитів на обмежений термін. Можливим є 

проведення операцій на основі стандартних тендерів (протягом 24 годин), 

термінових тендерів (протягом декількох годин) або двосторонньої домовленості.  

Залежно від мети та прийнятих кроків, операції на відкритому ринку, здійснювані 

ЄЦБ, можна поділити на чотири основні категорії: 

1) основні операції рефінансування (main refinancing operations) відіграють 

центральну роль у регулюванні процентних ставок, управлінні обсягом ліквідності 

на ринку й роз'ясненні змісту проведеної ЄЦБ грошово-кредитно політики. Саме 

ці операції забезпечують основну частину рефінансування приватного сектора. 

Характерними рисами основних операцій рефінансування є такі: 

• застосовуються лише в одному напрямку, в напрямі передачі приватному 



76 
 

 
 

сектору додаткових ліквідних коштів;  

• проводяться регулярно, щотижня;  

• як правило, мають строк погашення два тижні;  

• операції здійснюються децентралізовано, через Національні центральні 

банки;  

• доступ до них надається на основі стандартних тендерів;  

• всі контрагенти, що відповідають загальним критеріям участі в тендерах, 

можуть подавати заявки на участь у них;  

• як застава приймаються активи як першої так і другої категорії. 

2) довгострокові операції рефінансування (long-term refinancing operations)  

покликані забезпечити необхідний рівень рефінансування довгострокових 

операцій. Вони не є інструментом регулювання процентних ставок і надаються на 

основі поточних ринкових ставок, тому, як правило, тендери проводяться на 

основі варіюючих процентних ставок. Лише при виняткових обставинах ЄЦБ 

може проводити тендери на основі фіксованих процентних ставок. 

Використовуючи ці операції, ЄЦБ не має наміру здійснювати будь-який тиск на 

грошовий ринок, і буде виступати як звичайний одержувач позичкового відсотка. 

Обсяг цих операцій обмежений і відносно невеликий. Відзначимо характерні 

риси довгострокових операцій рефінансування: 

 слугують інструментом надання ліквідності;  

 проводяться регулярно, щомісяця;  

 як правило, мають строк погашення три місяці;  

 здійснюються децентралізовано, через Національні центральні банки;  

 проводяться на основі стандартних тендерів;  

 всі контрагенти, які відповідають загальним критеріям участі в тендерах, 

можуть подавати заявки на участь у них;  

 як застава можуть прийматися активи і першої, і другої категорій. 

3) зворотні операції «точного налагодження» (fine-tuning operations)  

проводяться з використанням інструмента зворотних трансакцій (шляхом 

проведення додаткових зворотних угод, продажу й покупки активів на умовах 

простих форвардних угод), крім того, ЄЦБ може приймати внески й проводити 

валютні операції «своп». Мета даних операцій - вплинути на загальну ліквідність 

на ринку й процентні ставки, зокрема, щоб пом'якшити вплив несподіваних змін в 

обсязі ліквідності на ринку на процентні ставки. Потенційна важливість швидких 



77 
 

 
 

дій обумовлює прагнення ЄЦБ зберегти високий ступінь гнучкості при виборі 

процедур і конкретних форм даного типу операцій. Зворотні операції «точного 

налагодження» мають наступні особливості: 

• можуть застосовуватися як для надання, так і для вилучення ліквідних коштів;  

• можуть бути як регулярними, так і не регулярними;  

• мають строк погашення, що апріорі не регламентується;  

• операції, що мають метою надання ліквідності, звичайно, проводяться на основі 

швидких тендерів, хоча при цьому не виключена й можливість застосування 

двосторонніх процедур;  

• операції, які мають на меті поглинання ліквідності, як правило, проводяться 

через двосторонні процедури;  

• звичайно здійснюються децентралізовано, через Національні центральні банки 

(при виняткових обставинах Рада Керуючих ЄЦБ може ухвалити рішення щодо 

проведення двосторонніх обмінних операцій безпосередньо ЄЦБ).  

4) Структурні операції (structual operations) відносяться до повноважень і 

здійснюються шляхом емісії боргових сертифікатів, зворотніх угод, покупки й 

продажу активів на умовах простого форварда. Ці операції проводяться на 

відкритому ринку з метою коректування структурного положення ЄЦБ відносно 

приватного сектора. Вони мають такі ознаки: 

• здійснюються з метою надання ліквідності;  

• проводяться регулярно або не регулярно;  

• мають строк погашення, що апріорі не регламентується;  

• проводяться на основі стандартних тендерів;  

• здійснюються децентралізовано, через Національні центральні банки;  

• всі контрагенти, які відповідають загальним критеріям, можуть подавати заявки 

на участь у даному типі операцій;  

• як застава приймаються активи як першої, так і другої категорій. 

 Специфічні риси мають і депозитно-позичкові операції (standing facilities) 

ЄЦБ, які відіграють важливу роль у регулюванні ліквідності банківських 

інститутів. ЄЦБ передбачає два постійно діючі види операцій:  

- механізм граничного рефінансування (marginal lending facility), який дозволяє 

кредитним інститутам залучити граничний кредит овернайт НЦБ із метою 

досягнення необхідного рівня денної ліквідності проти застави власних активів 
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із заздалегідь встановленою процентною ставкою (процентна ставка в цьому 

випадку буде максимально можливою для даного ринку одноденних кредитів);  

- депозитні операції (deposit facility), які дають можливість банківським 

інститутам розміщати на рахунках НЦБ депозити овернайт із нарахуванням 

відсотків по заздалегідь встановленій процентній ставці (слід зазначити, що 

заробити на цьому вдасться небагато - процентна ставка опуститься до оцінки, 

мінімально можливої для даного ринку).  

 Вартим уваги є те, що на відміну від цільового показника інфляції банку 

Англії, який є симетричним, цільовий рівень інфляції ЄЦБ є асиметричним. Це 

означає, що в той час як інфляція не має піднятися вище 2% (максимального 

показника), не існує визначеного мінімального рівня показника цільової інфляції. 

Критики стверджують, що це створює вбудовану схильність економік ЄС до 

рецесії, оскільки ЄЦБ не зобов'язаний боротися з дефляцією. Проте, ставка по 

депозитам овернайт ЄЦБ була нульовою з липня 2011 року, а з червня 2014 року 

стала негативною. На сьогодні ця ставка складає -0,2%, що демонструє прагнення 

ЄЦБ протидіяти можливій дефляції. Дані операції варто розглядати у 

взаємозв'язку, як єдину систему, за допомогою якої кредитні установи можуть 

поповнювати свою ліквідність або, навпаки, зменшувати її в короткостроковому 

плані на умовах овернайт. Депозитно-позичкові операції ЄЦБ проводяться з 

ініціативи банківських інститутів.   

 При проведенні антиінфляційної політики ЄЦБ спирається й на такий 

інструмент, як мінімальні резервні вимоги до кредитних установ. Ці вимоги 

виконують дві взаємозалежні функції: стабілізацію процентних ставок грошового 

ринку й можливість впливу на структуру ліквідності банківської системи. 

Механізм мінімальних резервних вимог зумовлює значні можливості для 

регулювання ліквідної позиції банків ринковими методами на щоденній основі, 

дозволяє здійснювати короткострокові арбітражні операції й підтримувати 

необхідний рівень прибутковості.  

 Варто відзначити, що монетарна політика, яку проводить ЄЦБ, базується на 

низці засад: чіткій фіксації інфляційних очікувань, середньостроковому 

цілепокладанні, урахуванні лагів впливу монетарної політик, а також використанні 

всієї доступної інформації і моделей для пояснення та прогнозування дії факторів 

економічних процесів. ЄЦБ використовує економічний та монетарний аналіз для 

оцінки ризиків цінової стабільності. Економічний аналіз ґрунтується на 
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використанні низки аналітичних та емпіричних моделей, які виявляють економічні 

та фінансові тенденції, а також розраховують вплив таких факторів, як динаміка 

виробництва, бюджетна політика, показники цін та витрат, дохідність фінансових 

інструментів, тощо. Монетарний аналіз вивчає динаміку кількості грошей та їх 

компонентів з точки зору їх довгострокового впливу на рівень цін. Основним 

показником монетарного аналізу є цільовий рівень зростання грошової маси. ЄЦБ 

здійснює рефінансування комерційних банків, тим самим прямо впливаючи на 

короткострокові процентні ставки міжбанківського ринку, а непрямо – на кредитні 

та депозитні ставки комерційних банків. Очікування учасників ринку щодо зміни 

процентних ставок центральним банком у майбутньому визначають середньо- та 

довгострокові процентні ставки на ринку, які в свою чергу здійснюють вплив на 

реальний сектор, який у разі низьких ставок буде залучати додатковий позичковий 

капітал, внаслідок чого підвищиться ділова активність, або навпаки у разі високих 

ставок буде зменшувати левередж. Так само динаміка процентних ставок має 

опосередкований вплив і на споживання та інвестиції населення. Зміни у 

споживанні домогосподарств впливають на співвідношення попиту та пропозиції 

товарів та послуг, внаслідок чого може мати місце інфляція чи дефляція. 

 Монетарну політику ЕМС можна поділити на 6 етапів (див. Рис. 2.3). Під 

час створення ЕМС на початку 1999 р. у результаті падіння цін на нафту та 

дерегуляції сфери послуг інфляція була нижчою 1%, тому поширеними були 

побоювання щодо можливого уповільнення економічного зростання внаслідок 

уповільнення темпів міжнародної торгівлі після Азіатської фінансової кризи та 

дефолту Росії у 1998 р., який їй передував. Тому ключові ставки ЄЦБ були 

знижені на 50 б.п. (ставка за основними операціями з рефінансування досягла 

2,5%).  

 
Примітка. Дані відповідають чинній ставці рефінансування на кінець відповідного року 

1 2 3 4 5 
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Рис. 2.3 Динаміка основних ставок рефінансування ЄЦБ 
Джерело: дані з офіційного сайту Євростату  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ecb.europa.eu/stats/monetary/rates/html/index.en.html 

 Впродовж першого етапу монетарної політики (середина 1999 р. до кінця 

2000 р.) в умовах економічного зростання збільшився інфляційний тиск на 

економіку Єврозони, який супроводжувався девальвацією євро та зростанням 

грошової маси темпами, які суттєво перевищували індикативні показники ЄЦБ. У 

відповідь на ці виклики ЄЦБ з листопада 1999 р. до жовтня 2000 р. збільшив 

ключові ставки на 225 б.п. Другий етап монетарної політики тривав з початку 

2001 р. до середини 2003 р., коли Рада керуючих ЄЦБ зменшила основні ставки 

ще на 2,75% у відповідь на стійку тенденцію зменшення інфляційного тиску 

внаслідок уповільнення економічного зростання. Така ситуація виникла у тому 

числі у результаті терористичного акту у США у 2001 році, який призвів до 

відтоку фінансових ресурсів з реальної економіки до фінансової сфери у пошуку 

меншого ризику та вищої ліквідності. З середини 2003 р. до кінця 2005 р. (третій 

етап) монетарна політика не зазнавала значних змін, оскільки інфляційний тиск 

був помірний, не зважаючи на зростання цін на енергетичну сировину, 

підвищення ставок непрямих податків та незначне уповільнення економічного 

зростання у Єврозоні. У кінці 2005 р. ситуація змінилась, у результаті чого в період 

до кінця 2008 р. ключові ставки ЄЦБ були підвищені на 2,75% внаслідок суттєвого 

зростання кредитування, підвищення цін на нафту та поступове перманентне 

знецінення євро, яке було викликане покращенням ділової активності у Японії та 

США, на фоні збільшення прогнозів інфляції. Іншим чинником, який вплинув на 

рішення ЄЦБ був суттєвий дефіцит поточного рахунку платіжного балансу країн 

Єврозони, який становив € 29 млрд. у 2005 р. після профіциту цього показника у 

€ 43,5 млрд за підсумками 2004 р. З фінансовим рахунком платіжного балансу 

ситуація виглядала не менш загрозливою, оскільки у 2005 р. відбувся відтік 

капіталу обсягом € 13 млрд. у порівнянні з притоком € 24 млрд у 2004 р.  
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Рис. 2.4 Динаміка гармонізованого індексу інфляції Єврозони, % 
Джерело: офіційний сайт євростату http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 На початку другої половини 2007 р. європейські фінансові установи 

почали відчувати проблеми з ліквідністю у результаті фінансової кризи у США. 

Так, ставка кредитів овернайт зросла на 70 б.п. відносно середнього показника 

останніх років. Така ситуація вимагала швидкої реакції ЄЦБ, який 9 серпня 2007 р. 

у рамках операції тонкого налагодження за допомогою тендеру з фіксованою 

ставкою надав € 95 млрд. ліквідності впродовж одного дня. З серпня по вересень 

ЄЦБ збільшив ліквідність фінансової сфери Єврозони на загальну суму 

€ 115 млрд.,  задіявши рефінансування за основними операціями. Зростання 

реального ВВП Єврозони уповільнилось, курс євро почав зростати по відношенню 

до долара, а інфляційний тиск підтримувався зростанням цін на нафту та обсягу 

грошової маси. За таких умов ЄЦБ не змінював ключових ставок монетарної 

політики, час від часу проводячи три- та шести-місячні операції з рефінансування. 

У березні 2008 р. євро значно зміцнився по відношенню до долара (курс сягав 1,5 

долара за євро) внаслідок погіршення економічної ситуації у США, але у тому 

числі завдяки скоординованим діям ЄЦБ та ФРС США. З серпня долар почав 

ревальвувати, оскільки Єврозона почала гостріше відчувати на собі вплив 

фінансової кризи США, яка віднайшла своє відображення у скороченні експорту 

та дефіциті поточного рахунку платіжного балансу. Варто відзначити, що у 2008 р. 

був зафіксований рекордний з часу запровадження євро показник інфляції на рівні 

3,3%, що було спричинено не лише перманентним вливанням ліквідності в 

економіку, а й безпрецедентним зростанням цін на нафту з $100 до $150 за баррель 

протягом першого лише півріччя 2008 р. Проте, погіршення умов кредитування та 

слабка ділова активность призвели до уповільнення інфляції наприкінці 2008 р., 

що дозволило ЄЦБ ще зменшити основні ставки. Варто зазначити, що у період з 

кінця 2008 р.  по кінець 2010 р. ЄЦБ вдавався до нестандартних операцій з метою 
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стабілізації фінансової сфери, використовуючи практику повного задоволення 

заявок контрагентів за тендерами з фіксованою процентною ставкою під час 

операцій на відкритому ринку, одночасно збільшивши  обсяги та частоту операцій 

з рефінансування та запровадивши практику валютних свопів з ФРС США та 

Швейцарським національним банком, що дало можливість надавати контрагентам 

фінансування у доларах та швейцарських франках. В свою чергу ЄЦБ підтримував 

деякі країни ЄС, надаючи її центральним банкам кредити у євро у формі операцій 

РЕПО. У 2009 р. ЄЦБ зменшив ставку за основними операціями рефінансування 

спочатку  до 2% у січні, потім у березні – до 1,5%, у квітні – до 1,25% і у травні – 

до 1%. У середині 2011 р. ключові ставки зросли, оскільки посилисись інфляційні 

очікування, але з 4 кварталу 2011 р. ставки почали знову поступово знижуватись з 

метою стимулювання економіки, оскільки інфляційні очікування знизились, а 

економічне відновлення зростання Єврозони відбувалось надто повільно. У червні 

2014 року ставка за депозитними операціями вперше в історії стала негативною -

0,10%, ставка основних операцій рефінансування стала 0,15%, а ставка операцій 

граничного рефінансування досягла 0,4%. Ключові ставки зазнали ще більшого 

зниження вже у вересні 2014 р., досягши рівнів -0,2%, 0,05% та 0,3% відповідно. 

Метою запровадження негативної ставки на депозитні операції ЄЦБ є заохочення 

фінансових інститутів до інвестування у реальну економіку. У підсумку аналіз 

монетарної політики ЄЦБ свідчить про її ефективність з точки зору втримання 

цільового показника інфляції у межах близьких до 2%, забезпечення стабільного 

функціонування трансмісійного механізму та загального стабілізуючого впливу на 

економіки країн Єврозони.  

 Необхідно зазначити, що історично ставки рефінансування у ЕМС були 

вищими за відповідні ставки у США та Великобританії, оскільки побоюючись 

росту інфляційних очікувань, ЄЦБ неохоче знижував ставки рефінансування, хоча 

такі дії в теорії мали прискорити повільне зростання європейських економік. 

Проте, фінансова криза 2008-2009 років змусила ЄЦБ таки вдатися до зміни 

монетарної політики. До фінансової кризи ставка за основними операціями 

рефінансування мала високий ступінь впливу на криву дохідності грошового 

ринку в усій зоні євро можна було без перебільшень стверджувати, що 

міжбанківський ринок був однорідний та повністю інтегрований в зоні євро. 

Таким чином, створення ЕМС пришвидшило фінансову інтеграцію: відмінності 

між трансакцією в межах однієї країни та міжкордонною трансакцією в межах 
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Єврозони практично зникли. Тобто, якщо трансакції комерційного банку за день 

призвели до чистого відтоку фінансових ресурсів, банк без труднощів міг 

здійснити компенсуючу трансакцію на міжбанківському ринку за стандартними 

умовами будь-де у зоні євро. Іншими словами такий високий рівень фінансової 

інтеграції значно полегшив запозичення коштів для комерційних банків. Однак в 

умовах, коли бюджетна та економічна політики, як і функція нагляду за 

банківською системою залишились у компетенції країн-учасниць ЕМС, стали 

каталізатором зменшення стимулів для окремих економік країн вирішувати 

проблеми конкурентоспроможності та надійності моделей національних 

банківських систем. Наприклад, банківська система країни з постійним дефіцитом 

поточного рахунку платіжного балансу могла з легкістю залучити позичкові 

кошти з метою компенсації транскордонного відтоку фінансових ресурсів за 

допомогою залучення позичкових коштів на міжбанківському ринку, або через 

залучення прямих іноземних інвестицій чи розміщення боргових зобов'язань за 

кордоном. Така ситуація тривала роками, в результаті чого питання дисбалансу 

поточного та фінансового рахунків платіжного балансу не вирішувалось, а 

навпаки погіршувалось. Пізніше наслідком цього стала проблеми суверенної 

заборгованості цілого ряду країн Єврозони. Таким чином, поєднання дешевого 

грошового ресурсу з неефективною економічною політикою урядів окремих 

країн-членів зони євро стало каталізатором виникнення економічної та фінансової 

кризи у ЄС. 

 Окрім цього, заборона емісійного фінансування перешкоджає ЄЦБ купувати 

національні державні облігації на первинному ринку та одночасно обмежує 

інтервенції ЄЦБ на вторинному ринку з метою досягнення конкретних цілей, що 

узгоджуються з його головною метою цінової стабільності грошово-кредитної 

політики. У цьому відношенні, у 2012 році ЄЦБ ухвалив рішення про 

запровадження операцій з купівлі національних суверенних облігацій на 

вторинному ринку (ПОФ – прямі операції фінансування), яке узгоджується з 

мандатом ЄЦБ з таких причин. Ці операції спрямовані на забезпечення належного 

впливу процентних ставок ЄЦБ на економіки Єврозони та єдність її грошово-

кредитної політики. Ця ціль повністю відповідає основній меті ЄЦБ щодо 

забезпечення стабільності цін. Більше того, керівний орган ЄЦБ, а саме Рада 

керуючих користується повною незалежністю, а відповідні операції 

використовуються саме з метою впливу на грошову політику. ПОФ є угодами на 
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вторинних ринках з суверенними облігаціями, коли фінансові ресурси 

спрямовуються не в бюджет суверенного емітента, а інвесторам. Угоди 

зосереджені на короткострокових термінах погашення. І, нарешті, найголовніше, 

ПОФ є чітко обумовленими угодами, тобто вони можуть застосовуватись 

виключно за певних умов, які задовольняють ряд критеріїв в рамках 

європейського Фонду фінансової стабільності (EFSF) / Програми Європейського 

механізму стабільності (ESM) з метою відновлення стійкості державних фінансів 

відповідних країн. Таким чином, фіскальна стійкість і відповідна економічна 

політика національних урядів є передумовами для застосування ПОФ. 

 Єдина монетарна політика та національні бюджетні політики перебувають у 

тісній взаємодії. Наприклад, стабільна монетарна політика сприяє помірним 

інфляційним очікуванням, які зменшують довгострокові ставки за кредитами, які у 

свою чергу зменшують витрати уряду на фінансування бюджету країни. І навпаки, 

бюджетна політика може не лише прямо впливати на монетарну політику через 

витрати бюджету, які автоматично впливають на прогноз інфляції у державі, а й 

опосередковано шляхом величини податків чи навіть довгострокової ставки за 

кредитами через випуск держаних облігацій. В ідеалі монетарна та бюджетні 

політики країн-членів ЄС повинні підсилювати одна одну, однак як засвідчила 

практика, розбалансованість державних фінансів та високий ступінь 

заборгованості держав-членів ЄС поставили під сумнів стабільність фінансової 

системи ЄС. Так, сумніви учасників фінансових ринків у тому, що суверенні 

боржники здатні обслуговувати свої запозичення, привели до необхідності 

переоцінки банківських ризиків щодо державних облігацій. Така переоцінка 

привела до різкого погіршення фінансової стабільності таких інституцій, що 

загрожувало ефектом доміно у разі банкрутства одного з системних банків.  

 Складність взаємодії монетарної та бюджетної політик витікає із 

асиметричного впливу монетарної політики на різні країни. Також не слід 

відкидати зовнішні фактори, як загальну економічну кон'юнктуру, зовнішні шоки, 

тощо. Цей асиметричний вплив монетарної політики можна було б компенсувати 

за допомогою трансфертів з бюджету ЄС, але, як ми побачимо далі, спільний 

бюджет ЄС є досить обмеженим з точки зору фінансових ресурсів, оскільки він 

має дворівневу побудову, основним складником якої є бюджети країн-членів ЄС. 

Отож, наднаціональні органи ЄС можуть розпоряджатися відносно невеликою 

сумою коштів у порівнянні з загальним обсягом бюджетних ресурсів всіх країн-



85 
 

 
 

членів ЄС, яких з одного боку недостатньо для компенсації асиметричного впливу 

монетарної політики, а з іншого боку спільний бюджет ЄС характеризується 

чітким розподіленням його ресурсів за напрямами. Тому в останні роки все 

частіше лунають думки експертів щодо доцільності координації бюджетної 

політики між країнами, як і власне бюджетної політики з монетарною.  

  

Рис. 2.5 Трансмісійний механізм монетарної політики 
Джерело: The Monetary Policy of the ECB.-ECB, 2004.-126p. 

 Існування ЄЦБ не є однозначним з точки зору національних економічних 

інтересів. З одного боку, очевидним є позитивний ефект від більшої незалежності 

ЄЦБ від національних урядів в порівнянні з національними центральними 

банками, що сприяє проведенню більш виваженої не спрямованої на популістичні 

цілі політики. З іншого боку відсутність можливості проводити власну грошово-

кредитну політику в кожній окремій країні-члені ЕМС зменшує її ефективність, 

оскільки не дозволяє врахувати особливості кожної національної економіки. 

Деяким країнам останніми роками було складно бути частиною Єврозони, яка є 

відносно великою за розмірами та об'єднує країни з різним розвитком економік. 

Члени ЕМС та країни з курсом національної грошової одиниці, прив'язаної до 

євро, не мали змоги застосувати один з найбільш ефективних інструментів 

стимулювання економіки, а саме девальвувати національну валюту, що було, 

наприклад, зроблено Польщею та Чехією. Питомі витрати на робочу силу в 

периферійних економіках та в Італії зростали швидше, ніж в Єврозоні в цілому та, 

наприклад в Німеччині. До 2007 р. питомі витрати на робочу силу в економіках 
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периферії значно зросли по відношенню до Єврозони у цілому – кумулятивно на 

15% в Ірландії, на 12% в Іспанії та Греції, на 9% у Португалії, і на 7% в Італії.  

В цей же час у Німеччині витрати на робочу силу впали приблизно на 12%. При 

цьому варто зазначити, що різниця в реальній вартості одиниці робочої сили в 

Єврозоні змінювались неоднорідно від самого початку існування ЕМС. Зростання 

нерівномірності у реальній вартості робочої сили не відповідає очікуванням 

науковців та політичної еліти ЄС, що введення євро і спільного цільового 

показника інфляції, на їх думку, повинне було сприяти конвергенції цін та розміру 

заробітних плат в зоні євро, тим самим зменшуючи розрив та вирівнюючи реальну 

вартість робочої сили у цих країнах. Дивергенція цього показника пояснюється 

такими причинами. По-перше, цьому сприяють технологічні фактори, тобто 

нагромадження капіталу та зростання ціни проміжної продукції. Це твердження 

підтверджує думку, що капітал та праця не є ідеальними субститутами. По-друге, 

причиною зростання реальної вартості робочої сили є зовнішні фактори. 

Наприклад, рівень відкритості економіки, який веде до зменшення вартості 

робочої сили завдяки дисциплінуючому ефекту щодо зростання заробітних плат та 

позитивного ефекту на продуктивність праці в результаті більшого доступу до 

нових технологій та ринків. Третім чинником є інституційні фактори, які 

відображають рівень конкуренції на ринку продукції та робочої сили. Вища 

пропорція, в якій заробітна плата заміщується виплатами по безробіттю, а також 

централізація функції встановлення рівня заробітної плати сприяють підвищенню 

її вартості. В цей же час жорстке законодавство по відношенню до працівників 

щодо працевлаштування та звільнення сприяє зниженню реальної вартості робочої 

сили. Оскільки дивергенція вартості робочої сили в країнах Єврозони частково є 

наслідком структурних відмінностей їх ринків робочої сили та продукції, більш 

виважена державна політика та інституційні заходи можуть знизити 

нерівномірність цього показника. Однак, за умов єдиної валюти та низького рівня 

інфляції зменшення вартості робочої сили є більш складним, оскільки вимагає 

зменшення рівня заробітних плат та тимчасового збільшення рівня безробіття. 

Разом з цим умови Єврозони дозволяють це зробити більш швидко, ніж в ЄС в 

цілому. Оскільки ЄС все більше інтегрується у світову економіку, необхідно 

зменшувати вартість реальної робочої сили до цільового рівня, щоб збільшувати 

свою конкурентоспроможність.  

 Дослідники фінансової системи ЄС зазначають, що Європейські монетарні 
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інститути є за своєю природою антифіскальними, оскільки парадигма їх 

функціонування базується на поглядах монетаристів. Іншими словами, політика 

ЄЦБ базується на таких принципах: 

 пріоритет монетарних інструментів перед фіскальними, оскільки фіскальна 

політика є менш ефективною за монетарну, коли необхідно стабілізувати 

макроекономічну ситуацію; 

 обмеження на запозичення тому, що завеликі запозичення можуть нашкодити 

стабільності євро; 

 фіскальна політика є менш ефективною за монетарну для забезпечення 

довгострокового зростання. 

Фактично саме ці принципи і лягли в основу Пакту стабільності та зростання, 

який обмежує дефіцити бюджетів та рівень заборгованості. Однак, криза 2008-

2009 років змусила держави-члени ЕМС значно перевищити зазначені у Пакті 

Стабільності відповідні цільові індикатори, що поставило під загрозу існування 

ЕМС та євро зокрема.   

 Отже, в процесі створення економічної архітектури ЄС за основу був 

прийнятий підхід, в якому домінуючу роль відіграє монетарна складова завдяки 

акценту на контролі за інфляцією та дотриманням бюджетної дисципліни. Таким 

чином монетарні цілі стали домінуючими в статуті ЄЦБ, тоді як економічні цілі 

зводяться до координації фіскальних та бюджетних політик у сенсі дотримання 

фіскальної дисципліни без належної уваги до забезпечення зростання чи 

справедливого розподілу доходів. З одного боку єдина монетарна політика суттєво 

обмежує уряди країн ЄС у інструментарії впливу на економіку, але з іншого боку  

вступ у валютний союз приносить суттєву користь від використання єдиної 

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

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

що цього не достатньо без узгодженої бюджетно-фінансової політики, особливо в 

умовах глибокої фінансової кризи країн ЄС, що постає необхідною умовою 

реалізації національних економічних інтересів країн-членів ЄС та стабільного 

функціонування ЕМС.  

  

 

2.2. Компроміс національних економічних інтересів  

у бюджетній політиці ЄС 
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 Хоча ЄС не є федеративною державою і йому не вистачає політичної 

єдності, поступова економічна та інституційна інтеграція призводять до 

підвищення взаємозалежності між державами-членами. Створення Економічного і 

валютного союзу надало країнам-членам сильний економічний імпульс для 

розвитку, який відкривав нові економічні можливості, але й вимагав відповідної 

економічної політики. Таким чином, 1999-2007 роки (до впливу світової 

фінансової кризи на економіки ЄС) відзначаються економічними здобутками країн 

Єврозони: середнє реальне зростання ВВП в зоні євро складало 2,2% на рік, 

зайнятість зросла в середньому на 1,4%, інвестиції зросли в середньому на 3%, 

приватне споживання - на 2%. Світова фінансово-економічна криза 2008-2009 

років та криза суверенної заборгованості країн ЄС зумовлюють актуальність 

поглибленого дослідження бюджетної політики ЄС і не лише тому, що саме 

використання державних видатків і оподатковування є основними інструментами 

стимулювання економічного розвитку, а в основному тому, що бюджетна політика 

є найбільш сконцентрованим відображенням складного механізму реалізації 

економічних інтересів кожного члена ЄС під призмою пропорційності внесків 

членів до спільного бюджету ЄС та структури видатків цього бюджету на спільні 

та національні потреби держав-членів ЄС.  

 У наднаціональному змісті ідея формування єдиної бюджетної політики на 

рівні Європейського економічного співтовариства вперше пролунала ще у 1971 р. 

у «Плані Вернера». Цей проект передбачав не лише валютну інтеграцію, а й 

створення єдиної бюджетної системи з 1980 р. у країнах Європейського 

економічного співтовариства, однак план так і не був реалізований у повному 

обсязі. Небажання національних урядів делегувати свої повноваження у 

бюджетній сфері наднаціональним органам пояснюється вирішальною роллю 

бюджетної політики у соціальній сфері, у якій існують значні відмінності поміж 

країнами. Більше того, соціальна сфера є дуже чутливою, оскільки вона зачіпає 

добробут кожного громадянина, вже не кажучи про певні переваги та привілеї 

окремих верств населення, які склались історично. Гармонізація ж будь-якої 

політики на наднаціональному рівні потребує повної стандартизації та уніфікації 

підходів, інструментів та завдань.  

 Бюджетна політика ЄС складається з 2 рівнів: європейської бюджетної 

політики та сукупності національних бюджетних політик. Хоча бюджет 
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Європейського Союзу є єдиним централізованим інструментом реалізації спільної 

податково-бюджетної політики, але національні бюджети держав-членів ЄС 

знаходяться у повній компетенції національних органів. Спільний бюджет ЄС 

становить приблизно 1% та не може бути більшим 1,23% від валового 

національного доходу країн ЄС, що значно менше, ніж бюджети окремих членів 

ЄС, тому спільний бюджет фінансує лише пріоритетні напрями розвитку, які 

визначені ЄС на відповідний період. Ці ініціативи об'єднані в 6 груп та 31 різних 

напрямів. Спільний бюджет фінансує напрями розвитку, щодо яких було прийнято 

рішення діяти узгоджено на рівні інтеграційного угруповання. Причиною 

виділення таких напрямів є переконання країн-членів ЄС у тому, що дії окремих 

країн-членів не зможуть вирішити такі питання, а відтак спільні кроки у цих 

напрямах будуть набагато ефективнішими. Натомість, найбільш чутливі для 

громадян напрями як, наприклад, національна соціальна безпека, пенсійне 

забезпечення, здоров'я та освіта, віднесені до національної компетенції.  

 ЄС має власні фінансові ресурси для вирішення певного кола питань. З 

юридичної точки зору ці ресурси належать ЄС, однак фактично ці фонди 

наповнюються країнами-членами ЄС. Тобто, спочатку кошти надходять до 

національних бюджетів, а потім у необхідному розмірі кожна країна 

перенаправляє їх до спільного бюджету. Разом з цим, згідно рішення Європейської 

Ради 2007/436, яке вступило в силу з 1 березня 2009 року, власні ресурси ЄС 

визначаються як доходи, які надходять автоматично до ЄС з метою фінансування 

його бюджету без необхідності відповідного рішення національних органів влади. 

Розмір власних ресурсів є різницею між загальними видатками та іншими 

доходами бюджету ЄС. Варто відзначити, що наднаціональні інститути не мають 

права запроваджувати нові податки чи збори. У 2013 році власні ресурси ЄС 

становили €139,7 млрд. Власні ресурси складаються з таких елементів: 

1) традиційні власні ресурси (митні збори на надходження з податків на 

цукор); 

 Стягується з суб'єктів економіки та збирається країнами-членами ЄС на 

користь ЄС. Ці кошти автоматично потрапляють до спільного бюджету ЄС за 

мінусом 25%, які призначені для покриття видатків на сбір цих коштів. Отже, ці 

кошти здебільшого являють собою митні збори, які стягуються з імпорту з третіх 

країн. У 2013 році ці ресурси становили €15,4 млрд (10,28% від доходів спільного 

бюджету ЄС); 
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2) відрахування державами-членами від обсягу податку на додану вартість; 

 Це джерело коштів є уніфікованою відсотковою ставкою у розмірі 0,30% від 

загальної суми гармонізованого податку на додану вартість, яка стягується з 

кожного члена ЄС. Цей податок – обмежений максимальним розміром в 50% від 

ВНД кожного члена ЄС. Це правило має на меті уникнення ситуації, за якої менш 

багаті країни сплачували б пропорційно більші кошти в порівнянні з багатими 

країнами, оскільки споживання, а відтак і ПДВ складає порівняно більший 

відсоток від національного доходу такої країни при порівняно меншому рівні її 

багатства. У 2013 році ці відрахування склали €14 млрд (9,38% дохідної частини 

спільного бюджету). 

 Досі лунають пропозиції експертів щодо доцільності використання ПДВ в 

якості компенсатора диспропорцій у міжнародній торгівлі серед членів ЄС. 

Пропозиція полягає у збільшені розміру ПДВ у країнах нетто-імпортерах при 

збереженні або зменшення відповідного податку в країнах нетто-експортерів. 

Збільшення розміру ПДВ в країнах, що імпортують товари, призведе з одного боку 

до підвищення ціни імпортної продукції, що повинно зменшити дефіцит торгового 

балансу, а з іншого боку підвищить дохідну частину бюджету такої країни. Проте, 

такі дії безперечно суперечать економічним інтересам таких країн, як Німеччина 

чи Франція, які мають великий політичний вплив у ЄС. Іншими словами, 

створення чіткого ринкового механізму визначення розміру ПДВ за певною 

формулою в залежності від сальдо платіжних балансів країн-членів ЄС безумовно 

відповідає національним економічним інтересам більшості країн ЄС. Більше того, 

такий компенсуючий механізм безумовно сприяв би подальшій інтеграції ЄС, але 

національний інтерес країн нето-експортерів стримує його запровадження. 

3) відрахування державами-членами від їх валового національного доходу (ВНД) 

(балансуючий податок).   
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Рис. 2.6 Динаміка частки ресурсів за джерелом надходження у бюджеті ЄС, у 

% від загальної суми власних ресурсів 
Примітка: *Митні збори на надходження з податків цукрової групи; ** залишки з бюджетів минулих років, 

штрафи компаній, які порушили конкурентне законодавство, тощо. 
Джерело: складено автором на основі даних з офіційного сайту Європейської комісії [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://ec.europa.eu 

 Це джерело коштів є уніфікованою відсотковою ставкою від загальної суми 

ВНД. Ця стаття власних ресурсів ЄС була введена у 1988 році з метою 

балансування доходів та видатків бюджету. Ставка є фіксованою впродовж дії 

бюджетної процедури; визначається щорічно при затвердженні бюджету ЄС, але 

не може перевищувати 1,23%. У 2013 році ці відрахування склали €110,2 млрд 

(73,71% загального доходу спільного бюджету ЄС);  

 З метою компенсації країнам-членам, внесок яких до спільного бюджету є 

відносно більшим в порівнянні з їх багатством та переваг, які вони отримують з 

бюджету ЄС, в ЄС функціонує коректуючий механізм: 

 Великобританії відшкодовується 66% різниці між її внеском, та сумою, що вона 

отримує зі спільного бюджету ЄС. Сума компенсації формується за рахунок 

інших країн-членів ЄС пропорційно питомій вазі їх ВНД у ВНД ЄС. При цьому, 

Німеччина, Нідерланди, Австрія та Швеція платять лише 25% від розрахованої 

таким чином суми; 

 внесок Нідерландів та Швеції в рамках відрахувань до бюджету ЄС від їх ВНД 

зменшується на фіксовані суми €605 млн. та €150 млн відповідно; 

 ставка податку на базі ПДВ для деяких країн є зниженою, а саме 0,225% для 

Австрії, на 0,15% - для Німеччини та на 0,10% - для Нідерландів та Швеції.  

 На сьогодні критику щодо доходів спільного бюджету ЄС можна 

систематизувати так: 

 нинішня система є надто складною, а відтак - непрозорою. Зокрема, це 

http://ec.europa.eu/
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твердження в першу чергу стосується системи національних знижок та 

статистичної бази податку на основі ПДВ. Палата Аудиторів у своєму висновку
7
 

зазначила, що податок на базі ПДВ доцільно замінити на більш простий у 

розрахунку податок; 

 більше 83% доходів бюджету ЄС надходить з національних бюджетів країн-

членів у формі відрахувань від ВНД або у формі відрахувань на базі ПДВ. 

Постійне зростання обсягу відрахувань на базі ВНД призводить до зростання 

незадоволення серед країн-членів, бюджети яких перераховують дедалі більші 

внески. При цьому, якщо внески національних бюджетів є очевидними, то 

користь від спільного бюджету ЄС далеко не завжди має прямий наслідок та 

вплив на національні бюджети, тому країни прагнуть менше платити до 

спільного бюджету, а більше витрачати на національному рівні; 

 фінансові проблеми країн-членів та обмеження Пакту стабільності та зростання 

призводять до неможливості деяких країн вчасно виконувати свої зобов'язання 

щодо наповнення спільного бюджету ЄС. Більше того, політика бюджетної 

консолідації вимагає зменшення видатків національних бюджетів в той час, 

коли цілі спільного бюджету ЄС з кожним роком стають все амбітнішими, що 

викликає відповідну суперечність на неузгодженість цілей національної та 

наднаціональної бюджетних політик; 

 реформування політики спільного бюджету ЄС є дуже складним та довгим, 

оскільки будь-які суттєві зміни вимагають схвалення усіх 28 членів ЄС. 

 У тому числі з метою вирішення вищезазначених проблем 26 травня 2014 

року Радою ЄС були узгоджені такі зміни до системи наповнення бюджету ЄС: 

 видатки на збір традиційних ресурсів зменшений з 25% до 20%; 

 зберігається компенсація Великобританії, яку раніше планувалось скасувати; 

 Данія, Нідерланди, Швеція отримують фіксовані щорічні знижки до їх внесків 

у бюджет ЄС в рамках податку на базі ВНД у розмірі €130 млн, €695 млн та 

185 млн відповідно. Внесок Австрії буде зменшуватись на €30 млн у 2014 році, 

€20 млн у 2015 році та €10 млн у 2016 році; 

 зменшена ставка податку на базі ПДВ Німеччини, Нідерландів та Швеції 

становитиме 0,15%. 

 Комісія ЄС запропонувала включити до БФП 2014-2020 положення про 

припинення існування відрахувань, базою розрахунку яких є податок на додану 
                                                           
7
 Висновок Палати аудиторів №2/2012 (2012/C 112/01) 
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вартість. Натомість планується введення двох нових платежів: податку на 

фінансові трансакції (ПФТ) та оновленого податку на базі ПДВ. Метою таких 

кроків не є намагання збільшити бюджет ЄС, а сприяти консолідації національних 

бюджетів шляхом зменшення відрахувань з бюджетів держав-членів. 

Запропоновані зміни покликані спростити існуючі процедури наповнення 

бюджету ЄС. Проте, в результаті дебатів не було ухвалено чіткого рішення щодо 

імплементації таких змін, тому у лютому 2014 році була створена Група високого 

рівня під головуванням колишнього Прем'єр-міністра Італії М. Монті, до якої 

увійшло по три представники від ЄП, ЄК та ЄР. Група високого рівня має до кінця 

2016 році надати свої рекомендації Європейській комісії стосовно реформ 

спільного бюджету ЄС. 

   

Рис. 2.7 Динаміка частки ресурсів за джерелом надходження у бюджеті ЄС, у 

% від загальної суми ресурсів 
Джерело: данні з офіційного сайту Європейської комісії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu 

 Наслідком запровадження змін до наповнення спільного бюджету ЄС має 

бути зменшення питомої ваги відрахувань на базі ВНД з 78% у 2013 році до 40% у 

2020 році (див. рис.2.7). Оскільки ці відрахування урівнюють витрати та доходи 

спільно бюджету ЄС за залишковим принципом, такі зміни є важливими з 

міркувань повернення до початкової логіки формування спільного бюджету ЄС, 

яка закладалась під час його створення. Наголос при формуванні спільного 

бюджету має робитися на його цілі, а відтак і ресурси необхідні для досягнення 

цих цілей, а не зводитися до статистичного розрахунку впливу видатків спільного 

бюджету ЄС на національні бюджети.  

 Податок на фінансові трансакції планується ввести в дію найпізніше з 

першого січня 2018 року. ПФТ буде діяти на території 28 членів ЄС, але не буде 

стосуватися трансакцій домашніх господарств, малих чи середніх підприємств. 

Тобто ПФТ не буде застосовуватись до банківських запозичень чи страхових угод 

http://ec.europa.eu/
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малого та середнього бізнесу. ПФТ також не зачепить операції обміну валюти та 

процесу залучення коштів підприємствами чи публічними органами. Такий 

податок на даний час вже діє у 11 країнах–членах ЄС, а відтак введення такого 

збору на рівні ЄС виглядає логічним для запобігання виникнення диспропорцій та 

фрагментації національних ринків. Величина податку повинна бути визначена 

пізніше у результаті консультацій, але очікується, що цей податок може принести 

€57 млрд. щорічно на рівні ЄС. Перевагами такого податку вважається зменшення 

платежів членів ЄС до спільного бюджету, оскільки частина коштів буде 

компенсуватися податком на фінансові трансакції.  

 Новий податок на базі ПДВ, як і ПФТ, має бути введений не пізніше 

першого січня 2018 року. Ставка цього податку буде становити 1% на всі товари 

та послуги, які підпадають під сплату ПДВ у кожній країні ЄС. На противагу 

діючій системі відрахувань, новий податок буде надходити в бюджет ЄС по мірі 

фактичної сплати ПДВ, а не буде акумулюватися в національному бюджеті з 

наступним складним розрахунком розміру відрахувань у бюджет ЄС в залежності 

від теоретичної статистичної бази оподаткування ПДВ у відповідній країні з 

урахуванням відповідних коректувань. Реформування відрахувань від ПДВ має на 

меті як подолання зловживань з нарахуванням і сплатою цього податку, так і 

посилення гармонізації систем податку на додану вартість у кожній державі-члені 

ЄС. Також планується зменшити частку витрат на збір традиційних ресурсів до 

10% та відмовитись від корегуючого механізму, який застосовується до певних 

країн та замінити його на зрозумілі одноразові виплати, які будуть залежати від 

відносного багатства країни та прийнятного балансу національного бюджету 

країн-членів ЄС.  

 На сьогодні бюджет Євросоюзу розраховується на підставі довгострокового 

планування на 7 років. Багаторічна фінансова програма (БФП) не є бюджетом ЄС 

на 7 років, а є механізмом, який забезпечує спадковість, тобто передбачуваність та 

послідовність щорічних бюджетів. БФП містить у собі максимальні показники 

витрат, тобто фінансові індикатори, які визначають максимально можливі видатки 

на основні напрями бюджету ЄС. ЄК та ЄП мають дійти згоди та ухвалити 

бюджет на кожен наступний рік в межах фінансових індикаторів, встановлених 

БФП, однак практика свідчить, що фактичні щорічні бюджети завжди містять 

нижчі за встановлені у БФП видатки. Метою семирічного планування є 

визначення пріоритетних напрямів розвитку, а отже і фінансування. Таким чином, 
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БПФ можна вважати навіть не стільки фінансовим, скільки політичним 

консенсусом. Незважаючи на те, що більша частина надходжень у спільний 

бюджет формується за рахунок власних ресурсів, їх збір в основному чітко 

прив'язаний до території окремих країн-членів ЄС. З початку 2000-х років п'ять 

найбільших країн (ФРН, Франція, Великобританія, Італія та Іспанія) забезпечують 

більше 75% надходжень у бюджет ЄС [247]. Приблизно 80% бюджету ЄС 

витрачається національними та регіональними урядами країн-учасниць ЄС. Саме 

такі національні уряди є відповідальними за вибір реципієнтів фондів ЄС, а також 

– за контроль над відповідним використанням коштів. 

 Багаторічна фінансова програма 2007-2013 р. містить погоджені верхні межі 

видатків по різних категоріях витрат і по бюджету в цілому. Кожна Багаторічна 

фінансова програма супроводжується міжінституціональним консенсусом, 

відповідно до якого ЕК, ЄР і ЄП зобов'язуються дотримуватись встановлених меж 

щодо витрат коштів. Поточний рівень витрат встановлює щорічний бюджет, що 

зобов'язаний відповідати основним положенням Багаторічної фінансової 

програми. Цей бюджет повинен бути прийнятий відповідно до встановленої 

процедури.  Як ми бачимо у таблиці 2.1, спільний бюджет фінансує шість 

основних напрямів розвитку ЄС. 

Таблиця 2.1 

Багаторічна фінансова програма 2007-2013, млн. євро у поточних цінах 

Стаття 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2007-

2013 

1. Всеохоплююче Зростання 53,98 57,65 61,70 63,55 63,97 67,61 70,15 438,6 

1a:Конкурентоспроможність для зростання  8,92 10,39 13,27 14,17 12,99 14,85 15,62 90,2 

1b: економічна, соціальна та територіальна 

єдність 
45,06 47,27 48,43 49,39 50,99 52,76 54,52 348,4 

2. Стійке зростання: природні ресурси 55,14 59,19 56,33 59,96 59,89 60,81 61,29 412,6 

пов'язанні з ринком видатки та пряма 

допомога 
45,76 46,22 46,68 47,15 47,62 48,57 48,57 330,1 

3. Безпека та громадянство 1,27 1,36 1,52 1,69 1,89 2,11 2,38 12,2 

4. Глобальна Європа 6,58 7,00 7,44 7,89 8,43 9,00 9,60 55,9 

5. Адміністрування 7,04 7,38 7,53 7,88 8,09 8,52 9,10 55,5 

6. Компенсації 0,45 0,21 0,24         0,9 

Загалом 124,46 123,80 134,72 140,98 142,27 148,05 152,50 975,8 

% від ВНД 1,02% 1,08% 1,16% 1,18% 1,15% 1,13% 1,15% 1,12% 

Джерело: офіційний сайт Європейської комісії. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm#cf07_13 

 Найбільшою статтею фінансування бюджету є забезпечення 

всеохоплюючого зростання, на яку припадає приблизно 46% фондів бюджету. Ця 

http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm#cf07_13
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стаття поділяться на дві частини: забезпечення конкурентоспроможності 

(Research&Development (R&D)) та єдності (допомога європейцям у пошуку нових 

робочих місць). Фінансування статті під назвою «економічна, соціальна та 

територіальна єдність» має на меті покращення функціонування ринків робочої 

сили та допомагає європейцям у пошуку роботи шляхом надання можливостей 

для навчання та опанування нових навичок. Також ця стаття фінансує створення 

нових робочих місць, покращує їх якість та умови праці.   

 Напрям «Стійке зростання: природні ресурси» (конкуренте та стійке с/г ЄС) 

є другою найбільшою статтею фінансування, яка займає приблизно 41% від 

загального обсягу бюджету ЄС. Цей напрям є єдиним повністю інтегрованим на 

рівні ЄС політикою. Ця стаття відіграє важливе значення у забезпеченні 

європейцям постійного доступу до продуктів харчування. Як зазначається у 

документах ЄК, більш відкрита та безпечна Європа потребує фінансування 

програм для подолання спільних викликів. Відтак, 11-13% бюджету витрачається 

на безпеку та громадянство. Близько 6-7% бюджету щорічно спрямовується на 

статтю «Європа як глобальний гравець», яка фінансується з метою підвищення 

ролі ЄС у світі завдяки ряду інструментів та ініціатив.  

 

Рис. 2.8 Багаторічна фінансова програм 2007-2013, млн. євро у поточних цінах 
Джерело: офіційний сайт Європейської комісії. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm#cf07_13 

  Як свідчить таблиця 2.2, збільшення фінансування в рамках багаторічної 

фінансової програми з року в рік відбувалось доволі рівномірно за виключенням 

напряму «компенсації», який суттєво зменшувався, досягши нульового значення у 

2010 році.  

Таблиця 2.2 

Основні напрями фінансування БФП 2007-2013 за роками  

http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm#cf07_13
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Стаття 
2008 vs 

2007 

2009 vs 

2008 

2010 vs 

2009 

2011 vs 

2010 

2012 vs 

2011 

2013 vs 

2012 

1. Всеохоплююче Зростання 7% 7% 3% 1% 6% 4% 

1a: Конкурентоспроможність для зростання  16% 28% 7% -8% 14% 5% 

1b: економічна, соціальна та територіальна 

єдність 
5% 2% 2% 3% 3% 3% 

2. Стійке зростання: природні ресурси 7% -5% 6% 0% 2% 1% 

2.а пов'язанні з ринком видатки та пряма 

допомога 
1% 1% 1% 1% 2% 0% 

3. Безпека та громадянство 7% 11% 12% 12% 11% 13% 

4. Глобальна Європа 6% 6% 6% 7% 7% 7% 

5. Адміністрування 5% 2% 5% 3% 5% 7% 

6. Компенсації -53% 1% -100% 
   

Загалом -1% 9% 5% 1% 4% 3% 

Джерело: розрахунки автора на основі даних з офіційного сайту Європейської комісії [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/budget/figures/index_en.cfm 

Рис. 2.9 демонструє послідовність та спадковість щорічних бюджетів у 

рамках багаторічної фінансової програми. Криза показала, що необхідно нові 

джерела надходжень у Спільний бюджет ЄС. Основною ж метою запровадження 

багаторічних програм є намагання зупинити щорічні дебати щодо розміру та 

спрямованості бюджету ЄС. Тобто, БФП покликана унеможливити 

короткострокові кон'юнктурні зміни спільного бюджету. 

 

Рис. 2.9 Частка видатків спільного бюджету ЄС за статтями  

загального бюджету 
Джерело: складено автором на основі даних з офіційного сайту Європейської комісії [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://ec.europa.eu/budget/figures/index_en.cfm 

  Складна економічна ситуація у ЄС та необхідність використання 

фінансових ресурсів у кожній країні-члені ЄС для подолання економічного спаду 

призвели до фактичного зменшення розміру Загального бюджету, а відтак – і 

http://ec.europa.eu/budget/figures/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/figures/index_en.cfm
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видатків на основні напрями розвитку ЄС, що проілюстровано у таблиці 2.3. 

Найбільшого скорочення зазнали статті, які мають переважно неекономічну 

спрямованість, наприклад «Громадянство, свобода, безпека та правосуддя» та «ЄС 

як глобальний гравець», які зменшились на 30,73% та 9,33% відповідно. 

Основною метою створення Спільного бюджету є компенсація ефектів 

нерівності в процесі євроінтеграції на кожному етапі (реалізації Єдиного 

європейського Акту, ЕЕА, 1986 р.) і географічного розширення Союзу. Країни ЄС 

прагнули знайти компроміс між соціальною справедливістю й економічним 

зростанням. Характерно, що після розширення ЄС координація дій країн-донорів 

значно ослабла. Кількість країн-реципієнтів виросла, а склад основної групи 

донорів практично не змінився, що обумовило додатковий тиск на бюджет ЄС. 

 

Таблиця 2.3 

Багаторічна фінансова програма 2014-2020, млрд. євро у цінах 2011 року 

Стаття 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2014-

2020 

1. Всеохоплююче 

Зростання 
60,28 61,73 62,77 64,24 65,53 67,21 69,00 450,76 

1a: 

Конкурентоспроможність 

для зростання  

15,61 16,32 16,73 17,69 18,49 19,70 21,08 125,61 

1b: економічна, соціальна 

та територіальна єдність 
44,68 45,40 45,05 46,55 47,04 47,51 47,93 325,15 

2. Стійке зростання: 

природні ресурси 
55,88 55,06 54,26 53,45 52,47 51,50 50,56 373,18 

пов'язанні з ринком 

видатки та пряма допомога 
41,59 40,99 40,42 39,84 39,08 38,36 37,61 277,85 

3. Безпека та громадянство 2,05 2,08 2,15 2,23 2,31 2,39 2,47 15,69 

4. Глобальна Європа 7,85 8,08 8,28 8,38 8,55 8,76 8,79 58,70 

5. Адміністрування 8,22 8,39 8,59 8,81 9,01 9,21 9,42 61,63 

видатки 

адміністративних 

інститутів 

6,65 6,79 6,96 7,11 7,28 7,43 7,59 49,80 

Компенсації 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 

Загалом 134,32 135,33 136,06 137,10 137,87 139,08 140,24 959,99 

% від ВНД 1,03% 1,02% 1,00% 1,00% 0,99% 0,98% 0,98% 1,00% 

Джерело: складено автором на основі даних з офіційного сайту Європейської комісії [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/budget/figures/index_en.cfm 

 У 2010 році Європейська Рада схвалила стратегію Європа 2020, яка стала 

основою для розробки та ухвалення БФП 2014-2020. Стратегію Європа 2020 є чи 

не єдиним документом, я якому офіційно перелічені цілі ЄС, які лежать в основі 

національних інтересів країн-членів ЄС, адже національні цілі – це конкретні чітко 

сформульовані, обґрунтовані, амбіційні, але в той же час досяжні цілі, які держава 

http://ec.europa.eu/budget/figures/index_en.cfm
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ставить перед собою заради захисту національних інтересів. Таким чином, у 

відповідності зі стратегією Європа 2020 національні інтереси стали основою 

стратегічного планування цього інтеграційного угруповання. Стратегія соціально-

економічного розвитку Євросоюзу на період до 2020 року покликана зробити його 

економічно потужнішим, а громадян — заможнішими. «Наші зусилля мають бути 

більше сфокусованими на розвиток конкурентоспроможності ЄС, продуктивності, 

потенціалу до зростання та економічного зближення. Нова стратегія 

концентрується на ключових сферах, щодо яких потрібно діяти: знання та 

інновації, більш стала економіка, вища зайнятість та соціальне залучення», — 

йдеться у висновках Європейської Ради [254]. Основною метою стратегії є 

створення умов для розвитку більш конкурентоспроможної економіки з вищим 

рівнем зайнятості. Пріоритетні напрями стратегії ЄС: 

1) розумне зростання. Зростання в ЄС має базуватися на знаннях та інноваціях; 

2) соціальне залучення та зайнятість. Особливо важливим ЄС вбачає підготовку 

висококваліфікованих працівників;  

3) стале зростання. Розвиток «зелених» технологій та конкурентної економіки. 

Важливим є скорочення імпорту газу й нафти, на цьому до 2020 року можна 

заощадити 60 млрд. євро. ЄС планує підвищувати енергоефективність. Звісно, 

стратегія містить плани щодо подальшої боротьби зі змінами клімату. 

 Стратегія Європа-2020, яка стала основою БФП 2014-2020, готувалась у 

період, коли уряди країн ЄС активно проводили політику консолідації 

національних бюджетів, оскільки незважаючи на хороші показники Єврозони у 

цілому, дефіцити державного бюджету деяких країн протягом першої декади ХХІ 

ст. досягли загрозливих розмірів задовго до 2007 року, коли почалася світова 

фінансова криза у Європі. Наприклад, показники дефіциту державного бюджету 

Греції перевищували ліміт в 3% майже щороку, при чому в деяких роках таке 

перевищення було суттєвим (наприклад, у 2004 році дефіцит склав 7,5% від ВВП). 

Португалія перевищувала дефіцит чотири рази, найбільшим з яких був дефіцит у 

розмірі 6,1% ВВП у 2005 році. В основних економіках ЄС навпаки дефіцити 

державного бюджету були поширені, але їх розмір був меншим. Німеччина, 

Франція та Італія перевищили Маастрихтський ліміт декілька разів за цей період, 

однак дефіцити державного сектора в середньому за період складали 2,1%, 2,6% і 

2,7% від ВВП відповідно. Найвищі показники дефіциту були зафіксовані на рівні 

4% від ВВП у Німеччині в 2003 році, 4,1% у Франції в 2003 році та 4,3% в Італії в 
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2005 році. Отже, Маастрихтські критерії порушувались систематично більшістю 

країн зони євро, але здебільшого санкції за таке перевищення не застосовувались. 

 

Рис. 2.10. Динаміка дефіцитів бюджету деяких країн ЄС 
Джерело: офіційний сайт Євростату 

 Країни, що приєднались до ЄС 2004 року значно зменшили дефіцити 

бюджетів та показники інфляції в той час, коли члени зони євро у 1999-2000 році 

втратили нагоду покращити свої відповідні показники, що не дозволило створити 

запас міцності напередодні економічного спаду, який мав місце у 2001 році. Вже у 

2003 році шість з дванадцяти держав-членів зони євро перевищили 3% дефіциту 

бюджету, що не зустріло належної реакції органів ЕМС. Таким чином, виникла 

ситуація фактичного ігнорування членами ЄС виконання Маастрихтських 

критеріїв, що поставило під сумнів збалансованість всієї економічної системи ЄС. 

Поточний рахунок платіжного балансу є відображенням цих тенденцій. В 

периферійних економіках поточний рахунок платіжного балансу здебільшого став 

дефіцитним, особливо після 2003 року. У 2007 році дефіцити поточного рахунку 

стали відчутними: в Греції 14% ВВП, в Іспанії 10%, в Португалії 9% та Ірландії 

5%. При цьому в Італії та Франції спостерігалась подібна тенденція, але відповідні 

показники були кращими -  2% і 1 % ВВП відповідно. Німеччина ж демонструвала 

швидке збільшення профіциту рахунку поточних операцій за період, досягнувши 

майже 8 % ВВП у 2007 році.  

 

Рис. 2.11  Поточний рахунок платіжного балансу деяких країн ЄС 
Джерело: на основі даних з офіційного сайту Євростату [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 
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 У таблиці 2.4 наведені результати досліджень програм консолідації 

бюджету деяких країн ЄС. 

З метою порівняння програм з економії коштів національних бюджетів було 

розраховано їх розмір по відношенню до ВВП відповідної країни. У той час, як 

Румунія прийняла пакет заходів на загальну суму майже 14% ВВП, Німеччина 

здійснила заходи економії на суму лише 3,3% ВВП. У річному вираженні ефект 

від румунської програми складав близько 7% ВВП на рік, за нею слідує Латвія з 

5,7% та Греція з 3% ВВП. Великобританія та Німеччина за цим показником 

опинились у нижній частині списку з 2% та 0,8% відповідно. Такі відмінності 

можуть бути пояснені складністю проблем, з якими зіштовхнулись різні країни 

ЄС. Економіка Німеччини демонструє швидке відновлення та зменшення боргу по 

відношенню до ВВП. В цей же час такі країни, як Греція та Румунія, з метою 

стабілізації економічної ситуації були змушені вдатися до додаткових запозичень, 

які вони отримали з чітко обумовленими умовами, які вимагали конкретні заходи 

економії коштів національних бюджетів та плани структурних реформ. Тим не 

менш, наприклад, уряду Ісландії, загальний пакет заходів якої склав 12% ВВП, 

вдалося спланувати свої дії таким чином, що консолідація бюджету відбувалась 

поступово протягом 5 років, тим самим склавши лише 2,4% від ВВП на рік. 

Таблиця 2.4 

Програма з консолідації бюджету деяких країн ЄС 

Програма з 

консолідації 
Німеччина   Естонія Греція   Великобританія  Латвія Румунія   Ісландія 

% від ВВП 3,3 8,5 10,5 7,2 11,7 13,9 12,0 

% від ВВП на рік 0,8 2–3 3,0 1,8–2 5,7 7,0 2,4 

млрд, національна 

валюта  

80 € 

 2010–14 

85 €  

2010–

13 

24 € 

2010–

13 

н.д. 

2010–12/13 

1,5 

LVL 

2009–

10 

74,6 Lei 

2009–10 

179 ISK 

2009–13 

% від програми консолідації 

1. Зростання 

доходів 
33,0 41,2 42,9 31,0 45,0 15,0 36,0 

– Податки на 

доходи підприємств 
7,5 –1,6 8,5 –8.5 –2.4 - 1,4 

– Податки на 

доходи фізичних 

осіб 

- - - –11.56 9,6 - 32,3 

– ПДВ - 11,4 23,4 44,9 27,3 10,0 4,6 

2. Витрати 52,0 58,8 57,1 69,0 55,0 85,0 64,0 

– Соціальний захист 34,0 5,4 н.д. 21,9 14,8 н.д. 15,6 

Джерело: Arne Heise, H.Lierse, Budget Consolidation and the European Social Model: The Effects of European 
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Austerity Programmes on Social Security Systems, Friedrich-Ebert-Stiftung International Policy Analysis 2011 

 Таблиця 2.4 також свідчить, що більшість країн віддавали перевагу 

скороченню видатків бюджету, а не збільшенню дохідної частини за рахунок 

підвищення податків. Існує багато досліджень, які свідчать, що саме такий підхід 

має більший вплив. Тим не менш, переважна більшість країн вдавалися і до 

підвищення доходів національних бюджетів, адже лише зменшенням витрат 

необхідних результатів досягти було складно. 

 Іншим аспектом національних програм консолідації бюджетів є ступінь 

використання податків. Так, майже половина програм консолідації Латвії та Греції 

досягались за допомогою податкових важелів наповнення бюджетів в той час, 

коли у Румунії відповідний показник склав лише близько 15%. Поясненням таких 

відмінностей може бути структура дохідної частини бюджетів цих країн. 

Наприклад, доходи від податків у Латвії складають 28,6% ВВП, що суттєво 

менше, ніж у середньому в ЄС, в якому податки формують 39,2%. У Греції ж існує 

багато виключень із бази оподаткування, тому ціллю уряду було розширення бази 

оподаткування через відміну виключень, а відтак і спрощення податкового 

законодавства.  

 У Німеччині близько 30% заходів консолідації стосувалися реформи 

соціальної сфери, а у Великобританії цей показник ледь складав 20%. Натомість, в 

Іспанії зменшення видатків на соціальний захист склали близько 15%, а у Латвії та 

Ісландії – лише 15% та 10% відповідно. Зокрема, Ісландія вдалася до пенсійної 

реформи та в цілому погіршила соціальний захист пенсіонерів. На противагу 

пенсійній реформі, система охороно здоров’я зазнала змін у всіх без винятку країн, 

що аналізувались з точки зору збільшення внесків застрахованих осіб та 

зменшення покриття суми видатків на лікування, що компенсується державою. 

Так, у Румунії у цілому державні пільги та інші види державної допомоги були 

зменшені на 15%; у Німеччині були скасовані пільги батьків особи, яка має 

медичне страхування; у Великобританії була відмінена допомога на оренду 

нерухомості, на яку мали право певні категорії населення; у Латвії батьківські та 

дитячі пільги, а також допомога за інвалідністю та по безробіттю були суттєво 

зменшені. 

Іншим вартим аналізу аспектом програм бюджетної консолідації є те, що 

більшість країн робить акцент на категоріях населення з низькими доходами. Так, 

уряди Великобританії та Німеччині зменшили пільги та допомогу найбіднішим 
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верствам з метою їх заохочення до працевлаштування завдяки збільшенню різниці 

між мінімальною заробітною платою та розміром державної допомоги. Такі як 

прийнято називати в економічній літературі «регресивні» заходи щодо пере 

розподілення державної допомоги на користь більш заможних верств населення, 

мали місце у Румунії, Іспанії та Латвії. Натомість, протилежним шляхом пішли 

Греція та Ісландія, які намагаються підвищити дохідну частину бюджету за 

рахунок податків на розкіш чи збільшення оподаткування високорентабельного 

бізнесу. Наприклад, Великобританія ввела банківський збір, але при цьому 

зменшила корпоративний податок. 

Таблиця 2.5 свідчить, що з метою боротьби з фінансовою кризою уряди 

переважної кількості країн вдалися до закриття вакансій та замороження 

заробітних плат працівників державного сектору економіки.  

Таблиця 2.5 

Програма з консолідації бюджету деяких країн ЄС 
  BE DE EE ES FR HU IE IS IT LT NL SI UK 

Заходи щодо витратної частини 

Операційні заходи  

Замороження нових робочих 
місць 

+ + + + + + + + + - + + н.д 

Зменшення заробітних плат - - + + - + + н.д н.д + - + н.д 

Замороження зароб./плат - - + + + + + + + + + + + 

Звільнення працівників + + + + + + + н.д + + + + + 

Реорганізація - + + + + + + + н.д + + + + 

Покращення ефективності + + н.д н.д + н.д + н.д н.д + + + + 

Програмні заходи 

Здоров'я + - + + + + + + + + + + + 

Освіта н.д - - + + + + н.д н.д + + + + 

Пенсії + + + + - + + н.д + + + + + 

Бнзробіття - + + + - н.д + + н.д + + + + 

Інші соціальні напрями + + + + + + + + + + + + + 

Інфраструктура + - н.д + + н.д + + н.д н.д н.д + н.д 

Зменшення інвестицій + - н.д н.д - н.д + н.д н.д н.д + + н.д 

Заходи щодо дохідної частини 

ПДВ - - + + + н.д + + + + н.д + + 

Податки на спживання 
(алкоголь, табак, енергія) 

+ + + + + н.д + + н.д + + + + 

Дохідний податок + - + + + н.д + + н.д н.д + + + 

Корпоративний податок - - н.д н.д + н.д - + н.д + + н.д н.д 

Нефіскальні доходи + + н.д н.д н.д н.д + н.д н.д + н.д н.д н.д 

 Джерело:  Walter Kickert, Tiina Randma-Liiv, Riin Savi Fiscal Consolidation In Europe: A Comparative 

Analysis, COCOPS Trend Report, 2013 

При цьому, у деяких країнах такі періоди були чітко обумовленими, 
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наприклад, у Великобританії період замороження заробітних плат складав 2 роки. 

В інших країнах, тривалість таких заходів залежала від досягнення певних 

цільових критеріїв економії. В тих країнах, в яких ефекту від замороження 

заробітних плат не було достатньо, уряди вживали більш радикальні заходи щодо 

зменшення заробітних плат державних службовців. Деякі країни, як наприклад, 

Ірландія, Італія та Угорщина були змушені вдатися до таких непопулярних 

заходів, оскільки вони були умовою отримання фінансової підтримки від МВФ. В 

цей же час такі країни, як Латвія та Естонія вдалися до зменшення заробітних плат 

без зовнішнього тиску, оскільки прагнули провести швидке відновлення своїх 

економік. Натомість, уряд Німеччини був обмежений щодо використання таких 

заходів, оскільки законодавче регулювання цієї країни прямо забороняло такі дії. 

Зменшення кількості державних службовців мало місце також у більшості 

країн ЄС, але характер таких заходів уряду за інтенсивністю дуже сильно 

відрізнявся. Наприклад, у Литві відбулось зменшення кількості зайнятих у 

державному секторі працівників на 11% ще на початку процесу бюджетної 

консолідації тоді, коли у Франції та Іспанії ці заходи відбувались поступово. У 

Франції на місце двох державних службовців, які йшли на пенсію, виділялась 

лише одна вакансія, а у Іспанії було звільнено приблизно 10% службовців 

протягом 2011-2013 років. В основному скорочення державних службовців 

відбувалось за допомогою реструктуризації апарату державного управління через 

об'єднання чи ліквідацію державних установ та організацій, які виконували схожі 

чи пов'язані функції, що у підсумку сприяло не лише зменшенню державних 

видатків, а й підвищенню їх ефективності. 

 Найменш популярним заходом бюджетної консолідації виявилось 

підвищення операційної ефективності за допомогою зменшення витрат канцелярії, 

відмови від певного програмного забезпечення, використання більш ефективного 

обладнання, енергозберігаючих технологій, тощо. Така програма підвищення 

ефективності була розроблена та реалізована у Великобританії та значно у 

меншому масштабі у Литві.  

 У багатьох країнах ЄС застосовувались заходи зменшення державних 

витрат на пенсійне забезпечення. Так, у Бельгії, Естонії, Нідерландах та 

Великобританії з метою досягнення бажаного ефекту консолідації був підвищений 

пенсійний вік. У Франції та Бельгії пенсії були знижені за рахунок відмови від 

преваг у пенсійному забезпечені, яке отримували державні службовці у порівнянні 
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з недержавним сектором економіки з точки зору менших відсотків від заробітної 

плати, яка відраховувалась до пенсійного фонду. В Угорщині та Італії були 

застосовані більш структурні заходи реформування системи пенсійного 

забезпечення. Близько половини країн ЄС зменшили державні витрати на охорону 

здоров'я. Розмір та зміст скорочення видатків на медицину значно відрізняється в 

залежності від країни. Так, в Ірландії зменшення витрат на цей напрям соціальної 

сфери перевищило всі інші консолідаційні заходи. У Бельгії та Іспанії також 

значну роль відігравали заходи економії саме у цій сфері. У деяких країнах 

зменшення бюджетних видатків торкнулося значним чином певних сфер. 

Наприклад, бюджет оборонного сектора Литви з 2007 по 2011 рік зменшився на 

27%, а уряд Ірландії зменшив видатки на політику культури та мистецтв на 65%. В 

Іспанії заходи консолідації суттєво торкнулися освіти у коледжах та не 

університетського навчання з точки зору більшої кількості годин викладання та 

більшої кількості учнів у розрахунку на одного вчителя, а також відміни шкільних 

автобусів та безкоштовних обідів у школах. У Словенії та Великобританії були 

суттєво зменшені гранти на навчання для студентів. 

 Також значного скорочення зазнали інфраструктурні проекти у таких 

країнах, як Іспанія, Ірландія та Словенія. Наприклад, у Ірландії майже 40% 

економії видаткової частини бюджету було досягнено завдяки відмови від 

фінансування за планових інфраструктурних проектів. Ісландії вдалося заощадити 

значні кошти на утриманні доріг, а Естонія та Литва навпаки не відмовились від 

проектів інфраструктурного спрямування, оскільки левова частина видатків на них 

фінансується з фондів бюджету ЄС. 

 Щодо дохідної частини державних фінансів, то, яка правило, уряди ЄС 

віддавали перевагу збільшенню ставок існуючих податків, а не запровадженню 

нових за винятком Франції, у якій з 2007 по 2012 рік з'явилося 23 нових податки. 

Найбільш поширеним заходом було підняття непрямих податків, а саме податків 

на алкоголь, та бачні вироби та паливо (за винятком, Німеччини, Франції, 

Угорщини, Нідерландів, та Норвегії). Наприклад, у Словенії з метою досягнення 

бажаного ефекту акциз на паливо був підвищений 6 разів упродовж 2010 року. 

Також у багатьох країнах було підвищено розмір ПДВ в середньому від 1% до 3%. 

В Естонії та Литві були скасовані деякі виключення щодо сплати ПДВ. Натомість, 

у Словенії розмір ставки ПДВ був зменшений, а у Бельгії – був знижений у певних 

секторах економіки. Деякі країни запровадили нові податки та збори, наприклад, 
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Естонія та Угорщина ввели збір з послуг телекомунікації та лотереї, а Словенія – 

транспортний збір. Німеччина також ввела еко-податок на авіа квитки та на 

атомну енергетику, а Ісландія – на викиду вуглецю.  

 Податки на доходи, хоч і набагато рідше за непрямі податки, також 

застосовувались у багатьох країнах з метою консолідації бюджету. Так, вагоме 

місце серед заходів збільшення доходів бюджету цей податок посів у Ірландії, 

уряд якої значно розширив базу оподаткування. У Іспанії спочатку був збільшений 

податок на доходи лише для найзаможніших верств населення, але коди цього 

виявилось недостатньо для досягнення бажаного ефекту, то уряд збільшив ставки 

цього податку практично на всі рівні доходів громадян. Податок на доходи 

найбільш заможних громадян буди збільшені зокрема у Великобританії та 

Франції, проте податок на прибуток був зменшений у Литві з 24% до 21%. 

 На нашу думку, заслуговує уваги порівняння змін, що відбуваються у 

спільному бюджеті ЄС впродовж його узгодження. Додаток Е свідчить про 

тенденцію до зменшення витрат БФП 2007-2013 у її фінальній редакції відносно 

пропозиції ЄК на 13%. При чому найбільшого скорочення бюджет зазнає під час 

його розгляду Радою ЄС, яку формують найвищі посадовці виконавчої влади 

країн-учасниць ЄС, оскільки саме їх урядам доведеться виконувати БФП. 

*згідно пропозиції Європейської Комісії 

Рис. 2.12 Статті щодо яких відбулося посилення 

 фінансування, млрд. євро 
Джерело: складено автором на основі даних з офіційного сайту Європейської комісії [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://ec.europa.eu/budget/figures/2014/2014_en.cfm 

 Рис. 2.12 демонструє, що у випадку БФП 2014-2020 вона зазнала незначного 

скорочення, незважаючи на макроекономічну нестабільність у багатьох країнах 

ЄС. В умовах світової фінансово-економічної кризи логічним є прагнення ЄП 

http://ec.europa.eu/budget/figures/2014/2014_en.cfm
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збільшити фінансування певних статей, які стосуються забезпечення 

довгострокового зростання та конкурентоспроможності ЄС. Незважаючи на те, що 

значна частина надходжень у Спільний бюджет формується за рахунок власних 

ресурсів, їх збір в основному чітко прив'язаний до території окремих країн-членів 

ЄС. Разом з цим, існують великі відмінності у відрахуваннях та надходженнях 

коштів до спільного бюджету між країнами. Де факто, з початку 2000 року більше 

75% надходжень у бюджет ЄС забезпечують п'ять найбільших країн: ФРН, 

Франція, Великобританія, Італія та Іспанія. Розбіжності в розмірах надходжень від 

кожної із країн можна пояснити різною величиною й рівнем розвитку економік 

членів ЄС. Так, до розширення 2004 р. співвідношення донорів до реципієнтів у 

ЄС-15 було 4 до 10 (оскільки у Фінляндії був нульовий баланс). Після 

перерозподілу коштів через бюджет ЄС фінансовий тягар окремих країн не завжди 

відповідає реальному співвідношенню економічного потенціалу й соціальних 

потреб.  

 Найбільш важливий аспект трансформації національної бюджетної політики 

пов'язаний з перерозподільним бюджетним механізмом і неможливістю зберегти 

нинішній варіант соціально-ринкової моделі економіки, що став не 

конкурентоздатним в умовах глобалізації. Наступним можливим кроком після 

початку функціонування банківського союзу, який повинен забезпечити стійкість 

фінансово-економічної системи до зовнішніх шоків, є створення фіскального 

союзу. На сьогодні в політичних колах ЄС існує розуміння вигод від фіскального 

союзу, але його створення пов'язане з найбільш чутливими питаннями щодо 

соціальної політики держав-членів ЄС, тому не варто очікувати рішучих кроків до 

фіскальної консолідації в найближчому майбутньому. 

 Отже, під час розвитку бюджетної системи ЄС велику роль відігравала 

політична доцільність, яка інколи переважувала економічний чинник, тим самим 

призвівши до складної та непрозорої системи формування дохідної та видаткової 

частин спільного бюджету ЄС з великою кількістю виключень, яка не враховує 

поточну економічну ситуацію в країнах – членах, що суперечить національним 

економічним інтересам багатьох країн ЄС. Проте, середньостроковий горизонт 

планування бюджету ЄС, який закріплює пріоритетні напрями розвитку ЄС на 

7 років та забезпечує спадковість щорічних бюджетів ЄС, дозволив з одного боку 

віднайти компроміс щодо реформування спільного бюджету ЄС, яке б сприяло 

більш повній реалізації національних інтересів країн ЄС, а з іншого боку 
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підштовхнув уряди країн ЄС до більш прагматичної економічної політики, 

спрямованої на підвищення конкурентоспроможності. Так, монолітна позиція ЄС, 

як наднаціонального інтеграційного угруповання, сприяла проведенню бюджетної 

консолідації країнами ЄС з метою подолання бюджетних дефіцитів та зменшення 

надмірної заборгованості, що відповідає національним інтересам як самого ЄС, 

так і його країн-членів. Світова фінансова криза виявила слабкі сторони 

інтеграційної моделі ЄС насамперед у фінансовій сфері, яка виконує роль 

фундамента цього угруповання, тому питання вдосконалення структури 

фінансової стабільності стало приорітетним з точки зору реалізації економічного 

інтересу ЄС.  

2.3 Інституційна структура фінансової стабільності в Європі 

 

Аналіз інституційних змін та порівняння функцій і повноважень 

наднаціональних органів фінансового нагляду ЄС є надзвичайно актуальним для 

усвідомлення тенденцій сучасного розвитку ЄС та майбутнього євро. Складна 

фінансова та економічна ситуація, яка виникла в економіках країн-членів ЄС 

внаслідок світової фінансово-економічної кризи, у 2008-2010 рр. стала 

каталізатором не лише обговорення можливих реформ, а й - до створення нових 

інститутів фінансового нагляду та контролю у ЄС і зокрема, посилення санкцій за 

порушення вимог Пакту стабільності та зростання. З одного боку, очевидною є 

необхідність більшої інтеграції у фіскальній та монетарній сферах, без якої 

досягнення стійкої фінансової стабільності є маловірогідним. З іншого боку, 

основною перешкодою до подальшої передачі частини національних повноважень 

на наднаціональний рівень виступають національні економічні інтереси країн-

членів ЄС, які не є однаковими. Більше того, політичні кола та уряди країн ЄС 

позбуваються частини інструментарію та у цілому гнучкості прийняття рішень 

щодо проведення соціально-економічної політики, яка прямо впливає на 

електоральні вподобання громадян ЄС. 

 В Європейському Союзі світова фінансово-економічна криза мала декілька 

чітких форм прояву: фіскальна криза (країни Південної Європи, зокрема Греції та 

Ірландії), криза рефінансування банків та криза їх надійності (вперше проявилися в 

Ірландії, пізніше в Іспанії та Португалії) та криза конкурентоспроможності 

(тривалі дефіцити торгових балансів багатьох країн ЄС). Проте, насправді, перелік 

проблем, з якими зіштовхнувся ЄС є набагато ширшим: зростаюча недовіра 
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суб'єктів економіки до євро, зростання безробіття (особливо серед молоді), 

сумнівна ефективність та легітимність деяких нових процедур та інструментів, 

покликаних подолати наслідки кризи, тощо. Внаслідок цих проблем серед 

громадян ЄС та науковців постало питання щодо спроможності європейських 

інститутів подолати сучасні економічні виклики, відстоювати економічні інтереси 

ЄС як інтеграційного угруповання та країн-членів ЄС.  

Науковий дискурс, який виник у результаті аналізу чинників фінансово-

економічної нестабільності в ЄС та факторів, що впливають на реалізацію 

національних економічних інтересів країн ЄС, призвів до однозначного висновку, 

що сучасна структура забезпечення фінансово-економічної стабільності в ЄС має 

системні недоліки, а від успіху їх усунення залежить майбутнє ЄС. На думку 

колишнього міністра зайнятості Португалії Марії Жоао Родрігес, яка відома ще як 

«матір» Лісабонської стратегії, аналіз архітектоніки забезпечення фінансово-

економічної стабільності в ЄС має бути мультирівневим та багатовимірним. В 

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

інтересу ЄС на перший план виходить структура взаємодії як національних 

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

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

реалізації національних економічних інтересів країн-членів ЄС за 

трансверсальним типом:  

 національний рівень: взаємодія монетарної та бюджетної політик у тому числі 

під призмою асиметричного впливу монетарної політики та дворівневої 

структури спільного бюджету ЄС; 

 європейський (комунітарний) рівень: архітектоніка взаємодії ЄРСР, ЄСФН, 

ЄФФС, ЄЦБ, Європейського парламенту, Європейської Ради та Європейської 

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

влади, що віднаходить своє відображення у логіці функціонування ЕМС, 

Європейського фіскального союзу та Європейського банківського союзу – 

площина секторальної взаємодії; 

 міжнародний рівень: взаємодія європейської системи фінансової стабільності з 

міжнародними фінансовими інститутами (зокрема роль МВФ та Базельського 

комітету з банківського нагляду продемонстрована на прикладі Грецької кризи 

суверенного боргу та ступеню узгодження положень Базелю ІІІ з вимогами 

європейського законодавства). 
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Багатовимірність дослідження означає аналіз основних сфер політики ЄС: у 

цілому фінансової, грошово-кредитної, бюджетно-податкової, структурної та 

політичної [328]. За останні два роки було вжито ряд заходів щодо поглиблення 

інтеграції з метою підвищення стабільності фінансової системи ЄС. У результаті 

активного пошуку нової архітектоніки фінансової стабільності в ЄС були 

напрацьовані такі її елементи: 

1. Фінансова стабільність:  

 створення нової структури фінансового нагляду (Європейська система 

фінансових наглядачів) та регулярні стрес тести на стійкість для банків;  

 механізми санації фінансової системи краї-членів ЄС в контексті кризи 

суверенної заборгованості (ЄФФС та ЄСМ); 

 нове фінансове законодавство щодо вимог до достатності капіталу фінансових 

установ, нові регулюючі документи діяльності хедж фондів, взаємних фондів, 

ринку деривативів та бонусів топ-менеджменту фінансових установ; 

 нові повноваження ЄЦБ; 

2. Фіскальна дисципліна: 

 зобов'язання збалансувати національні бюджети; 

 акцент на загальному боргу держави, а не на дефіциті бюджету; 

 більш автоматичні та рішучі санкції; 

 більш суворий моніторинг фінансів країн-членів ЄС; 

 зобов'язання національних урядів щодо зменшення видатків бюджету та 

проведення структурних реформ;  

3. Зростання (Стратегія Європа-2020): 

 зобов'язання щодо намагань досягти більш сталого, дружнього до 

навколишнього середовища та всеохоплюючого зростання; 

 провідна роль ЄС щодо ініціатив у цьому напрямі; 

 національні програми реформ; 

 моніторинг та рекомендації країнам-членам; 

4. Макроекономічні дисбаланси: 

 моніторинг зовнішніх та внутрішніх економічних дисбалансів (створення 

Європейської Ради з системних ризиків); 

5. Управління (також див. додаток В): 

 реорганізація щорічного циклу підготовки національних бюджетів та 
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національних програм реформування під координацією ЄС;  

 регулярні саміти Єврозони на вищому рівні за участі Президента, президента 

ЄК та президента Єврогрупи; 

 більш систематична координація ЄС з міжнародними партнерами (МВФ, 

Базельській комітет, G-20). 

З 2008 року ЄК розпочала активну роботу з напрацювання пропозицій щодо 

необхідних реформ фінансового сектору, запропонувавши таким чином у 

результаті близько 30 ініціатив та пропозицій. Метою запропонованих змін було 

подолання фрагментації єдиного ринку кредитування в ЄС внаслідок порушення 

трансмісійного механізму грошово-кредитної політики. Відновлення основної 

функції банківської системи, а саме кредитування реального сектору економіки, 

мало стати основою економічного відновлення економіки ЄС.  Проте, внаслідок 

банкрутства деяких банків, виник зв'язок між великими, або як ще їх називають 

«системними» банками та національними бюджетами, а відповідно і суверенними 

боргами. Відповідно, макроекономічна стабільність країн ЄС залежала від 

стійкості банківської системи, яку необхідно було підвищувати. 22 вересня 2010 р. 

на сесії Європарламенту у Страсбурзі було схвалено відповідні проекти 

нормативних актів. Зазначена структура включає Європейську Раду з системних 

ризиків (ЄРСР) та Європейську систему фінансових наглядачів (ЄСФН).  
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Рис. 2.13 Механізм взаємодії органів ЄС  
Джерело: Review of the New European System of Financial Supervision, Luxembourg: Policy Department A:Economic And 

Scientific Policy, Directorate General for Internal Policies, European Parliament, 2013 p.43 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507446/IPOL-

ECON_ET%282013%29507446_EN.pdf 

 До компетенції Європейської Ради з системних ризиків віднесено загальний 

макрофінансовий моніторинг стану фінансової системи ЄС, попередження 

Європейської Комісії про ознаки потенційних кризових явищ та підготовка 

рекомендацій щодо усунення подібних ризиків. ЄРСР покликаний: 

- збирати та аналізувати всю важливу інформацію для моніторингу та оцінки 

потенційних загроз для фінансової стабільності, які є результатом 

макроекономічного розвитку та розвитку фінансової системи в цілому; 

- проводити моніторинг та визначати найбільш пріоритетні ризики; 

- попереджувати про можливі ризики, які є істотними; 

- за необхідності надавати рекомендації щодо заходів, які мають бути вжиті в 

якості реакції на ідентифіковані ризики; 

- продовжувати моніторинг певних попереджень та рекомендацій; 

- ефективно співпрацювати з Міжнародним Валютним Фондом, Радою Фінансової 

Стабільності та третіми країнами.  

 Європейська система фінансових наглядачів, що складається із 

національних фінансових регуляторів країн-членів ЄЄ та трьох нових 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507446/IPOL-ECON_ET%282013%29507446_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507446/IPOL-ECON_ET%282013%29507446_EN.pdf
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європейських наглядових агенцій, створених шляхом трансформації вже існуючих 

профільних європейських організацій – Європейського комітету страхового та 

пенсійного нагляду (ЄКСПН), Європейського комітету банківського нагляду 

(ЄКБН) та Європейського комітету регуляторів цінних паперів (ЄКРЦП). 

Європейський комітет страхового та пенсійного нагляду замінив Комітет 

європейського страхування та нагляду за професійними пенсійними виплатами. 

Новій комітет на відміну від попереднього має право приймати обов'язкові до 

виконання директиви, рекомендації, технічні стандарти. Також ЄКСПН 

покликаний забезпечити належне виконання Європейського законодавства та 

розв'язувати суперечки між національними інституціями нагляду. 

 Європейський комітет банківського нагляду замінив Комітет Європейських 

банківських наглядачів та також отримав більш широкі повноваження, ніж його 

попередник. ЄКБН має право встановлювати технічні стандарти, вирішувати 

суперечки між національними органами нагляду та забезпечувати єдину практику 

функціонування та нагляду за банківською діяльністю в ЄС [283]. 

До основних функцій Європейської системи фінансових наглядачів відносяться: 

- встановлення єдиних гармонізованих правил щодо ліцензування та нагляду за 

фінансовими інститутами; 

- забезпечення цілісності застосування європейських правил, включаючи 

питання: посередництва та врегулювання можливих розбіжностей між 

національними органами нагляду;  

- гарантування щодо застосування національними органами нагляду спільного 

законодавства; 

- встановлення спільного підходу до нагляду та цілісної наглядової практики; 

- безпосередній нагляд за окремими надєвропейськими інститутами, які 

регулюються на рівні ЄС (наприклад, агентства кредитних рейтингів); 

- гарантування скоординованих дій на кризову ситуацію із можливістю 

прийняття рішення надзвичайного характеру; 

- акумулювання “мікропруденційної” інформації [340]. 

 На міжнародному рівні взаємодії ЄКБН відіграє ключову роль у 

впровадженні положень Базелю ІІІ у ЄС. ЄКБН не лише виконує роль радника з 

технічних питань під час розробки відповідного законодавства, а й наділений 

повноваженнями ухвалювати обов'язкові для виконання технічні стандарти, 

директиви та доповіді з відповідних питань. У 2013 р. з метою посилення якості 
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регулювання банківського сектору ЄС ухвалив пакет законів, який у тому числі 

спрямований на виконання угоди Базелю ІІІ у рамках ЄС. Новий пакет законів 

змінив Директиви щодо достатності капіталу (2006/48 та 2006/49) на Директиву та 

Регламент. Регламент включає обов'язкові деталізовані вимоги для кредитних та 

інвестиційних інституцій, які почали діяти відразу, а нова Директива регулює 

питання, які мають бути транспоновані у національне законодавство країнами-

членами таким чином, щоб враховувати специфіку відповідної країни. Пакет 

почав діяти з 2014 р., але деякі його положення мають бути введені з 2015 до 

2019 р. Він застосовується до всіх банків, які функціонують в межах ЄС. Варто 

відзначити, що до моменту введення в дію цього пакету, регуляторні вимоги до 

банків містились у національному законодавстві країн-членів ЄС, а тому суттєво 

відрізнялись в залежності від країни. У грудні 2014 р. Базельський комітет з 

банківського нагляду опублікував доповідь щодо виконання положень Безелю ІІІ 

Європейським Союзом та США. Висновок цієї доповіді – негативний для ЄС, 

тобто ЄС не у повному обсязі виконує положення Безелю ІІІ. Існують дві основні 

проблеми виконання положень Безелю ІІІ Європейським Союзом. По-перше, 

проблемою є використання середнього зваженого ризику рівного нулю до 

суверенних позичальників ЄС, а також використання зменшених показників 

ризику до позичок середніх та малих підприємств. По-друге, чинне законодавство 

ЄС звільняє від додаткового платежу за ризик контрагента, певні операції банків з 

деривативами, коли контрагентом виступають державні установи та деякі 

нефінансові корпоративні організації. Крім цього, ЄС намагається застосовувати 

однакові вимоги до всіх банків в той час, коли Безель ІІІ вимагає застосування 

підвищенних вимог лише до найбільших системно важливих банків, що з точки 

зору фінансової стабільності скоріше добре, ніж погано. Проте, існують і недоліки 

небажання ЄС застосовувати положення Безелю ІІІ у повному обсязі: 

 завищені вимоги до банків: регуляторні вимоги до капіталу банків є вищими, 

ніж вони були б у разі послідовного застосування правил Безелю ІІІ. Нещодавно 

ЄКБН оприлюднив результати стресс тесту 130 найбільших банків ЄС, 

зазначавши у доповіді, що показники достатності капіталу повністю 

відповідають вимогам Безелю ІІІ. Проте, ці показники Безелю ІІІ необхідно 

досягнути аж у 2016 р.; 

 зменшення впливу ЄС у сфері фінансів: відмова від повного виконання вимог 

Безелю ІІІ суттєво зменшуєє вплив ЄС у Базельському комітеті та інших 
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міжнародних органів, що встановлюють міжнародні стандарти у сфері фінансів; 

 ризик відмови від положень Безелю ІІІ: ЄС історично виконував лідерські 

функції щодо запровадження найбільш суворих правил, покликаних 

гарантувати стабільність фінансової сфери у світі, а тому відмова такого 

значного гравця, як ЄС ставить під сумнів легітимність Безелю ІІІ.  

Зазначені проблеми невиконання Безелю ІІІ у повному обсязі скоріше за все 

приведуть ЄС в особі ЄЦБ, який з листопада 2014 р. отримав широкі 

повноваження щодо нагляду над банками ЄС, виправити положення чинного 

регулювання з метою повної відповідності вимогам Безелю ІІІ, про що свідчить 

заява ЄС у відповідь на доповідь Базельського комітету.  

ЄКРЦП замінив Європейську Комісію регуляторів цінних паперів і отримав 

повноваження ухвалювати обов'язкові до виконання рішення щодо окремих 

фінансових інституцій. ЄКРЦП має право запросити інформацію та почати 

розслідування щодо поведінки на фінансових ринках, розробляти технічні 

стандарти, розслідувати дії рейтингових агенцій, ухвалювати обов'язкові до 

виконання рішення як щодо національних органів з нагляду країн-членів ЄС, так і 

щодо окремих фінансових організацій.  

 Довгий час в ЄС конкурували декілька підходів щодо розподілу 

повноважень на національному та наднаціональному рівнях. Згідно першого 

підходу ЄС повинен втручатися й допомагати країнам, що потрапили у скрутне 

фінансове становище, але ця точка зору припускає, що всі держави твердо 

дотримуються базових економічних цінностей ЄС - фінансової розсудливості й 

ринкових реформ. За логікою цього підходу, проблеми можуть виникнути лише 

через несподівані потрясіння, тимчасові місцеві політичні труднощі, чи 

нераціональні ринки. Альтернативна точка зору - більш прагматична. Вихідною 

умовою цієї точки зору є те, що держави залишаються суверенними одиницями й 

можуть не застосовувати необхідну програму економічного регулювання. Ця 

точка зору втілена в пропозиції «ніякої допомоги» у документах про створенню 

євро, що означає, що кожна країна є відповідальною лише за свій державний борг. 

У цьому випадку допускається дефолт члена ЕМС, якщо країна, що має до нього 

відношення, порушує базові принципи обігу єдиної валюти.  

 В результаті такого дискурсу у березні 2010 року міністри фінансів 

Євросоюзу ухвалили рішення щодо створенні європейського фонду фінансової 

стабільності (ЄФФС), який з часом досяг розміру в € 780 млрд.  [262]. Таким 
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чином, структура допомоги торкнулася одного з основних принципів 

Європейського валютного союзу, відповідно до якого кожна держава-член ЄС 

сама відповідає за свою фінансову політику та борги, був дефакто скасований. 

Замість цього сьогодні в Єврозоні панує принцип солідарної відповідальності, що 

порушує статтю 125 Договору про функціонування ЄС (Стаття 125: “(1) Євросоюз 

не несе відповідальності за боргові зобов'язання центральних урядів країн-членів і 

не надає допомогу в погашенні подібних боргових зобов'язань. Країна-член не 

відповідає за боргові зобов'язання центрального уряду іншої країни-члена й не 

надає допомогу в погашенні подібних боргових зобов'язань.”).  

У 2009 р. відношення державного боргу до ВВП Греції досяг 127%, а у 

2010 р. – 146%. Відповідно рейтингові агентства погіршили рейтинг державних 

облігацій до спекулятивного, що означало неможливість залучення додаткового 

фінансування, а відтак і неможливості перекредитування. У квітні 2010 р. ЄС і 

МВФ вирішили виділити Греції €45 млрд. Євросоюз планував надати кредит у 

розмірі 30 млрд. євро строком на три роки по ставці 5% річних, а 15 млрд. євро, що 

залишилися, Греція повинна була одержати від МВФ. Однак з урахуванням 

фінансової ситуації, що різко погіршилася, виявилося, що цих коштів недостатньо, 

тому 2 травня 2010 р. міністри фінансів країн ЄС затвердили пакет допомоги 

Афінам у розмірі €110 млрд., з яких €80 млрд. повинні були надати держави зони 

євро, інші €30 млрд. - МВФ. Пакет допомоги був розрахований на три роки. Крім 

цього, приватні власники державних облігації Греції погодились на зміну дати 

погашення їх номіналу, зменшення відсоткової ставки та списання 53,5% боргу.  

Проте, фінансове становище Греції ще більше погіршилось, тому у березні 2012 р. 

було прийнято рішення про виділення додаткових €130 млрд. у 2012-2014 р. Якщо 

перший пакет допомоги ґрунтувався на двосторонніх угодах, то другий – на основі 

ЄФФС (Див. таблицю з діючим планом фінансової допомоги Греції у Додатку С). 

У січні 2015 р. у Греції мали місце позачергові парламентські вибори, перемогу на 

яких здобула партія Суріза, яка і сформувала уряд. Незважаючи на передвиборні 

обіцянки відмовитись від програми співробітництва з ЄС та МВФ, Прем'єр-міністр 

Греції А. Тсіпрас домігся переносу виплати частини боргу з лютого на травень 

2015 р., тим самим підтвердивши зобов'язання нової влади виконувати діючу 

програму. 

Таблиця 2.6 

Погашення боргу Грецією у 2015 році, млрд. € 
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Погашення ЄФФС МВФ Разом 

Березень 2015 - 1,4 1,4 

Червень 2015 - 1,4 1,4 

Липень 2015 3,5 - 3,5 

Серпень 2015 3,2 - 3,2 

Вересень 2015 - 1,4 1,4 

Грудень 2015 - 1,4 1,4 

Після 2015 21,4 21,4 

Джерело: дані з офіційног сайту Європейської Комісії [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm 

 Очевидно, що у разі відсутності допомоги ЄС та МВФ, яка з 2010 р. склала 

понад €250 млрд, уряду Греції навряд чи вдалося б запозичити такі кошти на 

боргових ринках світу, оскільки вартість запозичень для Греції досягала майже 

30% річних і це в умовах підтримки ЄС (див. Рис. 2.14). Однак, можливостей 

ЄФФС виявилось недостатньо для вирішення проблеми суверенних боргів. 

Позитивне рішення Конституційного Суду ФРН від 12 вересня 2012р. щодо 

Європейського стабілізаційного механізму (ЄСМ) відкрило шлях для створення 

постійного механізму допомоги країнам зони євро з метою подолання існуючої 

фінансової кризи та попередження майбутніх кризових явищ. Разом з цим, заява 

Президента Європейського центрального банку Маріо Драгі від 6 вересня 2012 р. 

щодо рішення про використання прямих фінансових операцій на вторинному 

ринку з метою допомоги країнам, які запросили допомогу у ЄФФС/ЄСМ та щодо 

яких було прийнято рішення про застосування програми макроекономічної 

стабілізації чи превентивної програми дій, які в свою чергу передбачають 

можливість прямого викупу боргових паперів цих країна на первинному ринку 

ЄФФС/ЄСМ. 
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Рис. 2.14 Довгострокова відсоткова ставка Греції, % 

Джерело: дані з офіційного сайту євростату 

8 жовтня 2012 р. Європейський стабілізаційний механізм офіційно почав 

працювати. Він покликаний замінити 2 тимчасові організації ЄФФС та Механізм 

Європейської фінансової стабільності (МЄФС). Варто відзначити, що ЄФФС та 

МЄФС не припиняють існувати, хоча вже з червня 2013 року не мають змоги 

надавати нові позики. Таким чином, ЄФФС буде адмініструвати виконання 

діючих програм допомоги Ірландії, Португалії та Греції до їх завершення, коли 

ЄФФС офіційно припинить своє існування. Разом з цим, всі нові програми та 

зокрема, ухвалена 20 червня 2012р. програма рекапіталізації іспанських банків (до 

€ 700 млрд.) перейде до повноважень ЄСМ [253]. Фонд уповноважили виконувати 

такі функції: 

- рекапіталізація фінансових установ через надання цільових позик урядам цих 

країн. Цей інструмент використовується у разі, якщо передумови кризової 

ситуації знаходяться у фінансовому секторі країни і не мають прямого зв'язку з 

фіскальною політикою чи структурними дисбалансами на рівні держави. 

надання позик у рамках програми макроекономічної стабілізації (ПМС); 

- надання превентивної програми фінансової допомоги (ПФД). Цей інструмент 

являє собою надання спеціальної кредитної лінії країні-члену ЄСМ у випадку 

раптової негайної необхідності. Така допомога надається країнам, які 

перебувають у достатньо стабільній економічній ситуації для постійного 

доступу до ринків капіталу, але існують певні ризики, які вимагають надання 

певної фінансової гарантії з метою гарантованого безперебійного доступу до 

ринків капіталу. 

- здійснення інтервенцій на первинному ринку боргових зобов'язань. Операції з 

купівлі облігацій на первинному ринку можуть застосовуватись ЄСМ як 

додатковий механізм до надання регулярних позик в рамках програми 

макроекономічної стабілізації чи превентивної програми фінансової допомоги.  

- здійснення інтервенцій на вторинному ринку боргових зобов'язань. Цей 

інструмент покликаний забезпечити належне функціонування ринку 

державного боргу члена ЄСМ виключно, коли недостатня ліквідність ринку 

загрожує фінансовій стабільності такої держави шляхом різкого зростання 

відсоткової ставки запозичення до загрозливого рівня, створюючи труднощі для 

рефінансування банківського сектору такого члена ЄСМ. Спільні та відмінні 
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риси між ЄФФС та ЄСМ підсумовані у Додатку Ж. [253]. 

 Таблиця 2.7 

Матриця архітектоніки антикризової політики ЄС 

Стадія/ 

політика 

Попередження 

кризи 

Контроль та 

пом'якшення 

наслідків кризи 

Антикризові рішення 
Координаційні 

структури ЄС 

Фінансова 

політика 

Регулювання, 

нагляд (на мікро 

та макро рівнях) 

Надання ліквідності, 

вливання капіталу, 

гарантії за кредитами, 

санація активів 

Поступова відмова від 

держпітримки, аудит, 

перевірка стійкості, 

рекапіталізація 

Наглядові органи ЄС, 

Єдиний ринок, політика 

конкуренції, спільне 

представництво на 

самітах G20 

Грошово-

кредитна 

політика 

Згладжування  

фінансових шоків 

Традиційна та 

нетрадиційна 

експансії 

Поступова відмова 

держави від стимулюючої 

політики зі збереженням 

таргетування інфляції 

Спільна грошово-

кредитна політика, ЄЦБ 

Бюджетно-

податкова 

політика 

Автоматичні 

стабілізатори в 

середньостроково

му періоді, 

згладжування  

фінансових шоків 

Експансії плюс  

автоматичні 

стабілізатори, при 

збереженні фіскальної 

юрисдикції 

Поступова відмова 

держави від політики 

бюджетної експансії, 

збереження стійкості 

державних фінансів 

Пакт стабільності та 

зростання, 

Європейський 

інвестиційний банк 

Структурна 

політика 

Гнучкість ринку, 

підприємн-во та 

інновації 

Галузева допомога, 

компенсації 

працюючим неповний 

робочий день 

Поступова відмова 

держави від тимчасової 

підтримки 

Єдиний ринок, політика 

конкуренції, 

Лісабонська стратегія 

Інструменти 

координації 

на рівні ЄС 

Мікро та макро 

пруденційний 

нагляд, 

фіскальний нагляд 

Надання ліквідності, 

механізм позик, 

єврооблігації 

Вироблення 

координованих стратегій 

виходу з кризи 

Структурні фонди 

Джерело: Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses. European economy. Brussels: European 

Communities, 2009. Р. 57, Р. 58. 

 Сучасна криза продемонструвала необхідність скоординованих дій на 

міжнародному рівні. У таблиці 2.8 представлено приблизну цільову політику ЄС 

щодо попередження та подолання кризових явищ в економіці з точки зору теорії. 

На стадії попередження кризових явищ фінансова політика повинна гарантувати 

відповідне регулювання та нагляд за фінансовими ринками з метою мінімізації 

виникнення умов для кризових явищ. Грошово-кредитна та фіскальна політики 

повинні стабілізувати фінансову політику шляхом згладжування шоків у рамках 

фінансових циклів, реагуючи на широкий спектр індикаторів макрофінансової 

стабільності таких, як зростання кредитування в економіці та ціни на нерухомість. 

Рис. 2.15 ілюструє сучасну інституційну архітектоніку Єврозони. Відповідальність 

за цінову стабільність несе ЄЦБ; відповідальність за фіскальну стійкість лежить на 

окремих національних урядах під наглядом ЄС; фінансова стабільність є 

компетенцією як ЄС, так спільною відповідальністю всіх урядів ЕМС. 
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Рис. 2.15 Інституційна система забезпечення фінансової стабільності ЕМС 

 Структурна політика має використовуватись для реалізації потенціалу до 

зростання та досягнення стабільності основних макроекономічних показників, 

тому у 2010 році була ухвалена Стратегія Європа 2020, яка ставить перед собою 

наступні кількісні цілі заради захисту національних інтересів: 1) Зайнятість: 75% 

людей віком 20-64 років повинні бути працевлаштованими; 2) R&D: обсяги 

фінансування досліджень мають бути на рівні 3% сукупного ВВП ЄС; 3) зміни 

клімату та енергетична безпека (зменшити викиди парникових газів на 20% (на 

30% за сприятливих умов) в порівнянні з 1990 роком; 20% енергій з 

відновлюваних джерел; зростання енергоефективності на 20%;), 4) Освіта (частка 

людей, що покинули школу, має скласти менше 10%; 40% молодих європейців 

повинні мати університетську освіту, а кожен громадянин ЄС має отримати 

доступ до цифрового Інтернету); 5) боротьба з бідністю та соціальною ізоляцією: 

зменшити на 20 млн. кількість тих, хто перебуває на межі бідності (нині таких 

близько 80 млн.). 

Нова стратегія концентрується на ключових сферах, що витікає із Рис. 2.16  

Так, витрати спільного бюджету ЄС на напрям «Всеохоплююче зростання» 

стабільно зростає з року в рік, досягаючи майже 50% від загального обсягу 

бюджету у 2020 р. 
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Рис. 2.16 Частка видатків спільного бюджету ЄС за статтями від 

загального обсягу бюджету 
Джерело: складено автором на основі даних з офіційного сайту Європейської комісії [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/budget/figures/index_en.cfm 

 У випадку, коли система попередження та унеможливлення кризових явищ 

не спрацювала, повинна ввійти в дію система контролю та пом'якшення кризових 

явищ. Експансійна грошово-кредитна політика повинна бути більш активною, ніж 

завжди, оскільки вплив самої політики зменшується за рахунок проблем, що 

виникають у банківському секторі. Нетрадиційні монетарні інструменти такі, як 

введення підвищених вимог щодо ліквідності фінансових інститутів чи прямий 

викуп цінних паперів центральним банком, можуть бути необхідними особливо, 

якщо ставка рефінансування наближається до нуля. Можливим є збільшення 

бюджетних витрат з метою підтримки попиту з боку бізнесу та населення, який 

має супроводжуватись фіскальним заохоченням до збільшення видатків. 

Фіскальне стимулювання повинне в свою чергу доповнюватись дією 

автоматичних стабілізаторів, таких як, наприклад, збільшення строку та розміру 

виплат по безробіттю. Також, можливою є підтримка платіжного балансу країн, 

які в силу різних обставин не в змозі залучити зовнішнє фінансування на 

прийнятних умовах. Іншим інструментом є інтервенції на товарні ринку з метою 

підтримки галузей економіки, які найбільше постраждали від кризових явищ в 

економіці. Наприклад, інтервенції на ринку праці можуть включати тимчасові 

програми грошової підтримки або допомоги у пошуку роботи для частково 

безробітних громадян.  

 Незважаючи на досить вагомі повноваження нових органів нагляду криза 

суверенного боргу та проблеми у банківській сфері, з якими зіштовхнулися деякі 

країни-члени ЄС, привели європейців до розуміння необхідності ще більш 

http://ec.europa.eu/budget/figures/index_en.cfm
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глибокої інтеграції. 2 березня 2013 р. всі члени ЄС окрім Чехії, Великобританії та 

Хорватії (яка ще не стала членом ЄС) підписали Угоду про стабільність, 

координацію та урядування в ЕМС, яку скорочено називають Угода про фіскальну 

стабілізацію. На початок 2015 р. ця угода вступила у силу у всіх членах ЄС-28, 

окрім Великобританії, Чехії, Хорватії, Польщі, Швеції та Угорщини. Фактично, ця 

угода є посиленою версією Пакту з стабільності та зростання, оскільки 

законодавчо зобов’язує національні уряди утримувати показники державних 

фінансів у межах жорстких індикаторів. Так, дефіцит бюджету не може 

перевищувати 3% від ВВП, а державний борг не може бути більшим за 60% ВВП. 

Відмінністю з попередніми версіями Пакту з стабільності та зростання є те, що для 

кожної країни окремо розраховуються середньострокові бюджетні цілі, у яких 

вказуються рівень структурного дефіциту, який має бути максимум 0,5% від ВВП 

для країн з відношенням боргу до ВВП більше 60% та максимум 1,0% для країн з 

відповідним відношенням менше 60%. Більше того, встановлюється річний 

норматив покращення відповідних показників, наприклад, мінімум 0,25% у рік 

якщо різниця між фактичним та потенційним об'ємами виробництва складає від -

4% до -3% та більше 0,5%, якщо цей показник від -1,5% до 1,5% і т.д. Також за 

порушення правил впродовж декількох років підряд передбачені штрафні санкції у 

вигляді обов'язкових депозитів. Крім вище зазначеного, національні бюджети 

країн ЄС, до того як вони потраплять в національні парламенти, мають 

узгоджуватись урядами з Єврокомісією. Вважаючи, що така норма утискає їхній 

суверенітет, проти цього різкого виступили в першу чергу Греція, Великобританія 

та Чехія. Формально цю норму було скасовано, але на практиці вона діє. Отже, 

формально у ЄС на сьогодні функціонує фіскальний союз, але на практиці ще 

необхідно створити механізми та інструменти, які б забезпечували повне 

виконання основних вимог фіскального союзу. 

 Проте, комплексність фінансової кризи ЄС призвела до розуміння того, що 

вжитих заходів недостатньо перш за все з точки зору схильності національних 

урядів до підтримки національного банківського сектора. Так, у червні 2012 року 

керівники держав та урядів погодились створити банківський союз з метою 

посилення фінансової стабільності у ЕМС шляхом застосування в Єврозоні 

єдиних правил до функціонування банків. Більше того, кожна країна-член ЄС, яка 

не входить до Єврозони має змогу приєднатися до банківського союзу. Нове 

регуляторне середовище банківського союзу покликане значно зменшити 
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вірогідність кризи, спричиненої банківським сектором внаслідок застосування 

вимог щодо достатності капіталу та ліквідності банків. Такі вимоги будуть 

сприяти підвищенню надійності банків та вимагати від них проведення більш 

виваженої ризикової політики. Іншим важливим нововведенням є те, що 

проблемні банки будуть підтримуватись за рахунок акціонерів цих банків, 

кредиторів та спеціального фонду, який буде фінансуватися банківським 

сектором, без залучення коштів платників податків. Тобто, уряди країн більше не 

будуть витрачати бюджетні кошти на порятунок системних банків, тим самим 

погіршуючи власний фіскальний баланс. Банківський союз має базуватися на 

трьох опорах: 

1) Єдиний механізм банківського нагляду. 

 Згідно з прийнятими документами з листопада 2014 року ЄЦБ отримав 

повноваження щодо здійснення наглядової функції по відношенню до приблизно 

6000 найбільших банків в той, час коли менші банківські установи 

залишатимуться під контролем національних центральних банків. Особлива увага 

буде приділена великим банкам, активи яких перевищують $30 млрд або 

дорівнюють щонайменше 20% ВВП країни базування (за попередніми оцінками 

близько 130 «системних» банків). Також ЄЦБ має право здійснювати контроль за 

будь-якою меншою кредитною інституцією, яка не підпадає під його контроль 

автоматично. Єдиний орган нагляду в ЄС гарантуватиме єдиний підхід, метою 

якого буде не захист національних економічних інтересів окремої країни, а 

відстоювання економічного інтересу всього ЄС з точки зору гарантування 

стабільності фінансової системи. 

2)  Єдиний механізм роботи з проблемними банками (ЄМПР) 

Якщо ж певний банк все ж таки потрапив у складну фінансову ситуацію, то 

вступає у дію Єдиний механізм прийняття рішень (Single resolution mechanism), 

який почав функціонувати 1 січня 2015 р. (функції від реорганізації банків та 

залучення кредиторів до санації банків почнуть діяти з 2016 р.). ЄМПР включає 

відповідну Раду та спеціальний фонд, у встановлені терміни прийме рішення щодо 

проблемного фінансового інституту. Для запобігання більших втрат може бути 

прийняте рішення про ліквідацію такого банку (цей механізм був остаточно 

ухвалений Європарламентом 21 травня 2014 року). ЄМПР реалізується у три 

етапи: 

 етап попередження кризових явищ. Єдині правила діяльності фінансових 
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інститутів у відповідності до положень Базеля III, виконання яких 

контролюється Європейською системою фінансових наглядачів та 

Європейським центральним банком як органом нагляду за всіма системними 

банками ЕМС та ЄС. За макроекономічною стабільністю нагляд проводить 

Європейська Рада з системних ризиків; 

 етап раннього втручання. Єдиний механізм прийняття рішень на основі 

відповідної директиви, який дозволяє приймати рішення щодо вжиття 

необхідних заходів щодо санації банківських установ у випадку виявлення 

проблем на ранній стадії розвитку; 

 етап подолання кризових явищ. Якщо фінансова ситуація у банку 

погіршується до загрозливого рівня, то Рада єдиного механізму прийняття 

рішень приймає рішення щодо доцільності подальшої санації фінансового 

інституту з точки зору ризиків, які він створює для фінансової системи ЄС, а 

не окремої країни; 

3) Програма гарантування депозитів; 

 Постановою ЄМПР було створено Єдиний фонд підтримки проблемних 

банків, який буде фінансуватись за рахунок внесків всіх банків країн-членів 

банківського союзу. Цільовий капітал такого фонду становитиме близько 1% від 

суми гарантованих депозитів (тобто близько $50-60 млрд) та буде формуватися 

поступово впродовж 8 років на основі щорічних внесків. Положення банківського 

союзу гарантують вкладникам повернення депозитів у сумі €100 000 на кожного 

вкладника у кожному банку, але відшкодування буде відбуватися з національних 

фондів гарантування вкладів, а не за рахунок єдиного національного. Варто 

відзначити, що проти спільного фонду гарантування вкладів різку позицію 

висловила Німеччина, але натомість, передбачена можливість добровільного 

запозичення між національними фондами гарантування вкладів різних країн-

учасниць банківського союзу. 

 Проте, незважаючи на досягнуті домовленості, для забезпечення 

повноцінного функціонування банківського союзу його державам-членам 

необхідно подолати довгий шлях розробки та впровадження процедур та 

регламентів. Також, слід зазначити, що банківський союз широко критикується з 

боку європейських політиків та експертів. Основні зауваження зводяться до таких: 

 процес надання допомоги проблемному банку включає в себе проведення цілої 

низки засідань та залучення великої кількості зацікавлених сторін та експертів, 
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що призводить до надто довгого процесу прийняття рішень в той час, коли 

саме від швидкості рішень залежить міра ринкового потрясіння та ризику 

зняття вкладів населенням; 

 в процесі прийняття рішень щодо проблемного банку приймає учать країна 

його походження, яка не зацікавлена, наприклад, у ліквідації банку; 

 за рахунок широкої участі акціонерів та кредиторів проблемного банку 

основний фінансовий тягар порятунку банку лягає на плечі національного 

уряду країни походження банку, а не розподіляється рівномірно в межах 

банківського союзу; 

 розмір спеціального фонду є надто малим, а процес його наповнення – надто 

довгим; 

 процес внесення змін до положень банківського союзу є досить складним та 

довготривалим, включаючи право вето країн щодо суттєвих змін; 

Можливими сценаріями розвитку Єврозони та ЄС є такі: 

1)Незавершеність проекту європейської інтеграції (м'яка модель інтеграції). За цього 

сценарію ЄС не вдасться повністю узгодити національні економічні інтереси 

країн, які входять до його складу, що матиме своїм наслідком не вирішення 

поточних проблем цього інтеграційного угруповання, до яких можна віднести 

поступове зростання дефіцитів платіжних балансів деяких країн, збільшення 

дивергенції всередині ЄС щодо темпів зростання, безробіття та вартості 

запозичень, а також незавершеність європейської фінансової системи. 

Можливості ЄФФС/ЄСМ та ЄЦБ щодо підтримки економік країн-членів ЄС 

будуть обмеженими, а залежність ЄС від фінансової допомоги від зовнішніх 

партнерів буде зростати. Нині діючої системи фінансового нагляду буде 

достатньо для того, щоб жодна з країн ЄС не збанкрутувала і не вийшла зі складу 

ЄС чи ЕМС. Внаслідок половинчастості прийнятих рішень ЄС навряд чи досягне 

поставлених у стратегії Європа 2020 цілей щодо забезпечення сталого зростання 

та суттєвого підвищення конкурентоспроможності.  

 Характерною ознакою цього сценарію є відсутність єдиного бачення 

майбутнього ЄС серед країн, що мають найбільший економічний та політичний 

вплив всередині ЄС, зокрема Франції, Німеччини та Великобританії. Франція 

виступає за призупинення розширення ЄС не лише за рахунок Туреччини, а й 

України. В цей же час Великобританія, яка є основним прибічником м'якої 

моделі інтеграції, висловлюється за недоцільність відмови Україні у її 
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перспективі членства. Така позиція випливає із бачення ЄС як своєрідної 

організації регіонального співробітництва з відповідними правами та 

зобов'язаннями. Більше того, такий підхід передбачає рух ЄС у напрямку 

включення до своєї орбіти таких країн, Україна, Росія і навіть країн Північної 

Африки та Близького Сходу. Тому в умовах цього сценарію Україна повинна 

продовжити курс на європейську інтеграцію за допомогою підписання Угоди про 

асоціацію. 

2) Європейська фрагментація та дезінтеграція. За цього сценарію можливим є 

дефолт деяких членів з ЄС з послідуючим виходом цих країн зі складу ЄС, 

оскільки ЄС не вдасться створити ефективну систему нагляду та попередження 

кризових явищ в економіках країн-членів, а ЄФФС/ЄСМ та ЄЦБ не матимуть 

достатньо ресурсів, щоб допомогти цим країнам. Як наслідок будуть зростати 

спред вартості запозичень для різних країн, що вимагатиме жорсткої економії 

коштів. У результаті погіршуватимуться умови соціального захисту та зростатиме 

нерівність доходів, що підштовхуватиме країни до подальшої фрагментації. За 

такого сценарію співпраця з Україною буде призупиненою, оскільки кожна країна 

ЄС буде намагатись вирішити свої власні проблеми за рахунок проведення 

протекціоністської економічної політики. У цьому випадку у світі почнеться нова 

світова економічна криза, що боляче вдарить і по Україні, яка характеризується 

високою відкритістю економіки. За цим сценарієм співпраця України з ЄС буде 

обмеженою. Варто зазначити, що на виборах до Європарламенту, які пройшли 25 

травня 2014 року велике представництво отримали партії, які відносяться до євро 

скептиків. Так, у Великобританії партія Незалежності Об'єднаного Королівства, 

яка виступає за вихід Великобританії зі складу ЄС та за обмеження імміграції зі 

Східних країн ЄС, отримала 27% голосів, що на 13% більше ніж на минулих 

виборах до Європарламенту п’ять років тому. В Німеччині, незважаючи на 

першість партії Ангели Меркель з 35% голосів, створена лише в 2013 році партія 

«Анти ЄС ініціатива для Німеччини» подолала п’яти відсотковий бар’єр. У 

Франції партія Національний фронт показала найкращий результат, набравши 

25% голосів. В Австрії найбільш право налаштована партія показала третій 

результат, а у Данії та Італії партії з анти-інтеграційними гаслами або 

перемагають, або посідають друге місце. У своїй заяві щодо підсумків цих виборів 

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила: «Найкращий спосіб [відповіді на 

зростання популярності анти європейських сил] – загострити свою увагу на 
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покращенні конкурентоспроможності, на зростанні економіки та створенні 

робочих місць. Це буде найкращою відповіддю для розчарованих людей, які 

проголосували не так, як би нам хотілось». Французький Президент Ф. Олланд 

зібрав екстренне засідання уряду, на якому такі результати голосування назвав 

«землетрусом» та закликав членів уряду працювати ефективніше. Проте, 

більшість депутатів Європарламенту досі представляють проєвропейські партії, 

що у купі з заявами німецького Канцлера та французького Президента 

демонструють розуміння ситуації та готовність ЄС до рішучих кроків щодо 

реформування ЄС. 

3) Фіскальний та банківський союз невеликої кількості країн. Відповідно до 

цього сценарію всередині ЕМС створення банківського та фіскального союзів 

гальмується позицією деяких його членів, у результаті чого певна кількість країн 

вирішують сформувати фіскальний союз. Фіскальний союз передбачає суттєве 

підвищення ролі наднаціональних структур ЕМС. Зокрема європейським органам 

фінансового нагляду надаються широкі права для забезпечення стабільності 

банківської системи. Створюється Європейська фіскальна агенція, яка забезпечує 

високий рівень координації фіскальної політики в межах нового об'єднання. Також 

передбачається створення Європейської кредитної агенції, яка матиме право у 

виключних випадках випускати облігації Фіскального союзу. У результаті, ЄС 

перетворюється на декілька рівневу організацію, кластери якої суттєво 

відрізняються між собою за темпами зростання, вартістю позичкових коштів та 

рівнем безробіття. При цьому зберігається система фінансової допомоги країнам-

членам ЄС, що перебувають у складному становищі, але ця допомога є 

обмеженою. За цього сценарію слід очікувати уповільнення інтеграційних 

процесів, а отже і процесу розширення, оскільки кластеризація країн ЄС матиме 

наслідком послаблення ЄС в цілому, як геополітичного гравця, здатного до 

інтеграції нових членів. 

4) Фіскальний та банківський союз у ЄС. Цей сценарій передбачає завершення 

формування повноцінного Економічного та валютного союзу, в якому досягається 

інтеграція на рівні банківського та фінансового союзу. Такий сценарій включає як 

координацію фіскальних політик, так і єдині механізми нагляду та 

реструктуризації банків, що у результаті повинно гарантувати фінансову 

стабільність ЄС. ЕМС є відкритим для вступу інших членів ЄС, які відповідають 

відповідним критеріям. Як і в попередньому сценарії створюється Європейська 
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кредитна агенція, яка буде наділена правом випускати облігації від імені ЕМС. В 

результаті поглиблення координації економічної та фінансових політик 

відбувається посилення конвергенції, яка веде до вирівнювання економічного 

розвитку країн. Такий сценарій є найбажанішим не лише для України, а й усього 

світу, оскільки ЄС за такого сценарію може пожвавити світове економічне 

зростання. Посилення стабільності ЄС надасть змогу йому продовжувати політику 

посилення свого впливу у сусідніх країнах.  

 Створення нових інституцій, початок функціонування фіскального та 

банківського союзу в основу яких покладено посилення ролі наддержавних 

організацій з нагляду за фінансовими ринками, які отримали право ухвалювати 

обов'язкові для виконання країнами-членами, є важливим кроком на шляху 

формування нової архітектоніки фінансової стабільності в Європі та сприятиме 

подальшому поступовому посиленню централізації фінансового нагляду та 

контролю в ЄС з метою подолання та недопущення в майбутньому кризових явищ 

в економіці, спричинених фінансовими чинниками. Акцент на фінансовій 

складовій інтеграції зумовлює ключовий фактор конкурентоспроможності 

фінансово-економічної моделі інтеграції ЄС. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

У другому розділі дисертації проаналізовано фінансові імперативи 

механізму реалізації монетарної конвергенції, бюджетної консолідації та 

фінансової стабільності на сучасному етапі щодо відповідності їх завдань, мети та 

інструментів національним економічним інтересам країн ЄС, з'ясовано сутність, 

сучасний стан та перспективи функціонування фіскального та банківського союзів 

у рамках ЄС. Результати проведеного дослідження у другому розділі дисертації 

дозволяють зробити висновки, що характеризуються науковою новизною і мають 

теоретико-методологічне та науково-практичне значення: 

 по-перше, у цілому механізми та інструменти реалізації фінансово-

економічної політики в ЄС відповідають національним економічним інтересам 

країн, які входять до його складу, оскільки кожна країна має достатньо важелів 

впливу в процесі прийняття рішень, що віднайшло своє відображення у 

фінансових імперативах ЄС, а саме у прагматизмі проведення спільної монетарної 
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політики, яка знаходиться у наднаціональній компетенції та у компромісі щодо 

проведення бюджетної політики, яка знаходиться у спільній компетенції. З одного 

боку така структура функціонування ЄС гарантує можливість відстоювання 

власних національних інтересів країнами-членами, але одночасно є і однією з 

основних причин відносно низької ефективності інститутів ЄС у сфері 

економічної політики із-за складності процедури прийняття рішень і відмінності у 

поглядах країн-членів з принципових питань.  

 по-друге, в процесі створення нової економічної архітектури ЄС за основу 

був прийнятий підхід, в якому домінуючу роль відіграє монетарна складова 

завдяки акценту на контролі за інфляцією та дотриманням бюджетної дисципліни. 

Таким чином монетарні цілі стали домінуючими у статуті ЄЦБ, тоді як економічні 

цілі зводяться до координації фіскальних та бюджетних політик у сенсі 

дотримання фіскальної дисципліни без належної уваги до забезпечення зростання 

чи справедливого розподілу доходів. Відповідно, Економічний та валютний союз 

ЄС на сьогодні є структурою з потужною валютною складовою і слабкою 

економічною конвергенцією; 

по-третє, спільна монетарна політика обмежує національні уряди Єврозони 

(що особливо критично в умовах економічної кризи) з точки зору найбільш 

дієвого та швидкого інструментарію впливу на національну економіку в умовах 

банківсько-орієнтованої фінансової системи за допомогою регулювання ставок 

рефінансування, операцій на відкритому ринку, грошової маси і т.д. 

Альтернативою є фіскальна політика, яка повинна супроводжуватись високою 

фінансовою дисципліною. Проте, наявність єдиної грошової одиниці у великої 

кількості країн, які значно відрізняються за економічними та фінансовими 

ознаками, створює загрозу щодо проведення політики, яка передбачає значне 

перевищення видатків над доходами країни у широкому сенсі, оскільки викликані 

такою політикою труднощі лягають тягарем не на окрему країну, а на блок країн з 

єдиною валютою. Тобто, єдина монетарна політика без глибокої координації 

бюджетної політики є неефективною, хоча внаслідок проведення спільної 

монетарної політики коливання валютного курсу зменшуються, що приносить 

користь з точки зору підвищення транспарентності, зниження операційних витрат 

і зростання торгівлі та інвестицій, що відповідає національним економічним 

інтересам країн ЄС. Вступ у валютний союз приносить користь від використання 
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єдиної валюти групою країн, тим самим ефективно збільшуючи економічну 

потужність невеликої країни; 

 по-четверте, запровадження євро у зоні, яка скоріше за все не є 

оптимальною (через значні культурні та мовні відмінності, які виступають 

суттєвими бар'єрами для руху робочої сили всередині ЄС, що значно обмежує 

мобільність робочої сили; рівень заробітних плат всередині ЄС, який визначається 

не стільки вільним ринком, скільки угодами профспілок з урядами відповідних 

країн, що значно зменшує їх еластичність по відношенню до економічних циклів; 

податкову політику, яка залишається на сьогодні у національній юрисдикції, що 

унеможливлює швидкий перерозподіл грошових потоків всередині ЄС з метою 

коригування податкового тиску та сприянню економічного зростання тої чи іншої 

країни у випадку економічних проблем) ґрунтувалось на жорсткому виконанні 

Маастрихтських критеріїв конвергенції та припущенні, що дисбаланси поточного 

рахунку платіжного балансу не будуть відігравати вирішальну роль в умовах 

Єврозони, оскільки капітал буде вільно рухатись між країнами у пошуку 

найкращих умов з точки зору ризику та дохідності, тим самим сприяючи 

економічній конвергенції країн-членів ЄС. Проте, на практиці виявилось, що цього 

не достатньо без узгодженої бюджетної політики, яка в умовах банківської 

фінансової системи є залежною від стабільності банківського сектору; 

 по-п'яте, неоднорідність економічних систем держав ЄС значною мірою 

обумовлює розбіжності в поглядах держав-членів на цілі економічної та 

фіскальної політик, питання справедливості та соціального розвитку, які лежать в 

основі національних економічних інтересів кожної країни ЄС. Складність 

взаємодії монетарної та бюджетної політик витікає із асиметричного впливу 

монетарної політики на різні країни. Цей асиметричний вплив монетарної 

політики можна було б компенсувати за допомогою трансфертів з бюджету ЄС, 

але спільний бюджет ЄС є досить обмеженим з точки зору фінансових ресурсів, 

оскільки він має дворівневу побудову, основним складником якої є бюджети 

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

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

повернутись до ідеї, яка закладалась при створенні цього інтеграційного 

угруповання, що ресурси спільного бюджету повинні визначатися цілями, а не 

навпаки; 
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 по-шосте, багаторічні фінансові програми є важливим елементом реалізації 

національних економічних інтересів країн ЄС, оскільки в них закріплюються 

пріоритетні напрями розвитку ЄС на 7 років та забезпечується спадковість 

щорічних бюджетів ЄС. В основу багаторічної фінансової програма 2014-2020 

закладена стратегія Європа-2020, в якій наголос зроблений саме на підвищенні 

конкурентоспроможності та сталого розвитку ЄС, що повністю відповідає 

національним економічним інтересам ЄС. Тобто, стратегічний економічний 

інтерес забезпечення довгострокової конкурентоспроможності держави в умовах 

фінансової кризи суперечив тактичному національному економічному інтересу 

зростання добробуту громадян. Проте, завдяки БФП наднаціональні механізми 

прийняття стратегічних рішень щодо підвищення конкурентоспроможності ЄС 

зіграли позитивну роль, підштовхнувши країни-члени ЄС до прийняття 

необхідних рішень; 

 по-сьоме, під час розвитку бюджетної системи ЄС велику роль відігравала 

політична доцільність, яка інколи переважувала економічний чинник, тим самим 

призвівши до складної та непрозорої системи формування дохідної та видаткової 

частин спільного бюджету ЄС з великою кількістю виключень, яку важко 

адмініструвати та яка не враховує поточну економічну ситуацію в країнах – 

членах, що суперечить національним економічним інтересам багатьох країн ЄС 

особливо в умовах світової фінансово-економічної кризи. Відповідно, у  

БФП 2014-2020 закладено реформування спільного бюджету ЄС з метою 

сприяння консолідації національних бюджетів шляхом зменшення відрахувань з 

бюджетів держав-членів через запровадження нових податків та зміну вже 

існуючих. Незважаючи на необхідність такого реформування, особливо у світлі 

фінансової кризи останніх років, спільний бюджет ЄС є прикладом того, як 

Євросоюз не бажає реформуватися, навіть для підвищення ефективності свого 

функціонування, оскільки імплементація прийнятих рішень відкладена на декілька 

років;  

 по-восьме, з метою подолання бюджетних дефіцитів та зменшення 

надмірної заборгованості країни ЄС вдалися до бюджетної консолідації. Характер 

та інтенсивність заходів залежала від складності ситуації. Особливо жорсткі 

заходи економії були вжиті країнами ЄС, які були змушені вдатися до додаткових 

запозичень. Більшість країн ЄС віддавали перевагу скороченню видатків бюджету 

перед збільшенням дохідної частини за рахунок підвищення податків. В першу 
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чергу відбулось закриття вакансій та замороження заробітних плат працівників 

державного сектору економіки. Також більшість країн значно зменшила видатки 

на соціальну сферу, наприклад, з метою інтенсифікації зростання зайнятості 

суттєво були зменшені видатки на допомогу населенню з низькими доходами. 

Щодо дохідної частини державних фінансів, то, яка правило, уряди ЄС віддавали 

перевагу збільшенню ставок оподаткування існуючих податків, а не 

запровадженню нових;  

 по-дев'яте, протягом останніх п'яти років була створена нова структура 

фінансової стабільності в Європі, в основу якої покладено посилення ролі 

наддержавних організацій з нагляду за фінансовими ринками, які отримали право 

ухвалювати обов'язкові для виконання країнами-членами Єврозони, та початку 

функціонування фіскального та банківського союзів. Створення нових інституцій 

є важливим кроком в напрямку фінансової стабільності в Європі та сприятиме 

подальшому поступовому посиленню централізації фінансового нагляду та 

контролю в ЄС з метою подолання та недопущення в майбутньому кризових явищ 

в економіці, спричинених фінансовими чинниками. Проте, небажання країн ЄС 

поступатись частиною економічного суверенітету, навіть за умов відповідності 

реформ національним економічним інтересам, викликає невпевненість щодо 

майбутнього ЄС. 

Основні положення розділу викладено у працях автора:[150,151,152, 153, 154, 156] 
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РОЗДІЛ 3. 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ  

 

3.1 Кластерний аналіз Європейського фінансово-економічного простору 

 

  Кластерний аналіз є важливим в контексті національних економічних 

інтересів тому, що він показує які країни є найбільш схожими з точки зору 

динаміки їх економічного розвитку. Тобто, приналежність країн до одного 

кластеру свідчить, що ці країни мають схожі національні економічні інтереси, а 

значить вони або найбільше виграють від інтенсифікації економічного 

співробітництва, або навпаки конкурують між собою, наприклад, за ринки збуту 

своєї продукції. Кластерний аналіз країн ЄС за основними макроекономічними 

показниками дозволив виявити групи країн (кластери), які є подібними з точки 

зору реалізації своїх національних економічних інтересів у фінансово-економічній 

сфері, зокрема щодо монетарної  та бюджетної політик, а також щодо їх ролі у 

архітектоніці фінансової стабільності ЄС. Тобто, кластерний аналіз дозволяє 

виявити другий рівень (площину) багатоплощинної мультилатеральної моделі 

реалізації національних економічних інтересів, одним з о основних критеріїв 

розподілу на кластери у якій є фінансові імперативи. 

 Кластеризація – це процес, який має місце у багатьох галузях знань, коли 

існує сукупність предметів, тому природно виникає бажання знайти методи їх 

групування на основі певного виміру подібності. Основною відмінністю теорії 

кластеризації від конкуруючої гіпотези про β-конвергенцію є наявність декількох 

точок довгострокової рівноваги. Стандартним підходом є представлення вибірки 

об'єктів, як сукупності абстрактних точок, з подальшим визначенням статистичної 

відстані між цими точками з метою виявлення подібності, тобто чим ближче 

знаходяться точки, тим більше вони є подібними. Отже, спрощено явище 

кластеризації можна представити таким чином: маючи набір точок, необхідно 

розділити їх на певну кількість кластерів так, щоб  точки в одному кластері 

знаходились на мінімальній відстані одна від одної в той час, коли точки, що 

належать до різних кластерів – на максимальній відстані одна від одної. 
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У зв'язку з великим числом країн у нашому аналізі і складністю 

ідентифікації безсумнівно важливих для економічного розвитку явищ таких як 

культурні, політичні і соціальні особливості, привели нас до рішення застосувати 

інструменти кластерного аналізу, щоб пояснити вплив важливих 

макроекономічних показників на економічний розвиток. Кластерний аналіз 

визначає ті країни, які демонструють схожу поведінку щодо економічного 

розвитку. Важливо виявити економічні кластери в ЄС по відношенню до різних 

факторів економіки, оскільки теорія та емпіричні дані вказують на те, що між 

економічним зростанням та інтеграцією існує позитивний зв'язок, який в свою 

чергу залежить від конвергенції.  

 З методологічної точки зору кластерний аналіз відбувається таким чином. 

По-перше, ми представляємо кожен об'єкт, у нашому випадку країну, як окремий 

кластер. По-друге, ми визначаємо відстань між нашими  даними за допомогою 

Евклідової відстані (Euclidean distance): 

 (3.1) 

По-третє, ми об'єднуємо найбільш подібні кластери, використовуючи зважену 

середню об’єднувальну функцію (unweighted average distance (UPGMA) linkage 

function), яка була обрана на підставі найвищого значення коефіцієнта Копхенета. 

Ця функція обчислює середню відстань між всіма парами об'єктів у двох 

кластерах за допомогою такої формули: 

   (3.2), 

 Наступним кроком є злиття кластерів більш високого рівня на базі 

попередніх кластерів, тим самим конструюючи ієрархічне дерево, в якому 

горизонтальна вісь ілюструє індекси початкових об'єктів-кластерів, а вертикальна 

вісь показує відстані між ними. Ми використовуємо ієрархічне дерево, як 

інструмент демонстрації результатів дослідження, оскільки воно наочно 

відображає кластери та відстань між ними, що дозволяє навіть інтуїтивно говорити 

певні закономірності економічного розвитку країн. Нарешті, для того, щоб 

визначити значимість та якість процесу кластеризації, ми використовуємо 

коефіцієнт корреляції Копхенета (cophenetic correlation coefficient): 

 (3.3) , 

де Yij – це відстань між об'єктами  i та j в кластері Y; Dij – відстань Копхенета між 
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об'єктами i та j в кластері D; y та z є арифметичні середні Y та D відповідно. 

Значення цього коефіцієнта знаходиться в проміжку від 0 до 1: чим більш якісна 

кластеризація, тим ближче значення коефіцієнта до 1.  

 Варто зазначити, що з метою кластерного аналізу були сформована вибірки 

відповідних статистичних показників усіх 28 країн, що входять до складу ЄС. 

Проте, оскільки склад ЄС змінювався завдяки приєднанню до нього нових країн, 

статистичні дані деяких країн – нових членів ЄС – відсутні у статистичних базах 

Євростату та інших джерелах офіційної статистичної інформації. Таким чином, з 

метою отримання достовірних та статистично значущих результатів кластерного 

аналізу було прийнято рішення не використовувати метод екстраполяції для 

заміщення відсутніх точок данних. У результаті такого підходу деякі країни ЄС, 

щодо яких відсутня статистична інформація, були виключені з нашого 

дослідження.  

 Рисунок 3.1 є ієрархічним деревом відносно ВВП на душу населення для 

країн ЄС, яке демонструє розподіл країн на кластери, демонструючи які країни 

мають схожі шляхи розвитку на основі вище зазначеного фактора. Іншими 

словами кожен кластер має свою точку довгострокової рівноваги, до якої тяжіють 

країни, що входять до складу певного кластеру. Отже, було проведено кластерний 

аналіз квартальних показників ВВП на душу населення з 1996 по 2012 рік, тобто в 

аналізі було використано 1476 статистичних точок даних, що свідчить про високу 

значущість результатів. 

Рис 3.1. Ієрархічне дерево для країн-членів ЄС для часового  

проміжку часу 1996-2012рр. 

Індикатор: ВВП за ринковими цінами, євро на душу населення, щоквартальні показники. Кількість 

статистичних показників: 1476. Коефіцієнт Копхенета=0,91. Джерело статистичної інформації: Євростат. 

Розрахунки автора 

 Перший кластер включає в себе Литву, Латвію та Польщу; Естонія, 

Словаччина, Угорщина та Чехія відносяться до другої групи, третій кластер 

включає Іспанію, Кіпр, Португалію та Словенію;  до четвертого кластера 
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відносяться Бельгія, Франція та Німеччина; п'ятий кластер включає Нідерланди, 

Австрію, Фінліндію, Великобританію та Італію; Данія та Швеція формують 

шостий кластер, що чітко видно на Рис. 3.4., який є ілюстрацією дендрограми по 

відношенню до ВВП в трьохмірному просторі, яке дає інтуїтивне розуміння 

відстані між кластерами (сьомий кластер включає в себе Люксембург, але через 

відносно низьку кількість населення ця країна є не репрезентативною з точки зору 

статистичної відстані, тому ми не будемо акцентувати нашу увагу на цьому 

кластері). ЄС-15 (3-6 кластери) та ЄС-10 (1-2 кластери) відносяться до різних 

кластерів.   

 Як зазначено в методології, на початку процесу кластерного аналізу кожна 

країна є окремим кластером, тому можна виділити велику кількість кластерів. 

Однак з метою нормалізації деяких результатів дослідження (перевірки стійкості 

кластерів у часі), виходячи з відстані між різними кластерами,  кількість кластерів 

була обмежена до чотирьох (Рис.3.2). Так, на відміну від інших кластерів, третій 

кластер включає в себе три країни ЄС-15 (Іспанія, Кіпр та Португалія) та країни 

ЄС-10. Якщо дивитись на відстані між кластерами, то можна стверджувати, що 

Іспанія, Кіпр та Португалія демонструють схожість у шляхах зростання, і ці країни 

більше нагадують ЄС-10, ніж ЄС-15.  

 

Рис 3.2 Ієрархічне дерево для країн-членів ЄС для  

часового проміжку часу 1996-2012 рр. 
Індикатор: ВВП за ринковими цінами, євро на душу населення, щоквартальні показники. Кількість 

статистичних показників: 1476. Коефіцієнт Копхенета=0,91. Джерело статистичної інформації: Євростат. 

Розрахунки автора 

 На основі відстані між кластерами ми віднесли країни до 4 кластерів 

(показано на Рис. 3.3). 
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Рис. 3.3 Діаграма розподілу країн на кластери для країн-членів ЄС 
Індикатор: ВВП за ринковими цінами, євро на душу населення. Джерело статистичної інформації: 

Євростат. Розрахунки автора 

 Однак незважаючи на логічні результати, з математичної точки зору (як це 

зазначено вище в методології) більш правильно використовувати відносні 

показники, оскільки наша мета полягає в оцінці динаміки, а не статики 

економічного розвитку країн. У процесі кластеризації абсолютних значень ВВП 

(проте, ВВП на душу населення у євро є також відносними показниками в деякій 

мірі, оскільки ми їх нормалізуємо на населення кожної країни) великий вплив має 

розмірність змінних, які вивчаються. Іншими словами, щоб динаміку зростання 

європейських економік ми повинні проводити кластерний аналіз, наприклад, ВВП 

у відсотках від відповідного показника 2000 року. 

 
Рис. 3.4 Ієрархічне дерево для країн-членів ЄС для часового  

проміжку часу 1996-2012рр. 

Індикатор: ВВП за ринковими цінами, щоквартальні показники (індекс 2000=100). Кількість статистичних 

показників: 1584. Коефіцієнт Копхенета=0,82. Джерело статистичної інформації: Євростат. Розрахунки 

автора 
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 Кластери на рисунку 3.4 представлені у вигляді таблиці 3.1, на основі якої 

можна зробити такі висновки: 

 країни ЄС-15 та ЄС-10 відносяться до різних кластерів (груп кластерів). Так, 

кластери 1-5 за виключенням Угорщини та Словенії включають країни ЄС-15, 

відповідно кластери 6 та 7 формують ЄС-10; 

 кластеризація підтвердила розподіл країн ЄС-15, який досить часто 

використовується у науковій літературі, на країни «ЄС-15 Континентальна 

Європа» (кластер 1, за виключенням Данії, яка опинилась у іншому кластері) 

та «ЄС-15 Північ» (кластер 4) та «ЄС-15  Південь» (кластер 2 та Іспанія); 

 кластеризація підтвердила розподіл країн ЄС-12, який досить часто 

використовується у науковій літературі, на країни «ЄС-12 Континентальна 

Європа» (кластер 6, за виключенням Угорщини, яка опинилась у іншому 

кластері) та «ЄС-12 Північ» (кластер 7); 

 Португалія та Італія харектеризуються схожістю економік, оскільки формують 

окремий кластер не лише щодо ВВП, а й по відношеню до інших параметрів. 

 

Таблиця 3.1 

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

щоквартальні показники (індекс 2000=100)  

Група кластерів 1 Група кластерів 2 Група кластерів 3 

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

Австрія 

Бельгія 

Франція 

Нідерланди 

Німеччина 

Данія 

Італія 

Португалія 

  

  

Іспанія 

Угорщина 

  

  

  

Фінляндія 

Великобританія 

Швеція 

  

  

Кіпр 

Люксембург 

Словенія 

  

  

Словаччина 

Чехія 

Польща 

  

  

Латвія 

Литва 

Естонія 

  

  

Джерело статистичної інформації: Євростат. Розрахунки автора 

 Також була проведена кластеризація щодо ВВП для періодів часу до 

розширення ЄС у 2004 році, після нього і по відношенню до останніх років. 

Розподіл країн є однаковим для періодів 1998-2003 і 2004-2008, але в 2009-2012 

відбулися певні зміни, що пояснюється впливом світової фінансово-економічної 

кризи. Такі результати пояснюються тим, що розширення було заплановано ще в 

1997 році, і країни-кандидати на вступ взяли на себе багато зобов'язань щодо 

економічних реформ, які були заплановані для виконання повністю тільки в 2009 

році. Парламентам ЄС-10 вдалося реалізувати директиви Європейської Комісії і за 

оцінками експертів в 2006 році були прийняті близько 99% необхідних юридичних 

процедур і документів. 



139 
 

 
 

Таблиця 3.2 

Кластери для країн-членів ЄС по ВВП за ринковими цінами, населення, 

щоквартальні показники (індекс 2000=100) для різних проміжків часу 

1 кластер 2 кластер 3 кластер 

1998-2003 

та 2004-2008 
2009-2012 

1998-2003 

та 2004-2008 
2009-2012 

1998-2003 

та 2004-2008 
2009-2012 

Бельгія 

Данія 

Німеччина 

Франція 

Італія  

Нідерланди  

Австрія  

Португалія 

  

  

  

  

  

Бельгія 

Данія 

Німеччина 

Франція 

Італія  

Нідерланди  

Австрія  

Португалія 

Фінляндія 

Швеція 

Великобританія 

Естонія 

Угорщина 

Чехія 

Іспанія 

Кіпр 

Угорщина 

Польща 

Словенія 

Фінляндія  

Швеція 

Великобританія 

Люксембург 

Словаччина 

  

  

Чехія 

Кіпр 

Люксембург 

Словенія 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Литва 

Естонія  

Латвія 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Литва 

Естонія  

Латвія 

Польща 

Словаччина 

  

  

  

  

  

  

  

  

Джерело статистичної інформації: Євростат. Розрахунки автора 

 Кластери є стабільними в часі, наприклад якщо ми будемо рухати проміжок 

часу в 8 років на 1 рік, то країни майже ніколи не змінюють свій кластер. Таким 

чином, можна констатувати, що в короткостроковій перспективі зміна кластера 

країною є малоймовірною. Тим не менш, ми спостерігаємо як деякі країни 

змінюють свої кластери в довгостроковій перспективі. Ми очікували зниження 

середньої статистичної відстані між країнами ЄС відносно часу, окільки 

спостерігаємо подальшу інтеграцію в ЄС, яка віднаходить своє відображення в 

політичній (наприклад створення ЕМС; зростаюча кількість політик виключної та 

спільної компетенції в ЄС, і т.д.), інституційна конвергенція (Європейська рада з 

системних ризиків для проведення макро-пруденційного нагляду, Європейський 

комітет банківського нагляду, Європейський комітет страхового та пенсійного 

нагляду та Європейський комітет регуляторів цінних паперів і ринків та уніфікації 

правових процедур (наприклад, Лісабонський договір). Дійсно, середнє 

статистичні відстані мають тенденцію до зниження з 1996 по 2007 і 2010-2012 рр. 

Крім того, логічним виглядає збільшення середньої відстані протягом 2008-2009 

років у світлі світової фінансової кризи, яка торкнулася різних країн у різній мірі. 
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Таблиця 3.3 

Середня статистична відстань між країнами для часового вікна в 8 років з 

кроком в 1 рік відносно темпів зростання реального ВВП 
Проміжок часу Коеф. Копхенета Середня відстань 

1996-2003  0.9657  7.8984 

1997-2004  0.9650 7.4146 

1998-2005 0.9659  7.2787 

1999-2006 0.9611  6.9567 

2000-2007  0.9553  6.9527 

2001-2008 0.9647  7.3788 

2002-2009 0.9660 8.3149 

2003-2010 0.9660 8.2663 

2004-2011  0.9677  8.1613 

2005-2012 0.9688  8.1765 

Джерело статистичної інформації: Євростат. Розрахунки автора 

 Кластерний аналіз відносно індексу споживчих цін, темпів зростання 

грошової маси і довгострокової процентної ставки не є значущими з точки зору 

відстані між кластерами. Тим не менш, ми можемо розрізнити деякі кластери 

щодо довгострокового процентної ставки. Литва, Португалія, Австрія та 

Нідерланди формують кластер, Франція і Великобританія входять до іншого 

кластеру, а Італія є окремим кластером. Що стосується безробіття, то ми 

спостерігаємо такі кластери. Перший кластер включає в себе Болгарію, Австрію, 

Фінляндію, Естонію, Кіпр, Латвію, Грецію та Іспанію. Другий кластер складається 

з Данії, Італії, Литви, Мальти, Великобританії, Ірландії, Люксембургу та Польщі. 

Бельгія, Чехія, Німеччина, Франція, Ірландія, Угорщина, Нідерланди, Португалія, 

Словаччина та Швеція належать до третього кластера. Слід зазначити, що індекс 

споживчих цін, темпи зростання грошової маси, довгострокова відсоткова ставка і 

рівень безробіття тестувалися на основі щомісячних даних, що дає нам підстави 

говорити про високу значущість результатів. 

 

Рис. 3.5: Ієрархічне дерево для країн-членів ЄС. Часовий  

проміжок часу: 1996-2012рр. 
Індикатор: створення основного капіталу (як % від ВВП). Кількість статистичних показників: 1584. 

Коефіцієнт Копхенета=0,82. Джерело статистичної інформації: Євростат. Розрахунки автора 

 Також було проведено кластерний аналіз відносно нагромадження 
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основного капіталу у відсотках від ВВП за період 1996-2012. Як і у випадку ВВП, 

у країни ЄС-10 та ЄС-15 сформували окремі кластери. Найбільші європейські 

економіки, а саме Німеччина, Іспанія, Франція, Італія і Великобританія входять до 

складу окремого кластера.  

 Кластери, сформовані в результаті кластеризації, на рисунку 3.5 

представлені у вигляді таблиці 3.4: 

Таблиця 3.4 

Кластери для країн-членів ЄС по створенню основного капіталу  

(як % від ВВП) за проміжок часу 1996-2012 

1 кластер 2 кластер 3 кластер 4 кластер 

Кіпр 

Словенія 

Португалія 

  

  

  

  

Чехія 

Естонія 

Латвія 

Литва 

Угорщина 

Польща 

Словаччина 

Бельгія 

Фінляндія 

Швеція 

Нідерланди 

Австрія 

Данія 

  

Німеччина 

Франція 

Іспанія 

Італія 

Великобританія 

  

  
Джерело статистичної інформації: Євростат. Розрахунки автора 

 По відношенню до більшості макроекономічних індикаторів, які ми 

досліджували, країни ЄС-12 та ЄС-15 як правило належать до різних кластерів, що 

вказує на суттєві відмінності економічного розвитку цих країн. Такий розподіл 

пояснюється тим, що в 2004 році до ЄС вступили країни зі значно нижчими 

соціально-економічними показниками. По-друге, деякі країни ЄС-12 входили до 

складу Радянського Союзу або, принаймні, були під його впливом, що призвело до 

значних розбіжностей з точки зору культури, політичних і економічних реалій у 

порівнянні з ЄС-15. 

Одним з важливих питань в контексті національних економічних інтересів 

як інтеграційного угруповання ЄС, так і країн його членів є справедливість 

наповнення та розподілу коштів спільного бюджету ЄС. Справедливість 

існуючого бюджетного механізму можна оцінювати принаймі з трьох точок зору: 

«вертикальної» перспективи (перерозподілу доходів та видатків між країнами та 

ЄС), «горизонтальної» (однаковий вплив на платників податків) та з точки зору 

можливості країн-членів наповнювати спільний бюджет. Застосування різних 

підходів дає різні результати. З «вертикальної» перспективи під час визначення 

коректуючого механізму у ЄС застосовується аналіз операційного балансу 

бюджетів країн ЄС по відношенню до спільного бюджету ЄС. У правій частині 

Рис. 3.6 знаходяться країни, які отримали переваги при формуванні дохідної 

частини спільного бюджету ЄС. Проте, навіть з урахуванням коректуючого 
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механізму, Рис. 3.6 свідчить, що існують разючі відмінності між країнами.  

 

Рис. 3.6 Операційний баланс бюджету 2013 року країн ЄС, у % від ВНД 
Джерело:  Report on budgetary and financial management for financial year 2013 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2013/2014.04.04_RBFM_Report_en.pdf 

 Чистий внесок країни в спільний бюджет дорівнює різниці між її внеском і 

одержуваними звідти сумами. При збільшені кількості членів ЄС спільний бюджет 

не стає більшим. Однак, разом з цим бюджет ЄС є більшим, ніж ВВП більшості 

нових членів ЄС разом узятих. Так, наприклад, у БФП 2000-2006 розподіл коштів 

спільного бюджету залишився практично без змін, незважаючи на найбільше 

розширення ЄС у 2004 році. Варто відзначити, що ЄК визнає, що чистий внесок 

країни може бути несправедливим показником. Така ситуація склалася історично, 

оскільки на початковому етапі існування ЄС ряд країн вимагали певного 

позитивного сальдо бюджетних ресурсів з спільного бюджету ЄС ресурсів 

фактично в обмін на членство цих країн в ЄС. Це пояснюється тим, що від вільної 

торгівлі вигравали, насамперед, економічно найпотужніші країни, як ФРН, 

Франція та Великобританія, які нарощували свій експорт, а інші країни 

(включаючи Францію та Італію щодо аграрної сфери) одержували погіршення 

економічної ситуації за рахунок збільшення імпорту і були змушені прискорювати 

структурні реформи, які вимагали фінансових ресурсів. Створені для 

фінансування цих цілей спеціальні фонди значно збільшили обсяги коштів, що 

перерозподіляються бюджетною системою ЄС. Сформована система була 

зафіксована європейським правом і перейшла в Маастрихтский договір. Таким 

чином, у процесі визначення переліку нетто-донорів або нетто-реципієнтів велику 

роль відігравала політична складова, а тому конкретні розміри платежів та 

надходжень коштів від ЄС прямо не залежать від поточної економічної ситуації в 

країнах – членах, що видається недоречним, особливо в умовах світової 

фінансово-економічної кризи.  

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2013/2014.04.04_RBFM_Report_en.pdf
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Таблиця 3.5 

Кластери для країн-членів ЄС по операційному бюджету за проміжок часу 

2000-2013 рр., у % до ВНД 

1 кластер 2 кластер 3 кластер 4 кластер 

Бельгія 

Данія 

Німеччина 

Франція 

Ірландія 

Італія 

Кіпр 

Люксембург 

Нідерланди 

Австрія 

Фінляндія 

Швеція 

Великобританія 

Болгарія 

Чехія 

Іспанія 

Латвія 

Угорщина 

Мальта 

Польща 

Португалія 

Румунія 

Словенія 

Словаччина 

  

  

Литва 

Естонія 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Греція 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Джерело статистичної інформації: Євростат. Розрахунки автора 

 Проблема нетто-донорів і нетто-реципієнтів зв'язана не тільки з тим, як 

формується дохідна частина Загального бюджету ЄС у територіальному плані, але 

й з тим, на які цілі й у які країни направляється основна частина його видатків, що 

становить основу союзної бюджетної політики. У 2005 році міністрам економіки й 

фінансів ЄС довелося реформувати Пакт стабільності та зростання, оскільки ФРН, 

яка була найбільшим донором ЄС, більше не могла виконувати свої зобов'язання. 

 Кластеризація щодо операційного бюджету країн ЄС показала, що у 

динаміці розподіл країн за операційним балансом їх бюджетів суттєво не 

відрізняється від 2013 року. При цьому Литва та Естонія формують окремий 

кластер, що свідчить про певні переваги щодо показника операційного балансу по 

відношенню до інших країн. 

Однак, з горизонтальної перспективи, якщо подивитись на дохідну частину 

спільного бюджету ЄС за країнами (рис.3.8), то виявляється, що спостерігається 

паритет з точки зору відношення внеску певної країни до її ВНД, у тому числі 

завдяки коректуючому механізму. Тим не менш, критики наявної бюджетної 

системи ЄС справедливо зазначають, що країни-члени ЄС з меншими розмірами 

ВНД не вносять до спільного бюджету меншу його частку, тобто платники 

податків таких країн вимушені віддавати на наднаціональний рівень бульшу 

частину свого доходу. 
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 Рис. 3.7 Чистий внесок країн ЄС у 2013 році 
Джерело:  High Level Group On Own Resources / First Assessment Report, Brussels, 17 December 2014 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor 

Кластеризація чистого доходу країн ЄС показала групи країн, які є нетто-

донорами (кластер 1) та нетто-реципієнтами (кластери 2 та 3) спільного бюджету 

ЄС (див. Табл. 3.6). Отже, дані кластеризації щодо цього показника дають підстави 

стверджувати, що розподіл надходжень та видатків спільного бюджету ЄС між 

країнами має системні вади, внаслідок яких певні країни отримують переваги за 

рахунок іншим. 

Таблиця 3.6 

Кластери для країн ЄС по чистому внеску до спільного бюджету ЄС за проміжок 

часу 2000-2013 рр., % до ВНД 

1 кластер 2 кластер 3 кластер 4 кластер 

Данія 

Німеччина 

Франція 

Ірландія 

Італія 

Кіпр 

Нідерланди 

Австрія 

Фінляндія 

Швеція 

Великобританія 

  

Бельгія 

Болгарія 

Чехія 

Іспанія 

Латвія 

Угорщина 

Мальта 

Польща 

Португалія 

Румунія 

Словенія 

Словаччина 

Литва 

Естонія 

Люксембург 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Греція 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Джерело статистичної інформації: Євростат. Розрахунки автора  

 Таблиця 3.7 свідчить про відсутність єдиного підходу по відношенню до 

країн-членів ЄС щодо формування спільного бюджету ЄС. Дані цієї таблиці 

демонструють разючі відмінності, коли, наприклад, Греція з 2000 по 2013 роки 

отримала з бюджету ЄС на  +€85 млрд більше, ніж відрахувала до нього, а сальдо 

платежів Німеччини складає -€101 млрд. Дійсно, Греція, Португалія, та Ірландія 

найбільше постраждали від світової фінансової кризи 2007-2008 рокі, проте чисті 

внески Бельгії та Польщі, які відносно безболісно подолали кризові роки, 
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складають +€38 млрд. та +€69 млрд.  

Таблиця  3.7 

Фактичний розподіл надходжень та видатків спільного бюджету ЄС за 

країнами-членами на душу населення за 2000-2013 роки 

ЕС-27 

Надходження з 

ЄС, млрд. євро 

Виплати в ЄС, 

млрд. євро 
Чистий 

дохід, € 

млрд 

Населення, 

млн. чол. 

(2005) 

Чистый 

дохід на 

душу нас. Абс. % Абс. % 

Люксембург 17,6 1,3% 3,3 0,3% 14,3 0,5 30974 

Ірландія 52,2 3,7% 18,9 1,5% 33,3 4,1 8106 

Греція 147,7 10,5% 62,7 5,0% 85,0 11,1 7672 

Португалія 60,5 4,3% 19,2 1,5% 41,3 10,5 3924 

Бельгія 77,9 5,5% 39,7 3,1% 38,2 10,4 3661 

Естонія 5,6 0,4% 1,2 0,1% 4,4 1,3 3269 

Литва 13,4 1,0% 2,4 0,2% 11,0 3,4 3222 

Латвія 7,3 0,5% 1,6 0,1% 5,7 2,3 2456 

Угорщина 31,7 2,3% 7,7 0,6% 23,9 10,1 2369 

Польща 96,7 6,9% 27,7 2,2% 69,0 38,2 1808 

Мальта 1,2 0,1% 0,5 0,0% 0,7 0,4 1777 

Словаччина 13,6 1,0% 4,9 0,4% 8,7 5,4 1614 

Словенія 6,1 0,4% 3,0 0,2% 3,1 2,0 1567 

Чехія 26,9 1,9% 11,2 0,9% 15,7 10,2 1531 

Болгарія 10,1 0,7% 2,3 0,2% 7,8 7,8 1004 

Румунія 24,1 1,7% 8,0 0,6% 16,0 21,7 740 

Кіпр 1,8 0,1% 1,4 0,1% 0,4 0,7 578 

Іспанія 180,9 12,9% 165,2 13,1% 15,7 43,0 365 

Франція 112,6 8,0% 136,4 10,8% -23,8 62,8 -378 

Фінляндія 18,3 1,3% 20,7 1,6% -2,4 5,2 -453 

Італія 143,8 10,2% 175,9 13,9% -32,1 58,5 -550 

Великобританія 97,7 7,0% 137,8 10,9% -40,1 60,0 -668 

Австрія 23,8 1,7% 29,9 2,4% -6,1 8,2 -744 

Данія 20,8 1,5% 26,4 2,1% -5,6 5,4 -1036 

Німеччина 163,7 11,6% 264,7 21,0% -101,0 82,5 -1224 

Швеція 20,8 1,5% 34,7 2,8% -14,0 9,0 -1550 

Нідерланді 28,5 2,0% 54,9 4,3% -26,4 16,3 -1618 

Разом 1405,4 100,0% 1262,3 100,0%       

Джерело: розрахунки автора на основі статистичних даних з офіційного сайту Євростату  

Для прискорення конвергенції країнам Центральної та Східної Європи 

необхідно, насамперед, прискорювати своє економічне зростання. Першочергови-

ми завданнями є нагромадження капіталу, проведення комплексу структурних 

реформ для досягнення вищого ступеня конкуренції, забезпечення макроекономіч-

ної стабільності. Також необхідно сприяти розвитку людського капіталу, не 

допускати помилок в економічній політиці, досягти політичної стабільності, 

сприяти залученню технологічних інновацій та зростанню мобільності робочої 

сили. Окрім адаптації економічної політики до сповільнення зростання світової 

економіки і підвищення вимог з боку фінансових ринків, міцність позицій даного 

регіону в довгостроковій перспективі буде визначатись успіхами в подальшому 
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проведенні структурних реформ. 

 У результаті кластеризації країн-членів ЄС відносно основних макроеконо-

мічних параметрів, математично було доведено доцільність розподілу країн ЄС на 

такі кластери: «ЄС-15», «ЄС-10», «ЄС-15 Континентальна Європа», «ЄС-15 

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

«ЄС-12  Південь» (Болгарія та Румунія).  

 Таким чином, кластерний аналіз за основними макроекономічними 

показниками дозволив виявити групи країн, які мають спільні фінансові 

імперативи реалізації національних інтересів: 

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

які формують ЄС-15 Пн. не входять до Єврозони та не бажають 

приєднуватись до неї, оскільки вважають, що спільна грошова одиниця 

шкодить реалізації їх національних інтересів; 

 виконання Угоди про фіскальну стабілізацію. Країни четвертого та шостого 

кластерів (ЄС-15 Пн, ЄС-12 конт.), а саме Великобританія, Швеція, Чехія та 

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

приєднались до Угоди про фіскальну стабілізацію. Результати кластерного 

аналізу доводять не випадковість такої позиції цих країн, виходячи з 

особливостей їх економік; 

 ставлення країн до запровадження спільних облігацій ЄС. Найбільший 

супротив реалізації цієї ідеї чинили країни першого та четвертого кластеру, 

а саме Німеччина, Нідерланди, Великобританія та Фінляндія (ЄС-15 конт. та 

ЄС-15 Пн); 

 кредитний рейтинг країн. Країни першого та четвертого кластерів мають 

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

кластерів мають рейтинг А або АА, а країни другого та третього кластеру за 

виключенням Данії (ААА) мають рейтинг ВВ або ВВВ. Відповідно 

кредитний рейтинг країн впливає на позицію країн по відношенню до 

можливості запровадження спільних облігацій ЄС, створення ЄФФС та 

ЄСМ, які є одними з основних елементів інституційної структури 

фінансової  стабільності в Європі. 

 Кластери дають підстави стверджувати, що країни одного кластеру є 

схожими за певними економічними параметрами, а значить їх економічні інтереси 

також співпадають, тому вони об’єднуються у групи для більш ефективного 
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відстоювання свої економічних інтересів. Тобто, на основі результатів 

кластеризації можна зробити припущення щодо наслідків проведення тієї чи іншої 

політики на рівні ЄС, оскільки їх вплив має бути схожим на країни всередині 

одного кластеру. Також, результати нашого дослідження показали, що кластери є 

стабільними у часі, тобто зміна кластера країною у короткостроковій перспективі є 

маловірогідною.  

 

3.2 Континентальна конвергенція та дивергенція спільних 

фінансово-економічних політик ЄС 

 

 Створення ЕМС мало як геополітичний, так і економічний зміст з точки 

зору підвищення фінансової незалежності ЄС від долара США в умовах 

зростаючої глобалізації. Варто наголосити, що ЕМС є безпрецедентним та дуже 

амбітним інтеграційним проектом, оскільки його створення вимагало 

забезпечення номінальної конвергенції щодо інфляції, процентних ставок, 

дефіцитів державних бюджетів з одночасним створенням ЄЦБ з виключними 

повноваженнями у валютній політиці та забезпеченням високої координації 

національних фіскальних політик і враховуванням особливостей національних 

економік країн-членів ЕМС. Так, головною передумовою вступу до ЕМС є 

виконання країнами певних стабілізаційних вимог. Ці вимоги складаються із 

дотримання так званих макроекономічних критеріїв валютно-фінансової 

конвергенції: 

 річний показник інфляції у державі-члені не може перевищувати 1,5% від 

середнього рівня інфляції у трьох державах-членах ЄС з найкращими з цієї 

точки зору показниками; 

 величина бюджетного дефіциту не може перевищити 3% ВВП; 

 величина державного боргу не може перевищувати 60% ВВП; 

 величина середньої номінальної довготермінової процентної ставки не може 

перевищувати більше ніж на два відсотки середню номінальну довготермінову 

процентну ставку у трьох державах-членах ЄС з найнижчим річним показником 

інфляції; 

 держава-член у межах курсового механізму Європейської Валютної Системи 

принаймні два роки повинна втримати свою валюту в нормальному коридорі 
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коливань курсів валют. За цей час валюта цієї держави не може бути 

девальвована щодо валют інших членів ЄС. 

  Мета цих вимог відповідає філософії Маастрихтського договору: учасники 

валютного союзу повинні гарантувати, що країни, які передають компетенції з 

проведення грошової політики ЄЦБ, будуть здатними забезпечити тривалу 

економічну стабільність у спільному грошово-валютному просторі [298]. 

Створення європейського спільного ринку сприяло посиленню як реальної, так і 

номінальної конвергенції країн ЄС [263]. Під номінальною конвергенцією слід 

розуміти різницю між такими номінальними змінними, як ціни, виробничі витрати 

та валютні курси. Реальна ж конвергенція характеризує такі реальні змінні, як 

зниження різниці в продуктивності праці, доходах та рівні життя. Проте, 

неможливо гарантувати стабільність номінальної та реальної конвергенції доти, 

доки вони не супроводжуватимуться інституційною конвергенцією. Остання 

гармонізує діяльність економічних інститутів та існуючої практики, а також 

встановлює рамкові умови, які служать орієнтиром для поведінки окремих 

суб'єктів ринку, тому заснування Європейської системи центральних банків та 

нової архітектоніки фінансової стабільності у ЄС є важливими компонентами 

інституційної конвергенції. 

 Теорія інтеграції стверджує, що позитивні ефекти можуть бути використані 

у повній мірі за умови, якщо між країнами-членами інтеграційного угруповання 

існує певний рівень конвергенції. Наприклад, А. Ліпінська стверджує, що 

"призначенням Маастрихтських критеріїв конвергенції є гарантування того, що до 

вступу до Європейського економічного та монетарного союзу, країни досягли 

високого ступеня економічної конвергенції". В економічному огляді ОЕСР по 

Єврозоні висловлюється думка, що подолання розбіжностей в економічному 

розвитку має бути основною метою Європейського Союзу. Крім того, у згаданому 

вище огляді ми можемо знайти твердження, що "ВВП на душу населення між 

країнами має тенденцію до зближення, але емпіричні результати  наявності 

конвергенції між регіонами не є однозначними" і "ці повільні темпи зближення 

можуть частково бути відображенням боязкого темпу інтеграції в той час, коли 

еволюція людського і фізичного капіталу була нерівномірною в різних країнах і 

регіонах" [298]. Ці результати не узгоджуються з класичними теоріями 

конвергенції, а саме абсолютної конвергенції (δ-конвергенції) і умовної 

конвергенції (β-конвергенції), які припускають один довгостроковий стан 
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економічної рівноваги. Тим не менше, ці дані підтверджуються теорією 

конвергенційних клубів (теорія кластерного аналізу), яка була запропонована 

сучасною теорією зростання та розвитку, і знайшла своє відображення в роботах 

Бен Давида (Ben David, 1994), Квах (Quah, 1996) та Гелора (Galor, 1996). 

 Під  -конвергенцією розуміють негативну залежність темпу економічного 

зростання від початкового рівня доходу (на душу населення), тобто вона означає, 

що для відносно бідних країн характерні вищі темпи зростання, чим для відносно 

багатих. З погляду емпіричної оцінки: нехай , , , ,log( / ) /i t t T i t T i ty y T    - річний 

темп зростання ВНП на душу населення і-ої економіки за період від t до t+Т, уі,t - 

ВНП на душу населення економіки і в момент часу t. Якщо для групи країн 

оцінюється регресія вигляду: 

, , , ,log( )i t t T i t i ta b y u        (3.4) 

і коефіцієнт  виявляється позитивним, то це означає наявність β-конвергенції між 

країнами, що розглядаються. Коефіцієнт b дозволяє оцінити швидкість 

конвергенції λ:  (1 ) /tb e T  . Гіпотеза умовної β-конвергенції ґрунтується на 

припущенні про те, що кожна економіка характеризується єдиною 

довгостроковою стійкою рівновагою. Тому країни, близькі одна до одної в сенсі 

основних структурних параметрів, неминуче прагнутимуть один до одного 

незалежно від початкових рівнів доходу. Очевидно, що у разі множинності точок 

стійкої рівноваги гіпотеза конвергенційних клубів (наявність кластерів) 

виявляється вірогіднішою, ніж гіпотеза умовної конвергенції. Тобто країни з 

однаковими технологічними параметрами прагнуть у довгостроковому плані до 

однієї і тієї ж стійкої рівноваги при рівності початкових умов. Таким чином, оцінка 

двох конкуруючих гіпотез фактично зводиться до аналізу єдиності або 

множинності рівноваги. 

 Існують різні емпіричні підходи для вимірювання зближення рівнів доходу 

на душу населення, які торкаються різних аспектів зближення. Найбільш 

популярний спосіб вимірювання – це перехресні регресії по країнах, які 

регресують темпи зростання на початковий дохід та інші пояснювальні змінні, 

тобто:  

ln (yt/y0) = b*ln (y0) + g’x  (3.5) 

де 
ty , 

0y - показники ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності на 
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початку та в кінці періоду, що розглядається, x - вектор пояснювальних змінних.  

 Від’ємний коефіцієнт b інтерпретується як доказ умовного зближення. Слід 

зазначити, що рівняння (3.2) зазвичай оцінюється у нелінійній формі, тобто замість 

коефіцієнта b обраховується вираз (–1+exp(-βT))  

де T – період часу, що досліджується.  

Коефіцієнт β дає швидкість, з якою знижується початковий диференціал 

логарифма доходів на душу населення. Цей тип зближення називають умовним 

зближенням або β-зближенням. 

 Валовий внутрішній продукт на душу населення є одним з основних 

макроекономічних показників, який відбиває загальний стан економіки країни, 

тому загально прийнято досліджувати зближення на основі саме цього показника. 

Проте, на нашу думку, доцільно вдосконалити класичну модель вимірювання 

умовної конвергенції, додавши додаткові пояснювальні змінні. Слід відзначити, 

що пояснювальними змінними, як правило, обираються економічні показники, що 

безпосередньо впливають на процес економічного зростання.  

Введемо такі екзогенні змінні: 

a – вільний член; 

ln(
0y ) – логарифм доходу на душу населення (у 1996 році для розрахунку конвергенції між 

країнами ЄС-27; у 1999 році  для розрахунку конвергенції між країнами ЕМС); 

 ln(Cap), де i - відношення капіталовкладень в національну економіку до ВВП (середнє значення 

за 1996-2008 для розрахунку конвергенції між країнами ЄС-27; середнє значення за 1999-2008 для 

розрахунку конвергенції між країнами ЕМС); 

ln(n+g+δ) – логарифм суми середнього темпу приросту населення країни, темпу технологічного 

прогресу та темпу оновлення основного капіталу країни (g+δ=0,05 – за припущенням); 

ln(DFI_inward) - логарифм відношення обсягу притоку прямих іноземних інвестицій до ВВП 

(середнє значення за 1996-2008 для розрахунку конвергенції між країнами ЄС-27; середнє 

значення за 1999-2008 для розрахунку конвергенції між країнами ЕМС);  

ln(DFI_outward) – логарифм відношення обсягу відтоку прямих іноземних інвестицій до ВВП 

(середнє значення за 1996-2008 для розрахунку конвергенції між країнами ЄС-27; середнє 

значення за 1999-2008 для розрахунку конвергенції між країнами ЕМС);  

ln(Infl) – логарифм інфляції (середнє значення за 1996-2008 для розрахунку конвергенції між 

країнами ЄС-27; середнє значення за 1999-2008 для розрахунку конвергенції між країнами ЕМС 

(2005 рік взято за базовий)); 

ln(n+g+δ) - логарифм складової моделі економічного зростання Солоу (логарифм середнього 

значення норми національних заощаджень) 

yt,y0 – показники ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності у доларах (у 

1996 та 2008 роках відповідно для розрахунку конвергенції між країнами ЄС-27; у 1999 та 2008 
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роках для розрахунку конвергенції між країнами ЕМС); 

 Економетрична модель для розрахунку конвергенції між країнами ЕМС 

матиме такий вигляд: 

ln(yt/y0)=a+b1ln(y0)+b2ln(Сap)+b3ln(infl)+ b4ln(DFI_inward)+ 

+b5ln(DFI_Outward)+ u*     (3.6) 
де u* - можливий залишок (стохастична складова). 

 Варто відзначити, що ми замінюємо логарифм складової моделі 

економічного зростання Солоу ln(n+g+δ) на логарифм середнього значення 

інфляції, оскільки в розрахунках перед нами постає проблема математичного 

характеру: середнє значення приросту населення в деяких країнах має від’ємне 

значення, що унеможливлює операцію обчислення логарифма цього параметра.   

Економетрична модель для розрахунку конвергенції між країнами  ЄС-27 

матиме такий вигляд: 

ln(yt/y0)=a+b1ln(y0)+b2ln(Сap)+b3ln(Infl)+b4ln(DFI_inward)+ 

+b5ln(DFI_Outward)+ u*     (3.7) 
де u* - можливий залишок (стохастична складова). 

Отримавши значення b1, можна таким чином обчислити швидкість щорічного 

зближення між показниками ВВП на душу населення : 

b1 = -1 + e
-*T

 

b1 + 1 = e
-*T

 

ln(b1+1) = -*T 

 = - ln(b1+1)/T, 

де Т – кількість років досліджуваного періоду. 

Таким чином можна обчислити, скільки років потрібно для подолання 

половини розриву в економічному розвитку між країнами. Це надасть нам 

можливість оцінити проміжок часу, необхідний для вирівнювання економічного 

розвитку, наслідком якого повинно стати також уподібнення національних 

економічних інтересів, оскільки цінності та потреби суспільства, які знаходяться в 

основі економічних інтересів країн, сильно залежать від рівня економічного 

розвитку. 

100% (1 - )
t
  = 50% 

(1 - )
t  
= 0,5 

t*ln(1 - ) = ln(0,5) 

t = ln(0,5)/ ln(1 - ) 

Також можна обчислити, скільки років необхідно очікувати для досягнення  

розриву між показниками, що складає 1% від наявного розриву: 
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100% (1 - )
t
  = 1% 

(1 - )
t  
= 0,01 

t*ln(1 - ) = ln(0,01) 

t = ln(0,01)/ ln(1 - ). 

 Дослідивши вибірку з 27 країн-членів Європейського союзу (всіх членів ЄС 

без Люксембургу) (див. додатки К, Л М, Н) і застосувавши оператор оцінювання 

метод найменших квадратів (МНК), ми отримаємо такі результати: 

ln(yt/y0) = 2,2735-0,48376ln(y0) + 0,2741ln(Cap) + 0,4745ln(Infl) – 

-0,03454In(DFI_inward) + 0,0549In(DFI_outward) 

Таблиця 3.8. 

Регресійна статистика  
Множинний R 0.906398561 

R
2 

0.821558352 

Нормований R
2
 0.77694794 

Стандартна похибка 0.101372417 

Кількість спостережень 26 

F-статистика 18.41629152 

Джерело: розрахунки автора. 

Таблиця 3.9. 

Дисперсійний аналіз 
 Коефіцієнти t-статистика p-значення 

Y- пересічення 2.273534345 1.68281212 0.107958445 

Змінна b1 -0.483756546 -5.457874844 2.42168E-05 

Змінна b2 0.274081894 1.71146863 0.102460094 

Змінна b3 0.474510268 2.450255238 0.023604502 

Змінна b4 -0.03453847 -0.785924868 0.441124073 

Змінна b5 0.05492996 1.762064813 0.093336901 

Джерело: розрахунки автора. 

Можна знайти щорічну швидкість зближення : 

b1 = -1 + e
-T

 

-0,4838 = -1+e
-*16

 

 = - ln(0,5162)/13 

 = 0,0509. 

Отже, між країнами даної вибірки відбувається умовне зближення зі 

швидкістю 5,09 % в рік. 

100% (1-0,0509)
t
 =50% 

0,9491
 t
 =0,5 

t = ln(0,5)/ln(0,9491) 

t = 13,2790 ( р.). 

 Для подолання половини розриву у випадку збереження темпу 

конвергенції на рівні 5,09% в рік необхідно очікувати через 14 років. 
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100%(1-0,0509)
t
=1% 

0, 9491
 t
=0,01 

t = ln(0,01)/ln(0, 9491) 

t = 88,2238 (р.). 

 Подолання розриву, який складає 1% від теперішнього слід очікувати 

через 89 років. 

Отже, модель має такий остаточний вигляд:  

ln(yt/y0) = 2,2735-0,48376ln(y0) + 0,2741ln(Cap) + 0,4745ln(Infl) - 

0,03454In(DFI_inward) + 0,0549In(DFI_outward); 

R2 = 82,16% - модель достовірна: значення залежної змінної на 82,16% 

пояснюється варіацією незалежних змінних; всі оцінки параметрів є 

статистично значущими; F - критерій свідчить про достовірну фунціональну 

форму моделі. Можна підрахувати бета-коефіцієнти: зближення між ВВП на 

душу населення цих країн відбувається зі швидкістю 5,09% в рік; подолання 

половини розриву слід очікувати через 14 років; подолання розриву, який 

складає 1% від теперішнього слід очікувати через 89 років. 

 Дослідивши вибірку з тринадцяти країн Європейського валютного союзу 

(без Кіпру, Люксембургу, Словаччини, Естонії та Латвії) (нами були отримані такі 

результати перевірки на наявність відносного зближення: 

ln(yt/y0) = 0,5868-0,2807ln(y0) + 0,2653ln(Cap) - 0,0379ln(n+g+δ) + 

0,0217In(DFI_inward) - 0,0565In(DFI_outward) 

Таблиця 3.10 

Регресійна статистика 
Множинний R 0.93726916 

R
2 0.878473479 

Нормований R
2
 0.791668821 

Стандартна похибка 0.057516857 

Кількість спостережень 13 

F-статистика 10.12011915 
  Джерело: розрахунки автора. 

Таблиця 3.11 

Дисперсійний аналіз 
 Коефіцієнти t-статистика p-значення 

Y- пересічення 0.586833987 0.753475213 0.475738385 

Змінна b1 -0.280669523 -3.872330767 0.006113243 

Змінна b2 0.265380735 1.578472876 0.158465503 

Змінна b3 -0.037915243 -1.25371284 0.250193703 

Змінна b4 0.021668201 0.632656687 0.547059834 

Змінна b5 -0.056528434 -2.046026927 0.079998131 
Джерело: розрахунки автора. 
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Можна знайти щорічну швидкість зближення : 

b1 = -1 + e
-T

 

-0,2807 = -1+e
-*16

 

 = - ln(0,7193)/10 

 = 0,0329. 

 Отже, між країнами даної вибірки відбувається умовне зближення зі 

швидкістю 3,29 % в рік. 

100% (1-0,0329)
t
 =50% 

0,9671
 t
 =0,5 

t = ln(0,5)/ln(0,9671) 

t = 20,6920 ( р.). 

 Для подолання половини розриву у випадку збереження темпу 

конвергенції на рівні 3,29% в рік необхідно очікувати через 21 років. 

100%(1-0,0329)
t
=1% 

0,9671
 t
=0,01 

t = ln(0,01)/ln(0,9671) 

t = 137,4748 (р.). 

 Подолання розриву, який складає 1% від теперішнього слід очікувати 

через 138 років. 

Отже, модель має такий остаточний вигляд:      

ln(yt/y0) = 0,5868-0,28067ln(y0) + 0,2653ln(Cap) - 0,03792ln(n+g+δ) + 

+0,02167In(DFI_inward) - 0,05653In(DFI_outward); 

R2 = 87,85% (нормований коефіцієнт детермінації 79,16%) - модель достовірна: 

значення залежної змінної на 87,85% пояснюється варіацією незалежних змінних; 

всі оцінки параметрів є статистично значущими; F - критерій свідчить про 

достовірну фунціональну форму моделі. Можна підрахувати бата-коефіцієнти: 

зближення між ВВП надушу населення цих країн відбувається зі швидкістю 3,29% 

в рік; подолання половини розриву слід очікувати через 20 років; подолання 

розриву, який складає 1% від теперішнього слід очікувати через 138 років.  

 Результати нашого дослідження, які засвідчили наявність у ЄС-27 вищого 

темпу умовної конвергенції, ніж у ЕМС є очікуваними, оскільки країни ЄС-10 

характеризуються суттєво нижчими показниками фінансово-економічного 

розвитку, а тому зближення з показниками країн ЄС-15 відбувається швидше, ніж 

всередині ЕМС. Таблиця 3.12 свідчить, що ВВП на душу населення в ЄС-10 має 

чіткий тренд до скорочення відставання від відповідного показника ЄС-15. Вже в 

1997—2008 роках ВВП на душу населення в ЄС-10 зріс із 45% до 58% від рівня 
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ЄС-15, а в 2012 році цей показник досяг рівня в 62%. При чому, підтвердженням 

впливу процесів інтеграції на відносне зростання ВВП на душу населення щодо 

відповідного показника ЄС-15 є зростання цього індикатора за період 1997-2003 на 

7%, а з 2003-2008 на 12%.  

Таблиця 3.12 

ВВП на душу населення у нових країнах-членах ЄС, % від ЄС-15 (реальна 

купівельна спроможність) 
Країна 1997 2003 2008 2012 

Кіпр 74% 78% 90% 83% 

Мальта 72% 72% 73% 79% 

Словенія 68% 73% 82% 75% 

Чехія 66% 67% 73% 72% 

Словаччина 44% 49% 65% 68% 

Естонія 36% 48% 62% 64% 

Литва 34% 44% 58% 64% 

Польща 41% 43% 51% 60% 

Угорщина 45% 55% 58% 60% 

Хорватія 44% 48% 57% 56% 

Румунія 26% 28% 42% 45% 

Болгарія 22% 30% 39% 43% 

Латвія 30% 39% 53% нд 

ЄС-10 45% 50% 58% 62% 

ЄС-3 27% 31% 43% 46% 

ЄС-15 100% 100% 100% 100% 

Джерело: розраховано автором на основі даних з офіційного сайту євростату [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

 Поясненням такого прискорення зростання цього індикатора є рис. 3.8, який 

свідчить, що з 2003 року по 2008 рік ЄС-10 реальний ВВП зростав у 2,5 рази 

швидше ЄС-15. 

  

Рис. 3.8 Середній щорічний рівень зростання  

реального ВВП ЄС-10 та ЄС-15, % 
Джерело: розраховано автором на основі даних з офіційного сайту євростату [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

 Слід зазначити, що для оцінки темпу конвергенції використовуються 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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статистичні дані до 2008 року, тобто до моменту, коли країни ЄС відчули наслідки 

світової фінансової кризи, яка розпочалась у 2007 році у США. По-перше, криза 

мала неоднаковий вплив на різні країни ЄС внаслідок, наприклад, різного 

співвідношення суверенного боргу до ВВП, дефіциту бюджету, структури 

платіжного балансу, тощо. По-друге, з метою подолання та пом’якшення наслідків 

кризових явищ в економіці країни-члени ЄС використовували різні інструменти 

монетарної та бюджетної політики. Таким чином, можна очікувати, що з 2009 

року скоріше дивергенція мала місце, аніж конвергенція, що і було підтверджено 

кластерним аналызом. Спроби оцінити β-конвергенцію за певний період після 

2008 року не мали успіху, оскільки результати проведених регресій виявилися 

статистично не значущими, а коефіцієнти детермінації відносно низькими.   

 Можна констатувати, що Європейська інтеграція привела до таких 

позитивних наслідків: 

1) у процесі підготовки до вступу і безпосередньо під впливом конвергенції було 

проведено реформування національних законодавств, що сприяло підвищенню 

прозорості ринку та зміцненню конкурентоспроможності національних компаній; 

 Варто акцентувати увагу на певних аспектах підготовки до вступу    ЄС-10 у 

контексті того, що рішення про перспективи розширення було прийнято 1997 року 

і передбачає цілий ряд зобов'язань щодо економічних перетворень з урахуванням 

перехідних положень у певних галузях та сферах.  Цей процес для ЄС-10 повністю 

завершився у 2009 році. Успішно діяли парламенти й уряди країн-членів, 

впроваджуючи директиви Європейської Комісії у національні правові системи: 

наприклад, станом вже на 8 березня 2006 року країни повідомили про 

імплементацію 2654 директив з 2683 обов’язкових (тобто приблизно 99%).  

2)   у короткостроковому періоді країни отримали позитивні ефекти від зростання 

торгівлі завдяки усуненню бар’єрів, які перешкоджають вільному руху товарів, 

послуг, осіб та капіталів (створення зони вільної торгівлі, спільного ринку та 

Митного союзу), що в свою чергу привело до оптимізації балансу попиту й 

пропозиції і сприяло більш раціональному використанню та розподілу ресурсів; 

Рис. 3.9 демонструє, що внутрішня торгівля після приєднання 10 нових членів до 

ЄС суттєво зросла, при чому таке твердження є справедливим, як по відношенню 

до ЄС-15, так і ЄС-10. Однак, треба мати на увазі, що гармонізація та уніфікація 

законодавства відбувалась і до 2004 року (оскільки статистичні показники 

розраховуються на кінець року, а найбільше розширення ЄС відбулось 1 травня 
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2004 року, то для більш точної оцінки впливу приєднання нових членів, необхідно 

розраховувати зміни відповідних індикаторів з кінця 2003 року, бо інакше ми 

втрачали б вплив 9 місяців 2004 року), тому ще до 2004 року процес інтеграції 

позитивно впливав на торгівлю. В цілому експорт та імпорт у ЄС-10 зростали у 2,5 

рази швидше, ніж у ЄС-15.  

  

Рис. 3.9 Динаміка внутрішньої торгівлі (всередині ЄС-27), 

 середнє щорічне зростання у % 
Джерело: розраховано автором на основі даних з офіційного сайту євростату  

 Також слід відзначити, що експорт у ЄС-10 зростав швидше за імпорт тоді, 

коли у ЄС-15 спостерігається протилежна ситуація. Тобто, можна констатувати 

невірність твердження, що в результаті долучення нових країн до ЄС їх ринки 

захоплюють більш конкурентноспроможні товари з ЄС-15. Підтвердженням 

нашого висновку є дані рисунку 3.11, за яким можна простежити питому вагу 

експорту та імпорту до відповідного показника ЄС-27. Незважаючи на суттєвий 

прогрес ЄС-10 (питома вага імпорту та експорту у 2012 року відповідно зросли у 

2,4 та 1,9 рази), на ЄС-10 приблизно припадає лише десята частина торгівлі 

всередині ЄС. 

 

Рис. 3.10 Динаміка внутрішньої торгівлі (всередині ЄС-27),  

питома вага щодо відповідного показника ЄС-27 у % 
Джерело: розраховано автором на основі даних з офіційного сайту євростату  
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 Схожа ситуація спостерігається і по відношенню до зовнішньої торгівлі ЄС. 

Темпи зростання торгівлі в ЄС-10 швидші більш, ніж у 2 рази в порівнянні з  

ЄС-15, який в свою чергу також значно пришвидшив зростання торгівлі після 

приєднання нових членів ЄС. Однак, на нашу думку, не можна стверджувати, що 

наслідком такого зростання торгівлі є лише інтеграційні процеси, оскільки тренд 

зростання торгівлі спостерігався в цілому у світі. 

 

Рис. 3.11 Динаміка зовнішньої торгівлі ЄС-27,  

питома вага щодо відповідного показника ЄС-27 у % 
Джерело: розраховано автором на основі даних з офіційного сайту євростату [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

 Як і у випадку внутрішньої торгівлі, питома вага ЄС-10 внаслідок вищих 

щорічних темпів зростання збільшується з року в рік. Варто звернути увагу на те, 

що у 2003-2007рр. темп зростання експорту у внутрішній торгівлі ЄС є нижчим за 

відповідний показник щодо зовнішньої торгівлі в той час, коли з імпортом 

спостерігається протилежна ситуація, при чому ця різниця є в 2 рази. Тобто, 

можна стверджувати, що в перші роки після приєднання нових членів до ЄС 

справедливим є твердження, що темп зростання імпорту значно перевищував 

зростання експорту, що мало своїм наслідком погіршення їх торгових балансів. 

 У цілому з 1960 по 2002 рр. економічна, політична й соціальна інтеграція 

принесла суттєві вигоди країнам Європи у вигляді посилення конкуренції, 

зниження цін, поліпшення послуг. Усе це, за більшістю експертних оцінок, 

сприяло процвітанню й поліпшенню соціального прогресу в регіоні. У цей період, 

за оцінками аналітиків Nomura Global Economics, відкритість торгівлі, що 

вимірюється співвідношенням внутрішньорегіональної торгівлі до регіонального 

ВВП у країнах-засновницях єврозони, збільшилася з 12% ВВП до 26%, а обсяг 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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двосторонньої торгівлі між країнами зони євро збільшився за той самий період 

приблизно на 1200–1400% [255]. 

 

Рис. 3.12 Динаміка зовнішньої торгівлі (всередині ЄС-27),  

питома вага щодо відповідного показника ЄС-27  
Джерело: розраховано автором на основі даних з офіційного сайту євростату  

 Статистика свідчить не лише про збільшення торгівлі товарами та такими 

традиційними послугами, як туризм та транспорт. Держави ЄС-10 також відчули 

на собі позитивні наслідки від розширення ЄС завдяки розширенню географії 

експорту своєї продукції та інтенсифікації співробітництва приватних компаній. 

Окремо слід відзначити прямі іноземні інвестиції, які дозволили таким 

західноєвропейським компаніям, як Фіат, Рено, Фольцваген, а також 

східноєвропейським Юго, Дачя та Шкода стати більш інтерналізованими та 

підвищити свою конкурентоздатність. Як стверджують дослідники, якщо в 90-их 

роках відбулося різке зростання обсягів торгівлі, то 2000-і роки характеризуються 

підвищенням її якісної складової, тобто суттєво зріс рівень наукоємності товарів та 

послуг. Щороку ЄС витрачає близько 50 млрд. євро на розвиток свого агросектору 

з метою підвищення його продуктивності та зниження витрат виробництва.  

3) у середньостроковій перспективі країни отримали переваги від зростання 

конкурентоспроможності (регуляторна уніфікація, конвергенція за рахунок 

спільних політик і фінансової допомоги), від ефекту масштабу та мобільності 

чинників виробництва (спільний ринок); 

Країни - нові члени ЄС досягли та підтримують високий рівень 

макроекономічної стабільності. За роки підготовки до вступу рівень інфляції у ЄС-

10 скоротився у 2-3 рази, наблизившись до середніх показників ЄС-15. 

Інфляційний тиск усе ж таки залишився значним, він зумовлений зростанням 

заробітної плати, адаптацією непрямих податків до вимог ЄС, помітними 
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коливаннями цін на товари по окремих країнах як складових Єдиного ринку ЄС. 

 

Рис. 3.13 Основні макроекономічні показники деяких країн 
Примітки: Інфляція та рівень безробіття розраховані, як арифметичні середні відповідних показників країн, 

що входять до відповідної групи країн. Джерело: розраховано автором на основі даних з офіційного сайту 

євростату [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

 Непостійну тенденцію мала зміна рівнів безробіття. Рівень безробіття 

зростав у 1998—2001 роках, а з 2002-го почав зменшуватися. У середньому  

2003—2008 роки рівень безробіття в ЄС-10 зменшився з 10,2 до 6,4%, що, хоча і 

перевищує відповідний показник в ЄС-15 у 6,3%, однак динаміка є значно 

кращою. Незважаючи на позитивні тенденції до й після вступу до ЄС, 

характерними для ринку робочої сили в ЄС-10 залишається високий рівень 

безробіття, особливо серед молоді; значна незайнятість низько кваліфікованої 

робочої сили; значні регіональні розбіжності у рівнях безробіття. Однак, слід 

відзначити, що приватні компанії ЄС відзначаються високим рівнем соціальної та 

екологічної відповідальності. Незважаючи на суттєві економічні проблеми деяких 

країн, європейські працівники користуються великою кількістю переваг в 

порівняні з іншими країнами щодо рівня своєї захищеності від роботодавця та з 

точки зору державної допомоги у випадку втрати роботи чи виходу на пенсію. 

 До розширення вельми невизначеними були можливі наслідки масової 

міграції робочої сили з країн ЄС-10 до ЄС-15. Довгострокові прогнози (до 

15 років) оцінювали загальний обсяг міграції робочої сили до 3 млн. чол., тобто 

всього в 1,2% працездатного населення ЄС-15 2020 року. Короткострокові 

прогнози визначили цей обсяг на рівні 300—350 тис. чол. у перші роки 

розширення. Однак перші два роки показали, що відсоток робочої сили з країн-

нових членів на ринках ЄС-15 є достатньо стабільним до і після вступу, з 

невеликим збільшенням у Великобританії, Австрії та Ірландії. Її обсяг просто 

недостатній, аби істотно вплинути на структуру та рівні заробітної плати на 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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ринках робочої сили ЄС-15. Міграція з третіх країн викликає значно більшу 

стурбованість у європейських країнах-реципієнтах. 

4) у довгостроковій перспективі євроінтеграція генерує динамічні ефекти, що 

спираються на політичну єдність і виявляються в загальному зростанні добробуту 

населення країн ЄС; 

 Середній рівень ВВП на душу населення в країнах, які нещодавно 

приєдналися досягав приблизно 45% відповідного показника ЄС-15 за 5 років до 

розширення, але в 2008 році цей показник склав майже 60%. Найбільший розрив 

зафіксовано в Румунії та Болгарії. З 12 країн, які приєднались до ЄС, Кіпр, 

Словенія, Чеська Республіка та Мальта у 2008 році мали найменший розрив у 

показнику, що розглядається; варто зазначити, що цей розрив є меншим за 

відповідний показник Португалії (у 2012 році Греція опинилася у такій же 

ситуації), який є на 30% меншим за середній показник ЄС-15. Станом на 2012 рік 

всі країни ЄС-12 зменшили розрив у відповідному показнику.  

 Схожа динаміка середнього щорічного зростання реального ВВП 

спостерігається і у ЄС-3, відповідний показник якого прискорив своє зростання під 

час активної фази підготовки країн до вступу в ЄС, який відбувся у 2007 році. За 

час безпосередньої підготовки до вступу та після нього (1997-2012 рр.) темпи 

економічного зростання ЄС-10 були більше, ніж в 2 рази вищими за відповідні 

економічні показники ЄС-15. 

Таблиця 3.13 

Середній щорічний рівень зростання реального ВВП країн ЄС-10, % 

Країна 1997-2003 2003-2008 1997-2012 

Естонія 6,1% 5,6% 4,3% 

Литва 5,6% 7,1% 4,2% 

Латвія 6,0% 7,3% 4,0% 

Польща 3,4% 5,4% 3,9% 

Словаччина 3,1% 7,2% 3,9% 

Кіпр 3,8% 4,2% 2,7% 

Чехія 2,4% 5,5% 2,7% 

Словенія 3,8% 4,9% 2,5% 

Угорщина 3,9% 2,7% 2,0% 

ЄС-10 3,5% 5,2% 3,4% 

ЄС-15 2,4% 2,1% 1,5% 

Джерело: розраховано автором на основі даних з офіційного сайту євростату [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

 З таблиці 3.14 випливає, що такі країни, як Франція та Німеччина, які 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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вважаються локомотивами зростання всієї зони ЄС, знаходяться нижче медіани 

відповідно до показника середнього щорічного зростання за період 1997-2012рр., а 

Великобританія – лише на одну позицію вище медіани.  

Таблиця 3.14 

Середній щорічний рівень зростання реального ВВП країн ЄС-15, % 

Країна 1997-2003 2004-2010 1997-2012 

Ірландія 7,4% 3,7% 3,8% 

Люксумбург 5,2% 4,1% 3,4% 

Швеція 3,2% 2,9% 2,6% 

Фінляндія 3,4% 3,4% 2,2% 

Іспанія 3,9% 3,1% 2,2% 

Австрія 2,4% 2,8% 2,0% 

Великобританія 3,2% 2,4% 1,9% 

Нідерланди 2,5% 2,7% 1,7% 

Бельгія 2,0% 2,3% 1,6% 

Франція 2,3% 1,8% 1,6% 

Німеччина 1,3% 2,0% 1,4% 

Греція 4,1% 3,1% 1,2% 

Португалія 2,5% 1,2% 1,0% 

Данія 1,6% 1,8% 1,0% 

Італія 1,5% 1,1% 0,5% 

ЄС-10 3,5% 5,2% 3,4% 

ЄС-15 2,4% 2,1% 1,5% 

Джерело: розраховано автором на основі даних з офіційного сайту євростату [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

Моделювання економічної ефективності євроінтеграції свідчить про 

існування цілого ряду вигод для європейських країн, які долучилися до 

економічної та фінансової інтеграції. Так, у дослідженні «Європейська монетарна 

уніфікація: передчасно чи не обдумано?» робиться висновок про очевидний 

позитивний ефект від євроінтеграції на розвиток європейського регіону [255]. У 

досліджені проводиться порівняльний аналіз інтегральних показників розвитку 

країн єврозони та США і наводяться розрахунки щодо співставності економічної 

динаміки в європейських країнах і США. Разом з тим, незважаючи на те, що 

країни і демонструють значний рівень конвергенції щодо макропоказників, у 

дослідженні вказується на невикористаний потенціал євроінтеграції 

5) Поглиблення секторального та різнорівневого територіального 

співробітництва між державами; 

Відношення торгових потоків до ВВП свідчить про те, що країни ЄС, 

особливо нові члени ЄС, є одними з найбільш інтегрованих у світову економіку. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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Такий високий ступінь взаємопов'язаності економік сприяє відносно швидкому 

вирівнюванню держав-членів у доходах та стандартах життя. Єдиний ринок став 

каталізатором збільшення інвестицій з розвинених економік до країн, що 

розвиваються, економіки яких характеризуються швидшими темпами зростання  

та більшим ризиком, що означає вищу норму дохідності. Більше того країни 

Східного партнерства та країни-кандидати на вступ до ЄС за цим індикатором 

також переважають більшість країн світу. 

 
* Європейська Асоціація Вільної Торгівлі 

** Країни-кандидати на вступ до ЄС 

*** Країни Східного партнерства з ЄС  

Рис. 3.14 Відкритість економік світу (експорт + імпорт як % від ВВП), % від ВВП 
Джерело: Indermit S. Jill. Golden Growth: Restoring the lustre of the European Economic 

model / S. Jill Indermit, Martin Raiser. – 2012 
 

6) Приватизація державних підприємств призвела до збільшення частки 

приватного сектору, що сприяло вирішенню поточних проблем фінансування 

економічного розвитку й посилило конкуренцію, стимулювало науково-технічний 

прогрес, раціоналізацію управління, підвищення професійного рівня робітників та 

інженерно-технічних кадрів і, зрештою, зростання продуктивності праці й 

добробуту; 

 Дійсно, витрати на науково-дослідні та конструкторські роботи (R&D) у ЄС 

суттєво зросли (рис. 3.15). Наприклад, у 2007 році у Швейцарії було видано 

найбільшу кількість патентів серед індустріальних країн (приблизно у 3 рази 

більше середньої країн ОЕСР). Компанії Швейцарії витрачають в 2 рази більше на 

наукові дослідження, ніж в середньому ЄС-27 (Швейцарія витрачає 2,2% від ВВП, 

ЄС-27 витрачає 1,1% від ВВП). Також в Швейцарії знаходяться чотири провідних 

університети світу. На нашу думку індикатор видатків на науково-дослідницькі та 

дослідно-конструкторські роботи э одним з найважливіших для забезпечення 

довгострокової економічної конкурентоспроможності держави, яка в свою чергу є 
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дуже важливою складовою національних економічних інтересів. 

  

Рис. 3.15 Динаміка зростання видатків на науково-дослідні та 

конструкторські роботи (R&D), середнє щорічне зростання у %  
Примітки: показник ЄС-15 у 2004 році розрахований без Люксембургу, Греції та Швеції; Показник ЄС-15 у 

2008-2011 та 1999-2012 розраховано без Греції 
Джерело: розраховано автором на основі даних з офіційного сайту євростату [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

 Динаміка створення основного капіталу, який є також одним з показників 

конкурентоспроможності (рис. 3.16), свідчить про прискорення нарощування 

засобів виробництва та устаткування, як у ЄС-10, так і в ЄС-15. 

 

Рис. 3.16 Динаміка створення основного капіталу, % 
Джерело: розраховано автором на основі даних з офіційного сайту євростату [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 
 

7) Введення євро покращило інтернаціоналізацію фінансового сектору, що 

збільшило доступність національних економік для іноземних інвесторів. Отже, 

відбулося підвищення мобільності капіталу та прибутковості від фінансових 

вкладень (зменшення ризиків та трансакційних витрат, пов’язаних з обміном та 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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перерахунком валют з однієї країни в іншу), залучаючи дедалі нові потоки 

інвестицій в економіку країн-членів Єврозони. 

  

Рис. 3.17 Динаміка зростання прямих іноземних інвестицій у країни*, % 
* без врахування Люксембургу, Австрії, Угорщини та Мальти через відсутність даних по цим країнам 

Джерело: розраховано автором на основі даних з офіційного сайту євростату [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

 ЄС-15 суттєво збільшили ПІІ у ЄС-10. Наприклад, з 2003 по 2005 рік чисті 

ПІІ з ЄС-25 зростали середнім щорічним показником у ЄС-10 та ЄС-15 відповідно 

на 30% та 10%. Більше того у вказані роки темпи зростання зовнішніх ПІІ у ЄС-10 

були також більшими за ЄС-15, що, звичайно, не є правдою в абсолютних 

показниках. 

 ПІІ у ЄС-15 з країн за межами ЄС-25 збільшились у більшій мірі (з 2,7% до 

8,2%), ніж ПІІ всередині ЄС (з 7,5% до 16,5%), - тобто, можна зробити висновок, 

що ЄС-15 став більш привабливим з точки зору зовнішніх інвесторів внаслідок 

розширення ринків збуту товарів та послуг, вироблених у цих країнах.   

Таблиця 3.15 

Динаміка довгострокової відсоткова ставки за облігаціями*, % 

Групи країн 2001 2003 2007 2012 

ЄС-10 7,8 5,3 5,0 5,2 

ЄС-15 5,1 4,2 4,4 4,7 

*розраховані, як арифметичні середні відповідник показників країн, що входять до відповідної групи країн 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

Дані таблиці 3.15 дають підстави стверджувати про істотне зниження 

відсоткової ставки — у середньому по ЄС-10 за 2001—2007 роки з 7,8 до 5,0%. Це 

було наслідком позитивних очікувань щодо рівнів інфляції, зменшення премії за 

ризик, появи реальної перспективи входження нових членів ЄС до валютного 

союзу. Вступ нових членів суттєво не вплинув на відсоткові ставки ЄС-15, хоча 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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деяке зниження спостерігається. 

Однак, не слід думати, що вступ до ЄС розв’язав усі соціально-економічні 

проблеми нових членів. Це далеко не так, але незважаючи на зростаючу нерівність 

у доходах, ЄС залишається одним із світових лідерів щодо рівномірності 

розподілу доходів, випереджаючи за цим показником США та Японію. Більше 

того, в ЄС відбувається конвергенція соціальних стандартів життя населення, яка 

відображається в медицині, освіті, тощо. Тим не менше, Євросоюз має певні 

проблеми економічного розвитку, тому після його розширення вони тією або 

іншою мірою та в різних формах проектуються на нові країни-члени. Вступ до ЄС 

дає можливість використовувати комунітарні механізми розв’язання економічних 

проблем розвитку, але це не відбувається автоматично. Тому в нових країнах ЄС 

залишаються проблеми безробіття, відставання від рівня соціально-економічного 

розвитку ЄС-15, не подолано технологічний розрив між цими групами країн, 

далеко не повністю вирішено питання соціальної конвергенції. 

 Соціально-економічна модель розвитку ЄС передбачає «створення 

соціально орієнтованої Європи в межах глобальної економіки, а саме створення 

робочих місць і забезпечення рівних можливостей для всіх громадян» [67]. Однак 

така соціально-орієнтована модель має ряд характеристик, які не сприяють її 

конкурентоспроможності: більш високий сумарний рівень податкового 

навантаження та соціальних відрахувань. Наслідком високого корпоративного 

податку та зарегульованості ринку праці є зменшення гнучкості приватного 

сектора, а отже і його можливості реагувати на економічні шоки. Більше того, 

тенденцією останніх років є перенесення виробництва за межі ЄС з метою 

зменшення соціальних видатків. Зокрема, цьому сприяє зростання витрат 

підприємств на оплату праці: з 2000 по 2008 р. вони зросли на 55,8%. При цьому 

підвищення заробітної плати нетто на 100 євро коштує німецьким роботодавцям 

152 євро, а французьким – 169 [255]. 

 Сильними сторонами ЄС є торгівля та фінанси в той час, коли такі сфери, як 

корпоративний сектор та інновації характеризуються різним рівнем розвитку у 

країнах-членах ЄС, оскільки не всім країнам вдається належним чином 

заохочувати підприємницьку активність та інноваційність. Найбільш рішучих змін 

потребують ринок праці та державне регулювання. Політика у сфері праці 

повинна бути спрямована на підвищення мобільності робочої сили, стимулів до 

праці та зростання її продуктивності. Європейські системи державного 



167 
 

 
 

регулювання є надто великими та не завжди ефективними. Сильні та слабі сторони 

наведені у таблиці 3.16. 

 

Таблиця 3.16 

Сильні та слабкі сторони Європейської моделі зростання 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Торгівля 

 Найбільша питома вага торгівлі в ВВП серед регіонів 

світу 

 Найнижчі бар’єри в торгівлі товарами 

 Збільшення обсягів та складності виробничих 

ланцюжків між розвиненими країнами та країнами, 

що розвиваються 

 Висока торгова інтеграція в наданні традиційних 

послуг 

 Найшвидші темпи конвергенції щодо доходів та 

стандартів життя у світі 

 Єдиний ринок щодо послуг залишається не 

завершеним 

 Єдина агропромислова політика зменшує  вигоди 

торгової інтеграції з країнами Східного партнерства 

2. Фінанси 

 Значний обсяг інвестицій з країн з високими доходами 

та низькими темпами зростання до країн з низькими 

доходами та високим зростанням 

 Прямі іноземні інвестиції призвели до експансії 

західні технології та фінанси у країни, що 

розвиваються 

 Залежність від Зх. банків пом'якшила наслідки кризи у 

країнах, що розвиваються 

 Фінансова криза засвідчила необхідність створення 

архітектоніки попередження кризових явищ та 

посилення наднаціонального регулювання 

 Доступ до дешевого позичкового капіталу призвів до 

безвідповідального ставлення деяких країн Пд. Та Сх. 

Європи до зовнішніх дисбалансів 

3. Корпопративний сектор 

 Бізнес є більш відповідальним за соціальні та 

екологічні наслідки своєї діяльності, ніж у більшості 

регіонах світу 

 Європейські компанії сприяють підвищенню 

зайнятості, продуктивності виробництва та експорту 

 Країни з більш обтяжливою системою регулювання 

відстають за темпами зростання продуктивності та 

експорту 

 Зростання розриву між в економічній 

конкурентоспроможності між Пд. країнами та рештою 

членів ЄС є наслідком нестабільності в Єврозоні 

 Європейське виробництво стало більш «зеленим», але 

не споживання 

4. Інновації 

 Деякі Європейські країни знаходяться в групі світових 

лідерів щодо інновацій та експорту 

 Традиції підтримки державою університетів та 

науково-дослідних інститутів 

 ЄС відзначається експертизою щодо інновацій у 

інжинірингу, фармацевтиці, чистій енергії, які можуть 

стати основою майбутніх інновацій   

 Витрати європейських компаній є значно меншими, 

ніж в США та розвинених країн Азії 

 Європа не спеціалізується в найбільш динамічних 

секторах таких як, інформаційні та телекомунікаційні 

технології 

 Європа характеризується невеликою кількістю 

провідних інноваційних компаній та університетів 

 Банківська фінансова система не сприяє іноваційності 

5. Ринок праці 

 Відносно висока рівність в доходах після 

оподаткування 

 Високий ступінь захисту доходів та система зі 

страхування безробіття  

 Позитивні показники створення робочих місць за 

останні десятиліття 

 Індекс залученості робочої сили є нижчим за показники 

США та Східноахійських розвинених країн 

 Швидке старіння робочої сили  

 М'які умови отримання соціальної допомоги ставлять 

під сумнів надійність такої системи у майбутньому 

 Великий тіньовий сектор в деяких країнах та високий 

рівень безробіття серед молоді 

 Низька мобільність робочої сили, незважаючи на 

формально вільне переміщення робочої сили в Європі 

 Несприятливі імміграційні умови знижують 

конкурентоспроможність 
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Продовження таблиці 3.16 

Слабкі сторони Слабкі сторони 

6. Державне регулювання 

 Найбільш репрезентативне та децентралізоване 

регулювання 

 Широке покриття державних послуг та соціального 

захисту 

 Низька нерівність в доходах після оподаткування 

 Державний сектор є більшим на 10% від ВВП, ніж у 

інших регіонах світу, а також відношення державних 

видатків до ВВП суттєво виросли в кризові роки 

 Пенсійне навантаження є високим у відносно 

молодому, але швидко старіючому регіоні 

  М'які умови отримання соціальної допомоги 

зменшують стимули до праці 

 Високі ставки оподаткування сприяють ухиленню від 

сплати податків та роблять ЄС менш привабливим для 

компаній та висококваліфікованої робочої сили 

 Високий державний борг та фіскальні дисбаланси у 

деяких країнах 

Джерело: Indermit S. Jill. Golden Growth: Restoring the lustre of the European Economic model / S. Jill Indermit, 

Martin Raiser. – 2012, р.65 

 Слід відзначити, що при фіксуванні обмінних курсів національних валют 

для переходу на євро (1 січня 1999 року) значні зусилля були вжиті для того, щоб 

жодна держава-член не увійшла до валютного союзу з суттєвою конкурентною 

перевагою або серйозним конкурентним недоліком по відношенню до будь-якої 

країни торгового партнера.  

 

Рис.3.18 Селективні  макроекономічні показники 
Джерело: Indermit S. Jill. Golden Growth: Restoring the lustre of the European Economic model / S. Jill Indermit, 

Martin Raiser. – 2012 

 Німеччина вступила в союз з відносно несприятливим курсом, який надавав 

перевагу меншим економікам, тим самим був наданий потужний одноразовий 

імпульс менш конкурентоспроможним економікам, але така перевага швидко 

нівелювалась. 

 Динаміка реального обмінного курсу євро для країн Єврозони також 

демонструє різні умови господарювання у цих країнах, акцентуючи на поточних і 

перспективних викликах та  загрозах. 

Зростання зайнятості, 1995-2009,% 

 

Зростання продуктивності, 

 1995-2009,% 

 

Експорт до ВВП, 2009,% 
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Рис. 3.19 Реальний ефективний обмінний курс євро
8
 для країн Єврозони 

Джерело: на основі даних з сайту Євростату [Електронний ресурс].– Режим доступу:  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

 Деяким країнам останніми роками було складно бути частиною Єврозони, 

яка є відносно великою за розмірами та об'єднує країни з різним розвитком 

економік. Члени ЕМС та країни з курсом національної грошової одиниці, 

прив'язаної до євро, не мали змоги застосувати один найбільш ефективних 

інструментів стимулювання економіки, а саме девальвувати національну валюту, 

що було, наприклад, зроблено Польщею та Чехією. Питомі витрати на робочу 

силу в периферійних економіках  та в Італії зростали швидше, ніж в Єврозоні в 

цілому та, наприклад в Німеччині. До 2007 року питомі витрати на робочу силу в 

економіках периферії значно зросли по відношенню до зони євро в цілому – 

кумулятивно на 15% в Ірландії, на 12% в Іспанії та Греції, на 9% в Португалії, і на 

7% в Італії.  В цей же час в Німеччині відносна одиниця витрат на робочу силу 

впала приблизно на 12%. Варто зазначити, що різниця в реальній вартості одиниці 

робочої сили в Єврозоні змінювались неоднорідно від самого початку існування 

ЕМС. Зростання нерівномірності у реальній вартості робочої сили не відповідає 

очікуванням науковців та політичної еліти ЄС, що введення євро і спільного 

цільового показника інфляції, на їх думку, повинне було сприяти конвергенції цін 

та розміру заробітних плат в зоні євро, тим самим зменшуючи розрив та 

вирівнюючи реальну вартість робочої сили у цих країнах.  

                                                           
8
 Для країн-членів Валютного союзу реальний ефективний обмінний курс євро визначається по відношенню 

щодо 20 основних торгових партнерів, включаючи інші країни Єврозони. Позитивні зміни вказують на 
зниження цінової конкурентоспроможності, від’ємні показники свідчать про зростання цінової 
конкурентоспроможності. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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Рис. 3.20 Продуктивність праці
9
 в країнах Єврозони, 2005=100 

Джерело: на основі даних з офіційного сайту Євростату [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

 Дивергенція цього показника пояснюється такими причинами. По-перше, 

цьому сприяють технологічні фактори, тобто нагромадження капіталу та 

зростання ціни проміжної продукції. Це твердження підтверджує думку, що 

капітал та праця не є ідеальними субститутами.  По-друге, причиною зростання 

реальної вартості робочої сили є зовнішні фактори. Наприклад, рівень відкритості 

економіки, який веде до зменшення вартості робочої сили завдяки 

дисциплінуючому ефекту щодо зростання заробітних плат та позитивного ефекту 

на продуктивність праці в результаті більшого доступу до нових технологій та 

ринків. Третім чинником є інституційні фактори, які відображають рівень 

конкуренції на ринку продукції та робочої сили.  Вища пропорція, в якій заробітна 

плата заміщується виплатами по безробіттю, а також централізація функції 

встановлення рівня заробітної плати сприяють підвищенню її вартості. В цей же 

час жорстке законодавство по відношенню до працівників щодо 

працевлаштування та звільнення сприяє зниженню реальної вартості робочої сили. 

Оскільки дивергенція вартості робочої сили в країнах Єврозони частково є 

наслідком структурних відмінностей їх ринків робочої сили та продукції, більш 

виважена державна політика та інституційні заходи можуть знизити 

нерівномірність цього показника. Однак, за умов єдиної валюти та низького рівня 

інфляції зменшення вартості робочої сили є більш складним, оскільки вимагає 

зменшення рівня заробітних плат та тимчасового збільшення рівня безробіття. 

Разом з цим умови Єврозони дозволяють це зробити більш швидко, ніж в ЄС в 

                                                           
9
 Продуктивність праці відображає загальний обсяг виробленої продукції з використанням наявної в країні робочої 

сили. Індекс продуктивності праці є величиною, отриманою в результаті ділення загального ВВП на загальну 
кількість зайнятих осіб або на загальну кількість відпрацьованих годин. В даному випадку продуктивність праці 
розраховано, як ВВП поділений на кількість зайнятих осіб. 
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цілому. Оскільки ЄС все більше інтегрується у світову економіку, необхідно 

зменшувати вартість реальної робочої сили до цільового рівня, щоб збільшувати 

свою конкурентоспроможність.  

Більшість країн ЄС відзначається здобутками у торгівлі, фінансах та 

інноваціях, але лише деякі країни демонструють позитивну динаміку щодо ринку 

праці та державної політики. Німеччина характеризувалась високим рівнем 

безробіття, майже в 10%, в 1993-2004 роках. Наприклад, у США в цей період 

безробіття складало близько 5%. Станом на 2004 рік у Німеччині налічувалось 

приблизно 4,5 млн. безробітних згідно національної статистики. Ще більший 

рівень безробіття був серед низько кваліфікованих працівників та  працівники 

поважного віку; безробіття серед осіб з незавершеною вищою освітою становило 

біля 18%. У 2002 році спеціально створеною комісією було запропоновано 

реформу, яка складалась з трьох частин: покращити послуги з допомоги 

працевлаштування та вдосконалити програми підвищення рівня 

працевлаштування, реформувати програми допомоги по безробіттю та підвищити 

зайнятість за допомогою дерегуляції ринку праці. 

 

Рис. 3.21 Продуктивність праці в 2002 році, тисяч доларів в цінах 2005 року 
Джерело: Indermit S. Jill. Golden Growth: Restoring the lustre of the European Economic model / S. Jill 

Indermit, Martin Raiser. – 2012 

 Запропонована реформа була реалізована з 2003 по 2005 роки. Наслідком 

реформи стало суттєве зменшення механізмів захисту зайнятості в певних 

секторах ринку праці, яке супроводжувалось створенням центрів зайнятості та 

центрів соціально благополуччя, в яких було запроваджено систему звітності на 

основі результатів їх діяльності з одночасним аутсорсингом певних видів послуг, 

які розподілялись на конкурентній основі між державними та приватними 

структурами. Частково було об'єднано центри з різними функціями в один, який 
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допомагав шукати роботу, надавав соціальні послуги та допомогу по безробіттю. 

По-перше, рівень допомоги по безробіттю та її термін були суттєво знижені. 

Можливість отримання допомоги визначалась на основі робочого потенціалу, а не 

залежали як раніше від історії внесків. Тобто, виплати знижувались, якщо 

реципієнт добросовісно не виконував свої обов'язки. По-друге, підприємцям стали 

надаватися податкові субсидії щодо виплати заробітної плати своїм працівникам, а 

також спеціальні гранти на розвиток «молодого» бізнесу (стартапів). Для певних 

видів груп робочої сили були суттєво знижені податки з метою підвищення 

привабливості найму на роботу низько кваліфікованих працівників чи працівників 

неповного робочого дня. З січня 2006 року року по жовтень того ж року кількість 

заявок на субсидування таких робочих місць зросло на 47% в порівнянні за 

аналогічним періодом попереднього року. Кількість заявок у відношенні частково-

працюючих зросла на 30%, а по тимчасовій роботі на 15%. Результатом таких 

реформ є той факт, що на сьогодні рівень безробіття в Німеччині складає близько 

5,5%, яке є суттєво меншим, ніж в середньому в ЄС та США. Хоча є й негативні 

аспекти такої реформи. Внаслідок різкого підвищення кількості працюючих не 

повний робочий день та тимчасово відбулося зменшення їх реальної заробітної 

плати на 16-22% за минуле десятиріччя [288].  

 Очікувалося, що зростання зайнятості в нових-членах ЄС відбудеться 

швидше, а зростання продуктивності праці в ЄС-15 буде більшим, особливо для 

країн ЄС-15 Південь. Тим не менше, такі північні країни, як Фінляндія, Швеція, а 

також Великобританія і пізніше країни Балтії досягли значних успіхів (Рис 3.24). 

Такі країни континентальної Європи як Австрія, Франція, Люксембург і особливо 

Німеччина також продемонстрували позитивні результати, але країни Півдня 

Європи, як Греція, Італія, Португалія та Іспанія навпаки втратили. Таке 

відставання часто пояснюється тим, що більш економічно потужні країни 

пришвидшили своє зростання за рахунок країн Півдня, витіснивши з їх ринків 

менш ефективного національного виробника. Тобто, країни Південної Європи з 

точки зору своїх економічних інтересів не повинні були вступати в ЄС. На нашу 

думку таке твердження є не зовсім правильним, оскільки статистика свідчить, що в 

цих країнах зростала зайнятість та вони були нетто реципієнтами значних обсягів 

іноземних інвестицій. 
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Рис. 3.22 Зростання продуктивності праці у 2002–2008 рр., % 

Джерело: Indermit S. Jill. Golden Growth: Restoring the lustre of the European Economic 

model / S. Jill Indermit, Martin Raiser. – 2012 

 Однак, нові робочі місця створювались переважно в циклічних галузях 

економіки, таких як будівництво чи туризм, або в сімейному бізнесі. Інвестиції в ці 

держави також мали двоякий характер. Однак, з 2002 року відбувається падіння 

продуктивності, а отже і конкурентоспроможності Греції та Португалії. Стає 

очевидним, що інвестиції використовувались в неефективний спосіб. Незважаючи 

на такі негативні тенденції, макроекономічна ситуація була не лише стабільною, 

але й урядам цих кран вдавалося фінансувати зростаючі потреби за рахунок 

зовнішніх запозичень. І така ситуація скоріше за все мала б місце і сьогодні, якби 

різко не погіршились умови глобальної фінансово-економічної кон'юнктури. Слід 

відзначити, що подібна ситуація відбувалась з країнами ЄС-10, які в силу 

суттєвого поліпшення умов запозичення та залучення капіталу внаслідок 

економічної та фінансової інтеграції тривалий час фінансували негативне сальдо 

поточного рахунку, але ці інвестиції в переважній більшості використовувались з 

метою підвищення конкурентоспроможності економіки, що дало позитивний 

ефект, який ми спостерігаємо сьогодні. 

 Причини неефективного використання капіталу країнами Півдня Європи 

слід шукати в структурних особливостях їх економік. Суттєва частина продукції 

виробляється малими компаніями, які становлять близько третини всіх компаній 

країни. 

ЄОВТ ЄС-15 Пн ЄС-15 Конт. ЄС-15 Пд ЄС-12 Пн 

ПНКонт 

 

ЄС-12 Пд ЄС-12 Конт 
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Рис. 3.23 Структура приватного сектору економіки ЄС за розміром компанії 

(внесок до доданої вартості, 2009 рік) 
Джерело: Indermit S. Jill. Golden Growth: Restoring the lustre of the European Economic model / S. Jill Indermit, 

Martin Raiser. – 2012 

 Така структура економіки не сприяє ефективному використанню капіталу, 

тому після приєднання до ЄС нових країн-членів зі Східної Європи, інвестиції 

почали перетікати саме в цьому напрямі. Тим не менше, на прикладі схожої за 

цією ознакою країни Ірландії ми бачимо, що іноземні інвестиції можуть ефективно 

використовуватись, що підтверджується позитивним показником зростання 

продуктивності праці в цій країні. Ще однією причиною відставання країн Півдня 

Європи можна також назвати несприятливу систему регулювання та 

адміністрування в країні. На Рис. 3.24 ми бачимо, що індекс якості регулювання 

цих країн є гіршим за показники ЄС-12. 

 

Рис. 3.24 Індекс якості регулювання (легкості введення бізнесу) за регіонами, 
2011 рік (0 погано -100 гарно) 

Джерело: Indermit S. Jill. Golden Growth: Restoring the lustre of the European Economic model / S. Jill 

Indermit, Martin Raiser. – 2012 

 З 1995 по 2009 рік продуктивність праці зростала в ЄС-15 в середньому на 

ЄС-15  ЄС-12  
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1% в рік, а в країнах Північної Європи цей показник складав 1,7%, тобто майже в 2 

рази швидше. Відповідь на це запитання слід шукати в інвестиційному кліматі цих 

країн, оскільки всі країни цього субрегіону входять до 15 країн з найбільш 

сприятливим для ведення бізнесу кліматом. Швеція знизила державні видатки у 

відношені до ВВП з 67% у 1993 році до сьогоднішніх 49%. Також з 1983 року ця 

країна знизила максимальний маржинальний податок на прибуток  на 27%, 

встановивши його на рівні 57%. Було відмінено або суттєво знижено податки на 

нерухомість, подарунки, багатство та спадщину. У 2013 році корпоративний 

податок знизився з 26,3% до 22%. Державний борг Швеції знизився з 70% у 1993 

році до 37% у 2010 році в той час, коли бюджет з дефіциту в 11% перетворився на 

профіцитний в 0,3% за цей самий період. Більше того, ця держава провела ряд 

реформ в чутливих для населення секторах. Була змінена пенсійна система  з 

системи фіксованого розміру пенсії на систему фіксованих внесків, які 

автоматично коригуються на очікувану тривалість життя. Була запроваджена 

універсальна система ваучерів на шкільну освіту для того, щоб заохотити приватні 

школи конкурувати з державними школами. Приватні компанії в Швеції 

конкурують з державними за виконання державних програм. Так, більшість 

медичних закладів та дитячих садочків побудовано приватними компаніями і 

досить часто за приватні кошти. Разом з цим, варто відзначити, що такі зміни були 

радше вимушеним, аніж добровільними.  

 

Рис. 3.25  Динаміка відношення державних видатків до ВВП у % 
Джерело: дані на основі офіційного сайту МВФ http://www.imf.org 

 Споживчі ціни так само зростали швидше в периферійних економіках, ніж у 

зоні євро в цілому, і особливо в Німеччині. Як і у випадку витрат на робочу силу, 

до 2007 року сукупний  рівень інфляції на периферії зріс значно вище середнього 

рівня Єврозони: на 10% у Греції, 9% в Ірландії, 8% в Іспанії, і 6% в Португалії. В 

цей же час в найбільших економіках, наприклад, у  Франції і Німеччині споживчі 

http://www.imf.org/
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ціни впали в порівнянні з середнім показником по Єврозоні. 

 

Рис. 3.26  Відносні ціни деяких країн ЄС (ЄС-27=100) 
Джерело: на основі даних з офіційного сайту Євростату [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

 Тобто, спостерігаються значні відхилення показників держав Єврозони, 

хоча теоретично процес конвергенції мав би сприяти їх зближенню. Таким чином, 

не знайшли практичного підтвердження сподівання на вирівнювальну дію 

стимулів спільної валютної та уніфікованої монетарної політики. 

 Отже, можна зробити такий висновок, що в країнах-членах ЄС до початку 

світової фінансової кризи 2008 р. спостерігався досить високий темп  

β-конвергенції на рівні 5% в рік, що мало позитивний вплив на всіх членів ЄС. 

Всередині країн Єврозони темпи конвергенції були нижчими, ніж в цілому в ЄС, 

що пояснюється більшою схожістю економік країн-членів ЕМС, але в той же час 

ці темпи були також досить високими. Оскільки в ці роки переважна більшість 

країн демонструвала стійке зростання, очевидним є те, що наслідком існування 

конвергенції було збільшення темпів зростання, як країн ЄС-15, так і країн ЄС-10. 

Тобто, ми можемо вести мову про синергетичний ефект від інтеграції, що 

відповідає національним економічним інтересам країн-членів ЄС. Проте, після 

2008 року спостерігалась дивергенція, яка мала двоякий вплив на національні 

економічні інтереси. З одного боку, країни були обмежені у виборі інструментів 

подолання рецесії, але з іншого боку підтримка, яку надав ЄС, таким країнам як 

Греція, Іспанія, Ірландія, Італія дозволила цим країнам уникнути дефолту та, як 

наслідок – більш глибокої економічної кризи. Тобто, інтеграційні процеси та 

процес  конвергенції призвели до того, що, наприклад, допомога Греції, велика 

частка якої фінансувалася за рахунок фондів Німеччини, відповідала 

національним економічним інтересам і Греції, і Німеччини, і ЄС у цілому.  



177 
 

 
 

 Сильними сторонами ЄС є торгівля та фінанси в той час, коли такі сфери, як 

корпоративний сектор та інновації характеризуються різним рівнем розвитку у 

країнах-членах ЄС, оскільки не всім країнам вдається належним чином 

заохочувати підприємницьку активність та інноваційність. Найбільш рішучих змін 

потребують ринок праці та державне регулювання. Так, відбулось зростання 

нерівномірності у реальній вартості робочої сили, хоча у теорії введення євро і 

спільного цільового показника інфляції повинне було сприяти конвергенції цін та 

розміру заробітних плат в зоні євро, тим самим зменшуючи розрив та вирівнюючи 

реальну вартість робочої сили у цих країнах. Також, країни Єврозони не мають 

змоги застосувати один найбільш ефективних інструментів стимулювання 

економіки, а саме девальвувати національну валюту, що було, наприклад, 

зроблено Польщею та Чехією під час фінансової кризи у Європі. Проте, разом з 

цим можна констатувати, що  розширення ЄС до початку фінансової кризи 2008 р. 

у Європі (2003-2007 у порівнянні з 1999-2003) мало такі позитивні ефекти: 

 темп зростання внутрішньої торгівлі в ЄС-27 суттєво зріс: експорт з 5,1% до 

7,6%  та з 14,5% до 18,7% у ЄС-15 та у ЄС-10 відповідно; 

 темп зростання зовнішньої торгівлі в ЄС-27 збільшився: експорт з 5,9% до 

8,6%  та з 5,2% до 11,3% у ЄС-15 та у ЄС-10 відповідно; 

 в перші 2003-2007 темп зростання імпорту значно перевищував зростання 

експорту, що мало своїм наслідком погіршення торгових балансів країн  

ЄС-10; 

 за роки підготовки до вступу рівень інфляції у ЄС-10 скоротився у 2-3 рази, 

наблизившись до середніх показників ЄС-15; 

 рівень безробіття в ЄС-10 зменшився з 10,2 до 6,4%; 

 істотне зниження відсоткової ставки — у середньому по ЄС-10 за 2001—

2007 роки з 7,8 до 5,0%; 

 ЄС-15 суттєво збільшили ПІІ у ЄС-10: у 2003-2005 рр. чисті ПІІ з  

ЄС-25 у ЄС-10 та ЄС-15 зростали середнім щорічним темпом у 30% та 10% 

відповідно; 

 ПІІ у ЄС-15 з країн за межами ЄС-25 збільшились у більшій мірі (з 2,7% до 

8,2%), ніж ПІІ всередині ЄС (з 7,5% до 16,5%). 

 У цілому реальний ВВП на душу населення в ЄС-10 має чіткий тренд до 

скорочення відставання від відповідного показника ЄС-15. Вже в 1997—2008 

роках ВВП на душу населення в ЄС-10 зріс із 45% до 58% від рівня ЄС-15, а у 
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2012 році цей показник досяг рівня в 62% внаслідок того, що з 2003 року по 2008 

рік ЄС-10 реальний ВВП зростав у 2,5 рази швидше ЄС-15. 

 

 

3.4 Євроінтеграційний вектор реалізації економічного інтересу України 

 Національний інтерес, однією з основних складових якого є саме 

економічний національний інтерес, є основою функціонування будь-якої держави 

не лише тому, що вони є вираженням цінностей суспільства, його прагнення та 

свідомості, а й тому, що національні інтереси визначають цілі держави. Цілі 

держави є формою прояву національних інтересів, за допомогою якої 

реалізуються національні інтереси у вигляді досягнення конкретних результатів в 

економічній, зовнішній, безпековій політиці і т.д. 

 Україна з самого початку своєї незалежності стояла перед вибором свого 

інтеграційного шляху. З одного боку довготривале перебування України у складі 

Радянського Союзу призвело до того, що Україна успадкувала не лише тісні 

економічні зв'язки з іншими країнами союзу, насамперед з Росією та Білорусією, 

які згодом сформували Митний союз, а й отримала у спадок відповідну структуру 

економіки, яка суттєво відрізняється від європейської. Наприклад, в Україні у 

собівартості продукції частка витрат на оплату праці складає близько 10%, тоді як 

в ЄС майже 40%. [67] У країнах ЄС на малі та мікропідприємства припадає в 

середньому 40% створеної доданої вартості (Додаток Т) в той час, коли в Україні 

на ці типи підприємств припадає лише 15% обсягу реалізованої продукції. 

Основним призначенням малих та мікропідприємств не є наповнення бюджету 

шляхом сплати податків, а виконання ролі балансуючого механізму, який 

спрямований на зменшення безробіття, а отже – на підвищення рівня соціального 

захисту населення, тим самим збільшуючи гнучкість економіки та її стійкості до 

економічних шоків. Також, слід звернути увагу, що головними статтями експорту 

України досі залишаються сировинна група продукції з низькою часткою доданої 

вартості. Так у 2013 році за даними державної служби статистики найбільшими 

статтями експорту України були недорогоцінні метали та вироби з них (27,8% 

експорту України, з яких на чорні метали припадає 22,6%), мінеральні продукти 

(11,8%), продукція хімічної промисловості (6,8%), а не високотехнологічні товари. 

З іншого боку для українського суспільства дуже важливим є забезпечення 

основних прав та свобод людини. Так стаття 3 Конституції України стверджує: 
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«Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються 

в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед 

людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов'язком держави.» На рис. 3.27 можна простежити складові 

національного інтересу, які пропонують В. П. Горбулін, А. Б. Качинський у своїй 

монографії.  

 

Рис 3.27 Елементи національного інтересу України 
Джерело: Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки. Монографія / В. П. Горбулін, 

А. Б. Качинський. – К. : НІСД, 2010, с 41 

Соціально-орієнтованим економічним системам сучасних демократичних 
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держав не притаманні величезні видатки на військово-промисловий комплекс в 

силу декількох причин. По-перше, існує усвідомлення технологічного розриву у 

військовій галузі між рештою світу та США. ЄС не володіє сучасними 

технологіями оборонного призначення у таких сферах як телекомунікації, 

розвідка, супутникові системи спостереження, які наявні у США та НАТО [167]. 

Таке технологічне відставання з одного боку не можна швидко подолати, а з 

іншого боку це вимагає величезних інвестицій, які в нинішніх умовах 

економічного спаду повинні бути спрямовані на відновлення економічного 

зростання. По-друге, парадигма європейського бачення безпекової політики в 

Європі ґрунтується на розумінні безпеки як взаємної залежності всіх країн Європи 

у політичному, соціально-економічному, екологічному та військовому вимірах. 

Тобто, ЄС намагається створити таке міжнародне середовище, яке дозволить 

впливати на міжнародне оточення без допомоги методів силового тиску. Іншими 

словами, можливості ЄС є обмеженими щодо захисту власних економічних 

інтересів, необхідною складовою яких є безпековий вимір, за межами 

Європейського континенту, наприклад на Близькому Сході чи у Перській затоці. 

Україна в умовах обмеженості фінансових ресурсів знаходиться у подібній 

ситуації щодо неможливості самостійного забезпечення повноцінної власної 

безпеки, тому для неї є надзвичайно важливим більш інтенсивне включення в 

міжнародну співпрацю щодо врегулювання конфліктів і протидії новітнім 

загрозам міжнародній безпеці. Крім цього, Україна володіє суттєвим військово-

промисловим потенціалом саме у тих сферах, які цікавлять ЄС з точки зору 

посилення своєї військової самостійності від НАТО. Оскільки, ЄС прагне до 

більшої самостійності у проведенні політики безпеки та оборони, в майбутньому 

Україна може стати вагомою частиною системи безпеки в Європі, суттєво 

підсиливши слабкі сторони об'єднаних військ Європи. 

Завдяки сучасним засобам інформації, наприклад інтернету, та 

глобалізованому інформаційному простору, сучасний розвиток свідомості 

українського суспільства, який ґрунтується на реаліях дотримання зазначених 

вище прав та свобод людини після розпаду Радянського Союзу як в країнах СНД, 

так і в самій Україні в порівняні з країнами ЄС, характеризується розумінням того, 

що найбільш ефективним механізмом досягнення швидкого та відчутного 

прогресу є шлях європейської інтеграції, що доводить досвід Польщі та країн 

Прибалтики. Більше того, вектор європейського вибору України також 
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зумовлений прогресуючим зростанням значущості гуманітарної складової, 

підвищенням ролі інтелектуального капіталу, соціальних чинників економічного 

прогресу, які забезпечують не лише конкурентоспроможність держави, тобто 

ведуть до стійкого економічного зростання, а й – до справедливого розподілу благ 

у країні. Так, Україна країна на рівні законів визначила своєю довгостроковою 

метою європейську інтеграцію, під якою слід розуміти розвиток громадянського 

суспільства, розбудову правової держави, створення справедливої соціально - 

орієнтованої економічної системи на основі європейських цінностей. В цей же час, 

політико-економічний вектор розвитку України поступово збільшує вагу країн 

Європи з точки зору економічних зв'язків та обсягів торгівлі (додаток Х).  

 Безумовно, саме національні інтереси як країн ЄС, так і країн Митного 

союзу обумовлюють їх взаємовідносини з Україною. Важливою рисою інтересів 

обох сторін, незважаючи на різний характер та зміст партнерства, є намагання 

створити на своїх кордонах певної смуги країн, яка б відігравала роль певної 

безпекової зони між Заходом та Сходом. Водночас, створення такого поясу 

безпеки для ЄС також має на меті обмеження впливу Росії та навіть НАТО на 

теренах СНД. Інтенсифікація інтеграційних процесів, та зокрема розширення ЄС 

на Схід, поставили на порядок денний питання узгодження своїх геоекономічних 

інтересів на глобальному рівні, результатом чого стало формування спільних 

зовнішньополітичних інтересів країн-членів ЄС. Інтереси ЄС на Сході Європі 

визначаються концепцією європейської політики “Східного партнерства”, метою 

якої є сприяння створенню довкола ЄС смуги демократичних та стабільних країн, 

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

ринкової економіки, тощо. У рамках такої моделі міжнародних відносин на 

Європейському континенті Україна, безумовно, виступає важливим елементом у 

якості чинника стабільності у регіоні Східної Європи завдяки своєму 

економічному, науково-технологічному та людському потенціалу.  

 Іншим важливим аспектом вибору вектора інтеграції України є питання 

суверенітету та можливого військового нейтралітету. Механізм прийняття рішень 

у ЄС дозволяє державам-членам ефективно відстоювати свій інтерес. Наприклад, 

Польща в процесі ухвалення Лісабонської угоди домоглася значних поступок на 

свою користь щодо деталей голосування кваліфікованою більшістю, ніж це 

передбачали попередні варіанти цього документу. Також слід згадати право 

держав-членів ЄС утримуватись від участі у певних спільних діях. Так, Чехія, 
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Польща та Великобританія не приєдналися до Хартії фундаментальних прав, як і 

не всі країни-члени, які відповідають критеріям, ввійшли до складу Єврозони. 

Крім цього, Європейська політика безпеки та оборони гарантує захист усім 

країнам-членам у разі воєнної загрози навіть, якщо вони є нейтральними 

державами, що надає певну гнучкість, наприклад, для України у разі її приєднання 

до ЄС щодо збереження свого позаблокового статусу. На противагу ЄС, такі 

інтеграційні угруповання, як ЄврАзЕС (29 травня президентами Росії, Казахстану 

та Білорусії був підписаний договір про створення Євразійського економічного 

союзу, який розпочне роботу з 1 січня 2015 року), Єдиний економічний простір 

(ЄЕП) та Митний союз не надають жодних гарантій збереження суверенітету.  

Комісія Митного союзу та суд ЄврАзЕС наділені надзвичайно широкими правами, 

а їх рішення носять обов'язковий характер для країн-членів відповідного 

угруповання. Більше того, процес прийняття рішень у цих інтеграційних 

угрупованнях характеризується вирішальним впливом Російської Федерації, тоді 

як реальні можливості для інших країн-членів контролювати процес обмежень 

свого суверенітету не передбачені. Так, установчі документи Митного Союзу у 

разі входження нового члена прямо передбачають його автоматичне приєднання 

до всіх без винятку діючих положень цього утворення.  

 Аналізуючи доцільність інтеграції України з ЄС чи з Митним Союзом, 

необхідно враховувати не лише поточні вигоди чи недоліки, які лежать на 

поверхні, а намагатися охопити глибинні парадигмальні детермінанти розвитку 

країни у разі вибору певної моделі співпраці та подальшого розвитку країни. 

Поряд із такими галузями економіки, як енергетика та машинобудування, які є 

відносно високотехнологічними, а тому вимагають постійної модернізації, щоб 

зоставатися конкурентоспроможними, менш технологічні галузі, як наприклад, 

металургія та гірничовидобувний комплекс вже відчувають на собі брак їх цінової 

конкурентоспроможності. Ці галузі забезпечують суттєву частку ВВП України, а 

тому їх варто не просто модернізувати, а оновлювати на основі високих 

постіндустріальних технологій, що завдяки багатофункціональності високих 

технологій та їх здатності до диверсифікації продукції, виготовленої на їх основі, 

повинно дати Україні вагомий кумулятивний мультиплікативний ефект на інші 

галузі промисловості, що сприятиме їх адаптації до високотехнологічних 

сегментів світової економіки. Наприклад, Україна володіє значними покладами 

рідкоземельних корисних копалин. Наприклад, як зазначає Н.Татаренко, за 
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даними Національної академії наук України, українська держава посідає перше 

місце в Європі за запасами скандію та п'яте у світі. Високоміцні, але при цьому 

легкі сплави з додаванням скандію можуть використовуватись не лише у таких 

високотехнологічних галузях, як автомобіле-, літако- та ракетобудуванні чи у 

військовій промисловості, а й у стоматології чи галогенових лампах. Тобто 

використання металу, сама технологія видобутку якого, до речі, є також 

інноваційною, може дати унікальну конкуренту перевагу багатьом галузям, 

склавши конкуренцію сплавам із титану. Україна входить до п'яти країн світу, що 

виробляють титанову сировину та трійки країн з повним циклом виробництва 

прокату з неї, зосередивши у своїх надрах до 20% світових запасів цієї руди  [103].  

 На сьогодні було проведено велику кількість досліджень щодо наслідків 

лібералізації торгівлі України з ЄС та Митним союзом, які відрізняються за своєю 

методологією, припущеннями та глибиною аналізу. Наслідком таких відмінностей 

в підходах є різні результати досліджень, які інколи суперечать один одному
10

.   

Так на думку Шниркова О.І.,  в багатьох моделях розрахунку ефектів від різних 

форм міжнародної інтеграції акцент робиться на визначенні ефектів насамперед 

від скасування мит, при цьому не враховуються повною мірою зміни еластичності 

попиту і пропозиції після відкриття ринків. Більше того питання кореляції різних 

факторів економічного зростання є наскільки комплексним та складним, що часто 

статистична похибка є співмірною з результатами досліджень. Росія на відміну від 

ЄС активно застосовує не лише політико-дипломатичні заходи, але й економіко-

енергетичний тиск, проводить суттєву гуманітарну експансію в українському 

інформаційному просторі, а також використовує фактор військової присутності на 

українській території. Метою таких заходів  є зміцнення проросійської складової у 

внутрішній та зовнішній політиці України з подальшим перетворенням України на 

підпорядковану російським геополітичним цілям країну, яка буде рухатись у 

фарватері зовнішньої політики Росії. Проте, неправильно було б вважати, що за 

прагненнями Росії утримати Україну в орбіті свого впливу стоять суто політичні 

                                                           
10 Див., наприклад : De Souza L.V. An Initial Estimation of the Economic Effects of the Creation of the EurAsES 

Customs Union on its members. – The World Bank Economic Premise, 2011; Ивантер В.В., Геец В.М., Ясинский 

В.А, Широв А.А., Анисимов А.М.. Экономические последствия создания ЕЭП и присоединения к нему 

Украины. – Евразийская экономическая интеграция, 2012, №1; Oleksandr Shepotylo, A Gravity Model of Net 

Benefits of EU Memdership: The Case of Ukraine. – Journal of Economic Intagration, 25(4), December, 676-702, 

2010; Emerson M. et al. The Prospects of Deep Free Trade between the European Union and Ukraine. – Center for 

European Policy Studies: Brussels, 2006; Maliszewska M., Orlova I. & Taran S., Deep Integration with the EU: 

Impact on Selected ENP Countries and Russia, in: Dabrowski M. & Maliszewska M. (eds.): EU Eastern 

Neighbourhood: Economic Potential and Future Dеvelopment, Springer, 2011 
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мотиви. З економічної точки зору створення Євразійського економічного союзу, 

заплановане на 2015 рік, матиме суттєвий економічний сенс лише у випадку участі 

України у цьому процесі. Наприклад, у 2012 році було проведено дослідження
11

 за 

участі провідних українських та російських вчених під егідою Євразійського банку 

розвитку щодо ефектів створення Єдиного економічного простору (ЄЕП) та 

приєднання України до нього. Так, результати цього дослідження свідчать, що 

сукупний накопичений ефект від створення Єдиного економічного простору за 

умови приєднання до нього України за період 2011-2030 років може досягти для 

чотирьох країн $1.1 трлн (у цінах 2010 року). В розрізі країн ефект складе близько 

14% ВВП Білорусі, 6% ВВП України, 3.5% ВВП Казахстану й 2% ВВП Росії. 

Приєднання України до ЄЕП означає, що за рахунок торгівельних ефектів обсяг 

річного ВВП до 2030 року буде перевищувати обсяг ВВП у випадку неприєднання 

України на 1%. В умовах  технологічної інтеграції й розвитку коопераційних 

зв'язків оцінка економічного ефекту до 2030 року може бути підвищена до 6–7% 

обсягу ВВП. При цьому частка машинобудівних видів діяльності у ВВП України 

збільшується з 6% до 9%. Частка машин і встаткування в сукупному випуску 

української продукції досягне 6% до 2030 року, а її частка в експорті України в 

ЄЕП - 20%. Розвиток коопераційних зв'язків в авіабудуванні буде сприяти 

зростанню товарообігу в даній галузі. У структурі сумарного експорту України в 

ЄЕП частка авіаційної техніки збільшується до 2030 року до 7%. Частка продукції 

суднобудування в структурі експорту України в країни ЄЕП зростає до 2030 року 

до 1,2%. Сумарний позитивний ефект цього варіанта інтеграції для української 

економіки оцінюється за період 2011-2030 років в $219 млрд. у цінах 2010 року. 

Однак, ключовим елементом таких підрахунків є ефект від зниження цін на 

природний газ для України до $180 за тис. м
3
. Враховуючи енергоємність 

української економіки, зниження ціни на газ суттєво вплине на зменшення 

негативного сальдо платіжного балансу, а також на вартість промислової 

продукції. 

 

 

Таблиця  3.17 

                                                           
11

 Автори дослідження з російського боку: акад. РАН проф. В.В. Івантер, д.е.н. проф. М.Н. Узяков, д.е.н. 

Д.Б. Кувалін, д.е.н. І.Е.Фролов, та інші. З українського боку: акад. НАНУ, проф. В.М. Геєць,  

д.е.н. Л.В. Шинкарук, д.е.н. Т.В. Шинкоренко, Е.А. Герасимова. Від Євразійського банку розвитку: 

д.е.н. Є.Ю. Винокуров, А.М. Анісімов. Електронний режим доступу.- 

http://www.eabr.org/r/research/analytics/centre/projects/ukraine/ 

http://www.eabr.org/r/research/analytics/centre/projects/ukraine/
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Зміна основних макроекономічних показників в порівнянні з базовим 

сценарієм (неприєднання України до ЄЕП), у % до відповідних показників 

базового сценарію 

Вступ Україна до ЄЕП  
Україна Росія 

2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 

З вилученнями 

Експорт 2,38 2,07 1,77 1,51 0,02 0,04 0,05 0,05 

Імпорт 0,00 0,00 0,03 0,05 0,00 0,00 0,00 0,01 

ВВП 0,65 0,56 0,48 0,40 0,00 0,01 0,01 0,01 

Без вилучень (лише 

ефект покращення умов 

торгівлі) 

Експорт 4,15 3,66 3,14 2,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

Імпорт 0,16 0,16 0,20 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВВП 1,15 0,99 0,85 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

Без вилучень + 

технологічне 

зближення 

Експорт 4,35 4,35 3,73 3,09 0,03 0,10 0,10 0,10 

Імпорт -2,19 -5,70 -5,41 -5,28 0,00 0,00 0,00 0,01 

ВВП 2,81 5,94 6,65 6,57 0,00 0,01 0,01 0,01 

Без вилучень + 

технологічне 

зближення + єдина 

валютна система 

Експорт 2,51 1,56 -1,35 -3,40 0,03 0,18 0,98 1,45 

Імпорт -1,49 -3,44 -1,26 0,79 -0,25 -0,86 -1,48 -2,11 

ВВП 2,65 5,78 3,87 1,98 0,02 0,11 0,29 0,41 

Джерело: Комплексная оценка макроэкономического эффекта различных форм глибокого экономического 

сотрудничества Украины со странами Таможенного союза и Единого экономического пространства в 

рамках ЕврАзЭС (аналитическое резюме) – Санкт-Петербург, 2012. – с. 44 Режим електронного доступу.- 

http://www.eabr.org/general//upload/reports/Ukraina_doklad_rus.pdf 

Проте, збереження  практики неефективного використання енергетичних 

ресурсів навряд чи відповідає економічним інтересам України, оскільки не лише 

знижує її конкурентоспроможність, а й ставить під загрозу її економічну безпеку у 

разі, якщо партнери вирішать перейти на ринкове ціноутворення. При цьому, 

згідно результатів цього ж дослідження вступ України до цього інтеграційного 

угруповання з існуючими вилученнями не матиме суттєвого впливу на торгівлю 

всередині СНД, а отже і на економіки її кран. Більше того, в висновках робиться 

акцент на тому, що відсутність координації валютної політики в країнах ЄЕП 

може мінімізувати усі позитивні ефекти від інтеграції. Тобто, іншими словами 

дослідження стверджує, що найамбітніший інтеграційний проект на теренах СНД 

матиме суттєвий ефект не тільки за умови участі України у ньому, а й за умов 

поглиблення інтеграції до рівня близького до валютного союзу. 

 Через свій контролюючий вплив за виконанням добровільно взятих на себе 

Україною зобов'язань ЄС відіграє важливу роль у внутрішніх трансформаціях в 

Україні. Такий вплив здійснюється через офіційні політико-дипломатичні канали, 

формальні інститути двостороннього співробітництва та характеризується 

публічністю та прозорістю на відміну від співробітництва з кранами Митного 

союзі, домовленості з якими, як правило, мають конфіденційний характер. 
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Водночас, країни Митного союзу нарощують зусилля щодо залучення України до 

цього угруповання з перспективою входження до Євразійського економічного 

союзу. В цьому контексті варто згадати  підписаний 31 травня 2013 р. 

Меморандум про поглиблення взаємодії між Україною і Євразійської 

економічною комісією. Як вже зазначалося вище, інтеграційні проекти 

Європейського союзу та Митного союзу відрізняються концептуально за своїми 

цілями, змістом та характером. У випадку співробітництва з Росією на перший 

план виходить питання енергетичних преференцій в той час, коли Західні 

партнери роблять наголос на проблемах забезпечення демократичного розвитку 

країни.  

 Важливим аспектом реалізації національних економічних інтересів України 

є реформування системи державного управління через їх наближення до 

європейських зразків. Додаток Щ свідчить, що країни ЄС значно випереджають 

Україну щодо показників державного управління.  

 Більше того, оскільки агреговані показники розраховані для ЄС-28, тобто в 

тому числі для країн, які відносно нещодавно приєдналися до ЄС, на основі 

мінімального показника у ЄС можна стверджувати, що співпраця з ЄС веде до 

суттєвого покращення сфери державного управління.  Основними наслідками 

європейської інтеграції для України є насамперед лібералізація торгівлі товарами 

та послугами. Угода про асоціацію з ЄС містить положення про Поглиблену та 

всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ПЗВТ), яка передбачає поступовий упродовж 

перехідного періоду процес зниження бар’єрів у міжнародній торгівля товарами та 

послугами між ЄС та Україною. 

 Так, у відповідності до положень статті XXIV ГАТТ 1994 року ЄС та 

Україна узгодили створення зони вільної торгівлі протягом перехідного періоду в 

максимум 10 років. Важливою рисою домовленостей є те, що зменшення або 

скасування мита на товари згідно із встановленими графіками з боку ЄС 

відбувається відразу після набуття чинності Угодою про асоціацію в той час, коли 

Україна матиме перехідний період, який триватиме до 10 років.  Поступове 

зменшення мита застосовується по відношенню до базової ставки мита, яке 

зафіксовано в Угоді про асоціацію. По відношенню до найбільш чутливих товарів 

встановлено тарифні квоти із нульовою ставкою в межах квоти та ненульовою 

ставкою за її межами, які передбачені Україною для цукру, м’яса свинини та птиці, 

а з боку ЄС налічують 36 товарних позицій, які містять переважно продукти 
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харчової промисловості та сільського господарства. Дані додатку Ю 

демонструють, що Україна значно поступається більшості країн ЄС за умовами 

зовнішньоторговельної та інвестиційної діяльності. По-перше, лібералізація 

торгівлі призведе до збільшення пропозиції європейських товарів на 

внутрішньому ринку, що з одного боку надасть національному споживачеві 

більший вибір якісних товарів. З іншого боку відкриття ринку скоріше за все 

призведе до зменшення кількості орієнтованих на платоспроможного покупця 

українських товарів, яким буде важко конкурувати з європейськими з точки зору 

якості.  

 По-друге, інтеграція до європейського ринку призведе до обмеження 

зростання цін на певні товари та послуги внаслідок зростання конкуренції та 

ліквідації мит. З іншої сторони у випадку зникнення відповідних товарів 

українського виробництва ті ж європейські товари можуть згодом подорожчати у 

ціні внаслідок зменшення конкуренції.  Більше того, внаслідок відмови ЄС від 

застосування експортних дотацій та інших еквівалентних заходів підтримки згідно 

спільної аграрної політики ЄС, експортована з ЄС агропродукція має 

подорожчати, що сприятиме поверненню українським виробникам вже втрачених 

позицій на внутрішньому ринку України. 

 По-третє, ліквідація бар'єрів у торгівлі відкриває широкі можливості для 

українських виробників щодо виходу на європейський ринок. Однак не слід 

очікувати масового закріплення української продукції на ринках країн ЄС в 

короткостроковій перспективі, оскільки це є можливим лише за умов 

впровадження технічних стандартів, регламентів, систем метрології та оцінки 

відповідності продукції, що потребує часу та значних коштів. Торгові преференції 

будуть застосовуватись по відношенню до товарів легкої та агропромисловості.  

При цьому менші вигоди від ПЗВТ отримає продукція чорної металургії та 

хімії, яка складає значну частку експорту України. З іншого боку, суттєво менші 

преференції щодо видобутку корисних копалин та металевих руд скоріше мають 

позитивне забарвлення, оскільки довгострокова конкурентоспроможність, яка є 

достатньою умовою реалізації національних економічних інтересів, вимагає 

зростання обсягу виробництва високотехнологічної продукції, тобто продукції з 

високою доданою вартістю, а не експорту сировини, з якої ця продукція може 

вироблятися. 

 Таблиця 3.18 



188 
 

 
 

Оцінка зміни адвалерних ставок ввізних мит України та ЄС 

  

Ввізні мита України Ввізні мита ЄС 
базова 

ставка 

остаточна 

ставка 

базова 

ставка 

остаточна 

ставка 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 6,1 0,7 12,7 0,3 

Рибальство, рибництво 1,9 0,2 12,1 1,3 

Добування паливно енергетичних корисних копалин 0,1 0,0 9,2 0,0 

Добування корисних копалин, крім паливно енергетичних 4,7 0,0 22,0 0,4 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових 

виробів 
10,8 1,5 0,4 0,0 

Текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та 

виробів із хутра 
6,4 0,0 4,3 0,0 

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 8,9 0,0 4,9 0,0 

Оброблення деревини та виробництво виробів із деревини, 

крім меблів 
1,2 0,0 3,5 0,0 

Целюлознопаперове виробництво; видавнича діяльність 0,1 0,0 2,4 0,0 

Виробництво коксу, продуктів нафтопереробки та ядерних 

матеріалів 
0,7 0,0 0,0 0,0 

Хімічне виробництво 2,9 0,0 9,2 0,0 

Виробництво гумових та пластмасових товарів 4,5 0,0 7,5 0,0 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 6,9 0,0 4,1 0,0 

Металургійне виробництво та виробництво готової 

металевої продукції 
2,4 0,0 0,9 0,0 

Виробництво машин та устаткування 2,6 0,0 2,1 0,0 

Виробництво електричного, електронного та оптичного 

устаткування 
3,5 0,0 2,2 0,0 

Виробництво транспортних засобів та устаткування 5,0 0,0 4,1 0,0 

Інші галузі промисловості 6,8 0,0 2,8 0,0 

Виробництво та розподіл електроенергії, газу та води 4,9 0,0 2,5 0,0 

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та 

надання послуг підприємцям 
4,1 0,1 2,7 0,0 

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність 

у сфері культури та спорту 
6,1 0,7 0,0 0,0 

Примітки: розраховано як середні арифметичні, без урахування тарифних квот та специфічних ставок ввізного мита; 

Джерело: Економічна складова угоди про асоціацію між Україною та ЄC: наслідки для бізнесу, населення та 

державного управління / Під редакцією Ігоря Бураковського та Вероніки Мовчан // Інститут економічних досліджень 

та політичних консультацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.ier.com.ua/files/Projects/2013/EU_Ukraine/Report_version_for_public_debates_2013-07-01.pdf 
 

 З одного боку зростання конкуренції посилює стимули для національного 

виробника до модернізації та інновацій, але з іншого боку така модернізація 

досить часто призводить до підвищення не лише якості, а й вартості продукції. 

Крім того, швидке переозброєння вітчизняної економіки можливе лише за умов 

відповідної державної політики, спрямованої на підтримку з точки зору залучення 

інвестицій, доступу до дешевих кредитних ресурсів та заохочення підприємств 

відповідними заходами, наприклад, податкової політики до впровадження нових 

технологій.  

 Також безумовним позитивом ПЗВТ є впровадження національного режиму 

щодо взаємного інвестування, що має призвести до збільшення інвестицій в 

http://www.ier.com.ua/files/Projects/2013/EU_Ukraine/Report_version_for_public_debates_2013-07-01.pdf
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економіку України. Ліквідація бар'єрів у торгівлі товарами та послугами, а отже 

необхідність конкурувати з європейськими підприємствами у довгостроковій 

перспективі повинні значно підвищити конкурентоспроможність України, що 

підтверджують дані додатку У, які свідчать, що Україна значно поступається за 

факторами конкурентоспроможності країнам ЄС.   

 По-четверте, у середньостроковій перспективі може відбутися зростання 

доходів державного бюджету надходжень від податків на прибутки 

експортоорієнтованих підприємств, але в короткостроковому майбутньому є 

маловірогідним, що активізація підприємницької активності повністю компенсує 

втрати бюджету внаслідок недоотримання доходів від мит на імпортні товари 

внаслідок їх ліквідації у взаємній торгівлі України з ЄС та доходи від сплати 

податку на прибуток від українських підприємств, які не зможуть конкурувати з 

європейськими товарами. 

 

Рис. 3.28 Графік виконання зобов’язань щодо гармонізації українського 

законодавства з нормами ЄС по роках 
Джерело: Економічна складова угоди про асоціацію між Україною та ЄC: наслідки для бізнесу, населення та 

державного управління / Під редакцією Ігоря Бураковського та Вероніки Мовчан // Інститут економічних досліджень 

та політичних консультацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.ier.com.ua/files/Projects/2013/EU_Ukraine/Report_version_for_public_debates_2013-07-01.pdf 

На нашу думку, найбільш позитивний вплив від тіснішої співпраці з ЄС слід 

очікувати від наближення практики економічної діяльності в Україні до 

європейських стандартів внаслідок приведення українського законодавства у 

відповідність до європейських зразків.   

Окремої уваги заслуговують такі сфери як енергетика, податкова система, 

сільськогосподарська політика, захист інтелектуальної власності та державні 

закупівлі. Україна зобов'язується по закінченню восьмирічного терміну проводити 

державні закупівлі у відповідності до норм, установлених основними директивами 

ЄС у сфері державних закупівель, що забезпечить взаємний доступ ЄС та України 

до їх ринків державних закупівель у повному обсязі. За оцінками українського 

Інституту економічних досліджень та консультацій ринок державних закупівель 

http://www.ier.com.ua/files/Projects/2013/EU_Ukraine/Report_version_for_public_debates_2013-07-01.pdf
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ЄС дорівнює приблизно 0,5 трлн. євро на рік, а договори про державні закупівлі в 

Україні у 2012 році склали приблизно 0,46 трлн. грн. Таким чином, у разі вдалої 

імплементації положень Угоди про асоціацію  щодо державних закупівель 

українські компанії отримають можливість на недискримінаційній основі 

приймати участь, як в державних закупівлях України, так і ЄС, від чого виграють 

як і самі компанії, так і держава завдяки вищій конкуренції, отримавши якісніший 

продукт за меншу ціну, так і громадяни України, споживши більш якісні державні 

послуги. 

 

Рис. 3.29 Графік виконання зобов’язань щодо гармонізації українського 

законодавства з нормами ЄС по сферах 
Джерело: Економічна складова угоди про асоціацію між Україною та Єс: наслідки для бізнесу, населення та 

державного управління / Під редакцією Ігоря Бураковського та Вероніки Мовчан [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  http://www.ier.com.ua/files/Projects/2013/EU_Ukraine/Report_version_for_public_debates_2013-07-01.pdf 

Особливої уваги заслуговує також сфера IT, в якій Україна має чи не 

найбільший потенціал. За 2013 рік об'єм реалізації  послуг у сфері комп'ютерного 

програмування та інших послуг у сфері інформатизації становить 11,4 млрд. грн., 

що на 17,5% більше, ніж у 2012 році. В цей же час згідно даних асоціації 

“Інформаційні технології України” останні три роки у цілому ця галузь 

демонструвала щорічне зростання на рівні 25%, тим самим ставши найбільш 

динамічним ринком  IT – аутсорсингу серед країн Східної та Центральної Європи. 

У асоціації стверджують, що у випадку підтримки галузі з боку держави щорічне 

зростання може досягти 40% за рахунок збільшення кількості та якості підготовки 

http://www.ier.com.ua/files/Projects/2013/EU_Ukraine/Report_version_for_public_debates_2013-07-01.pdf
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спеціалістів.  Метою положень Угоди про асоціацію є стимулювання процесу 

виробництва та комерціалізації технологій та інноваційних товарів, а також 

посилення ефективного рівня захисту прав інтелектуальної власності, що повинно 

значно прискорити розвиток IT сектору. 

 Варто відзначити дослідження Oxford Economics  щодо економічних 

наслідків різних форм інтеграції України з ЄС: класична (або вузька) зона вільної 

торгівлі, поглиблена зона вільної торгівлі та митний союз (табл. 3.19).  Результати 

дослідження свідчать про позитивні наслідки від лібералізації торгових відносин 

України з Росією за всіма трьома сценаріями, що безумовно відповідає 

національним економічним інтересам України. 

 Таблиця 3.19 

Ефекти різних форм інтеграції України з ЄС 

(зміни порівняно з базовим періодом, %) 

  Рівень споживання Реальний рівень доходу Реальний рівень прибутку Зайнятість 

Вузька зона вільної торгівлі  

2013 0,23 0,29 0,16 0,12 

2015 0,58 0,65 0,2 0,47 

2017 0,71 0,93 0,28 0,78 

2025 1,83 1,74 0,55 1,39 

Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі  

2013 0,24 0,31 0,16 0,13 

2015 0,79 0,92 0,27 0,65 

2017 1,59 2 0,59 1,46 

2025 5,67 6,56 2,21 4,58 

Створення з ЄС Митного союзу  

2013 0,41 0,25 0,06 0,15 

2015 1,19 0,75 -0,11 0,79 

2017 2,18 1,9 0,06 1,83 

2025 7,82 7,4 1,51 6,14 

Джерело: Шнирков О.І. Економічні наслідки укладення угоди про асоціацію  країни з ЄС з урахуванням 

можливої реакції Росії .- Національна безпека і оборона,2013, № 4-5 (141-142) на основі The Impact of an 

FTA between Ukraine and the EU. – Oxford Economics, 2012, р.92. 

 Слід звернути більш детальну увагу на поточний варіант інтеграції України 

з ЄС, а саме ПЗВТ. У додатку Ш можна простежити, що найбільший позитивний 

ефект буде досягнутий у легкій промисловості та агросекторі, які отримають 

найбільш суттєві преференції внаслідок лібералізації торгівлі. Однак, 

євроінтеграційний напрямок розвитку України скоріше за все буде 

супроводжуватись спротивом з боку Росії, яка не бажає втрачати свій вплив, тому 

актуальними для аналізу є дані таблиці 3.24, в якій показані результати від ПЗВТ з 

урахуванням можливої реакції Росії. Згідно такого сценарію роблено припущення, 
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що внаслідок різних форм торговельних обмежень імпортна ефективна тарифна 

ставка Росії на продовольчі товари з України складе 40%, на металовироби – 20%, 

машини та обладнання – 15%, ціна на газ зросте на 20%. Проте, вже сьогодні, 

виходячи з досвіду 2014 р. стає зрозумілим реальний масштаб обмежувальних 

торговельних заходів Росії, які включають ряд заходів від зменшення імпорту 

харчових продуктів внаслідок використання санітарних і фітосанітарних 

стандартів та обмежень на міграцію робочої сили до фактичного блокування 

експорту шляхом введення спеціальних процедур перевірки товарів українського 

походження на кордоні з Росією. У додатку Ц можна порівняти вагу Росії та країн 

Європи для України з точки зору її зовнішньоекономічної  діяльності. В цей же 

час, у дослідженні Oxford Economics  стверджується, що зростання рівня 

конкуренції між російськими, українськими та європейськими товарами внаслідок 

підписання ПЗВТ буде чутливим лише для 230 категорій товарів з приблизно 4 

700, які імпортуються в Україну, що матиме вплив лише на 5% російського 

експорту до України. Тобто, побоювання Росії щодо суттєвої шкоди її 

економічним інтересам внаслідок євроінтеграції України є перебільшеними. 

Таблиця 3.20 

Вплив ПЗВТ на добробут України у довгостроковій перспективі (з урахуванням 

можливої реакції Росії) (зміни порівняно з базовим періодом 2012р., %) 

Показник/ 

Рік 

Рівень споживання 
Реальний рівень 

доходу 

Реальний рівень 

прибутку 
Зайнятість 

ЗВТ+ 
ЗВТ+ та 

Росія 
ЗВТ+ 

ЗВТ+ та 

Росія 
ЗВТ+ 

ЗВТ+ та 

Росія 
ЗВТ+ 

ЗВТ+ та 

Росія 

2013 0,24 -0,12 0,31 -0,16 0,16 -0,04 0,13 -0,09 

2015 0,79 -0,28 0,92 -0,31 0,27 -0,16 0,65 -0,11 

2017 1,59 0,30 2,00 0,37 0,59 -0,01 1,46 0,34 

2025 5,67 3,06 6,56 3,28 2,21 0,78 4,58 2,58 

Джерело: Шнирков О.І., Економічні наслідки укладення угоди про асоціацію  країни з ЄС з урахуванням 

можливої реакції Росії / Національна безпека і оборона/ 2013, № 4-5 (141-142) на основі The Impact of an 

FTA between Ukraine and the EU. – Oxford Economics, 2012, р.92. 

 Як зазначалося вище, у висновках дослідження про ефекти від інтеграції 

України до ЄЕП під егідою Євразійського банку розвитку, робиться акцент на 

тому, що відсутність координації валютної політики в країнах ЄЕП може 

мінімізувати усі позитивні ефекти від інтеграції. Тобто, інтеграція в рамках СНД 

матиме суттєвий ефект не тільки за умови участі України у ньому, а й за умов 

поглиблення інтеграції до рівня близького до валютного союзу, тому аналіз 

фінансової складової європейського вектора інтеграції України викликає 

особливий інтерес. Останньою країною, яка приєдналась до ЕМС, була Литва (з 
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1 січня 2015 р.), якій було відмовлено у приєднанні у 2007 р. через невідповідність 

критерію інфляції. У контексті валютної інтеграції доцільно загадати досвід 

Польщі, яка згідно заявы прем’єр – міністра Польщі Д. Туска на міжнародному 

форумі в Криниці у 2008 р. повинна була приєднатися до валютного союзу у 

2012 р., але на практиці цього не досі не сталося. З одного боку це пояснюється 

відсутнісю політичної волі парламену Польщі, який повинен змінити для цього 

конституцію у частині передачі емісійних прав на наднаціональний рівень. З 

іншого боку експерти зазначають, що приєднання Польщі до ЕМС не матиме 

суттєвих наслідків з точки зору зростання іноземних інвестицій та зниження 

кредитних ставок, які вже знаходяться на рівні країн Єврозони. Інша важлива 

перевага євро, яка полягає у зниженні транзакційних витрат навряд чи переважить 

неможливість використання механізму девальвації національної валюти для 

стимулювання економіки в нинішніх складних економічних умовах. У підсумку 

експерти вважають, що навіть у разі наявності політичного рішення та 

відповідності Польщі необхідним критеріям процес валютної інтеграції може 

тривати до 6 років у зв’язку з складністю процедури приєднання. Приєднання 

інших країн найближчими роками виглядає ще більш маловірогідно, враховуючи 

необхідність попередньої прив’язки курсу національної валюти до євро. На 

сьогодні прив’язку здійснила лише Болгарія, але виконання інших критеріїв цією 

країною найближчими роками є маловірогідним.  

У випадку приєднання України до ЕМС найбільш болючим питанням з 

точки зору національного економічного інтересу України може бути зміна 

валютно-курсової політики, оскільки нові члени ЄС вимушені приєднуватись до 

вже існуючих правил, які поступово розроблялись країнами, що входили на цей 

час до складу ЄС. Так, країна, вступаючи до ЄС, має не менше двох років бути 

учасником нового механізму валютних курсів  МОК-2 (ERM-2, Угода між ЄЦБ та 

центральними банками держав, які не входять до Єврозони), згідно якому саме 

ЄЦБ у співпраці з відповідними національними центральними банками визначає 

та коригує курси між національними валютами та євро. Діапазон коливання курсу 

навколо встановлених рівнів допускається в межах 15%, у випадку недотримання 

якого національні центральні банки повинні проводити необмежені інтервенції на 

валютному ринку з метою коригування курсу. Тобто, існуючий МОК-2 дозволяє 

використання більшості режимів валютних курсім, окрім таких: а) без 

узгодженого центрального курсу щодо євро; б) з «повзучою» прив’язкою; в) 
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прив’язаний до будь-якої іншої валюти, крім євро Слід також зауважити, що 

логіка валютно-курсової співпраці передбачає з часом перехід до фіксованого 

курсу євро у рамках процесу конвергенції у випадку рішення про приєднання до 

ЕМС. 

У цілому доцільними кроками під час європейської інтеграції та у контексті 

можливого вступу України до ЄС у майбутньому є адаптація організаційної 

структури та принципів функціонування національного центрального банку до 

нормативів Європейської системи центральних банків, а також підготовка 

національної банківської системи до стандартів ЄС. Основними елементами 

реформування є такі: 

 юридичні питання: зміна національного законодавства у фінансовій сфері 

відповідно до директив ЄС у питаннях транскордонних переказів, 

банкіського нагляду, забезпечення операцій і т.д.; 

 платіжні системи: підготовка до роботи в системі TARGET, питання 

елктронних грошей, тощо); 

 грошово-кредитна політика: процедури, пов'язані з мінімальними резервами 

банків та ліквідністю банкі; 

 технічні питання: організація фінансової статистики, бухгалтерського обліку 

та звітності. 

Так українські вчені О. Шаров та Б. Соболєв вважають, що необхідно 

передбачити на законодавчому рівні більшу роль уряду у визначенні валютно-

курсової політики України з метою вищої її узгодженості з економічною 

політикою держави, а також у відповідності з Меморандумом про порозуміння 

між Україною та МВФ змінити принципи формування Ради Національного банку, 

відмовившись від практики партійних квот та політичної доцільності на користь 

визнаних фахівців у царинах макроекономіки та монетарної політики. 

Окремої уваги заслуговує співробітництво України з МВФ. За роки 

незалежності Україна запозичила у МВФ 36,3 млрд. СДР (близько $55 млрд.) (див. 

додаток Ц). Так, у березні 2015 року була узгоджена та схвалена нова програма 

кредитування України з боку МВФ  загальною сумою 12,348 млрд. (близько $17,5 

млрд.). Умовами для отримання кредиту були економічні реформи, зокрема 

перехід на плаваючий валютний курс та підвищення вартості енергоносіїв для 

населення. Вплив від такої співпраці на національний економічний інтерес не є 

однозначним. Прибічники позитивного впливу співробітництва з МВФ вважають, 
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що сама по собі співпраця з фондом є сигналом для міжнародних інвесторів щодо 

сприятливих прогнозів розвитку економіки України, особливо для інституційних 

таких, як група Світового банку. Наприклад, радник колишнього президента 

Л.Кучми та відомий український економіст А. Гальчинський підтримує співпрацю 

з фондом, оскільки окрім того, що кредити МВФ є найдешевшими кредитами у 

світі, вони свідчать про платоспроможність України всупереч негативним 

прогнозам, а тому сприяють стабілізації та оздоровленню української 

економіки [31]. З іншого боку, інші експерти вважають, що співробітництво з 

МВФ може мати стримуючий характер впливу на економіку країни, що 

розвивається. МВФ є джерелом відносно дешевих грошових ресурсів, які можуть 

бути ефективно використані для модернізації української економіки. Проте, 

оскільки МВФ не є благодійною організацією, як будь-яка фінансова установа, яка 

позичає кошти, МВФ висуває вимоги, які в теорії повинні гарантувати повернення 

таких позик. Однак, на практиці досить згадати політику Вашингтонського 

консенсусу, яка була рекомендована МВФ та Світовим банком для застосування в 

постсоціалістичних країнах, включаючи Україну. Відповідно до офіційних заяв та 

меморандуму України та МВФ у рамках поточної програми співпраці з МВФ 

Україна зобов'язалась серед іншого зменшити дефіцит бюджету, підвищити 

тарифи на газ і тепло для населення, вирішити проблему заборгованості 

Нафтогазу. Такі вимоги виглядають раціональними на тлі рецесії, в яку потрапила 

економіка Україна.  

Важливим елементом національного економічного інтересу України є її 

включення у світової економічну і політичну систему. Україна має обирати з 

поміж трьох основних моделей розвитку: відносної економічної ізоляції 

(протекціонізм), євразійської інтеграції (приєднання до ЄЕП) та європейської 

інтеграції.  

 Європейська модель інтеграції, яка ґрунтується на засадах демократії та 

ринкової економіки,  найбільш відповідає цінностям українського суспільства, що 

підтверджується дослідженням соціологічною службою Центру Разумкова з 25 по 

29 квітня 2014 року. Дослідження свідчить, що понад 52% українців вважають, що 

Україна пріоритетними для України мають бути відносини з країнами ЄС, коли 

підтримка співробітництва з Росією суттєво знизилась (див. додаток Я). Важливо, 

що кількість громадян України, які бажають інтенсифікації співробітництва з ЄС 

майже співпадає з тими українцями, які вважають ціллю європейської інтеграції 



196 
 

 
 

саме вступ до ЄС. З результатів іншого опитування (див. додаток Я) випливає, що 

українці вважають себе Європейцями у географічному, історичному та частково у 

культурному змісті в той час, коли вони не є європейцями у політичному, 

соціальному та економічному сенсах. Отже, результати численних соціологічних 

опитувань, проведених останніми роками підтверджують, що цінності українців, 

які лежать в основі національних економічних інтересів України співпадають з 

європейськими цінностями, до яких прагнуть українці.  

Незважаючи на майбутнє ЄС, досвід цього інтеграційного угруповання є 

надзвичайно корисним для України з точки зору захисту, відстоювання та 

реалізації своїх національних економічних інтересів. По-перше, інтенсифікація та 

поглиблення політико-економічної співпраці з ЄС, завдяки його контролюючому 

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

надати потужний поштовх розвитку України у багатьох сферах. Пріоритетним 

інструментом взаємодії України з ЄС є виконання положень Угоди про асоціацію, 

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

наближення практики економічної та політичної діяльності в Україні до 

європейських стандартів; 

По-друге, Україні варто розробити стратегію монетарної політики з 

урахуванням перспектив євроінтеграційного процесу. Стратегія повинна 

передбачати адаптацію організаційної структури та принципів функціонування 

національного центрального банку до нормативів Європейської системи 

центральних банків, а також підготовку національної банківської системи до 

стандартів ЄС. Особливої уваги заслуговує підвищення ролі уряду у визначенні 

монетарної політики, яка повинна узгоджуватись з економічною політикою 

держави; 

По-третє, на сьогодні в Україні досі немає програми довгострокового 

розвитку, покликаної забезпечити її перехід до постіндустріальної економіки, 

заснованої на знаннях та інформації. Така програма повинна за своїм змістом бути 

наближеною до програми Європа-2020, в якій містяться конкретні цілі та часові 

параметри їх досягнення. За аналогією з ЄС, повинна бути створена система 

моніторингу динаміки виконання цієї програми. Тобто, варто на законодавчому 

рівні закріпити, щоб Кабінет міністрів, чи, наприклад, в рамках щорічного 

звернення Президента України до парламенту, було проведено аналіз та звіт 

виконання цієї програми. Крім цього, повинні бути створені інформаційні ресурси 
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на сайтах органів влади, які б містили відповідну інформацію щодо основних 

індикаторів такої програми розвитку, наприклад, як на сайті євростату. Така 

програм повинна стати базовим стратегічним документом, на відповідність якому 

повинні аналізуватися економічні ініціативи нижчого порядку. Крім цього, варто 

запровадити ефективну систему контролю за витрачанням бюджетних коштів, в 

числі за рахунок підвищення рівня прозорості державних закупівель; 

 По-четверте, з метою забезпечення виконання довгострокової програми 

розвитку доцільно запровадити практику багаторічних фінансових програм, як це 

має місце в ЄС, коли основою БФП 2014-2020 стала програма Європа-2020.   

Розробка п'яти, можливо трирічних бюджетних програм, в яких містяться певні 

орієнтири видатків державного бюджету за напрямами розвитку, сприяла б 

забезпеченню спадковості державної політики незалежно від зміни влади в країні. 

При цьому, в рамках розробки щорічних бюджетів, повинен проводитись аналіз 

виконання багаторічної фінансової програми. У разі суттєвих змін поточної 

кон'юнктури політико-економічної ситуації в країні та світі, можливим є 

коректування багаторічної фінансової програми з урахуванням нових реалій; 

 По-п'яте, досвід ЄС засвідчив важливість стабільної фінансової системи в 

умовах глобалізації, що стало наслідком створення нової системи фінансової 

стабільності в Європі. Україні варто також удосконалити систему моніторингу 

фінансових інституцій за допомогою посилення контрольних функцій 

Національного банку України та створити механізми попередження кризових 

явищ в економіці. Одним з важливих аспектів такої діяльності повинно стати 

поступове приєднання України до положень Базелю 3, який висуває підвищенні 

вимоги до показників достатності капіталу та ліквідності банків;  

 За будь-якого сценарію реалізація Угоди про асоціацію з ЄС відповідає 

національним економічним інтересам України, оскільки виконання положень 

угоди повинні забезпечити наближення України до європейських стандартів у 

широкому сенсі. Угода про асоціацію була підписана 21 березня 2014 р., включно 

з Поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі. З листопада 2014 р. 

угода почала частково діяти, а ПЗВТ почне діяти з 2016 р.  За своєю суттю Угода 

про асоціацію є важливим договором між ЄС та Україною тому, що, на відміну від 

Угоди про партнерство та співробітництво, містить чіткі зобов’язання та терміни 

їх виконання. Проте, на нашу думку, не слід переоцінювати вплив цієї угоди на 

економіку України. З одного боку, сторони дійшли згоди щодо суттєвої 
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лібералізації ставок ввізного мита на товари (більше 90% остаточних ставок є 

нульовими), хоча для найбільш чутливих позицій передбачено запровадження 

тарифних квот або ненульовий рівень тарифу. Більше того, темп зниження ставок 

мита з боку ЄС є вищим, ніж з боку України, що надає українському виробникові 

певні переваги та час на підготовку до конкуренції з європейськими товарами. 

Таким чином, для України найсуттєвішим зниженням мит з боку ЄС буде у 

харчовій та легкій промисловості, машинобудуванні та хімічній промисловості. 

Навіть якщо не брати до уваги невідповідність більшої частки української 

продукції європейським технічним нормам ЄС, експортний потенціал України 

суттєво зменшився в результаті бойових дій у Донецькій та Луганській областях, 

внесок яких у середньому досягав 30%-40% у експорті та до 20% у ВВП України. 

Так, за підрахунками НБУ внесок цих областей до ВВП України у першому 

кварталі 2015 г. склав біля 5%. Тобто, саме ті галузі, які мали б стати 

локомотивами української економіки внаслідок взниження тарифних обмежень 

ЄС не спроможні на сьогодні дати відповідний ефект. Отже, залишається 

продукція сільського господарства, яка найбільше обмежені митними квотами, а 

тому матимуть обмежений ефект на зростання української економіки. На томість 

найбільш помітним з українського боку буде зниження мит у легкій 

промисловості, харчовій промисловості та виробництві меблів, що створює 

загрозу витіснення українського виробника з внутрішнього ринку у разі 

відсутності підвищення конкурентних переваг своєї продукції. У фінансовій сфері 

варто розпочати проведення комплексної роботи щодо удосконалення монетарної 

та бюджетної політик України з урахуванням перспектив євроінтеграції, оскільки 

країнам, що приєдналися до ЄС раніше, було легше, оскільки не існувало 

обов'язкових вимог щодо участі у європейському валютному механізмі та  

фіскальному союзі.  

 У підсумку, Україна має історичний шанс здійснити якісний ривок у тому 

числі в економічній сфері завдяки імплементації Угоди про асоціацію, але 

незважаючи на  обов'язковий характер багатьох заходів, передбачених Угодою, 

ніхто не може змусити Україну виконати її положення, оскільки ЄС має лише 

контролюючий вплив. За умов конфлікту у Донбасі, торгівельних війн з Росією та 

загрозливо високого рівня зовнішнього боргу, з одного боку реформи економічної 

сфери є життєво важливими, а з іншого боку їх реалізаціїя не завжди приділяється 

належна увага як з об'єктивних причин відсутності фінансових ресурсів та 
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низького рівня життя населення, так і з суб'єктивних обставин відсутності 

політичної волі. Враховуючи євро інтеграційний вектор розвитку України, 

національним органам влади слід орієнтуватися саме на європейську модель з 

урахування можливого приєднання України до ЄС у майбутньому, що вимагатиме 

повного приєднання до вже існуючих механізмів монетарної, бюджетної політик 

та архітектоніки фінансової стабільності, які є домінуючими напрямними 

векторами економічного розвитку ЄС на сучасному етапі. Адаптація економічної 

політики України у першу чергу в згаданих вище сферах у тому числі за 

допомогою імплементації Угоди про асоціацію відповідає національному 

економічному інтересу України, оскільки європейська модель розвитку довела 

свою ефективність та постійно удосконалюється завдяки мінімізації негативних та 

максимізації переваг 

 

 

Висновки до розділу 3 

 В третьому розділі дисертації оцінено ступінь конвергенції та кластеризації 

в країнах Європейського Союзу під призмою національних економічних інтересів 

за основними макроекономічними показниками, виявлено основні закономірності 

та наслідки впливу європейських інтеграційних процесів на національні 

економічні інтереси країн за допомогою аналізу динаміки макроекономічних 

індикаторів, порівняння та протиставлення економічної політики схожих за 

структурою економік країн, окреслено сутність національного економічного 

інтересу України, проаналізовано на відповідність національним економічним 

інтересам України альтернативні напрями інтеграції України, визначено місце та 

роль України у процесі реалізації національного економічного інтересу ЄС та 

з'ясовано місце та роль ЄС у процесі реалізації національного економічного 

інтересу України. Результати проведеного дослідження у третьому розділі 

дисертації дозволяють зробити висновки, що характеризуються  науковою 

новизною і мають теоретико-методологічне та науково-практичне значення: 

 по-перше, результати проведеного дослідження свідчать про наявність 

умовної β-конвергенції в ЄС-27 на рівні 5,09 % в рік до 2008 року (початку 

світової фінансово-економічної кризи в Європі). Після 2008 року, згідно даного 

дослідження,  конвергенція в ЄС є статистично не значущою, але в ЄС має місце 

кластеризація. У результаті кластерного аналізу країн-членів ЄС за основними 
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макроекономічними параметрами, були ідентифіковані країни ЄС, які є схожими 

за своїми шляхами економічного зростання, та розподілені на такі кластери:  

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

Північ», «ЄС-10 Континентальна Європа», «ЄС-10 Північ» та «ЄС-12  Південь». 

Кластери дають підстави стверджувати, що країни одного кластеру є схожими за 

монетарною ознакою приналежності до Єврозони, ступенем виконання Угоди про 

фіскальну стабілізацію, суверенним кредитним рейтингом та ставленням до 

запровадження спільних облігацій ЄС, а значить їх економічні інтереси також 

співпадають, тому вони об’єднуються у групи для більш ефективного 

відстоювання своїх економічних інтересів. Тобто, на основі результатів 

кластеризації можна зробити припущення щодо наслідків проведення тієї чи іншої 

політики на рівні ЄС, оскільки їх вплив має бути схожим на країни всередині 

одного кластеру. Кластери є стабільними в часі, тобто в короткостроковій 

перспективі зміна кластера країною є малоймовірною; 

 по-друге, національні економічні інтереси країн ЄС реалізуються за 

допомогою багатоплощинної мультилатеральної моделі з горизонтально-

вертикальним спрямуванням. Спочатку національні економічні інтереси 

реалізуються у першій площині через двосторонні зв’язки між країнами-

членами ЄС. У другій площині реалізації економічних інтересів відбувається їх 

узгодження всередині кластерів, які взаємодіють між собою та утворюють 

комунітарний інтерес ЄС, як інтеграційного угруповання. Третя площина включає 

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

 по-третє, перспектива розширення ЄС та безпосередньо вступ нових країн 

до Союзу стали важливим каталізатором ефективних ринкових трансформацій і 

позитивних структурних зрушень у національних економіках цих країн. 

Орієнтація на Єдиний внутрішній ринок ЄС сприяла модернізації технологічних 

основ їх національних економік, додала їм динамічності, підвищила 

конкурентоспроможність. Їх досвід свідчить, що шлях входження малих економік 

до високо конкурентних міжнародних економічних угруповань повністю себе 

виправдовує. Зокрема, відбулось суттєве зростання торгівлі та взаємних ППІ як 

всередині ЄС, так і з зовнішніми партнерами; середні показники відсоткової 

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

більш високих темпів зростання ЄС-10 у порівнянні з ЄС-15 відбулось зменшення 
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відставання у ВВП між цими країнами. Проте, внаслідок складної фінансової 

ситуації та небажання деяких країн ЄС поступатися своїми економічними 

інтересами, делегуючи компетенцію проведення певних політик на 

наднаціональний рівень, розширення ЄС найближчими роками є маловірогідним; 

 по-четверте, сильними сторонами ЄС є торгівля та фінанси, внаслідок чого 

розширення ЄС мало позитивний вплив на економіки як нових країн-членів, так і 

ЄС-15. В цей же час, такі сфери, як корпоративний сектор та інновації 

характеризуються різним рівнем розвитку у країнах-членах ЄС, оскільки не всім 

країнам вдається належним чином заохочувати підприємницьку активність та 

інноваційність. Європейська економіко-соціальна модель розвитку вимагає 

підтримання високих стандартів життя населення, що значно ускладнює та 

сповільнює реформування національних економік. Найбільш рішучих змін 

потребують ринок праці та державне регулювання, оскільки європейська 

соціально-орієнтована модель має ряд характеристик, які не сприяють 

конкурентоспроможності країн-членів ЄС, а саме більш високий сумарний рівень 

податкового навантаження та соціальних відрахувань.  Також відбулось зростання 

нерівномірності у реальній вартості робочої сили, хоча у теорії введення євро і 

спільного цільового показника інфляції повинне було сприяти конвергенції цін та 

розміру заробітних плат у Єврозоні, тим самим зменшуючи розрив та вирівнюючи 

реальну вартість робочої сили у цих країнах. Також, країни Єврозони не мають 

змоги застосувати один найбільш ефективних інструментів стимулювання 

економіки, а саме девальвувати національну валюту;  

 по-п’яте, національні економічні інтереси як країн ЄС, так і країн Митного 

союзу обумовлюють їх взаємовідносини з Україною. Важливою рисою інтересів 

обох сторін, незважаючи на різний характер та зміст партнерства, є намагання 

створити на своїх кордонах смуги країн, яка б відігравала роль певної безпекової 

зони між Заходом та Сходом. Інтереси ЄС на Сході Європі визначаються 

концепцією європейської політики “Східного партнерства”, метою якої є сприяння 

створенню довкола ЄС смуги демократичних та стабільних країн, які б 

сповідували європейські цінності в царині права, політичного врядування, 

ринкової економіки, тощо. У рамках такої моделі міжнародних відносин на 

Європейському континенті Україна, безумовно, виступає важливим елементом у 

якості чинника стабільності у регіоні Східної Європи завдяки своєму 
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економічному, науково-технологічному та людському потенціалу; 

 по-шосте, Україна може обрати одну з трьох моделей розвитку: відносну 

економічну ізоляцію (протекціонізм), євразійську інтеграцію (приєднання до ЄЕП) 

та європейську інтеграцію. Європейська модель інтеграції, яка ґрунтується на 

засадах демократії та ринкової економіки,  найбільш відповідає цінностям 

українського суспільства. Іншою важливою складовою національного 

економічного інтересу є питання суверенітету та безпеки. Механізм прийняття 

рішень у ЄС дозволяє державам-членам ефективно відстоювати свій інтерес та 

передбачає право країн-членів ЄС утримуватись від участі у певних спільних діях, 

що є маловірогідним у євразійській моделі, яка характеризується високим рівнем 

централізації влади в напрямку найбільш економічно потужної Російської 

Федерації. Крім цього, Європейська політика безпеки та оборони гарантує захист 

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

державами, що надає певну гнучкість у чутливому для України питанні у разі її 

приєднання до ЄС при збереженні свого позаблокового статусу. 

 по-сьоме, першочерговими елементами національного економічного 

інтересу України на сучасному етапі її розвитку є забезпечення стабілізації її 

фінансової системи та створення передумов для економічного зростання у тому 

числі за допомогою виконання положень Угоди про асоціацію, яка містить чіткі 

зобов'язання щодо реформ та вжиття необхідних заходів з метою наближення 

практики фінансової та політичної діяльності в Україні до європейських 

стандартів. У фінансовій сфері Україні варто розробити стратегію монетарної 

політики з урахуванням перспектив євроінтеграції. Стратегія повинна передбачати 

адаптацію організаційної структури та принципів функціонування національного 

центрального банку до нормативів Європейської системи центральних банків, а 

також підготовку національної банківської системи до стандартів ЄС. Також 

Україні варто поступово підвищувати вимоги до показників достатності капіталу 

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

моніторингу та попередження кризових явищ в економіці на зразок Європейської 

ради з системних ризиків. Крім цього, Україні варто розробити програму 

довгострокового економічного розвитку (в якій містяться конкретні цілі та часові 

параметри їх досягнення), за своїм змістом наближену до програми Європа-2020, 

та забезпечити моніторинг її виконання. Для цього доцільно запровадити практику 



203 
 

 
 

багаторічних фінансових програм, як це має місце в ЄС, коли основою БФП 2014-

2020 стала програма Європа-2020. Розробка п'яти, можливо трирічних бюджетних 

програм, в яких містяться певні орієнтири видатків державного бюджету за 

напрямами розвитку, сприяла б забезпеченню спадковості державної політики 

незалежно від зміни влади в країні. 

 Основні положення розділу викладено у працях автора: [146, 147, 156, 327] 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання щодо визначення фінансових імперативів механізму реалізації 

національних економічних інтересів країн ЄС, дослідження закономірностей та 

факторів функціонування  цього інтеграційного угруповання, аналізу процесу 

прийняття рішень в ЄС, вивчення впливу інтеграційних процесів на 

макроекономічні показники країн-членів, а також визначення місця та ролі ЄС у 

процесі реалізації національного економічного інтересу України: 

 по-перше, національні економічні інтереси – це система цінностей, 

заснованих на життєво важливих матеріальних, інтелектуальних та духовних 

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

середовища та детерміновані певним станом свідомості суспільства, достатньою 

умовою реалізації яких є цілеспрямована діяльність держави щодо забезпечення 

довгострокової конкурентоспроможності держави за рівнем ефективного 

використання ресурсів та інновацій в умовах глобалізації економічних відносин, і 

необхідною умовою реалізації яких є гарантування державного суверенітету та 

сталого прогресивного розвитку. Під забезпеченням довгострокової 

конкурентоспроможності слід розуміти стале зростання сукупності кількісних 

(динаміка зростання ВВП на душу населення, обсягу виробництва 

високотехнологічної продукції і т.д.) та покращення якісних характеристик 

(соціально-економічні параметри, які характеризують якість життя населення та 

справедливість розподілу благ у країні) функціонування економіки країни. 

Економічний інтерес інтеграційного угруповання – це спільна система цінностей, 

заснованих на життєво важливих матеріальних, інтелектуальних та духовних 

потребах країн його членів, необхідною умовою реалізації яких є справедливе 

врахування та відстоювання національного економічного інтересу кожної країни-
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члена до тієї міри, доки він не суперечить національним економічним інтересам 

інших країн його членів, і достатньою умовою реалізації яких є отримання 

кожною країною-учасницею такого об'єднання вищої цінності від інтеграційних 

процесів, ніж за умов їх відсутності; 

 по-друге, переважна більшість країн світу в контексті свого економічного та 

військового потенціалу не спроможна відстоювати свій національний економічний 

інтерес на світовій арені. Проте, у результаті економічної глобалізації 

національний економічний інтерес певної країни може перетворитися спочатку на 

коаліційний інтерес країн-членів єврозони, потім - на комунітарний інтерес ЄС, а 

згодом – і на глобальний інтерес світової фінансової системи, оскільки ціною 

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

ставить під сумнів глобальну фінансову безпеку багатьох країн. З вище 

зазначеного можна зробити висновок, що на перше місце виходять фінансові 

імперативи, домінуючими при цьому є монетарна конвергенція, бюджетна 

консолідація та фінансова стабільність, що у сукупності і формують фінансові 

імперативи реалізації економічних інтересів країн ЄС; 

 по-третє, у цілому механізми та інструменти реалізації фінансово-

економічної політики в ЄС відповідають національним економічним інтересам 

країн, які входять до його складу, оскільки кожна країна має достатньо важелів 

впливу в процесі прийняття рішень, що віднайшло своє відображення у 

фінансових імперативах ЄС, а саме у прагматизмі проведення спільної монетарної 

політики, яка перебуває на наднаціональному рівні та у компромісі щодо 

проведення бюджетної політики, яка знаходиться у спільній компетенції. З одного 

боку така структура функціонування ЄС гарантує можливість відстоювання 

власних національних інтересів країнами-членами, але одночасно є і однією з 

основних причин відносно низької ефективності інститутів ЄС у сфері 

економічної політики із-за складності процедури прийняття рішень і відмінності у 

поглядах країн-членів з принципових питань; 

 по-четверте, вступ до валютного союзу приносить користь від 

використання єдиної валюти групою країн, тим самим ефективно збільшуючи 

економічну потужність невеликої країни. Запровадження євро в зоні, яка скоріше 

за все не є оптимальною, ґрунтувалось на припущенні, що дисбаланси поточного 

рахунку платіжного балансу не будуть відігравати вирішальну роль в умовах 
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Єврозони, оскільки капітал буде вільно рухатись між країнами у пошуку 

найкращих умов з точки зору ризику та дохідності, тим самим сприяючи 

економічній конвергенції країн-членів ЄС. Проте, на практиці виявилось, що цього 

не достатньо без узгодженої бюджетної політики, яка в умовах банківської 

фінансової системи є залежною від стабільності банківського сектору. Дотримання 

фіскальної дисципліни та фінансової стабільності банків, особливо в умовах 

глибокої фінансової кризи країн ЄС, постає необхідною умовою реалізації 

національних економічних інтересів країн-членів ЄС та стабільного 

функціонування ЕМС, що відображається у намаганнях ЄС створити фіскальний 

та банківський союзи;  

 по-п'яте, єдина монетарна політика обмежує національні уряди з точки зору 

найбільш дієвого та швидкого інструментарію впливу на національну економіку в 

умовах банківсько-орієнтованої фінансової системи за допомогою регулювання 

ставок рефінансування, операцій на відкритому ринку, грошової маси і т.д. Більше 

того, членство в Єврозоні заважає інфляції й девальвації виступити в ролі 

регулюючих механізмів. Альтернативою є фіскальна політика, яка повинна 

супроводжуватись екстремальною фінансовою дисципліною. Проте, наявність 

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

економічними та фінансовими ознаками, створює загрозу щодо проведення 

політики, яка передбачає значне перевищення видатків над доходами країни у 

широкому сенсі. Тобто, єдина монетарна політика без глибокої координації 

бюджетної політики є неефективною, хоча внаслідок проведення спільної 

монетарної політики коливання валютного курсу зменшуються, що приносить 

користь з точки зору підвищення транспарентності, зниження операційних витрат 

і зростання торгівлі та інвестицій, що відповідає національним економічним 

інтересам країн ЄС;  

 по-шосте, неоднорідність економічних систем держав ЄС значною мірою 

обумовлює розбіжності в поглядах держав-членів на цілі економічної та 

фіскальної політик, питання справедливості та соціального розвитку, які лежать в 

основі національних економічних інтересів кожної країни ЄС. Складність 

взаємодії монетарної та бюджетної політик витікає із асиметричного впливу 

монетарної політики на різні країни. Цей асиметричний вплив монетарної 

політики можна було б компенсувати за допомогою трансфертів з бюджету ЄС, 
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але спільний бюджет ЄС є досить обмеженим з точки зору фінансових ресурсів, 

оскільки він має дворівневу побудову, основним складником якої є бюджети 

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

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

варто повернутись до ідеї, яка закладалась при створенні ЄС, що ресурси 

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

 по-сьоме, впродовж останніх років була створена нова структура фінансової 

стабільності в Європі, в основі якої покладено посилення ролі наддержавних 

організацій з нагляду за фінансовими ринками, які отримали право ухвалювати 

обов'язкові для виконання країнами-членами Єврозони, та початку 

функціонування фіскального та банківського союзів. Створення нових інституцій 

є важливим кроком в напрямку фінансової стабільності в Європі та сприятиме 

подальшому поступовому посиленню централізації фінансового нагляду та 

контролю в ЄС з метою подолання та недопущення в майбутньому кризових явищ 

в економіці, спричинених фінансовими чинниками. Проте, небажання країн ЄС 

поступатись частиною економічного суверенітету, навіть за умов відповідності 

реформ національним економічним інтересам, викликає невпевненість щодо 

майбутнього ЄС, тому розширення ЄС найближчими роками є маловірогідним; 

 по-восьме, β-конвергенція в ЄС-27 спостерігалась на рівні 5,09 % в рік до 

2008 року (початку світової фінансово-економічної кризи в Європі). Після 2008 

року, згідно даного дослідження,  конвергенція в ЄС є статистично не значущою. 

Проте, в ЄС має місце кластеризація. Кластери дають підстави стверджувати, що 

країни одного кластеру є подібними за своїми шляхами економічного зростання, 

що підтверджується схожістю за монетарною ознакою приналежності до 

Єврозони, ступенем виконання Угоди про фіскальну стабілізацію, суверенним 

кредитним рейтингом та ставленням до запровадження спільних облігацій ЄС, 

тому вони об’єднуються у групи для більш ефективного відстоювання своїх 

економічних інтересів. Національні економічні інтереси країн ЄС реалізуються за 

допомогою багатоплощинної мультитеральної моделі з горизонтально-

вертикальним спрямуванням. Спочатку національні економічні інтереси 

реалізуються у першій площині через двосторонні зв’язки між країнами-членами 

ЄС. У другій площині реалізації економічних інтересів відбувається їх узгодження 

всередині кластерів, які взаємодіють між собою та утворюють комунітарний 

інтерес ЄС, як інтеграційного угруповання. Третя площина включає в себе 
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узгодження комунітарного інтересу ЄС з інтересами решти країн світу; 

 по-дев'яте, сильними сторонами ЄС є торгівля та фінанси, внаслідок чого 

перспектива розширення ЄС та безпосередньо вступ нових країн стали важливим 

каталізатором ефективних ринкових трансформацій і позитивних структурних 

зрушень у національних економіках цих країн. Орієнтація на єдиний внутрішній 

ринок ЄС сприяла модернізації технологічних основ їх національних економік, 

додала їм динамічності, підвищила конкурентоспроможність. Розширення ЄС 

мало позитивний вплив на економіки як нових країн-членів, так і ЄС-15: відбулось 

суттєве зростання торгівлі та взаємних ПІІ як всередині ЄС, так і з зовнішніми 

партнерами; середні показники відсоткової ставки, інфляції та безробіття також 

суттєво зменшились. Крім цього, внаслідок більш високих темпів зростання ЄС-10 

у порівнянні з ЄС-15 відбулось зменшення відставання у ВВП між цими країнами. 

В цей же час, такі сфери, як корпоративний сектор та інновації характеризуються 

різним рівнем розвитку у країнах-членах ЄС, оскільки не всім країнам вдається 

належним чином заохочувати підприємницьку активність та інноваційність. 

Європейська економіко-соціальна модель розвитку вимагає підтримання високих 

стандартів життя населення, що значно ускладнює та сповільнює реформування 

національних економік. Найбільш рішучих змін потребують ринок праці та 

державне регулювання, оскільки європейська соціально-орієнтована модель має 

ряд характеристик, які не сприяють конкурентоспроможності країн-членів ЄС, а 

саме більш високий сумарний рівень податкового навантаження та соціальних 

відрахувань. Також відбулось зростання нерівномірності у реальній вартості 

робочої сили, хоча у теорії введення євро і спільного цільового показника інфляції 

повинне було сприяти конвергенції цін та розміру заробітних плат у Єврозоні, тим 

самим зменшуючи розрив та вирівнюючи реальну вартість робочої сили у цих 

країнах. Країни Єврозони не мають змоги застосувати один найбільш ефективних 

інструментів стимулювання економіки, а саме девальвувати національну валюту;  

 по-десяте, інтенсифікація та поглиблення політико-економічної співпраці з 

ЄС, завдяки його контролюючому впливу за виконанням добровільно взятих на 

себе Україною зобов'язань, може надати потужний поштовх розвитку України у 

багатьох сферах. Першочерговими елементами національного економічного 

інтересу України на сучасному етапі її розвитку є забезпечення стабілізації її 

фінансової системи та створення передумов для економічного зростання у тому 
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числі за допомогою виконання положень Угоди про асоціацію, яка містить чіткі 

зобов'язання щодо реформ та вжиття необхідних заходів з метою наближення 

практики фінансової та політичної діяльності в Україні до європейських 

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

політики з урахуванням перспектив євроінтеграції. Стратегія повинна передбачати 

адаптацію організаційної структури та принципів функціонування національного 

центрального банку до нормативів Європейської системи центральних банків, а 

також підготовку національної банківської системи до стандартів ЄС. Також 

Україні варто поступово підвищувати вимоги до показників достатності капіталу 

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

моніторингу та попередження кризових явищ в економіці на зразок Європейської 

ради з системних ризиків. Крім цього, Україні варто розробити програму 

довгострокового економічного розвитку (в якій містяться конкретні цілі та часові 

параметри їх досягнення), за своїм змістом наближену до програми Європа-2020, 

та забезпечити моніторинг її виконання. Для цього доцільно запровадити практику 

багаторічних фінансових програм, як це має місце в ЄС, коли основою БФП 2014-

2020 стала програма Європа-2020. Розробка п'яти, можливо трирічних бюджетних 

програм, в яких містяться певні орієнтири видатків державного бюджету за 

напрямами розвитку, сприяла б забезпеченню спадковості державної політики 

незалежно від зміни влади в країні. 
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Суб’єкти визначення Зміст визначення 
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Здатність країни досягати постійних високих темпів зростання ВВП на душу 
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Комісія з промислової 

конкурентоспроможності 
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Ступінь можливості країни за вільного й справедливого ринку виготовляти товари і 

послуги, які відповідають вимогам світових ринків  

Організація економічного 

співробітництва і 

розвитку  

Міра переваг на недоліків певної країни щодо продажу виробленої у цій країні 

продукції на міжнародних ринках. Конкурентоспроможність розраховується двома 

методами: на основі ріхниці у вартості робочої сили між країною та її конкурентами 

та у споживчих цінах, вираженних у одній валюті  

Дж. Сакс  
Сукупність інституцій та економічних політик, які сприяють високим темпам 

економічного зростання у середньостроковій та довгостроковій перспективі  

М. Портер  

Сукупність інституцій, ринкових механізмів та економічних політик, які яприяють 

високому поточному рівню багатства (в основі підходу знаходиться раціональне 

використання наявних ресурсів). Національна конкурентоспроможність визначається 

здатністю промисловості постійно розвиватися й створювати інновації.   

Д. Лук’яненко 
це її здатність забезпечувати усталене економічне зростання із дотриманням сучасних 

соціальних стандартів життєдіяльності 

Л. Антонюк 

Конкурентоспроможність країни характеризується наявністю в ній механізмів 

формування умов і засобів, які сприяють вирішенню завдань загальнонаціональної 

безпеки, економічного розвитку та підвищення рівня життя населення 

М. Кизим, П. Бернацький 
Конкурентоспроможність економіки країни відображає її потенціал та здатність 

протистояти дестабілізуючій дії чинників, що створюють загрозу розвитку держави 

А. Гальчинський, В. 

Геєць, А. Кінах, В. 

Семиноженко 

Здатність національної економіки виробляти і споживати товари й послуги в умовах 

конкуренції з товарами і послугами, виробленими в інших країнах, при цьому 

результатом конкуренції повинно бути зростання рівня життя населення при 

дотриманні міжнародних економічних стандартів 

Я. Жаліло, Я. Базилюк 

Економічна категорія, що характеризує стан суспільних відносин у державі щодо 

забезпечення умов стабільного підвищення ефективності національного виробництва, 

адаптованого до змін світової кон’юнктури та внутрішнього попиту на основі 

розкриття національних конкурентних переваг та досягнення кращих, ніж у 

конкурентів, соціально-економічних параметрів  

Б. Кваснюк 

це здатність країни в умовах вільного ринку та справедливого розподілу суспільного 

продукту виробляти товари і послуги, що відповідають установленим міжнародним 

стандартам, і на цій основі підвищувати рівень реальних доходів населення та 

підтримувати його у довгостроковій перспективі 

М. Дряхлов, С. Мочерний, 

В. Хартман, К Штальман. 

Здатність економіки однієї країни конкурувати з економіками інших держав за рівнем 

ефективного використання національних ресурсів, підвищення продуктивності 

народного господарства і забезпечення на цій основі високого та постійно 

зростаючого рівня життя населення  

Ю. Полунєєв 
Конкурентоспроможність країни – це її здатність забезпечити стале економічне 

зростання 

А. Степаненко 

Більш широка категорія ніж ефективність, яка включає ефективність як складову, але 

описує більше складні взаємозв'язки господарюючих суб'єктів, окремих фірм і 

корпорацій, їхніх галузевих об'єднань і національних господарств окремих країн  

Рапкін П., Странд Дж. 

Політико-економічна концепція, яка впливає на військовий, політичний і науковий 

потенціал країни і є невід’ємним фактором відносних позицій країни в міжнародній 

політичній економіці  

А. Філіпенко 
Здатність господарства забезпечити збалансованість своїх зовнішніх пропорцій та 

уникнути тих обмежень, що зумовлюються зовнішньоекономічною сферою  
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Додаток Б 

Етапи економічної інтеграції ЄС 
1. Етапи 

економічної 

інтеграції 

2. Бюджетна інтеграція 3. Валютна інтеграція 4. Національні економічні інтереси 

1. Зона 

преференційно 

ї торгівлі 

(1950-1957) 

-створення бюджетів ЄСВС та Євроатому; 

-10%-ве загальне зниження податків; 

-єдині транспортні тарифи; 

-відміна кількісних та зменшення тарифних 

обмежень 

 

Всі члени: впродовж перших 20 років його існування ЄСВС темп зростання 

сталі значно випереджав, а зниження виробництва вугілля та цін на нього – 

значно відставали за відповідні показники високорозвинених країн Західної 

Європи, що не входили до ЄСВС (у 1975 році ЄСВС контролювало 90% 

виплавки сталі, майже 100% видобутку вугілля та 50% видобутку залізної 

руди у Західній Європі); Франція: збереження поставок німецького вугілля на 

свій ринок та забезпечення певного впливу на стратегічні галузі Німеччини. 

Німеччина: відновлення металургійної галузі, отримання рівних прав з 

іншими країнами внаслідок відмови від Контрольного органу над Руром, 

відновлення впливу над вугільною галуззю Саару, які буди пердані в аренду 

Франції після Другої Світової Війни. США та Великобританія: зміцнення 

ролі Німеччини, як представника НАТО, на теренах континентальної Європи, 

а також сприяння платоспроможності країн Західної Європи у торговельних 

операціях  

2. Зона вільної 

торгівлі (1958-

1967) 

-об'єднання бюджетів ЄСВС та Євроатому в 

бюджет Співтовариства; 

-створення Європейського фонду орієнтації та 

гарантій сільського господарства у 1962 р. та 

Європейського соціального фонду у 1958 р. 

-здійснення переходу від практики внесків країн-

членів до системи власних бюджетних ресурсів 

Європейської спільноти; 

-впровадження політики вирівнювання та 

підтримки економічного розвитку держав-членів 

ЄС через надання спеціальних пільг новим 

країнам-членам щодо їх внесків у спільний 

бюджет; 

  

Створення зони вільної торгівлі відповідало національним економічним 

інтересам країн-членів, оскільки сприяло їх економічному зростанню 

внаслідок зростання торгівлі. 
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Продовження додатку Б 

1. Етапи 

економ. 

інтеграції 

2. Бюджетна інтеграція 3. Валютна інтеграція 4. Національні економічні інтереси 

3. Митний 

союз (1968-

1986) 

Рада приймає рішення про обов'язкові, а Європарламент 

про необов'язкові видатки розширення статті "власні 

ресурси" 

запровадження спільної аграрної політики в бюджеті ЄС; 

створення Європейського фонду регіонального розвитку 

у 1975 р.; 

створення Європейської рахункової палати у 

відповідності з Брюссельським договором 1975 р. 

- прийняття основних бюджетних принципів та процедур  

Фінансовим регламентом від 1977 р.;  

- обмеження щорічного зростання обсягів бюджетних 

видатків від 1984р.; 

- запровадження механізму компенсацій на користь 

Великої Британії, який із певними модифікаціями діє у 

ЄС і сьогодні 

1972 - Режим 

«європейської валютної 

змії» 

прив'язка курсів валют; 

погодження механізмів 

валютних інтервенцій; 

заснування Європейського 

інвестиційного банку, 

Європейського фонду 

розвитку, Європейського 

фонду валютного 

співробітництва 

1979 р. - створення 

Європейської валютної 

системи: 

Валютна корзина -ЄКЮ 

механізм фінансування 

валютних інтервенцій у 

рамках Європейського 

фонду валютного 

співробітництва 

Амбітний план "Вернера" не був реалізований внаслідок відсутності в 

рамках ЄЕС єдності та узгодження економічної політики, що у тому числі 

було обумовлено різним рівнем розвитку країн-членів. Різні інтереси 

4. Спільний 

ринок(1987-

1992) 

- розділення бюджетного плану  на щорічний та 

середньостроковий, що мало на меті посилити бюджетну 

дисципліну та забезпечити спадковість і послідовність 

бюджетної політики; 

10 % мит і сільськогосподарських платежів відтепер 

залишались у національних бюджетах на пряму, а не 

відшкодовувались з єдиного бюджету після 

надходження за окремою статтею видатків; 

- встановлення обмежень на зростання 

сільськогосподарських видатків на рівні 74 % темпів 

зростання ВНП і впровадження механізму контролю за 

зростанням необов’язкових видатків (регіональна 

політика тощо); 

упровадження четвертої категорії власних ресурсів у 

вигляді відсотку від ВНП держав-учасниць.; 

створення фонду для допомоги, розширення обсягів 

структурних фондів майже втричі 

скасовно обмеження на рух 

капіталів між країнами; 

скасовано заборону 

надання національними 

центральними банками 

овердрафт-кредитів 

державному сектору; 

покращення координації 

монетарної політики між 

національними 

центральними банками; 

скасування нормативних 

бар'єрів фінансової 

інтеграції 

Див. натупний етап. 
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Продовження додатку Б 

1. Етапи 

економ. 

інтеграції 

2. Бюджетна інтеграція 3. Валютна інтеграція 4. Національні економічні інтереси 

5.Економічний 

союз (1993 -до 

цього часу) 

розширення власних ресурсів бюджету ЄС; 

зменшенням часток традиційних власних ресурсів і 

відрахувань від фондів ПДВ; 

запровадження спільної 

валюти євро; 

перехід до нової платіжної 

системи TARGET - 

транс'європейської 

автоматизованої системи 

брутто-розрахунків у 

режимі реального часу 

Країни позбуваються частини повноважень, делегуючи їх на 

наднаціональний рівень, тим самим позбуваючись частини інструментів 

щодо захисту та відстоювання національних інтересів, але натомість 

здобувають інший, раніше недоступний інструментарій їх реалізації. ЄС в 

даному випадку виконує роль "парасольки" не лише у економічній, а й у 

політичній сферах. Наприклад, Європейська політика безпеки та оборони 

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

вони є нейтральними державами, а у позбуваючись можливості проводити 

незалежну грошово-кредитну політику країни, вступаючи до ЕМС, взамін 

отримують певну «подушку безпеки», оскільки фінансові проблеми будь-

якої країни, що входить до зони євро невідворотно позначаться на інших 

країнах-членах ЕМС. Таким чином, така країна у скруті може 

розраховувати на підтримку з боку країн-партнерів. Крім цього, така 

взаємозалежність різних економік приводить, наприклад, до зменшення 

вартості позичкового капіталу, що відкриває широкі можливості до 

модернізації національної економіки. Безумовно, зростання 

взаємозалежності економік різних країн має і протилежний, негативний бік 

у вигляді підвищення ризиків недобросовісного ставлення країн-партнерів 

до погоджених зобов'язань, які покликані мінімізувати ці ризики та 

сприяють підвищенню стабільності усієї системи. По мірі розвитку 

інтеграційного об'єднання вигоди, як і ризики збільшуються, але при цьому, 

на відміну від позитивних наслідків, негативні аспекти інтеграції 

мінімізуються завдяки створенню системи їх попередження та боротьби з 

ними. 

Джерело: складено автором 
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Додаток В 

 

Фактори, що впливають на майбутнє ЄС 

1.Рівень/сфера 2.Національний рівень 3.Європейський рівень 4. Міжнародний рівень 

Грошово-

кредитна 

Відсоткові ставки 

Інфляція 

НАЦІОНАЛЬНІ 

ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ 

Відсоткові ставки 

Інфляція 

Курси валют 

ЄЦБ 

Відсоткові ставки 

Інфляція 

Курси валют 

МВФ 

G-20 

Фінансова 

Умови кредитування 

Міжбанківське 

кредитування 

НАЦІОНАЛЬНІ 

БАНКИ 
НАЦІОНАЛЬНІ БАНКИ 

РОЗВИТКУ 

ІНШІ ФІНАНСОВІ 

ПОСЕРЕДНИКИ 

ХЕДЖ ФОНДИ ТА 

ФОНДИ АКЦІЙ 

Банкрутство системних 

банків 

Індикатори фондового 

ринку 

Міжбанківське 

кредитування 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 

Фінансове регулювання 

ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРГАНИ 

ФІНАНСОВОГО 

НАГЛЯДУ 

ЄФФС/ЄСМ 

Індикатори фондового 

ринку 

ФІНАНСОВЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ 

Рейтингові агенції 

Податок на фінансові 

трансакції 

МВФ 

G-20 

Обсяги капітальних 

інвестицій 

Нові спекулятивні 

бульбашки 

Державні 

фінанси 

Державний борг/ВВП 

Державний дефіцит/ВВП 

Державні інвестиції 

Соціальні видатки 

Спред вартості 

державних боргів 

різних країн 
НАЦІОНАЛЬНІ 

БЮДЖЕТНІ ЗАКОНИ 

ПРОГРАМИ 

СТАБІЛЬНОСТІ ТА 

КОНВЕРГЕНЦІЇ 

ДЕФОЛТ ТА ВИХІД 

КРАЇНИ-ЧЛЕНА З 

ЄВРОЗОНИ  

Максимальний державний 

дефіцит 

Максимальний державний 

борг 

Середньострокові цілі 
ПАКТ СТАБІЛЬНОСТІ ТА 

ЗРОСТАННЯ 

Процедури голосування 

Процедури контролю 

виконання рішень 

СПІЛЬНИЙ БЮДЖЕТ 

Пріоритети видатків 

спільного бюджету 

Власні ресурси ЄС 

МВФ 

G-20 

Економічна 

Темп зростання 

Рівень зайнятості 

Вартість робочої сили 

Відкритість економіки 

(експорт/імпорт/ВВП) 

Ринкові частки 

Поточні рахунки 

платіжних балансів 

ПРОГРАМИ 

НАЦІОНАЛЬНИХ 

РЕФОРМ 

 

Темпи зростання 

Рівні зайнятості 

Зелена економіка 

Інвестиції в R&D 

Експортні/імпортні тарифи 

ЄС 

Ринкова частка ЄС 

Поточний рахунок 

платіжного балансу ЄС 

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ 

НАГЛЯД 
СТРАТЕГІЯ ЄВРОПА-2020 

ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙ У ЄС 

 

Темпи зростання 

Поточні рахунки 

платіжних балансів 

СОТ 

G-20 
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Продовження додатку В 

1.Рівень/сфера 2.Національний рівень 3.Європейський рівень 4. Міжнародний рівень 

Соціальна  

Рівень безробіття 

Рівень бідності 

Рівень освіти 

Розмір пенсій 

Розмір зарплат 

СИСТЕМА 

СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ 

ПЕРЕГОВОРНА 

СИЛА КРАЇН 

Рівень безробіття 

Рівень бідності 

Рівень освіти 

ДИРЕКТИВИ ЩОДО 

ЗАЙНЯТОСТІ 

Міжнародна організація 

праці 

G-20 

Політична 

НАЦІОНАЛЬНІ 

ФІСКАЛЬНІ 

СУВЕРЕНІТЕТИ 
Національні уряди та 

парламенти 

КООРДИНАЦІЯ 

БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ 

КООРДИНАЦІЯ 

ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

ЄДИНИЙ ФІСКАЛЬНИЙ 

ОРГАН ЄС 

ЄК,ЄП,Європейська Рада  

Європейські вибори 

МВФ 

G-20 

Примітки: Фактори поділені автором дослідження, Марією Жоао Родрігес, на три групи: основні економічні та 

соціальні тренди (маленькими літерами), основні інституціональні та політичні фактори (великими літерами) та 

основні політичні суб'єкти (підчеркнутими літерами). Найбільш важливі елементи виділені напівжирним шрифтом. 

Джерело: Rodrigues Maria João. Mapping Future Scenarios for the Eurozone : International Policy Analisys/Friedrich Ebert 

Stiftung.– 2012.–June.–20 р.–P. 15 
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Додаток Ґ 

 

Порівняльна таблиця БФП 2007-2013, Пропозиції Європейської Комісії та 

Рішення Європейської ради, млрд. євро у цінах 2011 року 

1-Пропозиція Комісії, червень 2012;  

2-Рішення Європейської Ради, лютий 2013; 

3-Рішення Європейської Ради мінус БФП 2007-2013; 

4-Рішення Європейської Ради мінус Пропозиція Комісії.  

Джерело: офіційний сайт Європейської комісії [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: 

http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm 

 

 

 

 

 

Стаття 

БФП 

2007- 

2013 

БФП 

2014-

2020
1
  

БФП 

2014-

2020
2
  

Різниця 1
3 

Різниця 2
4
 

1. Всеохоплююче Зростання 446 503 451 4 1% -53 -10% 

1a. Конкурентоспроможність 

для зростання  
91 164 126 34 37% -39 -24% 

в т.ч. Фонд європейського 

співробітництва (CEF) 
13 40 19 7 51% -21 -52% 

в т.ч. спец. фонди
 8 16 13 41 59% -3 -18% 

1б. економічна, соціальна та 

територіальна єдність 
355 339 325 -30 -8% -14 -4% 

в т.ч. інвестиції в зростання та 

зайнятість 
  327 313 -33 -9% -14 -4% 

в т.ч. європейське 

територіальне співробітництво 
9 12 9 68 1% -3 -25% 

в т.ч. фонд єдності     10         

2. Стійке зростання: природні 

ресурси 
421 390 373 -48 -11% -17 -4% 

в т.ч. пов'язанні з ринком 

видатки та пряма допомога 
319 287 278 -41 -13% -9 -3% 

в т.ч. розвиток с/г, 

навколишнього середовища та 

рибальства 

96 92 85 -11 -11% -7 -8% 

3. Безпека та громадянство 12 19 16 3 27% -3 -17% 

4. Глобальна Європа 57 70 59 2 3% -11 -16% 

5. Адміністрування 57 63 62 5 8% -2 -2% 

в т.ч. видатки адміністративних 

інститутів 
46 51 50 4 8% -1 -2% 

6. Компенсації 920 27 27 0 0% 0 0% 

Загалом 994 1 045 960 -34 -3% -85 -8% 

% від ВНД 1,12% 1,09% 1,00%   -0,12%   -0,09% 

http://ec.europa.eu/budget/mff/index_en.cfm
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Додаток Д  

Ціни на газ у країнах Європи за джерелами надходження  
Примітки: Ціни на липень 2013р. Розраховано по курсу EUR/USD=1,31Джерело: Quarterly Report Energy on 

European Gas Markets Market Observatory for Energy DG Energy, European Commission, Volume 6, issue 2 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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http://ec.europa.eu/energy/observatory/gas/doc/20130814_q2_quarterly_report_on_european_gas_markets.pdf 
 

 

Додаток Е 

 

Динаміка виробництва електроенергії в СРСР за республіками,  

у млрд. кВт*год 

Республіка 1913 1940 1950 1965 1970 1975 1986 

РСФСР 1,3 30,8 63,4 333 470 640 1001 

Українська РСР 0,5 12,4 14,7 94,6 138 195 273 

Білоруська РСР 0,003 0,5 0,75 8,4 15,1 26,7 36,3 

Узбецька РСР 0,003 0,5 2,7 11,5 18,3 33,6 52,2 

Казахська РСР 0,001 0,6 2,6 19,2 34,7 52,5 85,1 

Грузинська РСР 0,02 0,7 1,4 6,0 9,0 11,6 14,6 

Азербайджанська РСР 0,11 1,8 2,9 10,4 12 14,7 21,5 

Литовська РСР 0,006 0,08 0,22 3,9 7,4 9 22,4 

Молдавська РСР 0,001 0,017 0,1 3,1 7,6 13,7 17,7 

Латвійська РСР 0,01 0,3 0,5 1,5 2,7 2,9 5,2 

Киргизька РСР 0,0 0,052 0,2 2,3 3,5 4,4 11,4 

Таджицька РСР 0,0 0,062 0,17 1,6 3,2 4,7 13,6 

Армянська РСР 0,005 0,4 0,95 2,9 6,1 9,2 14,5 

Туркменська РСР 0,003 0,084 0,186 1,4 1,8 4,5 12,4 

Естонська РСР 0,006 0,19 0,435 7,1 11,6 16,7 18 

СРСР 2,04 48,31 91,2 507 740,9 1039 1599 

Джерело: Коэн Стивен, Вопрос вопросов: почему не стало Советского Союза? / Новое расширенное 

издание. – М.: АИРО – ХХІ, 2011.- 216 с. 

 

http://ec.europa.eu/energy/observatory/gas/doc/20130814_q2_quarterly_report_on_european_gas_markets.pdf
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Додаток Ж 

 

 

Спільні та відмінні риси між ЄФФС та ЄСМ 

 
Європейського фонд 

фінансової стабільності 

(ЄФФС) 

Європейський стабілізаційний 

механізм 

(ЄСМ) 

Місія Збереження фінансової стабільності в Європі шляхом надання 

фінансової підтримки країнам Єврозони. 

Інструменти 1) рекапіталізація фінансових установ 

2) надання позик в рамках програми макроекономічної 

стабілізації 

3) надання превентивної програми фінансової допомоги 

4) здійснення інтервенцій на первинному та вторинному ринках 

боргових зобов'язань 

Акціонери 17 країн-членів Єврозони 

Юридичний статус 
Приватна компанія, що діє 

згідно законодавства 

Люксембурга 

Міждержавна інституція, що діє 

згідно міжнародного 

законодавства 

Термін функціонування Тимчасово (червень 2010 – 

червень 2013) 
Постійна інституція 

Структура капіталу 

Гарантії країн-членів 

Єврозони 

Підписний капітал ЄСМ складає 

€702 млрд., включаючи €80 млрд. 

статутного фонду та зобов'язань 

країн-членів механізму додатково 

внести  €622 млрд. в разі 

необхідності 

Структура гарантій 
Країни-члени мають право 

відкликати гарантії  

Країни-члени не мають право 

відкликати гарантії 

Максимальний ефективний 

обсяг ресурсів 
€440 млрд. €500 млрд. 

Права позичальника при 

погашені позик 
Однакові для всіх Статус привілейованого кредитора 

Джерело: дані офіційного сайту Європейського фонду фінансової стабільності (www.efsf.europa.eu) 

 

http://www.efsf.europa.eu/
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Додаток З 

 

 

Розподіл доходів спільного бюджету за країнами-членами ЄС на душу 

населення, євро на душу населення, 2007 рік 
Джерело: Open Europe Briefing note: European Communities (Finance) Bill 2007 Nov. 16 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.openeurope.org.uk/Content/documents/Pdfs/budget07.pdf 

 

 

 

http://www.openeurope.org.uk/Content/documents/Pdfs/budget07.pdf


239 
 

 
 

 

 

Додаток И 

 

Фактичний розподіл надходжень та видатків спільного бюджету ЄС за 

країнами-членами за 2000-2013 роки 

ЕС-27 

Надходження з 

ЄС, % 

Виплати в ЄС, 

млрд. євро 

Чистий дохід, 

млрд. євро 

2000-

2006 

2007-

2013 

2000-

2006 

2007-

2013 

2000-

2006 

2007-

2013 

Польща 2,3% 1,0% 10,3% 3,1% 8,4 60,6 

Греція 16,5% 9,0% 6,0% 2,0% 51,2 33,8 

Іспанія 14,9% 18,4% 11,4% 9,1% -9,3 25,0 

Португалія 4,4% 1,6% 4,2% 1,5% 18,3 23,0 

Бельгія 5,5% 3,1% 5,5% 3,2% 16,7 21,6 

Угорщина 0,8% 0,4% 3,4% 0,8% 2,7 21,2 

Чехія 0,6% 0,4% 2,9% 1,2% 1,7 14,0 

Румунія 0,5% 0,0% 2,6% 1,1% 2,8 13,2 

Литва 0,4% 0,1% 1,4% 0,3% 2,0 9,0 

Люксембург 1,2% 0,3% 1,3% 0,3% 5,8 8,5 

Словаччина 0,3% 0,2% 1,4% 0,6% 1,2 7,5 

Болгарія 0,3% 0,0% 1,1% 0,3% 1,5 6,3 

Латвія 0,2% 0,1% 0,7% 0,2% 1,0 4,7 

Ірландія 6,5% 1,8% 1,6% 1,3% 29,4 4,0 

Естонія 0,2% 0,0% 0,6% 0,1% 0,7 3,7 

Словенія 0,2% 0,1% 0,6% 0,3% 0,6 2,5 

Мальта 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3 0,4 

Кіпр 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3 0,1 

Фінляндія 1,5% 1,6% 1,2% 1,7% 0,2 -2,6 

Австрія 1,9% 2,4% 1,6% 2,3% -1,8 -4,3 

Данія 1,8% 2,1% 1,3% 2,1% -0,6 -5,0 

Швеція 1,6% 2,8% 1,4% 2,7% -5,7 -8,3 

Нідерланді 2,3% 5,1% 1,8% 3,8% -13,6 -12,8 

Італія 11,6% 14,4% 9,2% 13,6% -7,2 -24,9 

Великобританія 8,3% 11,2% 5,9% 10,7% -10,0 -30,1 

Франція 3,0% 1,4% 11,8% 17,8% 10,4 -34,2 

Німеччина 13,1% 22,4% 10,5% 19,9% -41,3 -59,7 

Разом 100,0% 100,0% 1,0 100,0%     

 
Джерело: розрахунки автора на основі статистичних даних з офіційного сайту Євростату 



240 
 

 
 

 

Додаток К 

 

ВВП на душу населення за паритетом купівельної  

спроможності (ЄС-27=100) 
Країна 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Австрія 135 134 131 131 131 131 125 126 127 127 124 125 123 124 

Бельгія 129 126 125 123 123 126 124 125 123 121 120 118 115 115 

Болгарія 32 28 26 27 27 28 30 32 34 35 37 38 40 43 

Великобританія 113 115 118 118 118 119 120 120 122 124 122 120 117 116 

Греція 84 84 84 83 83 84 86 90 93 94 91 93 92 93 

Данія 132 133 133 132 131 131 128 128 124 126 124 124 121 120 

Естонія 36 38 42 42 42 45 46 50 54 57 62 66 70 68 

Ірландія 103 108 115 121 126 131 132 138 141 142 144 145 147 134 

Іспанія 92 92 93 95 96 97 98 100 101 101 102 104 105 103 

Італія 121 120 119 120 117 117 118 112 111 107 105 104 103 102 

Кіпр 88 87 86 87 87 89 91 89 89 90 91 91 93 96 

Латвія 31 32 35 36 36 37 39 41 43 46 49 52 56 57 

Литва 36 37 39 40 39 39 41 44 49 50 53 55 59 62 

Мальта 86 79 80 80 81 84 78 79 78 77 78 77 77 77 

Нідерланди 123 125 127 128 131 134 134 133 129 129 131 131 133 134 

Німеччина 129 127 124 122 122 118 117 115 116 116 117 116 116 115 

Польща 43 45 47 48 49 48 48 48 49 51 51 52 54 57 

Португалія 77 77 78 79 81 81 80 80 79 77 79 79 78 79 

Румунія 23 24 25 25 26 26 28 29 31 34 35 38 42 43 

Словаччина 48 50 51 52 50 50 52 54 55 57 60 63 67 72 

Словенія 74 76 78 79 81 80 80 82 83 86 87 88 88 91 

Угорщина 52 52 53 55 55 55 59 62 63 63 63 63 62 65 

Фінляндія 108 106 110 114 115 117 115 115 112 116 114 114 118 117 

Франція 116 115 115 115 115 115 116 116 112 110 111 109 108 108 

Чехія 73 75 73 70 69 68 70 70 73 75 76 77 80 80 

Швеція 125 125 124 123 126 128 122 122 124 126 122 123 125 122 

Джерело: офіційний сайт євростату http://epp.eurostat.ec.europa.eu/  

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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Додаток Л 

 

Динаміка відношення капіталовкладень в національну економіку  

до ВВП, % 
Країна 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Австрія 24,3 22,8 23,0 23,9 24,8 25,1 22,1 22,9 25,0 26,1 26,4 27,0 27,5 28,7 

Бельгія 20,0 19,6 20,4 20,5 21,1 21,8 20,5 19,2 19,1 20,2 20,8 22,1 22,6 23,9 

Болгарія 15,7 8,1 9,9 16,9 17,9 18,3 20,7 19,8 21,7 23,1 28,0 31,7 36,8 38,3 

Великобританія 17,1 16,9 17,2 18,4 18,1 17,7 17,5 17,1 16,7 17,1 17,2 17,6 18,2 16,8 

Греція 18,8 19,6 19,7 20,6 20,1 23,3 23,2 22,3 24,3 22,7 20,9 21,6 22,6 20,8 

Данія 19,5 19,0 20,8 21,5 19,8 21,2 20,4 20,4 19,6 20,4 20,8 22,3 22,9 22,4 

Естонія 28,2 28,1 30,9 31,0 25,3 28,4 27,9 32,3 33,1 33,1 33,8 38,7 40,2 29,7 

Ірландія 18,0 19,3 21,1 23,0 23,6 23,9 22,7 22,1 23,2 24,5 27,0 27,6 26,3 24,3 

Іспанія 21,9 21,7 22,1 23,5 25,1 26,3 26,4 26,6 27,4 28,3 29,5 30,9 31,2 29,5 

Італія 19,8 19,2 19,4 19,6 20,1 20,7 20,6 21,1 20,7 20,8 20,7 21,6 21,8 21,2 

Кіпр 21,9 21,6 19,4 19,2 17,0 18,3 16,4 18,8 17,4 20,2 19,9 20,8 22,3 24,3 

Латвія 14,3 17,4 19,5 24,1 23,4 23,7 26,6 26,7 28,8 33,0 34,4 39,7 40,4 34,7 

Литва 22,1 20,4 24,2 25,4 22,3 18,9 19,3 20,7 21,9 22,7 23,9 26,3 30,5 27,1 

Мальта 32,0 28,6 25,6 23,7 24,0 26,2 17,6 14,3 16,5 16,7 20,4 20,7 21,6 22,1 

Нідерланди 21,0 21,7 22,3 22,8 22,9 22,0 21,5 19,7 19,3 19,0 19,0 19,6 19,7 20,7 

Німеччина 22,2 21,1 21,1 21,6 21,5 21,8 19,5 17,3 17,4 17,1 16,9 17,6 18,3 19,3 

Польща 18,7 20,9 23,4 25,1 25,2 24,8 20,8 18,6 18,7 20,1 19,3 21,1 24,4 23,9 

Португалія 23,3 23,5 25,6 27,1 27,8 27,7 27,1 25,2 22,9 23,1 22,6 22,2 22,2 22,3 

Румунія 24,3 25,9 20,6 17,7 16,1 19,5 22,6 21,7 21,8 22,3 22,6 23,7 29,0 31,4 

Словаччина 24,5 34,1 34,3 33,6 27,8 26,0 29,6 29,1 24,6 26,4 28,9 26,8 27,8 28,8 

Словенія 23,7 23,3 24,6 25,7 27,8 27,3 24,8 23,8 25,2 27,4 27,1 28,7 31,4 31,6 

Угорщина 22,6 25,5 26,6 28,9 28,7 26,9 24,4 24,3 24,3 25,9 25,6 25,1 22,5 22,0 

Фінляндія 17,7 16,8 18,7 19,8 18,9 20,2 19,7 18,3 18,5 18,8 20,6 20,7 22,3 21,5 

Франція 18,6 17,6 17,4 18,7 19,3 20,5 20,1 19,0 18,8 19,6 20,3 21,1 22,2 22,2 

Чехія 32,6 33,7 30,5 28,4 27,1 29,5 29,5 28,6 27,2 27,5 25,7 26,8 27,0 25,3 

Швеція 16,9 16,3 16,0 17,0 17,3 18,3 17,7 16,8 16,6 16,4 17,2 18,2 19,7 19,7 

Джерело: офіційний сайт євростату http://epp.eurostat.ec.europa.eu/  

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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Додаток М 

Динаміка припливу прямих іноземних інвестицій до ВВП  

у країнах ЄС, % 
Країна 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Австрія 8,3 8,4 9,4 11,1 11,1 16,3 18,4 21,8 22,9 24,5 27,3 34,6 43,9 38,4 

Бельгія 37,0 41,9 48,0 65,8 65,4 77,4 80,8 90,9 113,0 129,2 100,4 120,6 176,9 132,9 

Болгарія 3,4 5,6 10,2 12,5 16,9 21,5 21,7 26,1 31,9 41,0 50,9 74,2 95,7 89,1 

Великобританія 17,6 19,2 19,0 23,7 26,3 30,4 35,3 33,3 32,6 31,9 36,9 46,7 44,4 36,8 

Греція 8,5 8,8 9,8 9,8 11,5 11,2 10,6 10,6 11,5 12,3 12,0 15,6 17,2 10,9 

Данія 13,1 12,1 13,1 20,6 27,4 46,0 47,0 47,6 47,1 47,6 45,2 48,8 52,0 44,3 

Естонія 17,9 17,5 22,8 32,7 43,4 46,6 50,6 57,7 71,1 83,6 81,4 76,5 78,4 71,1 

Ірландія 65,8 63,2 60,2 70,8 75,4 131,9 128,1 149,3 141,6 112,3 81,1 70,4 78,1 61,9 

Іспанія 17,5 19,2 18,4 21,0 20,3 26,9 29,1 37,5 38,4 39,0 34,0 37,4 40,6 39,1 

Італія 5,8 5,9 7,2 8,9 9,0 11,0 10,2 10,7 12,0 12,8 12,6 15,8 17,2 14,8 

Кіпр -1,4 3,2 9,6 12,5 20,8 31,3 39,7 46,6 50,9 54,1 50,7 76,0 83,7 83,4 

Латвія 12,4 16,5 20,3 23,1 24,6 26,6 28,0 29,5 29,3 32,9 30,7 37,5 37,7 34,1 

Литва 5,4 8,6 10,4 14,5 18,9 20,4 21,9 28,1 26,7 28,3 31,6 36,6 38,5 27,3 

Мальта 16,3 23,8 24,2 31,5 48,2 61,8 65,5 58,4 66,8 72,8 72,3 102,5 112,1 98,9 

Нідерланди 27,7 30,3 31,6 40,8 46,7 63,3 70,6 79,9 79,3 78,2 70,7 76,1 93,6 73,2 

Німеччина 6,6 6,7 7,4 9,5 11,0 14,3 14,4 14,8 16,2 18,7 17,1 20,3 20,9 18,2 

Польща 5,6 7,3 9,3 13,0 15,5 20,0 21,7 24,4 26,7 34,3 29,9 36,8 42,0 31,1 

Португалія 16,8 18,0 20,0 25,4 22,1 28,4 31,1 35,0 38,7 37,4 34,2 45,4 51,7 41,0 

Румунія 2,3 3,1 6,8 10,7 15,4 18,8 20,8 17,1 20,5 27,0 26,0 37,0 36,9 33,2 

Словаччина 6,6 9,7 9,9 13,1 15,6 23,3 26,5 34,9 43,8 51,8 49,4 60,2 60,3 48,5 

Словенія 12,6 13,0 14,0 16,3 15,0 17,0 14,0 19,0 22,5 22,6 20,2 23,1 30,4 28,1 

Угорщина 24,6 28,6 38,3 42,9 47,1 47,7 51,4 54,3 57,3 61,3 56,1 107,0 143,6 163,8 

Фінляндія 6,5 6,8 7,7 12,6 14,0 19,9 19,2 25,1 30,5 30,4 28,0 34,0 37,3 30,8 

Франція 12,2 12,7 13,8 16,7 16,8 29,4 28,7 30,2 36,3 42,2 41,5 48,8 48,6 32,3 

Чехія 13,3 13,8 16,2 23,2 29,2 38,2 43,8 51,4 49,6 52,3 48,7 56,0 64,5 52,4 

Швеція 12,2 12,6 16,4 20,2 28,5 38,0 40,4 47,6 50,5 54,2 46,4 57,0 63,2 55,8 

Джерело: офіційний сайт євростату http://epp.eurostat.ec.europa.eu/  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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Додаток Н 

Динаміка відтоку прямих іноземних інвестицій до ВВП країн ЄС, % 

Країна 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Австрія 5,0 5,6 6,8 8,2 9,1 13,0 15,0 20,6 22,2 24,2 23,7 32,9 40,2 38,1 

Бельгія 26,5 29,5 35,4 49,2 55,2 71,3 72,0 79,6 98,4 102,7 127,0 155,0 141,5 121,9 

Болгарія 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,2 0,3 0,3 -0,7 0,5 1,4 2,1 2,9 

Великобританія 26,8 27,7 27,2 34,3 46,8 62,3 60,6 63,2 63,8 56,6 52,6 59,6 65,6 57,5 

Греція 2,3 2,1 2,3 2,1 2,9 4,9 5,4 6,1 6,3 6,0 5,6 8,5 10,2 10,6 

Данія 13,6 15,0 16,5 22,4 29,5 45,7 48,8 49,9 48,3 51,6 50,2 53,5 58,2 55,1 

Естонія 1,8 2,3 4,3 3,6 4,9 4,6 7,1 9,2 10,4 11,8 14,0 21,7 28,8 28,5 

Ірландія 25,1 23,7 22,6 23,0 26,1 29,0 39,0 48,1 46,6 57,7 51,6 54,3 57,5 63,1 

Іспанія 5,8 7,2 9,3 12,3 19,1 22,2 23,6 23,8 25,0 27,0 27,0 35,3 40,8 37,4 

Італія 9,4 9,3 11,7 14,5 15,1 16,4 16,3 16,0 15,9 16,2 16,5 20,3 24,6 22,3 

Кіпр 0,8 1,1 1,5 2,2 4,0 6,1 8,4 12,1 15,5 20,1 21,4 37,7 42,6 50,2 

Латвія 4,7 3,7 3,6 4,2 3,3 0,3 0,5 0,6 1,0 1,7 1,8 2,4 3,2 3,1 

Литва 0,0 0,0 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 1,9 2,8 3,5 4,0 4,2 

Мальта 0,9 3,0 3,9 4,6 4,8 5,3 6,6 6,6 18,8 20,1 16,7 17,9 16,1 12,9 

Нідерланди 41,2 46,4 51,4 56,9 63,4 79,3 82,9 90,6 97,2 96,3 96,4 112,6 114,3 94,1 

Німеччина 10,6 11,9 14,3 17,1 19,3 28,5 32,7 34,5 34,0 33,7 33,2 37,1 40,1 36,0 

Польща 0,4 0,5 0,4 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 1,0 1,3 2,1 4,2 5,0 4,3 

Португалія 3,2 3,6 5,1 8,6 9,4 17,6 19,2 16,7 22,0 24,6 22,6 27,7 30,3 25,8 

Румунія 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,7 0,7 0,7 

Словаччина 0,7 0,9 1,1 1,8 1,7 1,8 2,1 2,0 2,5 2,0 1,2 2,4 2,0 2,0 

Словенія 3,5 3,0 2,9 3,7 3,5 4,5 5,3 7,0 8,4 9,0 9,2 11,7 15,3 14,5 

Угорщина 0,6 0,6 1,4 1,6 1,9 2,7 2,9 3,2 4,2 5,9 7,1 50,5 96,2 120,1 

Фінляндія 11,5 13,8 16,5 22,6 25,9 42,8 41,7 47,2 46,2 45,1 41,8 46,3 47,9 43,0 

Франція 13,0 14,7 16,7 19,6 22,9 69,7 59,6 43,8 52,6 56,1 57,5 71,0 69,6 45,9 

Чехія 0,6 0,8 1,0 1,3 1,2 1,3 1,8 2,0 2,5 3,4 2,9 3,5 4,9 5,8 

Швеція 28,8 26,1 31,0 37,0 41,3 49,8 54,2 58,4 59,0 59,3 56,3 66,5 71,1 65,0 

Джерело: офіційний сайт євростату http://epp.eurostat.ec.europa.eu/  

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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Додаток П 

Динаміка ВВП за ринковими цінами країн ЄС, тис.євро на душу населення, 

щоквартальні показники 

Країна 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Бельгія 
19,4 20,4 20,9 21,9 24,0 24,5 25,7 25,6 26,3 27,0 27,9 28,9 29,0 27,7 29,1 29,8 30,4 

Болшарія 
3,9 4,2 4,7 4,9 5,4 5,9 6,5 7,0 7,5 8,2 9,0 10,0 10,9 10,3 10,7 11,6 12,1 

Чехія 
12,1 12,3 12,3 12,8 13,5 14,5 15,0 15,9 16,9 17,8 18,9 20,7 20,2 19,4 19,5 20,1 20,3 

Данія 
20,4 21,6 22,4 23,3 25,1 25,3 26,3 25,7 27,2 27,8 29,3 30,6 31,1 29,0 31,3 31,5 32,1 

Німеччина 
19,5 20,1 20,7 21,6 22,4 22,9 23,4 24,0 25,0 26,1 27,3 28,9 29,0 27,0 29,0 30,5 31,3 

Естонія 
5,8 6,8 7,2 7,6 8,6 9,2 10,2 11,3 12,4 13,8 15,6 17,5 17,2 15,0 15,5 17,2 18,0 

Ірландія 
16,7 18,6 20,5 22,5 25,1 26,3 28,3 29,3 30,9 32,5 34,4 36,5 32,9 30,2 31,3 32,6 33,2 

Греція 
11,5 12,2 12,6 13,2 16,0 17,1 18,4 19,2 20,3 20,4 21,8 22,5 23,1 22,1 21,2 19,9 19,2 

Іспанія 
14,2 15,1 16,2 17,1 18,5 19,4 20,6 20,9 21,9 22,9 24,8 26,2 25,9 24,2 24,2 24,3 24,4 

Франція 
17,6 18,6 19,5 20,4 21,9 22,8 23,6 23,1 23,7 24,7 25,6 26,9 26,7 25,6 26,5 27,3 27,5 

Хорватія 
7,6 8,2 8,6 8,6 9,5 10,0 10,7 11,3 12,2 12,8 13,7 15,2 15,8 14,5 14,3 15,2 15,6 

Італія 
18,6 19,4 20,4 21,1 22,4 23,4 23,0 23,0 23,2 23,7 24,7 26,0 26,1 24,4 24,7 25,1 25,2 

Кіпр 
13,3 13,8 14,6 15,5 16,7 17,8 18,1 18,3 19,7 20,9 22,0 23,6 24,9 23,5 23,6 23,6 23,3 

Латвія 
5,0 5,6 6,2 6,5 7,0 7,6 8,4 9,1 10,1 11,1 12,5 14,3 14,6 12,7 13,2 14,7 15,8 

Литва 
5,7 6,3 6,9 6,9 7,5 8,3 9,1 10,3 11,2 12,3 13,6 15,5 16,1 13,6 15,0 16,7 17,9 

Люксембург 
34,1 34,9 37,0 42,4 46,6 46,2 49,1 51,2 54,6 57,1 63,9 68,5 65,9 59,3 64,2 66,7 67,0 

Угорщина 
7,9 8,5 9,1 9,6 10,3 11,5 12,5 13,0 13,6 14,2 14,9 15,4 16,0 15,3 15,8 16,3 16,7 

Мальта 
12,6 13,5 14,1 14,9 16,5 16,1 16,9 17,0 17,3 18,1 18,6 19,6 20,3 19,8 21,4 22,0 22,1 

Нідерланди 
19,2 20,6 21,8 23,3 25,6 26,4 27,3 26,8 28,0 29,4 31,0 33,1 33,6 31,0 32,0 32,7 32,8 

Австрія 
20,7 21,4 22,4 23,5 25,1 24,9 26,0 26,5 27,7 28,2 29,8 30,9 31,2 29,5 31,1 32,4 33,3 

Польща 
6,9 7,6 8,1 8,6 9,2 9,4 9,9 10,1 10,9 11,5 12,3 13,6 14,1 14,2 15,3 16,2 16,8 

Португалія 
11,9 12,7 13,5 14,5 15,5 15,9 16,4 16,4 16,7 17,9 18,7 19,6 19,5 18,8 19,7 19,6 19,2 

Румунія 
5,1 4,8 4,5 4,7 5,0 5,5 6,0 6,5 7,4 7,9 9,1 10,4 11,7 11,1 11,4 11,9 12,6 

Словенія 
11,7 12,7 13,4 14,4 15,3 15,8 16,9 17,3 18,8 19,6 20,7 22,1 22,7 20,3 20,5 21,0 20,9 

Словаччина 
7,7 8,3 8,8 9,0 9,5 10,4 11,1 11,5 12,3 13,5 15,0 16,9 18,1 17,1 17,9 18,5 19,1 

Фінляндія 
16,3 17,9 19,3 20,4 22,3 22,8 23,5 23,3 25,2 25,7 27,0 29,4 29,8 26,9 27,7 28,7 29,1 

Швеція 
19,2 20,1 20,9 22,5 24,3 24,2 25,0 25,7 27,4 27,4 29,1 31,2 31,0 28,2 30,2 31,7 32,7 

Великобританія 
18,1 19,5 20,3 21,2 22,9 23,9 24,8 25,4 27,0 27,9 28,9 29,5 28,6 26,3 27,5 27,7 28,5 

Джерело: офіційний сайт євростату http://epp.eurostat.ec.europa.eu/  

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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Додаток Р  

 

Кластери для країн-членів ЄС відносно обсягів експорту та імпорту товарів 

та послуг (як % від ВВП) за проміжок часу 1996-2012 
Експорт Імпорт 

1 кластер 2 кластер 3 кластер 1 кластер 2 кластер 3 кластер 

Чехія Німеччина Бельгія Данія Чехія Бельгія 

Данія Іспанія Естонія Німеччина Бельгія Естонія 

Кіпр Франція Угорщина Іспанія Литва Угорщина 

Латвія Італія Нідерланди Франція Нідерланди Словаччина 

Литва Польща Словаччина Італія Словенія 
 

Австрія Португалія 
 

Австрія Кіпр 
 

Словенія Великобританія 
 

Польща 
  

Фінляндія 
  

Португалія 
  

Швеція 
  

Фінляндія 
  

   
Швеція 

  

   
Великобританія 

  
Джерело статистичної інформації: Євростат. Розрахунки автора 
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Додаток С  

Діючий 2 пакет допомоги Греції, млрд. € 

Виплати ЄФФС МВФ Разом 

Березень – червень 2012 74,0 1,6 75,6 

Грудень 2012 34,3 - 34,3 

Січень 2013 9,2 3,2 12,4 

Лютий 2013 2,8 - 2,8 

Травень 2013 7,0 1,7 8,7 

Червень 2013 3,3 - 3,3 

Липень 2013 2,5 1,8 4,3 

Грудень 2013 0,5 - 0,5 

Квітень 2014 6,3 3,6 9,9 

Липень 2014 1,0 - 1,0 

Серпень 2014 1,0 - 1,0 

Всього 141,9 12,0 153,9 

Джерело: дані з офіційног сайту Європейської Комісії [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm 
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Додаток Т 

 

 
 

  

Індекс якості регулювання (легкості введення бізнесу) в ЄС, 2011 рік (0 

погано -100 гарно) 
Джерело: Indermit S. Jill. Golden Growth: Restoring the lustre of the European Economic model / S. Jill 

Indermit, Martin Raiser. – 2012 

ЄС-15  ЄС-12  
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Додаток У 

 

Порівняння рейтингів умов підприємницької діяльності в ЄС та в Україні  

(за методологією Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації, 2013-2014р.)  
Рейтинг умов підприємницької 

діяльності (місце серед 185 країн 

світу) 

Україна 
ЄС 

Росія Білорусь Казахстан 
Срдн Накр Найг 

У цілому 
2013 137 40 5 102 112 58 49 

2014 112 42 5 103 92 63 50 

Реєстрація підприємств 
2013 50 74 10 150 101 9 25 

2014 47 70 11 161 88 15 30 

Отримання дозволів на 

будівництво 

2013 183 69 8 167 178 30 155 

2014 41 76 8 167 178 30 145 

Підключення до 

електричних мереж 

2013 166 74 2 168 184 171 80 

2014 172 74 3 174 117 168 87 

Реєстрація власності 
2013 149 62 5 176 46 3 28 

2014 97 64 180 6 17 3 18 

Кредитування 
2013 23 54 176 1 104 104 83 

2014 13 56 180 1 109 109 86 

Захист інвесторів 
2013 117 68 6 128 117 82 10 

2014 128 69 6 157 115 98 22 

Оподаткування 
2013 165 62 6 136 64 129 17 

2014 164 62 6 138 56 133 18 

Міжнародна торгівля 
2013 145 36 4 98 162 151 182 

2014 148 38 6 108 157 149 186 

Забезпечення  виконання 

контрактів 

2013 42 47 1 160 11 13 28 

2014 45 45 1 122 10 13 27 

Розв’язання неплато- 

спроможності 

2013 157 36 5 102 53 56 55 

2014 162 39 3 99 55 74 54 

Джерело: Всемирный банк и международная финансовая корпорация. Ведение бизнеса 2013. 

http://russian.doingbusiness.org/reports/global-reports/ doing-business-2014; агреговані дані – розрахунки автора 
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Додаток Ф 

Структура підприємств України за розміром
12

 та обсягом реалізованої 

продукції у 2012 році, % 

Джерело: офіційний сайт Держкомстату України. Електронний режим доступу.- 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/osp_u/osp_u.htm 

                                                           
12Згідно методології  Держстату України: 
великі підприємства - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми  власності, у яких середня кількість 
працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, 
еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України; 
малі підприємства - не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро; 
мікропідприємства -не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро; 
середні підприємства - інші суб’єкти господарювання. 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/osp_u/osp_u.htm
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Додаток Х.1 

 

 

Енергоємність економік деяких країн у 2011 році, кг нафтового еквіваленту 

на $1000 ВВП за паритетом купівельної спроможності у постійних цінах 2011 

року 
Джерело: офіційний сайт Світового банку 

 

Додаток Х.2 

 

Динаміка енергоємності економік деяких країн, кг нафтового еквіваленту на 

$1000 ВВП за паритетом купівельної спроможності у постійних цінах 2011 

року 
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Додаток Ц.1 

 

 

Додаток Ц.2 

 

Місце Росії та Європейських країн у зовнішньоекономічних відносинах 

України зі світом у 2013 році (на кінець 2013 року) 

Позиція Європейські країни Російська Федерація 

Експорт товарів 
9% ВВП, 27% від загального обсягу 

експорту 

8% ВВП, 24% від  загального обсягу 

експорту 

Імпорт товарів 
16% ВВП, 37% від загального обсягу 

експорту 

13% ВВП, 30% від  загального обсягу 

експорту 

Експорт послуг 
2,6% ВВП, 33% загального експорту 

послуг 

3% ВВП, 37% загального експорту 

послуг 

Прямі інвестиції 
$44,6 млрд. (76,8%, з них 32,7% з 

Кіпру) 
$4,3 млрд. (7,4%) 

Зовнішній борг 

Державний борг: 4,3%; Зобов'язання 

українських компаній перед дочірніми 

європейськими банками: $8,7 млрд. 

(69,9 млрд.грн) 

Державний борг: 6,5%; Зобов'язання 

українських компаній перед дочірніми 

європейськими банками: $10,5 млрд. 

(84,6 млрд.грн) 

Питома вага 

банків в структурі 

активів 

11,5% 9,6% 

Джерело: складено автором на основі статисти з офіційного сайту держкомстату 
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Додаток Ш.1 

Історія співпраці України та МВФ 
Дата затвердження 

програми 
Дата закінчення 

Загальна сума, 

млрд SDR 

Фактично надані кошти, 

млрд SDR 

1 Травеня 2015 30 квітня 2019 12,348 3,546 

30 квітня 2014 29 квітня 2016 10,976 2,058 

26 липня 2010 27 грудня 2012 10,000 2,250 

5 листопада 2008 27 липня 2010 11,000 4,000 

29 березня 2004 28 березня 2005 0,411 0  

4 вересня 1998 3 вересня 2002  1,919 1,193 

25 серпня 1997 24 серпня 1998 0,398 0,181 

10 травня 1996 23 лютого 1997 0,598 0,598 

7 квітня 1995 6 квітня 1996 0,997 0,538 

Джерело: складено автором на основі офіційного сайту МВФ 

Додаток Ш.2 

Вплив ПЗВТ на галузевий розвиток економіки України 

Галузь економіки 
Різниця з базовим 

рівнем 2012р., (%)* 

Кумулятивний** 

річний показник 

зростання у галузі 

Внесок у 

загальне зростання 

Легка промисловість   49,4 8,1 0,1 

Продукти харчування  15,9 7,1 0,3 

Будівництво  8,7 6,1 0,1 

Сільське господарство  7,0 3,5 0,3 

Торгівля 6,5 5,7 0,7 

Бізнес-послуги 5,6 6,1 0,6 

Фінансове посередництво 5,5 6,8 0,3 

Фінансові послуги 5,5 6,8 0,3 

Комунальні послуги   4,8 5,8 0,2 

Енергетика  4,5 6,1 0,0 

Транспорт і зв’язок  3,7 5,3 0,6 

Державний сектор 1,7 4,1 0,2 

Машинобудування  1,0 5,9 0,2 

Охорона здоров’я  0,6 1,1 0,0 

Освіта  0,5 1,0 0,0 

Хімічна промисловість 0,0 5,7 0,1 

Залізо та сталь   -0,7 5,7 0,2 

Видобуток корисних копалин  -1,5 4,5 0,2 

Базові метали  -4,3 5,4 0,0 

Інші послуги 3,9 4,5 0,6 

Інша промисловість 2,1 5,5 0,2 

Загалом 4,3 5,1 5,1 

* Від’ємні показники означають не падіння виробництва, а лише більш повільне 

зростання порівняно з базовим рівнем. ** З урахуванням складних відсотків. 

Джерело: Шнирков О.І. Економічні наслідки укладення угоди про асоціацію  країни з ЄС з урахуванням можливої 

реакції Росії .- Національна безпека і оборона,2013, № 4-5 (141-142) на основі The Impact of an FTA between Ukraine and 

the EU. – Oxford Economics, 2012, р.92. 
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Додаток Щ 

 

Порівняння показників державного управління ЄС-28 та України 

(за методологією Світового банку) 
Індикатори державного 

управління (шкала: від –2,5 

до +2,5, середній рівень = 0) 

Україна 
ЄС 

Росія Білорусь Казахстан 
Середнє Максимум Мінімум 

Гласність і 

підзвітність 

2005 -0,2 1,2 1,8 0,4 -0,7 -1,8 -1,0 

2011 -0,1 1,1 1,7 0,4 -0,9 -1,6 -1,1 

2012 -0,3 1,1 1,7 0,3 -1,0 -1,5 -1,1 

Політична 

стабільність і 

відсутність 

тероризму 

2005 -0,3 0,8 1,6 0,1 -1,3 0,3 0,2 

2011 -0,1 0,8 1,4 -0,1 -1,0 -0,1 -0,3 

2012 -0,1 0,8 1,4 -0,2 -0,8 0,0 -0,4 

Ефективність 

урядування 

2005 -0,6 1,2 2,2 -0,3 -0,5 -1,1 -0,6 

2011 -0,8 1,1 2,3 -0,3 -0,5 -1,1 -0,4 

2012 -0,6 1,1 2,2 -0,3 -0,4 -0,9 -0,4 

Якість 

регуляторного 

середовища 

2005 -0,5 1,2 1,7 0,2 -0,2 -1,5 -0,3 

2011 -0,6 1,2 1,9 0,5 -0,4 -1,2 -0,3 

2012 -0,6 1,2 1,9 0,4 -0,4 -1,1 -0,4 

Верховенство 

права 

2005 -0,8 1,1 2,0 -0,2 -0,9 -1,2 -0,8 

2011 -0,8 1,1 2,0 0,0 -0,7 -1,1 -0,6 

2012 -0,8 1,1 1,9 0,0 -0,8 -0,9 -0,7 

Контроль над 

корупцією 

2005 -0,7 1,0 2,3 -0,2 -0,8 -0,9 -1,0 

2011 -1,0 1,0 2,5 -0,2 -1,0 -0,7 -1,0 

2012 -1,0 1,0 2,4 -0,3 -1,0 -0,5 -0,9 

Джерело: The World Bank. Worldwide Governance Indicators, 2012 [Елекстронний режим доступу]. 

http://www.govindicators.org; агреговані дані – розрахунки автора 
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Додаток Ю 

 
Порівняння деяких умов ведення зовнішньоторговельної та інвестиційної 

діяльності в окремих країнах – членах ЄС та в Україні  
(за методологією Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації, 2014р.)  

 
Показники умов зовнішньоторговельної та інвестиційної діяльності 

 

Зовнішня торгівля Інвестиції 
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Україна 6 29 1930 8 28 2505 10 73 4,3 28 390 54,9 

Є

С 

Срдн 4 12 1035 5 11 1070 5 13 5,7 13 193 42,0 

Мін 2 6 600 2 5 625 2 2,5 8,3 4 55 19,8 

Макс 7 20 1500 7 19 1495 11 39,5 3,3 39 454 65,8 

Франція  2 10 1355 2 11 1455 5 6,5 5,3 7 132 64,7 

Німеччина 4 9 905 4 7 940 9 14,5 5 9 218 49,4 

Данія 4 6 795 3 5 745 4 5,5 6,3 10 130 27 

Мальта 5 11 855 7 9 970 11 39,5 5,7 7 139 41 

Польща 5 17 1050 4 14 1025 4 30 6 18 286 41,6 

Росія 9 22 2615 10 21 2810 36 297 4,7 7 177 50,7 

Білорусь 9 15 1510 10 30 2315 5 9 5,0 10 319 54,0 

Казахстан 10 81 4885 12 69 4865 6 12 6,7 7 188 28,6 

Джерело: Світовий банк та Міжнародна фінансова корпорація. Ведення бізнесу 2013. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://russian.doingbusiness.org/reports/global-reports/ doing-business-2014; агреговані дані – розрахунки автора 
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Додаток Я 

Порівняння факторів глобальної конкурентоспроможності ЄС-28 та України  

(за методологією Всесвітнього економічного форуму, 2013-2014 рр.)  

Фактори глобальної 

конкурентоспроможності (шкала: від 1 до 7) 
Україна 

ЄС 
Росія Казахстан 

Середнє Максимум Мінімум 

Б
аз

ов
і в

и
м

ог
и 

Інститути 
2013 3,1 5,1 6,4 3,2 3,1 4,0 

2014 3,0 4,5 6,1 3,3 3,3 4,1 

Інфраструктура 
2013 4,1 4,5 6,0 3,3 4,5 4,1 

2014 4,1 5,1 6,2 3,3 4,6 4,2 

Макроекономічне 

середовище 

2013 4,4 4,8 6,2 2,4 5,8 6,1 

2014 4,2 4,8 6,1 2,8 5,9 5,9 

Охорона здоров’я та поч. 

освіта 

2013 5,8 6,2 6,8 5,5 5,8 5,4 

2014 5,8 6,2 6,8 5,5 5,7 5,3 

Ф
ак

то
ри

 п
ід

ви
щ

ен
ня

 е
ф

ек
ти

вн
ос

ті
 

Вища освіта та підготовка 

кадрів 

2013 4,7 5,1 6,2 4,3 4,6 4,4 

2014 4,7 5,1 6,3 4,3 4,7 4,5 

Ефективність товарних 

ринків 

2013 3,8 4,6 5,3 3,9 4,5 4,2 

2014 3,8 4,6 5,3 3,9 3,8 4,3 

Ефективність ринків 

праці 

2013 4,4 4,5 5,4 3,6 4,2 5,0 

2014 4,2 4,4 5,4 3,5 4,3 5,0 

Розвиток фінансових 

ринків 

2013 3,5 4,4 5,5 3,1 3,2 3,5 

2014 3,5 4,3 5,6 2,9 3,4 3,7 

Технологічна готовність 
2013 3,6 5,3 6,3 4,1 4,1 4,2 

2014 3,3 5,2 6,2 4,1 4,0 4,1 

Розмір ринку 
2013 4,6 4,3 6,0 2,4 5,8 4,1 

2014 4,6 4,3 6,0 2,5 5,8 4,2 

Ф
ак

то
ри

 

ін
но

ва
ц

ій
но

ст
і 

Рівень розвитку бізнес-

процесів 

2013 3,7 4,6 5,7 3,5 3,3 3,6 

2014 3,7 4,6 5,7 3,6 3,6 3,7 

Іноваційність 
2013 3,2 4,2 5,8 2,9 3,0 2,9 

2014 3,0 4,1 5,8 3,0 3,1 3,1 

Джерело: World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2012–2013. – Geneva: World Economic Forum, 2013. 

– P.15-20; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf ; агреговані дані – розрахунки автора. 
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