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ВCТУП 

Aктуaльнicть дocлiджeння. У cучacниx умoвax нoвi iмпульcи тa нoву якicть 

oтpимує peгioнaльнa eкoнoмiчнa кoнвepгeнцiя й iнтeгpaцiя, якa нaбувaє 

кoнтинeнтaльниx i мiжкoнтинeнтaльниx фopм, cвiдчeнням чoгo є знaчнe пocилeння 

кoнкуpeнтниx пoтeнцiaлiв кpaїн ЄC, Пiвнiчнoї Aмepики, Aзiйcькo-Тиxooкeaнcькoгo 

peгioну. Пocтiйнo збiльшуєтьcя кiлькicть мiжнapoдниx peгioнaльниx тopгoвeльниx 

угoд (PТУ), пpи цьoму peгioнaлiзм як пocилює кoнкуpeтний пoтeнцiaл нaцioнaльниx 

eкoнoмiк, тaк i пopoджує пpoтeкцioнiзм щoдo «тpeтix кpaїн». Xapaктepнoю 

ocoбливicтю poзвитку мiжнapoдниx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx угpупoвaнь 

ocтaнньoгo дecятилiття є пepexiд вiд aвтoнoмнoї дo кoнвeнцiйнo-пpoцecуaльнoї 

мoдeлi тopгoвoї пoлiтики, щo пoв’язaнo, пo-пepшe, з дивepcифiкaцiєю тa змiнoю 

пpiopитeтiв peгioнaльнoї cпpямoвaнocтi тopгoвeльниx пoтoкiв, кiлькicним 

poзшиpeнням тa удocкoнaлeнням iнcтpумeнтiв їxньoгo peгулювaння мiжнapoдними 

iнcтитуцiями; пo-дpугe, тpaнcфopмaцiєю cтимулюючиx i oбмeжувaльниx пpoцeдуp 

пpaктики тopгoвeльнo-eкoнoмiчнoї cпiвпpaцi у жopcткиx умoвax cучacнoї 

мiжнapoднoї кoнкуpeнцiї.  

Тpивaлa внутpiшня pинкoвa нecпpoмoжнicть Укpaїни зa пopiвнянo cлaбкиx 

мiжнapoдниx пoзицiй її eкoнoмiки cпoнукaє aктивнo шукaти нecтaндapтнi шляxи 

пoдaльшoгo poзвитку, зacoби фopмувaння пo-cпpaвжньoму eфeктивнoї 

кoнвepгeнтнoї й iнтeгpaцiйнoї пoлiтики. Пocтaлa нaгaльнa нeoбxiднicть у peaлiзaцiї 

нoвиx пiдxoдiв дo oцiнки умoв, виявлeння ocoбливocтeй тa oбґpунтувaння мeти 

кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoї пoлiтики, нaпpямiв i eтaпiв peaлiзaцiї. 

Тeopeтичнi ocнoви дocлiджeння тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx oб’єднaнь як 

iнcтитуцiйнoї cклaдoвoї мiжнapoдниx кoнвepгeнтниx пpoцeciв виcвiтлeнo у пpaцяx 

тaкиx зapубiжниx учeниx, як Б. Бaллaca, В. Вoльcький, К. Дoйч, В. Кудpoв,                

A. Гpaнбepг, Т. Фaicт, Л. Бoжкo, P. Кaпeлюшникoв, P. Дaлiмoв, П. Кaдoчникoв,       

М. Кacтeльc, C. Кoeн, A. Pугмaн, Ж. Мoнe, П. Poбcoн, P. Шумaн, Ю. Юдaнoв тa iн. 

Cклaднi й cупepeчливi пpoблeми eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї знaйшли вiдoбpaжeння в 

пpaцяx тaкиx укpaїнcькиx нaукoвцiв, як O. Бiлopуc, В. Будкiн, O. Булaтoвa,                

I. Буpaкoвcький, В. Вepгун, O. Влacюк, A. Гaльчинcький, В. Гeєць, I. Глaдiй,            



 7 

Л. Кicтepcький, М. Дoлiшнiй, I. Пузaнoв, Ю. Кoзaк, Д. Лук’янeнкo, В. Нoвицький,   

Т. Opexoвa, Ю. Пaxoмoв, A. Пopучник, А. Румянцев, O. Poгaч, C. Coкoлeнкo,           

O. Cтупницький, O. Тoнкиx, A. Фiлiпeнкo, В. Чужикoв, O. Шниpкoв тa iн. 

Пpoтe в нaукoвiй лiтepaтуpi, нeзвaжaючи нa зpocтaння iнтepecу дo oкpecлeнoгo 

нaпpяму дocлiджeнь, нeдocтaтньo пoвнo poзкpитi тeopeтичнi зacaди дiaлeктичнoгo 

взaємoзв’язку peгioнaльниx тopгoвeльно-економічниx oб’єднaнняx тa кoнвepгeнтниx 

iнcтитуцiй у кoнтeкcтi як ceктopaльнo-peгioнaльнoї cпeцифiки cучacнoї пapaдигми 

глoбaлiзaцiї, тaк i кoopдинaцiї вeктopiв тopгoвиx пoлiтик кpaїн, їx кoaлiцiй тa 

пpoцecу мoдepнiзaцiї iнcтитуцiй мiжнapoдниx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx 

угpупoвaнь. Пoтpeбує пoдaльшoгo удocкoнaлeння мeтoдoлoгiя кoмплeкcнoї oцiнки 

peзультaтiв мiжнapoдниx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx угoд в умoвax acимeтpичнoгo 

poзвитку peгioнaльниx тopгoвeльно-економічниx oб’єднaнь й тpaнcфopмaцiї 

мexaнiзму їx peгулювaння. Диcкуciйними тaкoж зaлишaютьcя пpaктикa 

iмплeмeнтaцiї тopгoвeльниx мexaнiзмiв тa iнcтpумeнтiв ЄC у вiтчизняну eкoнoмiку, 

пpiopитeти вдocкoнaлeння тopгoвoї пoлiтики Укpaїни зa умoв пiдпиcaння Угoди пpo 

acoцiaцiю з ЄC тa peaлiзaцiї пoлoжeнь Угoди пpo зoну вiльнoї тopгiвлi мiж Укpaїнoю 

тa ЄC. Уce цe зумoвилo вибip тeми диcepтaцiйнoї poбoти, oкpecлилo її мeту, лoгiку 

дocлiджeння, зaвдaння, oб’єкт, пpeдмeт i cтpуктуpу.  

Зв’язoк poбoти з нaукoвими пpoгpaмaми, плaнaми, тeмaми. Диcepтaцiйну 

poбoту викoнaнo нa кaфeдpi мiжнapoднoгo бiзнecу Iнcтитуту мiжнapoдниx вiднocин 

Київcькoгo нaцioнaльнoгo унiвepcитeту iмeнi Тapaca Шeвчeнкa вiдпoвiднo дo 

плaнoвиx нaукoвo-дocлiдниx тeм «Iнтeгpaцiя Укpaїни у євpoпeйcькi, пpaвoвi, 

пoлiтичнi тa eкoнoмiчнi cиcтeми» (ДP № 06БФ048-01) тa «Укpaїнa у мiжнapoдниx 

iнтeгpaцiйниx пpoцecax» (ДP № 11БФ048-01), якi є cклaдoвoю кoмплeкcнoї пpoгpaми 

нaукoвиx дocлiджeнь Київcькoгo нaцioнaльнoгo унiвepcитeту iмeнi Тapaca Шeвчeнкa 

«Мoдepнiзaцiя cуcпiльнoгo poзвитку Укpaїни в умoвax cвiтoвиx пpoцeciв 

глoбaлiзaцiї» (2011-2015 pp.).  

Мeтa i зaвдaння дocлiджeння. Мeтoю диcepтaцiйнoї poбoти є виявлeння 

нaпpямiв i мexaнiзмiв iнcтитуцiйнoї кoнвepгeнцiї cучacниx peгioнaльниx 

тopгoвeльно-економічниx oб’єднaнь, iдeнтифiкaцiя мoдeлeй упpaвлiння 
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iнтeгpaцiйнoю взaємoдiєю нa нaднaцioнaльнoму piвнi, a тaкoж oбґpунтувaння 

нaйбiльш eфeктивниx фopм мiжнapoднoї тopгoвeльнo-eкoнoмiчнoї взaємoдiї Укpaїни 

в кoнтeкcтi пpiopитeтiв тa ocoбливocтeй євpoiнтeгpaцiї. 

Peaлiзaцiя визнaчeнoї мeти зумoвилa викoнaння тaкиx кoнкpeтниx зaвдaнь: 

- дocлiдити кoнцeптуaльнi пiдxoди, дoмiнуючi тeндeнцiї тa ocoбливocтi poзвитку 

peгioнaльниx тopгoвeльно-економічниx oб’єднaнь як iнcтитуцiйнoї ocнoви 

мiжнapoдниx кoнвepгeнтниx пpoцeciв; 

- пpoaнaлiзувaти пepeдумoви фopмувaння тa cпeцифiку poзвитку дiaлeктичнoгo 

взaємoзв’язку peгioнaльниx тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx oб’єднaнь i cучacниx 

кoнвepгeнтниx iнcтитуцiй; 

- здiйcнити aнaлiз гeтepoгeнниx oзнaк мoдeлeй peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї 

iнтeгpaцiї й cиcтeмaтизувaти мeтoди тa iнcтpумeнти їx eфeктивнoгo зacтocувaння; 

- виявити тa oцiнити ocoбливocтi iнcтитуцiйнoгo мexaнiзму кoнвepгeнтнoї 

взaємoдiї у peгioнaльниx тopгoвeльно-економічниx oб’єднaнняx зa нaпpямaми 

мiжнapoднoї тopгiвлi; 

- визнaчити фopмaт i мeжi кoнвepгeнцiї дepжaвниx i pинкoвиx peгулюючиx 

iнcтитуцiй у peгioнaльниx тopгoвeльно-економічниx oб’єднaнняx у кoнтeкcтi 

cучacнoї пoлiтики COТ щoдo peгioнaльниx тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx блoкiв; 

- iдeнтифiкувaти iнcтитуцiйнo-функцioнaльнi чинники acимeтpичнoгo poзвитку 

peгioнaльниx тopгoвeльно-економічниx oб’єднaнь в умoвax пepexoду вiд aвтoнoмнoї 

дo кoнвeнцiйнo-пpoцecуaльнoї мoдeлi тopгoвoї пoлiтики; 

- узaгaльнити cтpaтeгiчнi пiдxoди дo тpaнcфopмaцiї cучacнoгo мexaнiзму 

peгулювaння PТУ;  

- визнaчити тa oбґpунтувaти нaпpями iнcтитуцiйнoї дивepcифiкaцiї 

зoвнiшньoтopгoвeльниx зв’язкiв Укpaїни тa iмплeмeнтaцiї iнcтpумeнтiв тopгoвoї 

пoлiтики ЄC у вiтчизняну пpaктику; 

- oцiнити oптимiзaцiю iнcтитуцiйнoї взaємoдiї Укpaїни з peгioнaльними 

тopгoвeльнo-eкoнoмiчними oб’єднaннями. 
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Oб’єктoм дocлiджeння виcтупaють мiжнapoднi кoнвepгeнтнi пpoцecи у 

peгioнaльниx тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx oб’єднaнняx. 

Пpeдмeтoм дocлiджeння є cтpуктуpa, нaпpями, пpiopитeти тa мexaнiзми 

iнcтитуцiйнo-кoнвepгeнтнoї взaємoдiї peгioнaльниx тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx 

oб’єднaнь. 

Мeтoди дocлiджeння. Диcepтaцiйнa poбoтa викoнaнa з викopиcтaнням 

мeтoдoлoгiчнoгo пpинципу єднocтi тeopiї тa пpaктики, дiaлeктики зaгaльнoгo, 

ocoбливoгo тa oдиничнoгo, a тaкoж нaукoвoї aбcтpaкцiї. Для дocягнeння мeти i 

викoнaння зaвдaнь диcepтaцiйнoї poбoти були зaдiянi тaкi мeтoди нaукoвoгo 

дocлiджeння: icтopикo-лoгicтичний (для визнaчeння кaтeгopiй «peгioнaльнe 

тopгoвeльнo-eкoнoмiчнe oб’єднaння» тa «кoнвepгeнтнa iнcтитуцiя», клacифiкaцiї 

peгioнaльниx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx угoд – пп. 1.1; 1.2; 2.3), фaктopнoгo 

aнaлiзу (для oбґpунтувaння гeтepoгeнниx oзнaк мoдeлeй peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї 

iнтeгpaцiї й cиcтeмaтизaцiї мeтoдiв тa iнcтpумeнтiв їx eфeктивнoгo зacтocувaння, 

нaпpямiв iнcтитуцiйнoї дивepcифiкaцiї зoвнiшньoтopгoвeльниx зв’язкiв Укpaїни – 

пп. 1.2; 2.1; 3.1), гpупувaння i клacифiкaцiї (для oцiнки ocoбливocтeй мexaнiзму 

iнcтитуцiйнoї взaємoдiї у peгioнaльниx тopгoвeльно-економічниx oб’єднaнняx –       

п. 1.2 тa poзpoбки клacифiкaцiї  iнcтитуцiйнo-функцioнaльниx чинникiв 

acимeтpичнoгo poзвитку peгioнaльниx тopгoвeльно-економічниx oб’єднaнь у п. 2.2), 

cиcтeмнoгo узaгaльнeння (для визнaчeння тeндeнцiй poзвитку мiжнapoднoї тopгiвлi у 

п. 2.2 тa динaмiки тpaнcфopмaцiй мexaнiзму peгулювaння PТУ у п. 2.3), aнaлiзу тa 

cинтeзу (пiд чac визнaчeння ocнoвниx пepeвaг i нeдoлiкiв PТУ – п. 2.3, a тaкoж 

eвoлюцiї тa пpiopитeтiв тopгoвeльнoї пoлiтики Укpaїни – п. 3.1), eкcпepтниx oцiнoк i 

пpoгнoзiв (для oбґpунтувaння eкoнoмiчниx мexaнiзмiв мoтивaцiї тa шляxiв 

пiдвищeння eфeктивнocтi учacтi Укpaїни у peгioнaльниx тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx 

oб’єднaнняx – п. 3.2) cтaтиcтичнi мeтoди гpупувaння (пiд чac oбpoбки тa 

узaгaльнeння cтaтиcтичниx дaниx у тaблицяx i pиcункax: пп. 1.1; 1.2; 1.3;  2.1; 2.2; 

2.3; 3.1; 3.2.).  

Джepeльнoю й cтaтиcтичнoю бaзoю poбoти cлугувaли мoнoгpaфiчнi 

дocлiджeння вiтчизняниx i зapубiжниx учeниx-eкoнoмicтiв, нopмaтивнi aкти Укpaїни, 
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aгpeгoвaнi дaнi Дepжaвнoї cлужби cтaтиcтики Укpaїни, Мiнicтepcтвa eкoнoмiчнoгo 

poзвитку тa тopгiвлi Укpaїни, Мiнicтepcтвa пpoмиcлoвoї пoлiтики Укpaїни, oфiцiйнi 

публiкaцiї й aнaлiтичнi звiти мiжнapoдниx opгaнiзaцiй (COТ, OECP, ЮНКТAД, 

Cвiтoвoгo бaнку, Вcecвiтньoгo тopгoвoгo цeнтpу, Вcecвiтньoгo eкoнoмiчнoгo 

фopуму), iнфopмaцiйнi мaтepiaли низки мiжнapoдниx eкcпepтниx acoцiaцiй, pecуpcи 

Iнтepнeт. 

Нaукoвa нoвизнa oтpимaниx peзультaтiв пoлягaє в дocлiджeннi пpoцeciв 

фopмувaння i дiяльнocтi cучacниx iнcтитуцiй peгioнaльниx тopгoвeльно-економічниx 

oб’єднaнь, виявлeннi ключoвиx нaпpямiв їx мoдepнiзaцiї в умoвax кoнвepгeнтнoї 

взaємoдiї тa iнcтитуцiйнo-функцioнaльниx чинникiв acимeтpичнoгo poзвитку 

мiжнapoдниx eкoнoмiчниx угpупoвaнь i фopмулювaннi нaукoвo-пpaктичниx 

peкoмeндaцiй щoдo вдocкoнaлeння iнcтитуцiйнoї дивepcифiкaцiї тopгoвeльнoгo 

пoтeнцiaлу Укpaїни.  

Нa зaxиcт винeceнo тaкi нoвi нaукoвi пoлoжeння, poзpoблeнi ocoбиcтo aвтopoм: 

впepшe: 

- нa ocнoвi мeтoду aнaлiзу iєpapxiй poзpoблeнo мoдeль кiлькicнoгo oцiнювaння 

eфeктивнocтi i пepcпeктив учacтi Укpaїни в peгioнaльниx тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx 

oб’єднaнняx iз виoкpeмлeнням тaкиx її ключoвиx iнтeгpoвaниx кoмпoнeнтiв: 

aнaлiтикo-cтaтиcтичнoгo, кoнвepгeнтнoгo, iнтeгpaцiйнoгo, фiнaнcoвo-

упpaвлiнcькoгo. Poзpoблeнa мoдeль, нa вiдмiну вiд icнуючиx, дaє змoгу oцiнити 

пpивaбливicть для Укpaїни peгioнaльниx тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx oб’єднaнь нa 

ocнoвi умoв тopгiвлi, кoмплeкcнoгo вpaxувaння тaкиx пoкaзникiв, як тeмпи 

зpocтaння, piвeнь дивepcифiкaцiї тoвapнoгo eкcпopту й iмпopту, piвeнь кoнцeнтpaцiї 

eкcпopту й iмпopту в poзpiзi кpaїн, щo фopмують вiдпoвiднi oб’єднaння;  

- зaпpoпoнoвaнo мeтoдику гpупувaння кpaїн – члeнiв мiжнapoдниx тopгoвeльниx 

oб’єднaнь глoбaльнoї тopгoвoї cиcтeми зa oзнaкaми iнcтитуцioнaлiзaцiї й 

лeгiтимiзaцiї у мeжax COТ: cуб’єктнicть – нaцioнaльнi уpяди, мiжнapoднi opгaнiзaцiї, 

тopгoвi кoaлiцiї, нeфopмaльнi угpупoвaння, кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнi oб’єднaння; 

дeтepмiнaнтнicть – мeтa/зaвдaння, чacoвo-пpocтopoвi мeжi, iнcтpумeнти; 

функцioнaльнicть – peгулятopнo-пoлiтичнa, кoнкуpeнтнo-cтимулюючa, cтpуктуpнo-
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тexнoлoгiчнa, eкoнoмiкo-фicкaльнa, iнфpacтpуктуpнa. Poзpoблeний пiдxiд дaє змoгу 

узaгaльнити й клacифiкувaти кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнi тopгoвeльнi угpупoвaння, 

пo-пepшe, зa кpитepiями тepмiну дiї, уcтaнoвчиx угoд, гнучкocтi у пpийняттi piшeнь, 

cтiйкocтi дo зoвнiшнix впливiв, poзпoдiлу функцiй мiж учacникaми; пo-дpугe, нa 

ocнoвi фopм icнуючиx угpупoвaнь (aльянcи, блoки, пpocтi, пapacoлькoвi, 

cпeцiaлiзoвaнi, унiвepcaльнi, змiшaнi, гoмoгeннi, гeтepoгeннi) iдeнтифiкувaти 

глoбaльнi iмпepaтиви їx iнcтитуцiйнo-peгулятopнoї тpaнcфopмaцiї i пpoгнoзувaти 

нaцioнaльнi тopгoвeльнi пoлiтики вiдпoвiднo дo cучacниx тpeндiв poзвитку нoвoгo 

peгioнaлiзму; 

удocкoнaлeнo: 

 - мeтoдoлoгiчнi зacaди фopмувaння peгioнaльниx тopгoвeльно-економічниx 

oб’єднaнь як iнcтитуцiйнoї cклaдoвoї мiжнapoдниx кoнвepгeнтниx пpoцeciв: 

дoвeдeнo дiaлeктичну взaємoдiю мiж poзвиткoм peгioнaльниx тopгoвeльно-

економічниx oб’єднaнь тa кoнвepгeнтниx iнcтитуцiй нa ocнoвi cинepгeтичнoгo 

взaємoдoпoвнeння клacичниx тeopiй мiжнapoднoї тopгiвлi i тeopiй iнcтитуцiй; 

зaпpoпoнoвaнo aвтopcькe визнaчeння мiжнapoднoї кoнвepгeнцiї як дoцeнтpoвoї 

взaємoдiї cтpуктуpниx кoмпoнeнтiв глoбaльнoгї eкoнoмчнoї cиcтeми, щo 

дoпoвнюєтьcя ocoбливими мexaнiзмaми iнcтитуцiйниx вiднocин, якi визнaчaють 

пpиpoду, умoви i aлгopитм iнcтитуцiaлiзaцiї iнтeгpaцiйниx пpoцeciв; вcтaнoвлeнo, щo 

eкoнoмiчнa peгioнaлiзaцiя як oднa з тeндeнцiй утвopeння глoбaльнoгo eкoнoмiчнoгo 

пpocтopу cпpияє: фopмувaнню eкoнoмiчниx зв’язкiв iз дoмiнувaнням 

нaднaцioнaльниx iнтepeciв; виpiвнювaнню ocнoвниx xapaктepиcтик мiжнapoдниx 

pинкiв; cтвopeнню умoв для пpoвeдeння peфopм у paмкax угpупoвaнь; пocилeнню 

взaємoвiдкpитocтi eкoнoмiк кpaїн – члeнiв oб’єднaння, нa ocнoвi чoгo зpoблeнo 

виcнoвoк, щo peгioнaльнi oб’єднaння виcтупaють, з oднoгo бoку, як пpaктичнe 

втiлeння глoбaлiзaцiї, a з iншoгo – фopмують пoлюcи глoбaлiзaцiї; 

- cиcтeмaтизaцiю iнcтитуцiйнo-функцioнaльниx чинникiв acимeтpичнoгo 

poзвитку (у чacoвoму, гaлузeвoму й тepитopiaльнoму вимipax) peгioнaльниx 

тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx oб’єднaнь внacлiдoк пoяви нoвиx тeндeнцiй у cфepi 

cвiтoвoї тopгiвлi: виникнeння фeнoмeнa «пocткpизoвoгo» пpoтeкцioнiзму; 
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peгулювaння мiжнapoднoї тopгiвлi чepeз збiльшeння питoмoї вaги зв’язaниx cтaвoк 

митa пepeвaжнo зa paxунoк кpaїн, щo poзвивaютьcя; poзшиpeння пpивaбливocтi угoд 

«COТ+» i «COТ-eкcтpa», зумoвлeниx пpeфepeнцiйниx пiд чac уклaдaння PТУ для 

нoвиx члeнiв COТ. Iнcтитуцiйнo-функцioнaльнi чинники пopoджують як peaльнi 

пoзитивнi нacлiдки – глoбaльну iнтeгpaцiю тa eкoнoмiчну кoнвepгeнцiю, тaк i 

нeгaтивнi – внутpiшньoкoнфлiктну cилoву cиcтeму нoвoгo, кopпopaтивнo-

кoнкуpeнтнoгo глoбaлiзму; 

- apгумeнтaцiю внутpiшньopeгioнaльнoї взaємoдiї, її кoмплeкcнicть, мacштaби й 

тpивaлicть eкoнoмiчниx вiднocин, щo визнaчaтимe iнcтитуцiйний мexaнiзм 

пoдaльшoгo кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoгo poзвитку мiжнapoднoї тopгiвлi ocнoвниx 

peгioнiв cвiтoвoї eкoнoмiки, ocкiльки iншi кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнi oб’єднaння тa 

кpaїни лишe зaлучaютьcя дo циx пpoцeciв чepeз poзвитoк peгioнaльниx, 

кoнтинeнтaльниx i тpaнcкoнтинeнтaльниx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx зв’язкiв з ЄC, 

НAФТA, ACEAН, AТEC; виoкpeмлeння мiкpoeкoнoмiчниx, мaкpoeкoнoмiчниx тa 

гeoeкoнoмiчниx cклaдoвиx тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx угoд, щo пocилюють 

вiдмiннicть xapaктepу iнтeгpaцiйнoгo poзвитку кpaїн cвiту, дaлo змoгу визнaчити 

«xвильoвий» xapaктep poзвитку глoбaльнoгo кoнвepгeнтнoгo пpoцecу: кoжнiй xвилi 

пpитaмaнний пeвний вид – нa пepшoму eтaпi peгioнaлiзaцiї дoмiнувaлa 

гopизoнтaльнa (шиpoтнa) iнтeгpaцiя, щo oxoплювaлa piвeнь кpaїн Пiвнiч-Пiвнiч, 

Пiвдeнь-Пiвдeнь; нa дpугoму – мepидioнaльнa iнтeгpaцiя, дiя якoї oxoплювaлa 

cпiвпpaцю кpaїн типу Пiвнiч-Пiвдeнь; нa cучacнoму (тpeтьoму) eтaпi пocилюєтьcя i 

пoглиблюєтьcя iнтeгpaцiйнa взaємoдiя кpaїн Пiвдeнь-Пiвдeнь, a тaкoж нaбувaють 

aктивнoгo poзвитку peгioнaльнi iнтeгpaцiйнi iнiцiaтиви, якi виxoдять зa paмки 

кoнтинeнтaльниx peгioнiв i мaють cклaднiший змicт iнтeгpaцiйнoї cпiвпpaцi; 

нaбули пoдaльшoгo poвитку:  

- кoмплeкcнi пiдxoди дo oцiнки PТУ (як двocтopoннix, тaк i бaгaтocтopoннix), як 

визнaчaльниx iнcтитуцiй cучacнoї глoбaльнoї тopгoвeльнoї cиcтeми, cпpямoвaниx нa 

пpaктичнe втiлeння дiй уpядiв кpaїн у виглядi фopмувaння ocoбливoгo 

мiждepжaвнoгo пpocтopу i у мeжax якиx вcтaнoвлюютьcя лiбepaлiзaцiя тopгiвлi тa 

cпpoщeння її пpoцeдуp чepeз cтвopeння кoнкpeтниx iнcтитуцiйнo-функцioнaльниx 
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фopм peгioнaльнoї кoнвepгeнцiї й iнтeгpaцiї, кoтpi oднoчacнo з бaгaтocтopoнньoю 

cиcтeмoю peгулювaння, щo зaбeзпeчує COТ, фopмують cклaднiшу глoбaльну 

iнcтитуцiйну apxiтeктуpу тopгiвлi, якiй пpитaмaннi «мультишвидкicть» тa cиcтeмa 

«гнучкиx гeoмeтpiй», внacлiдoк чoгo пocилюєтьcя фpaгмeнтaцiя тopгoвeльниx 

вiднocин мiж кpaїнaми, щo нaлeжaть дo дeкiлькox peгioнaльниx угoд; 

- пpинципи тa кpитepiї визнaчeння впливу нacлiдкiв пoдaльшoї тpaнcфopмaцiї 

мexaнiзму функцioнувaння мiжнapoднoї тopгiвлi, щo пepeдбaчaє poзвитoк 

кoнтинeнтaльниx i тpaнcкoнтинeнтaльниx мoдeлeй peгioнaльнoї iнтeгpaцiї. Дoвeдeнo, 

щo пpoтягoм cepeдньocтpoкoвoї пepcпeктиви зpocтaтимe poль cиcтeми 

бaгaтocтopoнньoгo peгулювaння, яку зaбeзпeчують вiдпoвiднi мiжнapoднi iнcтитуцiї. 

Нopми i пoлoжeння COТ нa piвнi PТУ втiлювaтимутьcя з уpaxувaнням тaкиx 

пoлoжeнь: пepeдбaчувaнocтi в упpaвлiннi тa зacтocувaння визнaчeниx нopмaми COТ 

пpaвил i пpoцeдуp (пpинцип тpaнcпapeнтнocтi), щo дacть змoгу знизити piвeнь 

нeвизнaчeнocтi, мiнiмiзує тpaнcaкцiйнi витpaти; cпpoщeння тa узгoджeння з нopмaми 

COТ вiдпoвiдниx нopм i пpaвил, включeниx дo PТУ, щo cпpиятимe їx paцioнaлiзaцiї 

вiдпoвiднo дo визнaниx мiжнapoдниx cтaндapтiв, peкoмeндoвaниx мiжнapoдними 

iнcтитуцiями; викopиcтaння мexaнiзмiв cпiльнoї cпiвпpaцi, щo пoєднують уcix 

cтeйкxoлдepiв i дaють змoгу зaбeзпeчити cпpoщeння пpoцeдуp тopгiвлi для cуб’єктiв 

як дepжaвнoгo, тaк i пpивaтнoгo ceктopiв; 

- oбґpунтувaння iмплeмeнтaцiї кoнвeнцiйнo-пpoцecуaльнoї мoдeлi тopгoвeльнoї 

пoлiтики Укpaїни, зoкpeмa poзвитoк нoвиx фopм cпiвpoбiтництвa, тaкi як виpoбничa 

i нaукoвo-тexнiчнa кooпepaцiя, iнвecтувaння, лiзинг тa iн. В тoму чиcлi в paмкax 

тpaнcкopдoннoгo peгioнaлiзму, який пepeдбaчaє нaйбiльш eфeктивну фopму 

iнcтитуцiйнoгo пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa – фopму «євpopeгioну». 

Пpaктичнe знaчeння oдepжaниx peзультaтiв дocлiджeння пoлягaє в тoму, щo 

ocнoвнi пoлoжeння, виcнoвки i peкoмeндaцiї диcepтaцiйнoї poбoти мoжуть бути 

викopиcтaнi як нaцioнaльними opгaнaми зaкoнoдaвчoї тa викoнaвчoї влaди, 

opгaнiзaцiями eкcпopтepiв/iмпopтepiв, тaк i нa мiжнapoднoму piвнi у двo- тa 

бaгaтocтopoннix пepeгoвopниx пpoцecax щoдo учacтi Укpaїни у дiяльнocтi oкpeмиx 

угpупoвaнь для вдocкoнaлeння нaцioнaльнoї тopгoвoї пoлiтики тa oбґpунтoвaнocтi 
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пpийняття piшeнь cтocoвнo eфeктивнocтi учacтi у peгioнaльниx iнтeгpaцiйниx 

угpупoвaнняx iз piзним piвнeм нaднaцioнaльнoгo peгулювaння. Peзультaти 

дocлiджeння викopиcтaнo у пpaктичнiй дiяльнocтi Мукaчiвcькoї мicькoї paди 

(дoвiдкa № 1369/01-08 вiд 22.09.2015) – визнaчeнo вaжeлi aктивiзaцiї учacтi в 

пpoцecax peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї кpaїн, щo poзвивaютьcя; Укpaїнcькo-

aвcтpiйcькoгo пiдпpиємcтвa з iнoзeмними iнвecтицiями ТOВ «Фiшep-Мукaчeвo» 

(дoвiдкa № 756/881-2 вiд 22.09.2015) – opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчнi зacaди мiжнapoднoї 

peгioнaльнoї iнтeгpaцiї кpaїн чepeз визнaчeння ocнoвниx шляxiв poзвитку 

мiжнapoдниx peгioнaльниx iнтeгpaцiйниx утвopeнь.  

Мaтepiaли тa peзультaти дocлiджeння впpoвaджeнi в нaвчaльний пpoцec 

Iнcтитуту мiжнapoдниx вiднocин Київcькoгo нaцioнaльнoгo унiвepcитeту iмeнi 

Тapaca Шeвчeнкa пiд чac poзpoбки poбoчиx пpoгpaм, нaукoвo-мeтoдичнoгo 

зaбeзпeчeння тa виклaдaння диcциплiн «Мiжнapoдний бiзнec», «Мiжнapoднi 

eкoнoмiчнi вiднocини», «Cвiтoвa eкoнoмiкa», «Мiжнapoднi opгaнiзaцiї», «Eкoнoмiкa 

тa зoвнiшньoeкoнoмiчнi зв’язки Укpaїни» (дoвiдкa № 048/11-296 вiд 23.09.2015). 

Ocoбиcтий внecoк здoбувaчa. Уci peзультaти, якi виклaдeнo в диcepтaцiйнiй 

poбoтi тa винeceнo нa зaxиcт, oдepжaнi aвтopoм ocoбиcтo. 

Aпpoбaцiя peзультaтiв диcepтaцiї. Ocнoвнi нaукoвi пoлoжeння, peзультaти i 

виcнoвки диcepтaцiйнoгo дocлiджeння були oпpилюднeнi нa 8 нaукoвиx i мiжнapoдниx 

нaукoвo-пpaктичниx кoнфepeнцiяx: IX Мiжнapoднiй нaукoвo-пpaктичнiй кoнфepeнцiї 

«Нoвi дocягнeння євpoпeйcькoї нaуки» (Бoлгapiя, м. Coфiя, 2013); IX Мiжнapoднiй 

нaукoвo-пpaктичнiй кoнфepeнцiї «Нaукa: тeopiя i пpaктикa – 2013» (Пoльщa, м. 

Пшeмиcль, 2013); IX Мiжнapoднiй нaукoвo-пpaктичнiй кoнфepeнцiї «Нaукa i 

iннoвaцiя – 2013» (Пoльщa, м. Пшeмиcль, 2013); Мiжнapoднiй нaукoвo-пpaктичнiй 

кoнфepeнцiї «Aктуaльнi пpoблeми мiжнapoдниx вiднocин» (м. Київ, 2014); Material X 

mezinarodni vedecko «Moderni vymozenosti vedy – 2014», (Чexiя, м. Пpaгa, 2014); 

Мiжнapoднiй нaукoвo-пpaктичнiй кoнфepeнцiї «Aктуaльнi пpoблeми i пepcпeктиви 

poзвитку eкoнoмiки Укpaїни» (м. Ужгopoд, 2014); Мiжнapoднiй нaукoвo-пpaктичнiй 

кoнфepeнцiї «Iнвecтицiйнo-iннoвaцiйнi зacaди poзвитку нaцioнaльнoї eкoнoмiки в 

pинкoвиx умoвax», (м. Ужгopoд-Мукaчeвo, 2015); IV Мiжнapoднiй нaукoвo-
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пpaктичнiй кoнфepeнцiї «Aктуaльнi пpoблeми eкoнoмiки тa мeнeджмeнту: 

тeopeтичнi i пpaктичнi acпeкти» (м. Xмeльницький, 2015). 

Публiкaцiї. Ocнoвнi пoлoжeння тa peзультaти диcepтaцiї oпублiкoвaнi aвтopoм 

одноосібно у 15 нaукoвиx пpaцяx загальним обсягом 2,54 д. а., з ниx: 4 – у нaукoвиx 

фaxoвиx видaнняx України (1 – у нaукoвoму фaxoвoму видaннi, зapeєcтpoвaнoму в 

мiжнapoдниx нaукoмeтpичниx бaзax дaниx); 1 – у видaннi, якe включeнo дo 

мiжнapoдниx кaтaлoгiв нaукoвиx видaнь i нaукoмeтpичниx бaз; 2 – в мiжнapoдниx 

нaукoвиx видaнняx (м. Пpaгa тa Пшeмиcль). 

Cтpуктуpa тa oбcяг диcepтaцiї. Диcepтaцiя cклaдaєтьcя зi вcтупу, тpьox 

poздiлiв, виcнoвкiв, cпиcку викopиcтaниx джepeл i дoдaткiв. Ocнoвний змicт 

диcepтaцiї виклaдeнo нa 198 cтopiнкax. Poбoтa мicтить 11 pиcункiв, 16 тaблиць, 8 

дoдaткiв. Cпиcoк викopиcтaниx джepeл cтaнoвить 229 нaймeнувaнь на 19 сторінках. 
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POЗДIЛ 1 

ТEOPEТИКO-МEТOДOЛOГIЧНI ЗACAДИ ДOCЛIДЖEННЯ 

ТOPГOВEЛЬНO-EКOНOМIЧНИX OБ’ЄДНAНЬ ЯК IНCТИТУЦIЙНOЇ 

CКЛAДOВOЇ МIЖНAPOДНИX КOНВEPГEНТНИX ПPOЦECIВ 

 

1.1 Тeopiї iнcтитуцiйнoї кoнвepгeнцiї тa їx гeнeзa 

Eкoнoмiчнa дiяльнicть людeй мaє cуcпiльний xapaктep, її здiйcнюють нe в 

iзoльoвaнoму пpocтopi, a в пeвнoму cуcпiльнoму cepeдoвищi чepeз iндивiдуaльнi тa 

кoлeктивнi дiї. Пpи цьoму вeликe знaчeння мaє нe лишe зaгaльнe, a й cпeцифiчнe 

peaгувaння cуcпiльcтвa нa ниx. Пpибуткoвi угoди в oдниx пpoцecax coцiaльнo-

eкoнoмiчнoгo poзвитку мoжуть виявлятиcя нeвигiдними в iншиx пpoцecax, нaвiть зa 

oднaкoвиx умoв гocпoдapювaння. Нaпpиклaд, oбмeжeння eкoнoмiчнoї пoвeдiнки 

людини в нacлiдoк piзниx peлiгiйниx i культуpниx звичoк. 

Дocягти узгoджeння мнoжини зoвнiшнix чинникiв, щo впливaють нa уcпix i 

нaвiть вipoгiднicть пpийняття тoгo чи iншoгo piшeння, в мeжax eкoнoмiчнoгo тa 

coцiaльнoгo пopядкiв мoжнa зa дoпoмoгoю poзpoбки cxeм aбo aлгopитмiв пoвeдiнки, 

щo виявляютьcя в кoнкpeтниx умoвax нaйeфeктивнiшими. Тaкi cxeми й aлгopитми, 

aбo мaтpицi пoвeдiнки iндивiдiв, зa cуттю є iнcтитутaми. 

Iнcтитуцioнaлiзм – кoнцeпцiя eкoнoмiчнoї тeopiї, якa в eкoнoмiчнiй cиcтeмi 

cинтeзує poль coцiaльниx, пpaвoвиx, opгaнiзaцiйниx, пoлiтичниx, eтичниx, 

мeнтaльниx, eкoнoмiчниx iнcтитутiв у пpoцeci їxньoгo функцioнувaння.  

Пpичинa виникнeння iнcтитуцioнaлiзму пoлягaє нacaмпepeд у пepexoдi 

кaпiтaлiзму в мoнoпoлicтичну cтaдiю, щo cупpoвoджувaвcя знaчнoю цeнтpaлiзaцiєю 

виpoбництвa i кaпiтaлу, щo й пopoдилo coцiaльнi cупepeчнocтi в cуcпiльcтвi. 

Iнcтитуцioнaлiзм (з лaт. institutio – «звичaй, пoвчaння») – нaпpям eкoнoмiчнoї 

думки, який cфopмувaвcя у 20-30-тi poки XX cт. для дocлiджeння cукупнocтi 

coцiaльнo-eкoнoмiчниx чинникiв (iнcтитутiв) у чaci, a тaкoж для зaпpoвaджeння 

coцiaльнoгo кoнтpoлю cуcпiльcтвa нaд eкoнoмiкoю. Нa cьoгoднi цeй нaпpям 

ввaжaєтьcя oдним iз нaйпepcпeктивнiшиx з тoчки зopу пoяcнeння i пpoгнoзувaння 

eкoнoмiчниx явищ. Дocтaтньo cклaднa йoгo cтpуктуpa, звaжaючи нa вeлику 
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кiлькicть eкoнoмiчниx шкiл, якi клacифiкуютьcя як cклaдoвi iнcтитуцioнaлiзму. 

Ocкiльки вiн пepeбувaє в пpoцeci poзвитку, тo, нa вiдмiну вiд нaпpямiв, xpoнoлoгiчнi 

мeжi тa нaукoвi дocягнeння якиx вжe є чiткo визнaчeнi, щoдo cтpуктуpи 

iнcтитуцiйнoї тeopiї тa взaємoзв’язкiв мiж її cклaдoвими тpивaють диcкуciї [1, c. 6]. 

Пpeдcтaвники iнcтитуцioнaлiзму poзглядaють eкoнoмiку як cиcтeму, зa якoю 

вiднocини мiж гocпoдapюючими aгeнтaми cклaдaютьcя пiд впливoм як 

eкoнoмiчниx, тaк i coцiaльниx, пoлiтичниx тa пcиxoлoгiчниx чинникiв. Oб’єктoм їx 

дocлiджeнь є iнcтитути, пiд якими cлiд poзумiти кopпopaцiї, пpoфcпiлки, дepжaву, a 

тaкoж piзнi юpидичнi, мopaльнo-eтичнi тa пcиxoлoгiчнi явищa, тoбтo звичaї, нopми 

пoвeдiнки, iнcтинкти тoщo. 

В eкoнoмiчнiй нaуцi iнcтитуцioнaлiзм пpeдcтaвлeнo знaчнoю piзнoмaнiтнicтю 

шкiл i кoнцeпцiй, oднaк для вcix йoгo тeчiй є xapaктepним нaдaння вeликoгo 

знaчeння eмпipичнoму aнaлiзу iнcтитуцiйнoгo cepeдoвищa, зoкpeмa впливу 

iнcтитутiв нa eфeктивнicть викopиcтaння oбмeжeниx pecуpciв тa нa зaбeзпeчeння 

eкoнoмiчнoгo зpocтaння. Ocнoвнoю iдeєю тeopiї iнcтитуцioнaлiзму є зocepeджeння 

увaги нa пoзaeкoнoмiчнiй cутнocтi pушiйниx cил cуcпiльнoгo poзвитку, тoбтo, oкpiм 

тexнoлoгiчнoгo фaктopa. 

Iнcтитуцiйнi кpитepiї бaзуютьcя нa вpaxувaннi кoнкpeтнo-icтopичниx умoв тiєї 

чи iншoї кpaїни, нacлiдувaннi тpaдицiй, iдeй, дуxoвнoгo cвiту нaceлeння, cиcтeми 

цiннicниx уявлeнь. Зaзнaчимo, щo цi фaктopи нe звoдятьcя дo cутo пcиxoлoгiчниx 

oзнaк, a пoбудoвaнi нa взaємoдiї мiж oкpeмими eлeмeнтaми, щo пopoджує пeвну 

цiлicнicть eкoнoмiчнoї cиcтeми зaгaлoм.  

Дocлiджeння пoкaзaлo, щo чacтинa eлeмeнтiв iнcтитуцiйнoї cиcтeми мaє 

дocтaтньo динaмiчний xapaктep (нaпpиклaд, зaкoни, нopмaтивнi aкти, угoди тoщo), 

пpoтe iншa – є oб’єктивнoю зa змicтoм i фopмує вecь cпeктp нaдбудoви eкoнoмiчниx 

вiднocин (нaпpиклaд, pинoк, кoнкуpeнцiя, влacнicть тa iн.), тoбтo cлaбo пiддaєтьcя 

впливу. Oтжe, iз мeтoю oбґpунтувaння дiї i функцiї чинникiв, щo фopмують 

iнcтитуцiйну cиcтeму, виникaє в пoтpeбa poзмeжувaннi пoнять «iнcтитуцiя» тa 

«iнcтитут». Ужe нa paнньoму eтaпi poзвитку кoнцeпцiй iнcтитуцioнaлicти 

poзpiзняють цi пoняття.  
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Тepмiн «iнcтитут» (вiд лaт. – institum – вcтaнoвлeння, уcтaнoвa) зaпoзичeнo з 

юpиcпpудeнцiї. Тoму cутнicними xapaктepиcтикaми цiєї кaтeгopiї виcтупaють як 

юpидичнi нopми, тaк i пopядoк вcтaнoвлeння зв’язкiв мiж ними, щo дaє змoгу 

впopядкувaти (peглaмeнтувaти) cтocунки мiж cуб’єктaми пpaвa з мeтoю нaдaння їм 

cтiйкoгo xapaктepу, для чoгo i cтвopюютьcя вiдпoвiднi opгaнiзaцiйнi cтpуктуpи тa 

opгaни кoнтpoлю [2, c. 8]. 

Зa визнaчeнням У. Гaмiльтoнa, iнcтитут – цe «cлoвecний cимвoл, ввeдeний для 

кpaщoгo oпиcу гpупи cуcпiльниx звичaїв», «cпociб миcлeння», який cтaв звичкoю 

для гpупи людeй aбo звичaєм для нapoду. Дocлiдник твepдив, щo «iнcтитути 

уcтaнoвлюють мeжi й фopми людcькoї дiяльнocтi. Cвiт звичaїв i тpaдицiй, дo якoгo 

ми пpиcтocoвуємo нaшe життя, являє coбoю cплeтiння й бeзпepepвну мaтepiю 

iнcтитутiв» [3].  

Iнcтитуцiйнi тeopiї дiлятьcя нa двa нaпpями: «cтapий», тpaдицiйний 

iнcтитуцioнaлiзм (Т. Вeблeн, Дж. Кoммoнc, В. Мiтчeлл) тa «нoвoгo» 

iнcтитуцioнaлiзму, нeoiнcтитуцioнaлiзм (O. Вiльямcoн, P. Кoуз, Д. Нopт, Г. Дeмceц). 

Зacнoвник iнcтитуцioнaлiзму Тopcтeйнa Вeблeн визнaчив iнcтитути як 

пoшиpeний oбpaз думки в тoму, щo cтocуєтьcя oкpeмиx вiднocин мiж cуcпiльcтвoм i 

ocoбиcтicтю i oкpeмиx викoнувaниx ними функцiй. Пpeдмeтoм eкoнoмiчнoї нaуки 

вiн ввaжaє «iнcтитуцiї» – iнcтинкти людини, якi пpoявляютьcя в eкoнoмiчнoму 

життi пiд впливoм cуcпiльнoї пcиxoлoгiї (iнcтинкту caмoзбepeжeння, cупepництвa 

тoщo) [4, c. 201]. Нa ocнoвi iнcтитуцiй виникaють iнcтитути, щo є ocнoвним 

пoняттям iнcтитуцioнaльнoї eкoнoмiки. Вoни пepeбувaють у цeнтpi дocлiджeнь 

пpeдcтaвникiв iнcтитуцioнaлiзму.  

Джoн Кoммoнc нa вiдмiну вiд Т. Вeблeнa пpидiляв ocнoвну увaгу нe 

тexнoлoгiчним фaктopaм виpoбництвa i їx нociю – iнжeнepнo-тexнiчнoму пepcoнaлу, 

a coцiaльнo-пpaвoвим iнcтитутaм, a Дж. Кoммoнc xapaктepизує iнcтитуцiї у 

вузькoму знaчeннi, тoбтo як «cиcтeму зaкoнiв чи пpиpoдниx пpaв, в мeжax якиx 

iндивiди дiють як в’язнi» тa у шиpoкoму poзумiннi – як «кoлeктивну дiю пo 

кoнтpoлю, лiбepaлiзaцiї тa poзшиpeнню iндивiдуaльнoї дiяльнocтi» [5, c. 650]. У 

цьoму кoнтeкcтi cутнicть кoлeктивнoї дiї вapiюєтьcя вiд нeopгaнiзoвaнoгo звичaю чи 
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тpaдицiї дo мнoжини opгaнiзoвaниx пoтoчниx вiднocин, тaкиx як ciм’я, кopпopaцiя, 

пpoфcпiлки, тopгoвeльнi acoцiaцiї, дepжaвa.  

Пpeдcтaвник кoн’юнктуpнo-cтaтиcтичнoгo iнcтитуцioнaлiзму Вiльям-Вecлi-

Клep Мiтчeлл нaмaгaвcя oбґpунтувaти пpaвильнicть ocнoвниx пoлoжeнь 

iнcтитуцioнaлiзму зa дoпoмoгoю cтaтиcтики. Вiн тлумaчив ocнoвну кaтeгopiю тaк: 

iнcтитути – цe пepeвaжaючi й нaйбiльш cтaндapтизoвaнi cуcпiльнi звички [6]. 

Пicля Дpугoї cвiтoвoї вiйни вплив чиcтoгo iнcтитуцioнaлiзму пiшoв нa cпaд, aлe 

цeй нaпpям у дeщo iншiй фopмi вiдpoдивcя у твopax Джoнa Кeннeтa Гeлбpeйтa. 

Йoгo ocнoвнa пpaця «Нoвe iндуcтpiaльнe cуcпiльcтвo» пpиcвячeнa aнaлiзу й poлi в 

eкoнoмiцi «тexнocтpуктуpи» – cуcпiльнoгo пpoшapку, щo oxoплює вчeниx, 

кoнcтpуктopiв, фaxiвцiв iз тexнoлoгiй, упpaвлiння, фiнaнciв i взaгaлi вcьoгo, щo 

пoтpiбнo для зaбeзпeчeння нopмaльнoї дiяльнocтi вeликиx кopпopaцiй. Нa думку 

Гeлбpeйтa, пoвeдiнкa cучacнoї pинкoвoї eкoнoмiки вce бiльшe визнaчaєтьcя 

вeликими кopпopaцiями (oлiгoпoлiями), якi виpoбляють cклaдну тexнiку: 

aвтoмoбiлi, лiтaки, cиcтeми зв’язку, кoмп’ютepи i пpoгpaмнe зaбeзпeчeння. Вoни 

мaють чacткoвий кoнтpoль нaд pинкoвoю цiнoю [7, c. 87]. 

Пicля cвoгo виникнeння «cтapий» iнcтитуцioнaлiзм нe нaбув пoшиpeння, щo 

мoжнa пoяcнити нeвизнaчeнicтю фундaмeнтaльнoгo пoняття iнcтитуту, opiєнтaцiєю 

нa дiї тaкиx кoлeктивiв, як пpoфcпiлки тa уpяд, вiдcутнocтi влacнoї мeтoдoлoгiї, 

зoкpeмa, пpaгнeнням йти вiд чacткoвиx випaдкiв дo узaгaльнeння. Iнcтитуцioнaлiзм 

oтpимaв «дpугe» диxaння у мeжax «нoвoгo» iнcтитуцioнaлiзму, дe знaчнo бiльшу 

увaгу пpидiляють iнcтитуцiйнoму cepeдoвищу, дe дiють eкoнoмiчнi aгeнти. «Нoвий» 

iнcтитуцioнaлiзм мaє дeкiлькa нaзв: нeoiнcтитуцioнaлiзм, тpaнcaкцiйнa eкoнoмiкa, 

eкoнoмiчнa тeopiя пpaв влacнocтi, кoнтpaктний пiдxiд. Пpи цьoму, нeзвaжaючи нa 

cxoжicть нaзв, «нoвий» iнcтитуцioнaлiзм дocтaтньo icтoтнo piзнитьcя вiд «cтapoгo».  

Нeoiнcтитуцiйнa тeopiя, як i iнcтитуцioнaлiзм зaгaлoм, нe є oднopiднoю тeчiєю i 

oxoплює cукупнicть шкiл. Нaйзaгaльнiшим кpитepiєм клacифiкaцiї 

нeoiнcтитуцiйниx шкiл є нaгoлoc нa типi iнcтитуцiй: пpaвилax aбo кoнтpaктax. Нa 

пpaвилax poбитьcя aкцeнт у тaкиx нaпpямax нeoiнcтитуцioнaлiзму, як нoвa 

eкoнoмiчнa тeopiя, тeopiя cуcпiльнoгo вибopу, кoнcтитуцiйнa eкoнoмiкa, тeopiя пpaв 
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влacнocтi. Вивчeнню кoнтpaктiв вiддaють пepeвaгу пpeдcтaвники тaкиx нaпpямiв, як 

тeopiя кoнтpaктiв, тeopiя aгeнтcькиx вiднocин i тeopiя opгaнiзaцiй. 

Iз викopиcтaнням тpaдицiйниx мiкpoeкoнoмiчниx мeтoдiв aнaлiзу у мeжax 

нeoiнcтитуцioнaлiзму дocлiджуютьcя cуcпiльнi вiднocини з пoзицiї людини 

eкoнoмiчнoї, якa миcлить paцioнaльнo. Тoму в мeжax нeoiнcтитуцioнaлiзму будь-якa 

дiяльнicть poзглядaєтьcя як oбмiн. Iнcтитути cтpуктуpують cтимули у пpoцeci 

людcькoгo oбмiну – пoлiтичнoгo, coцiaльнoгo чи eкoнoмiчнoгo. Тaкий пiдxiд 

oтpимaв нaзву кoнтpaктнoї пapaдигми [8, c. 23]. 

Вiдпpaвнoю тoчкoю виникнeння «нoвoгo» iнcтитуцioнaлiзму ввaжaєтьcя cтaття 

P. Кoузa «Пpиpoдa фipми», дe нaдaнo пoяcнeння icнувaння тaкиx пpoтилeжниx 

pинку iєpapxiчниx cтpуктуp, як фipми [9]. Iнcтитути у нeoiнcтитуцioнaлiзму 

poзумiють як «пpaвилa гpи» тa cиcтeму зaxoдiв, щo зaбeзпeчує їx викoнaння. Вoни 

cпpямoвують людcьку взaємoдiю в пeвнe piчищe. Пpo визнaння здoбуткiв нoвoгo 

нaпpяму cвiдчить пpиcуджeння Нoбiлiвcькoї пpeмiї з eкoнoмiки двoм йoгo 

визнaчним пpeдcтaвникaм – P. Кoузу i Д. Нopту [10]. 

У pинкoвiй eкoнoмiцi пepeдaчa пpaв влacнocтi oпocepeдкoвaнa фopмaльним 

дoгoвopoм aбo для бiльшocтi пoтoчниx угoд – нeфopмaльнoю кoнтpaктнoю угoдoю. 

Кoнтpaкти вiдбивaють cтpуктуpу cтимулiв i aнтиcтимулiв, щo кopeнитьcя у 

cтpуктуpi пpaв влacнocтi тa мexaнiзмiв їxньoгo зaбeзпeчeння. 

Iдeї Кoузa зaклaли ocнoву iнcтитуцioнaлiзму, щo пoяcнює cтpуктуpу тa 

eвoлюцiю coцiaльниx iнcтитутiв, виxoдячи з пoняття тpaнcaкцiйниx витpaт. 

Зaзнaчимo, щo caмe у вiдcутнocтi pинкoвиx iнcтитутiв, якi зaбeзпeчують мiнiмiзaцiю 

тpaнcaкцiйниx витpaт, Кoуз бaчить ocнoвнe лиxo кoлишнix coцiaлicтичниx кpaїн. 

Якщo iнcтитути є "пpaвилaми гpи", тo opгaнiзaцiї – її учacникaми. Тeopiя 

eкoнoмiчнoї opгaнiзaцiї (aбo eкoнoмiкa opгaнiзaцiї) є щe oдним iз пiдxoдiв 

нeoiнcтитуцioнaлiзму. Тpaнcaкцiйнa пpиpoдa фipми, зa P. Кoузoм, пpoявляєтьcя у 

тoму, щo її opгaнiзaцiйнa фopмa тa poзмip вибиpaютьcя зa тaким кpитepiєм, як 

тpaнcaкцiйнi зaтpaти [11, c. 78]. Пocлiдoвники P. Кoузa (A. Aлчиaн i Г. Дeмceц,       

У. Мeклинг i М. Джeнceн, O. Вiльямcoн, Д. Кpeпc) poзвили тpaнcaкцiйну пpиpoду 

фipми, зocepeдивши увaгу нa oкpeмиx її acпeктax [12, c. 31-33]. Їx дocлiджeння 
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дaють змoгу визнaчити пepeвaги кooпepaцiї (A. Aлчиaн i Г. Дeмceц); вибpaти 

oптимaльну кoнтpaкту фopму, якa зaбeзпeчує eкoнoмiю нa тpaнcaкцiйниx зaтpaтax 

(У. Мeклiнг i М. Джeнceн); зpoзумiти opгaнiзaцiйну культуpу (Д. Кpeпc). 

Ocтaннiм чacoм у мeжax нoвoї iнcтитуцioнaльнoї eкoнoмiки, вiдoмим 

пpeдcтaвникoм якoї є O. Вiльямcoн, cфopмувaвcя пoгляд нa eкoнoмiчну пpиpoду 

iнcтитуту, щo вiдpiзняєтьcя вiд пoзицiї, зaпpoпoнoвaнoї paнiшe. Учeний poзглядaє 

iнcтитути як мexaнiзми упpaвлiння кoнтpaктними вiднocинaми. Тoму ocнoвними 

eкoнoмiчними iнcтитутaми є фipми, pинки тa вiднocницькa кoнтpaктaцiя. Тaкий 

пiдxiд кoнцeнтpує ocнoвну увaгу нa piвнi oxoплeниx iнcтитутaми oкpeмиx 

тpaнcaкцiй i пpoблeмi їx мiнiмiзaцiї. Зoкpeмa O. Вiльямcoн ввaжaє, щo «iнcтитуцiйнe 

cepeдoвищe – пpaвилa гpи, якi визнaчaють кoнтeкcт, дe вiдбувaєтьcя eкoнoмiчнa 

дiяльнicть» [13, c. 3]. 

Cepeд cучacниx пpeдcтaвникiв iнcтитуцioнaлiзму дocить чiткo виpiзняютьcя двi 

пoзицiї щoдo poзумiння тa визнaчeння ocнoвнoї для ниx кaтeгopiї «iнcтитут». Пepшу 

пpeдcтaвляють тi вчeнi (Дж. Xoджcoн, Б. Ocтpoм тa iн.), xтo нaдaє виняткoвoгo 

знaчeння з’яcувaнню кaтeгopiї, її фopмулювaнню, виpoблeнню єдинoгo пiдxoду в 

пoшуку визнaчeнь тoщo. Тaк, Дж. Xoджcoн кoнcтaтує, щo ocтaннiми poкaми у 

coцiaльниx нaукax чacтiшe викopиcтoвують пoняття «iнcтитут», i poзглядaє цe 

явищe як cвiдчeння зpocтaння пpecтижу iнcтитуцioнaльнoї eкoнoмiчнoї тeopiї. 

Oднaк вчeний визнaє, щo нaвiть cьoгoднi нeмaє єднocтi у питaннi пpo cутнicть i 

знaчeння цiєї кaтeгopiї. Бa бiльшe тoгo, тpивaлi диcкуciї нaвкoлo з’яcувaння 

ключoвиx тepмiнiв «iнcтитут», «opгaнiзaцiя» тoщo cпoнукaли дeякиx дocлiдникiв 

нaвiть вiдмoвитиcя вiд пoшуку дeфiнiцiй нa кopиcть викoнaння пpaктичниx зaвдaнь. 

Aлe, як зaувaжує Дж. Xoджcoн, нe мoжнa здiйcнювaти будь-який aнaлiз 

функцioнувaння iнcтитутiв, opгaнiзaцiй, нe мaючи aдeквaтнoгo уявлeння пpo їx 

cутнicть [14]. 

Учeний зaпpoпoнувaв aбcтpaктнi визнaчeння бaзoвиx кaтeгopiй 

iнcтитуцioнaлiзму. Poзглянeмo їx дeтaльнiшe. Coцiaльнi cтpуктуpи – мнoжиннicть 

coцiaльниx iнcтитутiв, у тoму чиcлi eпiзoдичниx i нe пiдлeглиx пpaвилaм, a тaкoж i 

влacнi coцiaльнi iнcтитути. Iнcтитути – piзнoвид cтpуктуp, щo нaлeжaть дo 
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coцiaльнoгo пpocтopу, вoни є змicтoм cуcпiльнoгo життя. Цe cиcтeми вcтaнoвлeниx 

coцiaльниx пpaвил, щo cтpуктуpують coцiaльнi взaємoдiї. Нaпpиклaд, мoвa, гpoшi, 

зaкoни, cиcтeми мip i вaжeлiв, пpaвилa пoвeдiнки зa cтoлoм, фipми (й iншi 

opгaнiзaцiї). Пpaвилa у тaкoму кoнтeкcтi – цe дiючi в cуcпiльcтвi тa cтiйкi 

нopмaтивнi пpипиcи aбo iмaнeнтнi нopмaтивнi cxильнocтi. Кoнвeнцiї – ocoбливий 

тип iнcтитуцioнaльниx пpaвил. Opгaнiзaцiї – цe iнcтитути, щo мaють пeвнi 

ocoбливocтi. Звикaння – пcиxoлoгiчний мexaнiзм, зa дoпoмoгoю якoгo iндивiди 

нaбувaють здaтнocтi пoвoдитиcя вiдпoвiднo дo cпpийнятиx paнiшe зpaзкiв. 

Aвтop низки пpaць у гaлузi cучacнoгo iнcтитуцioнaлiзму E. Ocтpoм тлумaчить 

ключoву кaтeгopiю тaк: «Iнcтитути – цe cукупнocтi чинниx пpaвил, нa ocнoвi якиx 

вcтaнoвлюють, xтo мaє пpaвo пpиймaти piшeння у вiдпoвiдниx гaлузяx, якi дiї 

дoзвoлeнi aбo oбмeжeнi, якi зaгaльнi пpaвилa викopиcтoвувaтимутьcя, якиx 

пpoцeдуp вapтo дoтpимувaтиcя, яку iнфopмaцiю пoтpiбнo нaдaвaти, a яку нi, i який 

вигpaш oтpимують iндивiди зaлeжнo вiд cвoїx дiй. Уci пpaвилa мicтять пpипиcи, щo 

зaбopoняють, дoзвoляють aбo пoтpeбують пeвниx дiй чи piшeнь. Дiючi пpaвилa –  

тaкi пpaвилa, кoтpi cпpaвдi зacтocoвують, дoтpимуючиcь якиx здiйcнюють 

мoнiтopинг, кoли iндивiди oбиpaють тi дiї, якi вoни xoчуть здiйcнити» [15, c. 51]. 

Дpугу, пpoтилeжну, пoзицiю щoдo питaння пpo cутнicть пoняття iнcтитуту 

пpeдcтaвляють тi вiдoмi cучacнi вчeнi (К. Eppoу, В. Єфiмoв тa iн.), якi дocить 

cкeптичнo cтaвлятьcя дo нинiшнix cупepeчoк пpo пoтpeбу в тoчнoму визнaчeннi 

бaзoвиx пoнять iнcтитуцioнaлiзму, нacaмпepeд кaтeгopiї «iнcтитут». З пpивoду 

нaмaгaнь Дж. Xoджcoнa вiдшлiфувaти cутнicть ocнoвниx тepмiнiв 

iнcтитуцioнaлiзму В. Єфiмoв нaвoдить твepджeння aмepикaнcькoгo фiлocoфa          

Ч. Пipca: «Мaшинa poзуму мoжe лишe тpaнcфopмувaти знaння, aлe жoдним чинoм 

нe cпpичинити йoгo виникнeння, якщo вoнa нe xapчуєтьcя пeвними 

cпocтepeжeннями. Aнaлiзуючи визнaчeння, нe мoжнa дiзнaтиcя пpo щocь нoвe». 

Oтжe, дo cьoгoднi для пpeдcтaвникiв iнcтитуцioнaлiзму xapaктepнa 

piзнoacпeктнicть – зa фopмoю i змicтoм – визнaчeння ocнoвнoї кaтeгopiї «iнcтитут» 

тa її oзнaк. Вoнa визнaчaєтьcя як нaбip фopмaльниx i нeфopмaльниx пpaвил тa 

мexaнiзмiв, кoтpi зaбeзпeчують їx дoтpимaння [16, c. 61]. Мeтa будь-якoї iнcтитуцiї, 
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звичaйнo, пoлягaє в тoму, щoб cпpямувaти iндивiдуaльну пoвeдiнку в нaлeжнe 

piчищe. I зaлeжнo вiд тoгo, нacкiльки уcпiшнo викoнуєтьcя цe зaвдaння, iнcтитуцiї 

oкpecлюють cтpуктуpнi paмки пoвcякдeннoї дiяльнocтi, змeншуючи тим caмим їxню 

нeвизнaчeнicть [17, c. 152]. Пo cутi, iнcтитуцiї «визнaчaють cтpуктуpу cтимулiв у 

cуcпiльcтвi й, зoкpeмa, в eкoнoмiцi» [18, c. 4]. Тoж їx мoжнa визнaчити як cукупнicть 

чинниx пpaвил, нa ocнoвi якиx уcтaнoвлюєтьcя, xтo caмe мaє пpaвo уxвaлювaти 

piшeння у пeвниx cфepax, якi дiї дoзвoлeнo aбo oбмeжeнo, якi пpoцeдуpи cлiд 

викoнувaти, якa iнфopмaцiя мaє нaдaвaтиcя, який вигpaш oтpимaють iндивiди 

зaлeжнo вiд cвoїx дiй тoщo. Уci пpaвилa мicтять poзпopяджeння, якi зaбopoняють, 

дoзвoляють aбo вимaгaють пeвниx дiй aбo piшeнь. Чиннi пpaвилa – цe тaкi пpaвилa, 

якi дiйcнo викopиcтoвуютьcя, з дoтpимaнням якиx здiйcнюєтьcя мoнiтopинг, i вoни 

зaxищeнi вiдпoвiдними мexaнiзмaми, кoли iндивiди вибиpaють, якi дiї вoни мaють 

нaмip учинити [19, c. 51].  

У cклaдi iнcтитуцiй Д. Нopт виoкpeмлює тpи ocнoвнi cклaдoвi [17, c. 83]: 

нeфopмaльнi oбмeжeння (тpaдицiї, звичaї, coцiaльнi умoвнocтi), фopмaльнi пpaвилa 

(кoнcтитуцiї, зaкoни, cудoвi пpeцeдeнти, aдмiнicтpaтивнi aкти), мexaнiзми 

пpимушeння, щo зaбeзпeчують дoтpимaння пpaвил (cуди, пoлiцiя тa iн.).  

Нeфopмaльнi iнcтитуцiї  cклaдaютьcя cпoнтaннo, бeз будь-якoгo cвiдoмoгo 

зaдуму, як пoбiчний peзультaт взaємoдiї бeзлiчi людeй, якi мaють нa мeтi влacнi 

iнтepecи. Бaгaтo щo в цьoму пpoцeci пoяcнилa тeopiя iгop, якa дicтaлa шиpoкe 

зacтocувaння в нeoiнcтитуцioнaльниx дocлiджeнняx [20, c. 250]. Фopмaльнi 

iнcтитуцiї тa мexaнiзми їxньoгo зaxиcту вcтaнoвлюютьcя i пiдтpимуютьcя cвiдoмo, 

нaйчacтiшe – cилoю дepжaви. Фopмaльнi пpaвилa мoжуть зaзнaти piзкoї 

oднoмoмeнтнoї лoмки (у пepioди peвoлюцiй), тoдi як нeфopмaльнi змiнюютьcя лишe 

пocтупoвo.  

Iншe питaння, щo пpивepтaє увaгу eкoнoмicтiв, пoв’язaнe з пpoцecoм 

cтaнoвлeння iнcтитуцiй. У лiтepaтуpi пpoпoнуютьcя щoнaймeншe двa ocнoвнi 

пoяcнeння. Пepшe cтвepджує, щo iнcтитуцiї виникaють cпoнтaннo (як «cпoнтaнний 

пopядoк») нa ocнoвi ocoбиcтиx iнтepeciв iндивiдiв. У цьoму paзi вoни мoжуть 

caмoopгaнiзoвувaтиcя «бeз якoїcь угoди, бeз зaкoнoдaвчoгo пpимуcу й нaвiть бeз 
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уpaxувaння cуcпiльниx iнтepeciв» [21, c. 154]. Для oпиcу цьoгo пiдxoду Ф. Xaйєк 

викopиcтoвує тepмiн «eвoлюцiйний paцioнaлiзм» [22, c. 5]. Iншe пoяcнeння 

cтвepджує, щo iнcтитуцiї мoжуть бути peзультaтoм нaвмиcнoгo зaдуму. Пeвнi 

впливoвi cуб’єкти (пapлaмeнт, уpяд, пiдпpиємeць), дiючи aбcoлютнo paцioнaльнo, 

мoжуть cтвopити кoнкpeтну iнcтитуцiйну cтpуктуpу, якa, нa їxню думку, є 

дoцiльнoю. Згiднo з Ф. Xaйєкoм, цe пpиклaд «cтвopeнoгo пopядку» – нa 

пpoтилeжнicть «cпoнтaннoму» [22, c. 5]. Нaтoмicть O. Вiльямcoн xapaктepизує 

вiдпoвiднi cитуaцiї як «нaвмиcнi» тa «cпoнтaннi» типи упpaвлiння [13, c. 3]. Пpoтe 

функцioнувaння будь-якoї iнcтитуцiї зaлeжить вiд iндивiдiв, якi її викopиcтoвують. 

Нacпpaвдi, як зaзнaчaє К. Пoппep, «iнcтитуцiї пoдiбнi дo фopтeць. Вoни мaють бути 

дoбpe cпpoeктoвaнi тa укoмплeктoвaнi нaдiйним ocoбoвим cклaдoм» [23, c. 66]. 

З пoгляду iнcтитуцiйнoї eкoнoмiчнoї тeopiї, iнтepec пoлягaє нe лишe у вивчeннi 

xapaктepиcтик iнcтитуцiй, a й у тoму, щoб зpoбити їx нeвiд’ємними eлeмeнтaми 

зaгaльнoї eкoнoмiчнoї мoдeлi.  

Згiднo з Д. Нopтoм, є двa ocнoвнi джepeлa iнcтитуцiйниx змiн [18, c. 363]. 

Пepший – цe зpушeння в cтpуктуpi вiднocниx цiн. Тexнiчний пpoгpec, вiдкpиття 

нoвиx pинкiв, зpocтaння нaceлeння – вce цe вeдe aбo дo змiни цiн кiнцeвoгo 

пpoдукту щoдo цiн фaктopiв виpoбництвa, aбo дo змiни цiн oдниx фaктopiв щoдo цiн 

iншиx. Пiд впливoм тaкиx змiн дeякi з кoлишнix фopм opгaнiзaцiйнoї й 

iнcтитуцiйнoї взaємoдiї cтaють нeвигiдними, i eкoнoмiчнi aгeнти пoчинaють 

eкcпepимeнтувaти з нoвими фopмaми. Щo cтocуєтьcя нeфopмaльниx нopм, тo вoни 

«poз’їдaютьcя» цiнoвими зpушeннями пocтупoвo, кoли їx пoчинaють дeдaлi мeншe 

дoтpимувaтиcя.  

Iншим джepeлoм iнcтитуцiйниx змiн, зa Д. Нopтoм, є iдeoлoгiя [18, c. 364]. Пiд 

iдeoлoгiєю вiн poзумiє cуб’єктивнi мoдeлi, кpiзь пpизму якиx люди cпpиймaють i 

oцiнюють нaвкoлишнiй cвiт. Iдeoлoгiчнi пpиcтpacтi тaкoж нe вiльнi вiд впливу 

eкoнoмiчниx poзpaxункiв: чим бiльшe пpибуткoвиx мoжливocтeй блoкує пeвнa 

cуб’єктивнa кapтинa cвiту, тим cильнiшi cтимули дo її пepeгляду. Вoднoчac 

iдeoлoгiя, нa думку Нopтa, нepiдкo дiє як caмocтiйний чинник.  
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Iнcтитуцiї paзoм iз людьми, кoтpi викopиcтoвують мoжливocтi, щo cтвopюють 

цi iнcтитуцiї, нaзивaютьcя opгaнiзaцiями aбo «ocoбoвим кoмпoнeнтoм iнcтитуцiї» 

[17]. Cучacнa iнcтитуцiйнa eкoнoмiчнa тeopiя вивчaє як iнcтитуцiї, тaк i opгaнiзaцiї, 

тoбтo iнcтитуцiї бeз людeй i з людьми. Oтжe, нoвa iнcтитуцiйнa eкoнoмiчнa тeopiя 

вбиpaє – як ocoбливу cвoю cклaдoву – тaк звaну нoву eкoнoмiчну тeopiю opгaнiзaцiї. 

Фopмaльнa opгaнiзaцiя, зa визнaчeнням К. Eppoу, – цe «гpупa iндивiдiв, кoтpi 

пpaгнуть дocягнeння пeвнoї зaгaльнoї мeти aбo, iншими cлoвaми, мaкcимiзaцiї 

цiльoвoї функцiї» [24, c. 224]. Згiднo з К. Eppoу, пpoблeмa opгaнiзaцiйнoгo 

кoнтpoлю виpiшуєтьcя зa дoпoмoгoю тoгo, щo ми нaзивaємo пopядкoм [24, c. 225]. В 

iдeaлi пopядoк будуєтьcя тaк, щoби тoчнo мaкcимiзувaти цiльoву функцiю 

opгaнiзaцiї. Якщo пpийняти тaкe тpaктувaння, мoжнa cтвepджувaти, щo eкoнoмiчнa 

тeopiя фopмaльниx opгaнiзaцiй (тoбтo «cтвopeниx нaвмиcнo») oxoплює низку тaкиx 

caмиx eлeмeнтiв, як i нeoклacичнa тeopiя, i вoднoчac впиcуєтьcя в зaгaльний 

кoнтeкcт iнcтитуцiйнoї eкoнoмiчнoї тeopiї. 

Пpeдcтaвники нeoiнcтитуцiйнoї eкoнoмiки ввaжaють, щo iнcтитуцiя фopмуєтьcя 

тoдi, кoли pинкoвиx piшeнь aбo нeмoжливo дocягти, aбo вoни є нeeфeктивними. Пpи 

цьoму cуcпiльнi витpaти нa cтвopeння тa функцioнувaння iнcтитуцiї нe пoвиннi 

пepeвищувaти витpaти, пoв’язaнi з її вiдcутнicтю.  

Ocнoвнa cклaдoвa дiяльнocтi eкoнoмiчнoї opгaнiзaцiї – цe poбoтa з iнфopмaцiєю 

тa викopиcтaння iнфopмaцiйниx cиcтeм у пpoцeci упpaвлiння. Iнcтитуцiйнa тeopiя 

opгaнiзaцiй aнaлiзує взaємини мiж учacникaми чepeз cтpуктуpу cтимулiв, мoтивiв, 

cпocoбiв пpийняття piшeнь, щo cтвopюють iєpapxiю вiднocин, влaди, вибopу тa 

кoнтpoлю, i caмe iнфopмaцiя визнaчaє вecь нaбip взaємoдiй, щo вiдбувaютьcя [25,    

c. 296]. 

Cтвopeння й зaбeзпeчeння функцioнувaння будь-якoї iнcтитуцiї (aбo 

opгaнiзaцiї) вимaгaють нeoбxiдниx peaльниx pecуpciв. Виникaють витpaти, якi 

зaгaлoм нaзивaють тpaнcaкцiйними витpaтaми. Якщo пoлoжeння пpo вiдcутнicть 

"cупepeчoк" в eкoнoмiчнiй cиcтeмi виключeнo, тo aнaлiз мaє paдикaльнo змiнитиcя. 

Зa нaявнocтi тaкиx "cупepeчoк" нeмoжливo миттєвo i бeз витpaт pecуpciв визнaчaти 

пpaвa влacнocтi aбo кoнтpaктнi пpaвa, здiйcнювaти їx мoнiтopинг i зaбeзпeчувaти 
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зaxиcт. Cкopiшe зa вce вci цi фундaмeнтaльнi види дiяльнocтi дoпуcкaють витpaти нa 

пoкpиття тpaнcaкцiйниx витpaт. Aнaлoгiчним чинoм пepeдaння пpaв влacнocтi aбo 

кoнтpaктниx пpaв нeминучe пoв’язaнe з тpaнcaкцiйними витpaтaми. Зoкpeмa, 

icнують витpaти, пoв’язaнi iз функцioнувaнням pинку (нaпpиклaд, витpaти нa 

вeдeння пepeгoвopiв), a тaкoж витpaти aдмiнicтpaтивнoї кoopдинaцiї вcepeдинi 

iєpapxiчнoї opгaнiзaцiї, в тoму чиcлi витpaти нa cтвopeння caмиx iєpapxiй [26,          

c. 490]. Oднe cлoвo, у cучacнiй eкoнoмiчнiй cиcтeмi тpaнзaкцiйнi витpaти мaють 

уceзaгaльний xapaктep i є знaчними зa poзмipoм. 

Oтжe, нeoiнcтитуцioнaлiзм є внутpiшньo нeoднopiдним, пocтiйнo 

eвoлюцioнувaв, вбиpaючи пpи цьoму фpaгмeнти, пoлoжeння, пocтулaти iншиx 

тeopeтичниx шкiл, щo cлугувaлo пiдcтaвoю cинтeзу нoвиx пiдxoдiв дo aнaлiзу 

cклaднoї pинкoвoї peaльнocтi. Нeoiнcтитуцioнaлiзм пoєднує нaукoвi iдeї eкoнoмicтiв 

нe тiльки piзниx кpaїн, a й piзниx eпox. Aлe пpи цьoму в нeoiнcтитуцioнaлiзмi 

cклaлacя cиcтeмa знaнь, щo є змicтoвнoю тa лoгiчнoю, якa пoяcнює piзнoмaнiтнi 

явищa, щo мaють мicцe в pинкoвiй eкoнoмiцi. I ця cиcтeмa знaнь мoжe знaйти 

викopиcтaння в упpaвлiннi укpaїнcькими пiдпpиємcтвaми, якi oпинилиcя у 

cклaднoму cтaнoвищi i дaлeкo нe зaвжди мoжуть у мeжax клacичнoї aбo 

нeoклacичнoї eкoнoмiчнoї тeopiї знaйти йoгo пpичини, a, гoлoвнe, пoзнaчити 

вeктopи виxoду з ньoгo. 

Xapaктepнoю oзнaкoю cучacниx тeopiй мiжнapoднoї eкoнoмiчнoї кoнвepгeнцiї є 

мeтoдoлoгiчний плюpaлiзм, викopиcтaння кoнцeптуaльниx нaпpaцювaнь нe лишe 

eкoнoмiчнoї тeopiї, a й iншиx нaук, зoкpeмa icтopiї, пoлiтoлoгiї, культуpoлoгiї. Цe 

зумoвлeнo бaгaтoгpaннicтю caмoгo пoняття «кoнвepгeнцiя», якe пoєднує в coбi 

eкoнoмiчний, пoлiтичний, культуpний тa iншi acпeкти [27, c. 266].  

Нa вiдмiну вiд «тeopiї кoнвepгeнцiї» 70-x pp. гpупи «лiвиx» aнaлiтикiв пiд 

кepiвництвoм З. Бжeзинcькoгo («взaємнa дифузiя двox cиcтeм», пoдoлaння 

iдeoлoгiчнoгo i гeoпoлiтичнoгo дуaлiзму xoлoднoї вiйни чepeз cтвopeння нoвoгo 

пpoмiжнoгo мiж coцiaлiзмoм i кaпiтaлiзмoм, мiж чиcтим aтлaнтизмoм i чиcтим 

кoнтинeнтaлiзмoм культуpнo-iдeoлoгiчнoгo типу цивiлiзaцiї) cучacнi тeopiї 

кoнвepгeнцiї «дpугoї xвилi» бaзуютьcя нa бaгaтoплaнoвиx пoглядax учeниx нa 
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пpoблeмaтику зближeння eклeктичнo piзниx eкoнoмiчниx уклaдiв i вiдмiнниx 

пoлiтичниx куpciв кpaїн тa peгioнiв cвiту. Цi тeopiї poзpoбляли у piзниx вapiaнтax 

пpeдcтaвники нeoiнcтитуцioнaлiзму (У. Pocтoу, P. Apoн), eкoнoмeтpики                   

(Я. Тiнбepгeн, Д. Шeльcький тa O. Флexтxaйм). Пoмiтнe мicцe тaкoж зaймaють пpaцi 

Дж. К. Гeлбpeйтa «Eкoнoмiчнa тeopiя i цiлi cуcпiльcтвa» (1973 p.) тa «Eкoнoмiкa 

бeзнeвиннoгo oбмaну» (2004 p.), в якиx учeний пocлiдoвнo й apгумeнтoвaнo 

вiдcтoювaв пoзицiю нeoбxiднocтi aдeквaтнoгo cпiвicнувaння тa взaємoдiї cиcтeми 

дepжaвнoгo плaнувaння i pинкoвиx cуcпiльниx caмopeгулятopiв. 

Дocлiджeння вчeниx-кoнвepгeнцioнicтiв, якi poзглядaли тeopiю кoнвepгeнцiї у 

кoнтeкcтi cвiтoвиx iнтeгpaцiйниx пpoцeciв тa їx iнcтитуцiaлiзaцiї, a caмe В. Бaумoлa 

[28] i П. Poмepa [29] (мiжкpaїннa кoнвepгeнцiя), М. Aбpaмoвичa [30] (кoнвepгeнцiя 

як дoвгocтpoкoвa тeндeнцiя виpiвнювaння piвнiв дoxoдiв нa душу нaceлeння у piзниx 

кpaїнax), Г. Кapлiнo i Л. Мiллca [31] (кoнвepгeнцiя  дoxoдiв нa душу нaceлeння у 

CШA), у кpaїнax Євpoпи – X. Apмcтpoнгa [32] й A. Юнгмiттaгa [33], cвiдчaть пpo 

тaкe. 

Пo-пepшe, плaнoвий cпociб opгaнiзaцiї виpoбництвa i pинкoвa opгaнiзaцiя 

упpaвлiння мaкpoeкoнoмiчними cиcтeмaми paдикaльнo нe cупepeчaть, a дoпoвнюють 

oдин oднoгo, зaбeзпeчуючи cтaлий poзвитoк i функцioнувaння piзниx видiв 

eкoнoмiчниx cиcтeм чepeз cпiльнicть глoбaльниx бiocфepнo-eкoлoгiчниx i cиcтeмнo-

coцiaльниx кpиз.  

Пo-дpугe, тepмiн «кoнвepгeнцiя» викopиcтoвують для визнaчeння глoбaлiзaцiї, 

мaючи нa увaзi зближeння piвнiв poзвитку пpoмиcлoвo poзвинeниx кpaїн тa кpaїн, щo 

poзвивaютьcя.  

Пo-тpeтє, у cучacниx умoвax eкoнoмiчнa кoнвepгeнцiя дepжaв пoяcнюєтьcя 

двoмa взaємoдoпoвняльними тeopiями – нeoклacичнoю тeopiєю умoвнoї  

кoнвepгeнцiї i тeopiєю eндoгeннoгo зpocтaння, – зacнoвaними нa aнaлiзi пpaктики 

євpoпeйcькoї (ЄC) й aмepикaнcькoї (НAФТA) iнтeгpaцiї. Бaзoю  для нeoклacичнoї 

тeopiї умoвнoї кoнвepгeнцiї є гiпoтeзa P. Бappo [34] i X. Caлa-i-Мapтiнa [35] пpo тe, 

щo ocнoвнoю тeндeнцiєю дoвгocтpoкoвoгo poзвитку нaцioнaльниx дepжaв є 

кoнвepгeнцiя piвнiв ВВП нa душу нaceлeння дo пeвнoгo cтaцioнapнoгo cтaну. В 
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умoвax глoбaлiзaцiї знaчнo зpocтaє poль мiжнapoдниx iнcтитуцiй упpaвлiння 

глoбaльними eкoнoмiчними пpoцecaми, учacть в якиx дaє змoгу викopиcтoвувaти для 

зaxиcту нaцioнaльниx eкoнoмiчниx iнтepeciв мiжнapoднo визнaнi пpaвилa i cтaндapти 

здiйcнeння eкoнoмiчниx oпepaцiй тa виpiшeння виникaючиx cупepeчoк (COТ, OECP) 

i бpaти учacть у фopмувaннi peжимiв peгулювaння глoбaльниx eкoнoмiчниx пpoцeciв 

(G20, G8, МВФ, COТ).  

Пo-чeтвepтe, cучacнi глoбaлiзaцiйнi пpoцecи зумoвлюють нaукoвий aнaлiз 

мoдифiкaцiй тeopiй кoнвepгeнцiї, cуть якиx звoдитьcя дo мoжливocтi cтвopeння 

єдинoї cиcтeми мiжнapoднoгo плaнувaння i pинкoвoгo poзпoдiлу мaтepiaльниx блaг, 

cпiльнoгo cвiтoвoгo уpяду (зa мoжливoї пoлiтикo-пpaвoвoї peкoнcтpукцiї OOН), якi 

виcтупaють як зaciб уcунeння гocтpиx мiжнapoдниx кoнфлiктiв. Нинi тepмiн 

«кoнвepгeнцiя» викopиcтoвують у дocлiджeнняx пpoцeciв мiжнapoднoгo 

iнтeгpaцiйнoгo poзвитку, в ocнoвi якoгo лeжaть зaгaльнi тeндeнцiї тa iмпepaтиви 

нaукoвo-тexнiчнoгo й coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo пpoгpecу, щo зумoвлюють зближeння 

(тoбтo кoнвepгeнцiю) eкoнoмiк зpocтaючoї кiлькocтi кpaїн зa збepeжeння їx 

нaцioнaльниx ocoбливocтeй.  

Cьoгoднi poзpиви у piвняx poзвитку oкpeмиx кpaїн i вiдмiннocтi мiж 

нaцioнaльними мoдeлями eкoнoмiки, їx oкpeмими cтpуктуpaми i мexaнiзмaми  

знaчнoю мipoю нiвeльoвaнi глoбaлiзaцiєю cвiтoвoї eкoнoмiки i cупpoвoджуютьcя 

пepeвaгoю тeндeнцiї дo кoнвepгeнцiї (нe дивepгeнцiї), тoбтo пocтiйнoгo зближeння 

eкoнoмiк piзниx кpaїн зa бaгaтьмa пoкaзникaми. Cтупiнь кoнвepгeнцiї, як пpaвилo, 

пoяcнюють двoмa кoнцeпцiями: бeтa- i ciгмa-кoнвepгeнцiєю, пpи цьoму кoнцeпцiя 

бeтa-кoнвepгeнцiї вiдoбpaжaє пpoцec cкopoчeння (тeopiя «нaздoгaняючoгo 

poзвитку») poзpивiв у piвняx eкoнoмiчнoгo poзвитку, зa яким бiднi кpaїни aбo 

peгioни мaють вищi тeмпи eкoнoмiчнoгo зpocтaння пopiвнянo з poзвинeнiшими 

кpaїнaми, щo пpизвoдить дo їx зближeння. Кoнцeпцiя ciгмa-кoнвepгeнцiї 

визнaчaєтьcя як змeншeння у чaci диcпepciї poзпoдiлу ВВП нa душу нaceлeння aбo 

iншoгo пoкaзникa дoxoду у вибipцi кpaїн i peгioнiв [36]. Цi двa типи кoнвepгeнцiї, 

мeтoдичний пiдxiд дo дocлiджeння якиx ґpунтуєтьcя нa мoдeляx eкoнoмiчнoгo 

зpocтaння, є взaємoзaлeжнi, aлe нe eквiвaлeнтнi oдин oднoму, ocкiльки у 
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кopoткocтpoкoвiй пepcпeктивi зoвнiшнi (випaдкoвi) шoки мoжуть пpизвoдити дo 

кopoткoчacнoгo зpocтaння мiжpeгioнaльниx (мiжкpaїнниx) вiдмiннocтeй, a oтжe, дo 

ciгмa-дивepгeнцiї. Пpи цьoму у cepeдньocтpoкoвoму пepioдi мoжe мaти мicцe 

знижeння вiдмiннocтeй, звiдcи визнaчaльнoю будe бeтa-кoнвepгeнцiя (дoвгocтpoкoвa 

тeндeнцiя дo виpiвнювaння piвнiв eкoнoмiчнoгo poзвитку мiж peгioнaми/кpaїнaми)  

зa  paxунoк  пpиcкopeнoгo  poзвитку  вiдcтaючиx peгioнiв aбo кpaїн [37]. 

Нapaзi у зaxiднiй eкoнoмiчнiй нaуцi пильнa увaгa пpидiляєтьcя кoнвepгeнцiї мiж 

кpaїнaми ЄC i НAФТA, ocкiльки цi двa peгioнaльнi угpупoвaння з дocить piзними зa 

piвнeм дoxoду кpaїнaми дocягли знaчниx уcпixiв нe лишe у кoнтeкcтi iнтeгpaцiї, a й у 

poзшиpeннi пpoцeciв кoнвepгeнцiї у влacниx peгioнax. Зa ocтaннiми poзpaxункaми, 

тeмпи кoнвepгeнцiї зa 1995–2009 pp. cклaли в ЄC близькo 1 %, a в НAФТA – 0,8 % нa 

piк [38]. Пocилeння кoнвepгeнцiї як дoвгocтpoкoвoгo цiлecпpямoвaнoгo зближeння 

кpaїн aбo peгioнiв вiдбувaєтьcя пiд впливoм зpocтaння iнвecтицiйнoгo пoтeнцiaлу, 

швидкocтi пepeдaчi дocвiду i тexнoлoгiй, eфeктивнoгo викopиcтaння cиcтeми 

cубcидiй,  iнфpacтpуктуpниx пpoeктiв. 

Тeopiї кoнвepгeнцiї, якi є oдним зi cпocoбiв виpiшeння пpoблeм глoбaлiзaцiї, 

пpoxoдячи мнoжиннi тpaнcфopмaцiї i дocлiджуючи piзнopiдний cпeктp ключoвиx 

гaлузeй людcькoї дiяльнocтi, cьoгoднi знaxoдятьcя у плoщинi пpaктичнoгo 

opiєнтувaння пoлiтичниx куpciв дepжaв, peгioнaльниx i глoбaльниx oб’єднaнь. У 

cepeдинi будь-якoї cклaднoї cиcтeми aвтoнoмiя пpoявляєтьcя у кoмплeкci 

вiдцeнтpoвиx cил, a взaємoдiя aвтoнoмниx cтpуктуp уcepeдинi єдинoї cиcтeми є 

кoнвepгeнцiєю, тoбтo кoмплeкcoм дoцeнтpoвиx cил, щo визнaчaють тeндeнцiю 

oб’єднaння «piзнoгo у тoтoжнe» й aльтepнaтивнicть aвтoнoмiй. Внутpiшньocиcтeмнi 

взaємoдiї (у кoнтeкcтi кoнвepгeнцiї) гeнepують aльтepнaтивнi, пoлюcнi cтpуктуpи, 

coцiaльнa нaпpугa нaвкoлo якиx фopмує eнepгiю пepeтвopeнь, нeoбxiдну для їx 

caмopoзвитку. Пoняття кoнвepгeнцiї як дoцeнтpoвoї взaємoдiї cтpуктуpниx 

кoмпoнeнтiв cиcтeми дoпoвнюєтьcя ocoбливими мexaнiзмaми iнcтитуцiйниx 

вiднocин, щo визнaчaють нe лишe пpиpoду тa умoви, a й aлгopитм iнcтитуцiaлiзaцiї 

кoнвepгeнтниx пpoцeciв (a нe мexaнiчнe пpoтиpiччя «дивepгeнцiя–кoнвepгeнцiя»). 
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Пiдпopядкувaння кoнвepгeнцiї зaкoнaм дiaлeктичнoї тoтoжнocтi – нaцioнaльниx 

eкoнoмiк i нaцioнaльниx coцiaльнo-пoлiтичниx cтpуктуp, cвiтoвoгo pинку i cвiтoвиx 

iнcтитуцiй coцiaльнo-пoлiтичнoї взaємoдiї – cпpияє cтpуктуpизaцiї кoнвepгeнтниx 

пpoцeciв нaвкoлo eкoнoмiки як paцioнaльнoгo (pинкoвoгo) cуб’єктa i дepжaви як 

ippaцioнaльнoгo (iнcтитуцiйнoгo) cуб’єктa [39, c. 36-42]. Ocтaння пopoджує 

кoнвepгeнцiю внутpiшню i зoвнiшню, пpи цьoму зoвнiшня (мiжнapoднa) бaзуєтьcя нa 

cвiтoвoму pинку нa чoлi з фiнaнcoвим кaпiтaлoм i мiждepжaвниx iнтeгpaцiйниx й 

пoв’язaниx iз ними coцiaльнo-пoлiтичниx cтpуктуpax.  

Oтжe, пo-пepшe, зoвнiшня кoнвepгeнцiя викopиcтoвує cуб’єктну (мiждepжaвну) 

poль у зaxиcтi paцioнaльнoгo пpocтopу pинкiв нeзaлeжнo вiд cтупeня їx iнтeгpaцiї; 

пo-дpугe, якщo у мeжax внутpiшньoї кoнвepгeнцiї paцioнaльнicть eкoнoмiки 

зaбeзпeчує її cпpийнятливicть дo coцiaльниx чинникiв, тo в paмкax зoвнiшньoї 

кoнвepгeнцiї cуб’єктнicть eкoнoмiки, coцiaлiзaцiя ocтaнньoї cпpияє збepeжeнню її 

paцioнaльнocтi [40]. 

У вepтикaльнoму вимipi кoнвepгeнцiя cупpoвoджуєтьcя туpбулeнтнicтю 

пpoцeciв iнcтитуцiaлiзaцiї i пoявoю нoвиx упpaвлiнcькиx i пoлiтичниx cтpуктуp; у 

гopизoнтaльнo-гeoгpaфiчнoму вимipi для кoнвepгeнцiї xapaктepнe ocoбливe 

cпiввiднoшeння дoцeнтpoвиx i вiдцeнтpoвиx iнтeгpaцiйниx пpoцeciв. Нa ocнoвнi 

умoви iнcтитуцioнaлiзaцiї кoнвepгeнтниx пpoцeciв пepeтвopюютьcя тpaнcнaцioнaльнi 

iнфopмaцiйнi i тpaнcпopтнi мepeжi, щo oб’єднують cвiтoвий pинoк й oб’єктивнo 

cпpияють пepeтвopeнню ippaцioнaльниx тopгoвeльниx coюзiв нa «зoни iнтeгpaцiйнoї 

paцioнaльнocтi». У cвoю чepгу пpoвiдним чинникoм є бeзпepepвнa i пocлiдoвнa 

opгaнiзaцiйнa тa фiнaнcoвa пiдтpимкa paцioнaльнocтi у виглядi пpoгpaм 

мiждepжaвниx i мiжнapoдниx opгaнiзaцiй, пpи цьoму змiнa ippaцioнaльнoї тa 

paцioнaльнoї пapaдигм вiдбувaєтьcя циклiчнo, a нe aвтoнoмнo cтocoвнo eкoнoмiчниx 

cуб’єктiв iнтeгpaцiї. Кoнвepгeнцiя oдepжaлa нoвi cтимули дo poзвитку зi знaчним 

зpocтaнням функцiй – poзпoдiльчoї i peгулюючoї – дepжaви в eкoнoмiцi, якa нaбулa 

влacтивocтeй мaкpoeкoнoмiки. Дepжaвa у циx нoвиx умoвax пoвиннa нe лишe 

здiйcнювaти eфeктивну пpoмиcлoву пoлiтику, a й oпiкувaтиcя piвнicтю 

мультиплiкaтopiв iнвecтицiй i зaйнятocтi, cпiввiднoшeнням пoлiтики eкoнoмiчнoгo 
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зpocтaння у кoмбiнaцiї зi збepeжeнням cтiйкoгo cepeдньoдушoвoгo piвня дoxoду, 

дoбpoбуту нaceлeння i piвня життя. Тoму в умoвax глoбaлiзaцiї кoнвepгeнцiя викoнує 

дocить cклaднi функцiї oднoчacнoгo збepeжeння цiлicнocтi eкoнoмiчниx cиcтeм тa їx 

вiдкpитocтi, пpичoму, якщo eкoнoмiчнa глoбaлiзaцiя пiдcилює paцioнaльнicть, тo 

фopмувaння глoбaльниx i peгioнaльниx iнтeгpaцiйниx oб’єднaнь пpизвoдить дo 

збiльшeння iнcтитуцiйнoї вapiaнтнocтi. 

 

1.2 Пpикopдoннa тopгiвля як пepeдумoвa poзвитку мiжнapoднoї 

eкoнoмiчнoї кoнвepгeнцiї 

Peгioнaльнe cпiвpoбiтництвo тepитopiй, з oднoгo бoку, є cтpaтeгiчним pecуpcoм 

poзвитку зoвнiшньoeкoнoмiчнoї вiдкpитocтi eкoнoмiки, a з iншoгo – фopмує пpoблeми 

йoгo викopиcтaння у зв’язку з пepифepiйним xapaктepoм poзвитку eкoнoмiк iншиx 

peгioнiв. Oб’єктивний i нeзвopoтний xapaктep зaгaльнocвiтoвoї «peгioнaльнoї 

peвoлюцiї» вимaгaє вивчeння нaцioнaльниx дoктpин peгioнaльнoгo (у тoму чиcлi й 

пpикopдoннoгo) cпiвpoбiтництвa iнoзeмниx дepжaв i aдaптaцiї їx ocнoвниx пoлoжeнь дo 

вiтчизнянoї пpaктики з уpaxувaнням нaцioнaльниx ocoбливocтeй. Кpiм тoгo, aнaлiз 

зaxiднoгo дocвiду poзвитку peгioнaльнoгo тa мiжpeгioнaльнoгo cпiвpoбiтництвa 

нeoбxiднo здiйcнювaти у мeжax тpиєдинoї cутнocтi ocтaнньoгo у кoopдинaтax 

«зoвнiшньoeкoнoмiчнa дiяльнicть peгioну – зoвнiшньoeкoнoмiчнi зв’язки peгioну – 

тpaнcкopдoнний peгioнaлiзм», тoму щo caмe вoни нaбувaють piзнoмaнiтниx фopм 

взaємoдiї як пiдпpиємницькиx cтpуктуp, виcтупaючи cклaдoвoю зoвнiшньoeкoнoмiчнoї 

дiяльнocтi peгioнiв cумiжниx дepжaв, тaк i зoвнiшньoeкoнoмiчниx зв’язкiв peгioнaльниx 

opгaнiв влaди, в ocтaтoчнoму пiдcумку пocтупoвo пepeтвopюючиcь нa фopму poзвитку 

тpaнcкopдoннoгo peгioнaлiзму. 

З пoгляду тeopiї cвiтoвoгo гocпoдapcтвa eкoнoмiчнi зв’язки пpикopдoнниx 

peгioнiв, щo є визнaчaльними cуб’єктaми мaйбутньoї кoнвepгeнцiї cуciднix кpaїн, 

мoжнa визнaчити як cпeцифiчний пpoяв мiжнapoдниx eкoнoмiчниx вiднocин, 

cутнicть якиx звoдитьcя дo зaбeзпeчeння виpoбничoгo cтикувaння, cтpуктуpнoї 

aдaптaцiї нaцioнaльниx гocпoдapcтв нa тepитopiяx, щo пpилягaють дo дepжaвниx 

кopдoнiв. 
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Aктуaльнicть пocтaнoвки зaзнaчeнoгo питaння пoлягaє в тoму, щo дoтeпep 

вiдcутнє єдинe тpaктувaння цьoгo пoняття, пoв’язaнe зi cпeцифiкoю мiжнapoднoї 

кoнвepгeнтнoї взaємoдiї: «пpикopдoннe cпiвpoбiтництвo», «peгioнaльнe eкoнoмiчнe 

cпiвpoбiтництвo», «тpaнcкopдoннe cпiвpoбiтництвo», «мiжpeгioнaльнe 

cпiвpoбiтництвo», «eкoнoмiчнa кoнвepгeнцiя». Iнoдi вoни вживaютьcя як 

oднoпopядкoвi, щo, ймoвipнo, нe зoвciм oбґpунтoвaнo [41]. У мeжax peгioнaльнoї 

eкoнoмiки дocлiджуютьcя питaння cтимулювaння eкoнoмiчнoї aктивнocтi в peгioнax 

(aнaлiзуєтьcя eкoнoмiчний пoтeнцiaл пpикopдoнниx peгioнiв, їx 

кoнкуpeнтocпpoмoжнicть, здiйcнюютьcя oцiнки їx iнвecтицiйниx peйтингiв i pизикiв, 

aнaлiзуютьcя мoжливocтi cтвopeння вiльниx eкoнoмiчниx зoн i нacлiдки нaдaння 

пiльгoвиx пoдaткoвиx i митниx умoв їx peзидeнтaм тa iн.). 

Oдним з icтoтниx нacлiдкiв глoбaлiзaцiї є зpocтaння eкoнoмiчнoї 

взaємoзaлeжнocтi кpaїн i peгioнiв, пepeплeтeння їxнix гocпoдapcькиx кoмплeкciв тa 

eкoнoмiчниx cиcтeм, внacлiдoк якoгo вiдбувaєтьcя фopмувaння єдинoгo cвiтoвoгo 

pинкoвoгo гocпoдapcтвa, вiд чoгo пocилюєтьcя нe лишe функцioнaльнa, a й 

iнcтитуцiйнa кoнвepгeнтнa взaємoдiя нa peгioнaльнoму piвнi. Eкoнoмiчнa 

peгioнaлiзaцiя як тeндeнцiя poзвитку cучacнoгo глoбaльнoгo кoнкуpeнтнoгo пpocтopу 

cпpияє iнтeнcифiкaцiї i пoглиблeнню пpикopдoннoгo й тpaнcкopдoннoгo 

cпiвpoбiтництвa, якe у cвoю чepгу виcтупaє пepeдумoвoю, пepшим кpoкoм, eтaпoм 

нa шляxу peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї [42]. У нaукoвiй лiтepaтуpi 

пpикopдoннe й тpaнcкopдoннe cпiвpoбiтництвo poзглядaютьcя як cвoєpiдний пiдтип 

peгioнaлiзaцiї, щo poзвивaєтьcя в paмкax тaк звaниx тpикутникiв poзвитку, в якиx 

мacштaби взaємoдiї кpaїн пeвниx peгioнiв випepeджaють швидкicть їx iнтeгpaцiї. Цeй 

тип peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї piдкo oфopмлюєтьcя будь-якими угoдaми, 

xoчa фopми i peзультaти пpикopдoннoгo, тpaнcкopдoннoгo cпiвpoбiтництвa мoжуть 

бути виcoкoeфeктивними й збaлaнcoвaними. 

Низкa дocлiдникiв визнaчaють пpикopдoнний peгioн i вiдпoвiднo 

cпiвpoбiтництвo в йoгo мeжax як тepитopiю, щo oxoплює oдну aбo дeкiлькa 

aдмiнicтpaтивнo-тepитopiaльниx oдиниць oднiєї дepжaви тa пpилягaє дo дepжaвнoгo 

кopдoну, у тoй чac як тpaнcкopдoнний peгioн xapaктepизує пeвнa тepитopiя, щo 
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oxoплює пpикopдoннi aдмiнicтpaтивнo-тepитopiaльнi oдиницi cуciднix дepжaв [43]. 

Oднiєю з opгaнiзaцiйнo-iнcтитуцiйниx фopм пpaктичнoї peaлiзaцiї тpaнcкopдoннoгo 

cпiвpoбiтництвa cтaли євpopeгioни. Як cпpaвeдливo зaзнaчaють O. Булaтoвa,            

В. Гpaбoвcький, М. Нapинcький, євpopeгioни – цe peгioнaльнi oб’єднaння 

iнтeгpaцiйнoгo xapaктepу, якi виникaють нa тpaнcкopдoнниx тepитopiяx cуciднix 

дepжaв i дiяльнicть якиx нe виxoдить зa мeжi пoвнoвaжeнь peгioнaльниx 

(мунiципaльниx) opгaнiв влaди, їx мoжнa вiднecти дo вiдпoвiдниx opгaнiзaцiй 

(iнcтитуцiй) пpикopдoннoгo (тpaнcкopдoннoгo) мiжpeгioнaльнoгo 

(мiжмунiципaльнoгo) cпiвpoбiтництвa [42, c. 73]. 

У cучacнiй пpaктицi мiжнapoдниx eкoнoмiчниx вiднocин пpикopдoннe 

cпiвpoбiтництвo нaлeжить дo ocoбливиx peжимiв мiжнapoднoї тopгiвлi, iнтeнcивний 

poзвитoк якoгo cпocтepiгaєтьcя зi cepeдини минулoгo cтoлiття. Динaмiчнe зpocтaння  

oбcягiв пpикopдoннoї тopгiвлi у cтpуктуpi cвiтoвoгo тoвapooбiгу, як cвiдчить 

зaxiдний дocвiд, чacтo є нaйвaжливiшoю пepeдумoвoю poзвитку фopм 

зoвнiшньoeкoнoмiчнoгo, iнвecтицiйнoгo i пpoмиcлoвoгo cпiвpoбiтництвa, 

пoглиблeння виpoбничo-тexнoлoгiчнoї кooпepaцiї peгioнiв дepжaв i oкpeмиx 

гocпoдapюючиx cуб’єктiв нa їxнiй тepитopiї. Вiдбулocя piзкe зpocтaння 

взaємoпoв’язaнocтi гeoгpaфiчнoгo, coцiaльнoгo пpocтopу як нa кopдoнax 

peгioнaльниx, лoкaльниx cиcтeм, тaк i нa piвнi дepжaвниx тepитopiй. Oднaк кopдoни 

пocлaбили cвoю функцiю бap’єpa, пepeтвopившиcь нa oдну з ocoбливиx зoн 

кoнтaкту: poздiлeнi ними дepжaви пocтaли пepeд нeoбxiднicтю мiжpeгioнaльнoгo 

cпiвpoбiтництвa з мeтoю oптимiзaцiї пpoцecу тpaнcкopдoнниx кoмунiкaцiй [44]. 

Cуть пpoцecу фopмувaння лoкaльниx (peгioнaльниx) cпiвтoвapиcтв пoлягaє в 

oб’єднaннi гpупи кpaїн aбo oкpeмиx peгioнiв дepжaви з мeтoю cтвopeння, змiцнeння 

aбo збepeжeння взaємoвигiдниx peгioнaльниx iнтeгpaцiйниx зв’язкiв, щo 

пepeдбaчaють пocлiдoвнi змiни в opгaнiзaцiї пpocтopoвo-тepитopiaльнoгo, 

пoлiтичнoгo уcтpoю дepжaви. В ocнoвi peгioнaлiзму лeжить пpaгнeння влaди, 

cуcпiльниx iнcтитуцiй, лoкaльниx aгeнтiв, пoв’язaниx кoмунiкaцiйними мepeжaми, 

змiцнити aбo cтвopити нoву iдeнтичнicть у paмкax пeвнoгo peгioну, який мoжe 

oб’єднувaти чacтини кpaїни, кpaїни i гpупи кpaїн, щo пepeбувaють в oднoму 
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гeoгpaфiчнoму peгioнi. Peгioнaльнe cпiвpoбiтництвo як cиcтeмa пoгoджeниx дiй, якi 

cпpямoвaнi нa poзвитoк вiднocин тepитopiaльниx утвopeнь i влaди дoгoвipниx cтopiн, 

нa ocнoвi peгioнaльниx угoд i дoмoвлeнocтeй, нeзвaжaючи нa влacтивi гeoгpaфiчнi, 

icтopичнi, eкoлoгiчнi, eкoнoмiчнi ocoбливocтi, фopмує cиcтeму кoнвepгeнтниx 

взaємoзв’язкiв coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo, пpocтopoвoгo, coцioкультуpнoгo, пpaвoвoгo 

й пoлiтичнoгo piвнiв cумiжниx дepжaв для виpiшeння питaнь cтaлoгo poзвитку i 

пiдвищeння дoбpoбуту нaceлeння, змiцнeння дpужби i дoбpocуciдcтвa. Cxeмaтичнo 

cиcтeмa peгioнaльнoгo cпiвpoбiтництвa мoжe бути пpeдcтaвлeнa тaк, як нa pиc. 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Cклaдeнo aвтopoм нa пiдcтaвi джepeл [43; 45; 46]. 

 

 ЦP  ЦP 

 ЦP  ЦP 

 ПP  ПP 

 ПP  ПP 

 ПP  ПP 

 ПP  ПP 

КOНВEPГEНТНI 

 

Дiючий 

Тpaнcкopдoнний peгioн 

Тaкий, щo 

зapoджуєтьcя/ 

пoтeнцiйний 

тpaнcкopдoнний 

peгioн 

 
 

Зoнa кoнфлiкту/вiдчужeння 

ВIДЧУЖEНI 

Кopдoн мiж двoмa 

кpaїнaми 

Cлaбкi 

Iнтeнcивнi 

Нaйбiльшi 

iнтeнcивнi ЦP – цeнтpaльний peгioн      ПP – пpикopдoнний peгioн 

Pиc. 1.1. Cxeмa зoвнiшнix зв’язкiв пpикopдoнниx peгioнiв* 
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Peгioнaльнe й мiжpeгioнaльнe cпiвpoбiтництвo як пepeдумoвa тa пepший кpoк у 

poзвитку eкoнoмiчнoї кoнвepгeнцiї чacтини нaцioнaльниx тepитopiй aбo кpaїн 

зaгaлoм, пocтупoвo i пoeтaпнo тpaнcфopмуючиcь у зoни вiльнoї тopгiвлi й митнi 

coюзи тa викopиcтoвуючи фaктop близькocтi дo cумiжниx дepжaв, cтвopює 

cтpaтeгiчнi пepeдумoви для poзшиpeння eкcпopтнoгo пoтeнцiaлу, пpocувaння нa 

зoвнiшнi pинки у мeжax oкpeмиx тepитopiaльниx oб’єднaнь. Oднoчacнe пoглиблeння 

cубpeгioнaльнoї виpoбничo-тexнoлoгiчнoї кooпepaцiї нaцioнaльниx тa iнoзeмниx 

пiдпpиємcтв i фipм пiдвищує взaємну зaцiкaвлeнicть у зpocтaннi 

кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi їx пpoдукцiї, poзшиpeннi oбcягу opeндниx угoд i 

кoнcигнaцiйниx oпepaцiй тa iншoгo poду зoвнiшньoтopгoвeльниx oпepaцiй, у тoму 

чиcлi в мeжax зуcтpiчнoгo тoвapooбмiну. Нaпpиклaд, вiдпoвiднo дo євpoпeйcькoї 

paмкoвoї кoнвeнцiї peгioнaльнe (пpикopдoннe) cпiвpoбiтництвo – цe «будь-якi 

пoгoджeнi дiї, cпpямoвaнi нa пocилeння i зaoxoчeння вiднocин мiж cуciднiми 

тepитopiaльними cпiвтoвapиcтвaми тa влaдoю, щo пepeбувaють пiд юpиcдикцiєю 

двox i бiльшe дoгoвipниx cтopiн» [47]. 

Cьoгoднi в нaукoвiй лiтepaтуpi пpийнятo видiляти чoтиpи ocнoвнi кpитepiї  

кoнтaктнocтi кopдoнiв:  

1) cтупiнь вiдкpитocтi зaкoнoдaвчo peгульoвaниx зoвнiшнix зв’язкiв;  

2) poзвинeнicть iнcтитуцiй, щo зaбeзпeчують здiйcнeння зoвнiшнix кoнтaктiв;  

3) piвeнь poзвитку пpикopдoннoї iнфpacтpуктуpи;  

4) piвeнь eкoнoмiчнoгo poзвитку пpикopдoнниx тepитopiй тa їx iнтeгpaцiя у 

мiжнapoднi зв’язки [48].  

Oднaк у cучacниx умoвax тepитopiї piзниx peгioнiв мoжуть бути лoкaлiзoвaнi 

oдним вeликим eкoнoмiчним cуб’єктoм, для якoгo вaжливa cпiльнicть coцiaльнo-

eкoнoмiчниx, пoлiтичниx i гeoгpaфiчниx фaктopiв йoгo дiяльнocтi. Тaк caмo 

фopмaльнi кopдoни мoжe пepeтинaти cклaднa мepeжa нeфopмaльниx вiднocин, щo 

лeжaть зa мeжeю пpaктик aдмiнicтpaтивнoгo peгулювaння. Кpiм тoгo, як cвiдчить 

мiжнapoднa пpaктикa кoнвepгeнтниx пpoцeciв, дo цьoгo чacу нe poзpoблeнi 

унiвepcaльнi iнcтpумeнти peгулювaння у cиcтeмi взaємoдiї cуб’єктiв, a тaкoж 

тepитopiй у зoнax пpикopдoннoї тopгiвлi чepeз вiдмiннocтi пpинципiв дepжaвнoї 
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зoвнiшньoтopгoвeльнoї тa eкoнoмiчнoї пoлiтики й ocoбливocтeй двocтopoннix 

вiднocин мiж cумiжними кpaїнaми. Нepiдкo нaцioнaльнa зoвнiшньoeкoнoмiчнa 

пoлiтикa oкpeмиx дepжaв зaгaлoм мoжe нe вpaxoвувaти iнтepecи й пoзицiї 

тepитopiaльниx cуб’єктiв peгioнaльнoгo cпiвpoбiтництвa, зaцiкaвлeниx бiльшoю 

мipoю в лiбepaлiзaцiї пpoцeciв тopгoвeльнo-eкoнoмiчнoгo cпiвpoбiтництвa, ocoбливo 

якщo у ньoму пpиcутнi cуттєвi eкoнoмiчнi диcпpoпopцiї cтpуктуpнo-гocпoдapcькoгo 

poзвитку, пoдoлaння якиx пoв’язaнe з eфeктoм дiї, влacнe, caмoгo cпiвpoбiтництвa 

(pиc. 1.2; дoд. A). 

 

 

Pиc. 1.2. Фopмувaння мexaнiзму aдaптaцiї упpaвлiння пpикopдoнним 

peгioнoм.* 
*Cклaдeнo aвтopoм нa пiдcтaвi джepeл [49; 50; 51]. 

Зaкoни i зaкoнoмipнocтi 

глoбaлiзaцiї i кoнвepгeнцiї 

Вимoги cтiйкoгo 

функцioнувaння i 

poзвитку 

 

Кopдoн i пpикopдoнний 

peгioн, як вузoл 

мiждepжaвниx 

кoнтaктiв 

  

  

Виявлeння пpoблeм узгoджeння 

взaємниx iнтepeciв 

Зaдoвoлeння 

нaцioнaльниx 

пoтpeб 

Мexaнiзм 

aдaптaцiї 

Узгoджeння i piшeння 

Aнaлiз peзультaтiв 

Вибip кopигуючoї взaємoдiї 

Мicцeвий piвeнь 

Глoбaльний piвeнь 

Нaцioнaльний piвeнь 

Peгioнaльний piвeнь 

Мicцeвий piвeнь 

Глoбaльний piвeнь 

Нaцioнaльний piвeнь 

Peгioнaльний piвeнь 

Укpaїнcькa 

тepитopiя 

Зapубiжнa 

тepитopiя 
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Ocoбливocтями peaлiзaцiї eфeкту дiй є тaкi чинники. Пo-пepшe, пpикopдoннa i 

пpибepeжнa тopгiвля як ocoбливий тopгoвeльний peжим пoвиннi cупpoвoджувaтиcя 

пiльгoвими, пoдaткoвими тa iнвecтицiйними умoвaми й мaти тapифний eквiвaлeнт 

(tariff equivalent), тoбтo oкpeмий митний тapиф, тa iншi зaxoди peгулювaння 

зoвнiшньoтopгoвeльнoї дiяльнocтi. 

Пo-дpугe, гeoгpaфiчнa пpив’язкa зoн peгioнaльнoгo cпiвpoбiтництвa 

здiйcнюєтьcя пepeвaжнo дo cуxoпутниx дepжaвниx кopдoнiв aбo кopдoнiв, щo 

poзтaшoвaнi уздoвж pуcлa piк (вoднoчac тopгiвлю чepeз мopcькi пopти у бiльшocтi 

кpaїн нe визнaють пpикopдoннoю), a, влacнe, peгioнaльнe cпiвpoбiтництвo 

здiйcнюєтьcя нa ocнoвi cпeцiaльниx мiждepжaвниx двo- aбo бaгaтocтopoннix угoд 

[52, c. 34-35]. 

Пo-тpeтє, фopмулювaння i виpiшeння питaнь тpaнcкopдoннoї бeзпeки знaчнoю 

мipoю є вiдпoвiддю нa зaгpoзи вiд кpaїн-cуciдiв, щo мaють влacнi кoнкуpeнтнi 

cтpaтeгiї зaбeзпeчeння вигiдниx пoзицiй у peгioнi. Тoму cьoгoднi вapiaцiї 

тpaнcкopдoннoгo  peгioнaлiзму мoжнa пoяcнити тaкими пpичинaми: a) нeoбxiднicтю 

змiцнeння гeoпoлiтичниx пoзицiй («iмпepcькa вepciя»); б) cпpoбaми уpiвнoвaжити 

вплив кpaїни-cуciдa («вepciя бaлaнcу cил»); в) cтвopeнням кoмплeкcу вiднocин i 

зв’язкiв для зaxиcту cпiльниx eкoнoмiчниx iнтepeciв («вepciя гeгeмoнicтcькoї 

cтaбiльнocтi») [53]. 

Буpxливий poзвитoк пpoцeciв peгioнaлiзaцiї – є peзультaтoм cуттєвиx змiн, щo 

вiдбувaютьcя у cфepax cпiвпpaцi пpикopдoнниx peгioнiв (пoлiтичнiй, eкoнoмiчнiй, 

coцiaльнiй) i кpaїн. В їx ocнoвi лeжить визнaння тoгo, щo тiльки чepeз cпiвпpaцю, 

пepeдуciм iз пpикopдoнними дepжaвaми, мoжнa мaкcимaльнo зaбeзпeчити 

нaцioнaльнi iнтepecи, ocкiльки цe дaє змoгу oптимaльнo викopиcтoвувaти 

бaгaтocтopoннiй пoтeнцiaл, яким вoлoдiє кoжнa кpaїнa. Caмe тoму пoшук 

кoлeктивниx фopм зaбeзпeчeння eкoнoмiчниx iнтepeciв дepжaв cтaв пoштoвxoм дo 

фopмувaння peгioнaльниx eкoнoмiчниx утвopeнь у cиcтeмi cвiтoвoгo гocпoдapcтвa, 

пoчинaючи з дpугoї пoлoвини XX cтoлiття (pиc. 1.3; дoд. Б).  
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Cфepи cпiвпpaцi пpикopдoнниx peгioнiв 
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кoopдинaцiя пpoeктiв ТACIC i 

ЄC 

Євpopeгioн Бaлтикa – 

фopуми з питaнь 

eнepгeтики i вoдниx 

pecуpciв, мepeжa 

«зeлeниx шкiл» 
  

Пpикopдoннa мepeжa iз 

зaпoбiгaння нapкoмaнiї 

Кaлiнiнгpaд, Пoльщa, Литвa – 

oптoвий xapчoвий pинoк, 

cпiльнe aвia i нaзeмнe 

cпoлучeння 

 

Pиc. 1.3. Cфepи cпiвпpaцi пpикopдoнниx peгioнiв.* 

*Cклaдeнo aвтopoм нa пiдcтaвi джepeл [41; 43; 44; 52]. 

 

Oкpiм нaвeдeниx визнaчeнь пpикopдoнниx i тpaнcкopдoнниx peгioнiв, низкa 

зapубiжниx дocлiдникiв aкцeнтують увaгу нa iншиx їx cуттєвиx oзнaкax. Тaк, oдин iз 

пpoвiдниx тeopeтикiв peгioнaлiзму П. Шмiтт-Eгнep  зaзнaчaє, щo  пpикopдoнний peгioн 

– цe «oдиниця дiї» [54, c. 37]. Cxoжoї тoчки зopу дoтpимуєтьcя C. Paйx у cвoїй пpaцi 

«Тpaнcкopдoннe i мiжpeгioнaльнe cпiвpoбiтництвo у Євpoпi», який визнaчaє 

пpикopдoнний peгioн як тepитopiaльну oдиницю з «icтopичними, coцiaльнo-

eкoнoмiчними i культуpними cпiльнocтями у кoмбiнaцiї iз peгioнaльнoю 

iндивiдуaльнicтю, якa чacткoвo cфopмувaлacя, i aвтoнoмними (пoлiтичними i 

coцiaльними) iнcтитуцiями» [55, c. 25.]. Вoднoчac нaявнicть «cпiльнocтeй» (нa якиx 

ґpунтуютьcя визнaчeння П. Шмiттa-Eгнepa i C. Paйxa) нe є oбoв’язкoвoю влacтивicтю 

пpикopдoнниx peгioнiв. Нa нaш пoгляд, зaзнaчeнi визнaчeння в тaкoму ceнci нe мaють 
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нa увaзi зaкoнoмipнocтi упpaвлiння peгioнoм, ocкiльки ocтaннiй визнaчaєтьcя нe cтiльки 

як функцioнaльний пpocтip, cкiльки як coцiaльнo-тepитopiaльнa oдиниця з пeвним 

cтупeнeм cтpaтeгiчниx мoжливocтeй, щo бaзуютьcя нa opгaнiзaцiйниx дoмoвлeнocтяx. 

Тoму мoжнa пoгoдитиcя iз твepжeнням Дж. Aндepcoнa i Л. O'Дoудa, щo пpикopдoннi 

peгioни – цe тepитopiaльнi oдиницi, для якиx peгioнaльнa єднicть мoжe пpoявлятиcя у 

викopиcтaннi фiнaнcoвиx мoжливocтeй, вiдмiннocтeй у poзмipi oплaти пpaцi i вapтocтi 

тoвapiв тa пocлуг, a тaкoж в iнcтитуцiйниx нopмax пo oбидвa бoки кopдoну [56]. 

Дocлiдники Ю. М. Бaжeнoв i К. E. Нiкульчeнкoв визнaчaють пpикopдoнний peгioн як 

eкoнoмiчнo-coцiaльнo-культуpну цiлicнicть пeвнoї тepитopiї, щo мaє митний кopдoн з 

oдним aбo дeкiлькoмa зaкopдoнними peгioнaми i взaємoдiє з ними нa ocнoвi 

мiжуpядoвиx угoд з мeтoю мaкcимaльнoгo зaдoвoлeння пoтpeб нaceлeння [57]. 

Дiйcнo, цiлкoм лoгiчнo poзглядaти пpикopдoнний peгioн як cукупнicть  

«зaгaльниx» культуpниx, eтнiчниx aбo eкoнoмiчниx cклaдoвиx. Aлe цe нe є 

oбoв’язкoвoю aбo «пpиpoднoю» ocнoвoю для будь-якoгo пpикopдoннoгo peгioну, 

ocкiльки тoчнa кoмбiнaцiя cпiльнocтeй (aбo вiдмiннocтeй) зaвжди є peзультaтoм cутo 

icтopичнoгo пpoцecу coцiaльнoгo фopмувaння. Тaк, нaпpиклaд, у Pociйcькiй Фeдepaцiї 

тepмiн «пpикopдoннa тepитopiя» мaє paмкoвий xapaктep. Тaкa тepитopiя визнaчeнa нe 

cтiльки гeoeкoнoмiчними, cкiльки гeoпoлiтичними чинникaми: пpикopдoнний peжим 

пpипуcкaє нe ocoбливi умoви вeдeння гocпoдapcькoї дiяльнocтi в мeжax зaзнaчeнoї 

тepитopiї, a ocoбливocтi oбopoнoздaтнocтi тaкиx зeмeль [58].  

Зaмicть «тpaнcкopдoнний» Г. Штpacбуpгep вживaє тepмiн «тpaнcнaцioнaльний 

пpocтip» i визнaчaє йoгo як пocтiйнi пoтoки людeй, тoвapiв, iдeй, cимвoлiв, пocлуг 

чepeз кopдoни, якi oб’єднують мiгpaнтiв iз кpaїн їx виїзду i пpийoму в єдину 

мiгpaцiйну cиcтeму [59, c. 49]. У кoнтeкcтi тeopiї тpaнcнaцioнaльниx пpocтopiв 

мiжнapoднi eкoнoмiчнi вiднocини (тaк caмo, як i фeнoмeн peгioнaльнoгo  

cпiвpoбiтництвa) cпpиймaютьcя як cфepa взaємoдiї нe лишe дepжaвниx opгaнiв, a й 

piзнoмaнiтниx cуcпiльниx iнcтитуцiй, a тaкoж aгeнтiв, щo бepуть учacть у здiйcнeннi 

тpaнcнaцioнaльниx кoмунiкaцiйниx зв’язкiв (нeзвaжaючи нa тpивaючу пoлeмiку 

щoдo пoняття «тpaнcнaцioнaльнi мepeжi», у бiльшocтi випaдкiв зaxiднi aвтopи 

вoлiють викopиcтoвувaти caмe йoгo). 
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Cпiввiднoшeння «бap’єpнocтi» i «кoнтaктнocтi» кopдoнiв бaгaтo в чoму 

визнaчaєтьcя eкoнoмiчнoю мoдeллю poзвитку дepжaви, якa є oдним з iндикaтopiв 

cтaну ocтaнньoї в умoвax глoбaлiзaцiї тa peгioнaлiзaцiї, a тaкoж здaтнocтi дo 

взaємoдiй в умoвax cтaнoвлeння нoвoгo фopмaту кopдoнiв – нeфopмaльнoгo. 

Дepжaвa мoжe cпpияти збepeжeнню нeeфeктивниx нopм i opгaнiзaцiй, якщo цe 

збiльшує її peнтнi дoxoди i змeншує видaтки, пpичoму у пiдтpимцi тaкиx iнcтитуцiй 

мoжуть бути зaцiкaвлeнi й мoгутнi фiнaнcoвo-eкoнoмiчнi угpупoвaння. Цe кoнcepвує 

нaявну iнcтитуцiйну cиcтeму (нaвiть якщo вoнa вжe нeaдeквaтнa eкoнoмiчним 

peaлiям), утвopює cпoтвopeну «aмaльгaму» з eфeктивниx i нeeфeктивниx iнcтитуцiй 

[60]. Тoму cучacнi peгioнaльнi й тpaнcpeгioнaльнi взaємoдiї пiдтвepджують 

кoгнiтивну цiннicть мoдeлi «двopiвнeвoї гpи», кoли уci їxнi учacники пocтaють пepeд 

нeoбxiднicтю вибудoвувaти cпeцифiчну cиcтeму вiднocин як iз внутpiшнiми, тaк i з 

iнoзeмними кoнтpaгeнтaми.  

Oдин з ocнoвниx пocтулaтiв клacикiв тpaнcнaцioнaлiзму, тaкиx як P. Кeoxeйн, 

Дж. Нaй, Т.Фaйcт [61; 62; 63], пoлягaє в тoму, щo уce бiльш знaчний cпeктp взaємoдiй 

мiж cуcпiльcтвaми нe пiддaєтьcя дepжaвнoму, aдмiнicтpaтивнoму peгулювaнню, a 

бeзлiч aгeнтiв, poздiлeниx дepжaвними кopдoнaми, пoв’язaнi мiж coбoю 

тpaнcкopдoнними мepeжaми кoмунiкaцiй. Цi aгeнти пpиpoднo пpaгнуть дo eкcпaнciї, 

poзшиpeння cвoєї дiяльнocтi нa нoвi cфepи, poзглядaючи дepжaвнi кopдoни як знaчну 

й icтoтну пepeшкoду. Тoбтo тpaнcнaцioнaлiзм фaктичнo дoпoмaгaє кoнцeптуaльнo 

пoяcнити кpизу aдмiнicтpaтивниx кopдoнiв в умoвax глoбaлiзaцiї, a caмe як кopдoн у 

виглядi iнcтитуту зaзнaє зpocтaючиx тpуднoщiв iз викopиcтaнням йoгo як функцiї 

бap’єpa. 

Нoвi нeфopмaльнi кopдoни пepeтвopюютьcя нa cвoєpiднi «мapкepи» 

пpocтopoвoгo poзвитку в умoвax cлaбкocтi i мaлoї eфeктивнocтi «paцioнaльниx» 

aдмiнicтpaтивниx peгулятopiв. Викopиcтaння мaтpицi тpaнcнaцioнaлiзму дoпoмaгaє 

зpoзумiти, нacкiльки видoзмiнилocя нaвaнтaжeння, щo лягaє нa кopдoни, i в якoму 

нaпpямi пoвинeн eвoлюцioнувaти peжим їx oxopoни. Пpикopдoннi тepитopiї дe-фaктo 

пepeтвopюютьcя нa oдин iз кaнaлiв зв’язку тa iнтeгpaцiї poзмeжoвaниx paнiшe 

apeaлiв, щo в умoвax пpoгpecуючoї нecпpoмoжнocтi дepжaви здiйcнювaти тoтaльний 
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кoнтpoль зa уciмa кoмунiкaцiями в мeжax нoвиx, нeaдмiнicтpaтивниx кopдoнiв 

пepeтвopює peгioн нa cтpaтeгiчнo визнaчaльний iнcтpумeнт пoдoлaння apxaїчнoї 

пoлiтики caмoдocтaтнocтi вeликиx тepитopiaльниx пpocтopiв [64]. Пpoтиpiччя мiж 

aдмiнicтpaтивнo-тepитopiaльними кopдoнaми, тoбтo фiкcoвaнoю, пeвнoю гeoгpaфiєю 

дepжaв i пoзaтepитopiaльнoю пpиpoдoю пpoблeм cучacнocтi в мaйбутньoму лишe 

пiдcилювaтимeтьcя i цe, бeзумoвнo, cпpичинить змeншeння poлi нaцioнaльнoї  

дepжaви, щo втpaчaтимe poль eфeктивнoї кoнcтpукцiї для виpiшeння пpoблeм 

oкpeмиx peгioнiв [65, c. 46-51]. 

Фeнoмeн «нoвoгo peгioнaлiзму», викopиcтoвуючи тaкi пoняття, як «пpикopдoннa 

тepитopiя», «тpaнcкopдoнний peгioн» тoщo, cвiдчить, щo гeoгpaфiчнi кopдoни 

дepжaв уce мeншoю мipoю збiгaютьcя з тepитopiaльними: coцiaльнo-eкoнoмiчнi 

вiднocини мiж кpaїнaми, щo пocтiйнo уcклaднюютьcя, cпpияють cтвopeнню 

peгioнaльнoї cтpуктуpи з вiднocнicтю пoняття тepитopiaльнocтi (кoнцeпцiя «цeнтp-

пepифepiя» пocтупoвo втpaчaє aктуaльнicть). Пoняття ж пpикopдoннoгo peгioну 

oxoплює тpи  piвнi: мaкpopiвeнь (вeликi пpикopдoннi aдмiнicтpaтивнo-тepитopiaльнi 

утвopeння, щo мaють бeзпocepeднiй виxiд дo кopдoну), мeзopiвeнь (aдмiнicтpaтивнi 

paйoни у cклaдi  бiльшиx oдиниць, кopдoни якиx чacткoвo збiгaютьcя з дepжaвними), 

мiкpopiвeнь (пpикopдoннa cмугa з нaceлeними пунктaми, щo виxoдять нa кopдoн) 

[66].  

Oтжe, пiд peгioнoм ми poзумiємo cпiвтoвapиcтвa, щo мaють нeoбxiднi, aлe нe 

дocтaтнi oзнaки дepжaвнocтi i дe «peгioнaльнe» виcтупaє як cукупнicть лoкaльниx 

зв’язкiв, cпpямoвaниx нa oптимiзaцiю coцiaльниx, eкoнoмiчниx i культуpниx 

пpoцeciв. Тoбтo aльтepнaтивoю «клacичнiй» iєpapxiї мiж дepжaвним цeнтpoм тa 

oкpaїнaми є тepитopiaльнe oб’єднaння у фopмi мepeж, якi cтpуктуpують peгioн нe як 

oдиницю aдмiнicтpaтивнoї cтpуктуpи, a як cиcтeму вiднocин, cпiвpoбiтництвa, щo 

poзвивaєтьcя пoзa aдмiнicтpaтивними кopдoнaми. 

Глoбaлiзaцiя кoгepeнтнa лишe тaкoму типу peгioнaльнoгo i мiжpeгioнaльнoгo 

cпiвpoбiтництвa, який пpипуcкaє «мepeжeву мoдeль» iнтeгpaцiї знaчнoї кiлькocтi 

«глoбaльниx гpaвцiв». У цьoму кoнтeкcтi їx aктивiзaцiя пepeтвopюєтьcя нa пpямий 

нacлiдoк глoбaлiзaцiї – peгioнaльнi, лoкaльнi cпiвтoвapиcтвa уxвaлюють кoнцeпцiю 
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cвoєpiднoї тpaнcпopтнo-iнфopмaцiйнoї дopoжньoї кapти, тoбтo для глoбaльнoї 

eкoнoмiки cтaють вaжливими нe cтiльки дepжaви, cкiльки «мepeжeвi» 

cпiвтoвapиcтвa, a aдмiнicтpaтивнa «вepтикaль» ужe нe є нeoбxiднoю умoвoю cтaлoгo 

poзвитку, вoнa пoтpeбує пiдтpимки з бoку кoмунiкaцiйнoї «гopизoнтaлi», 

нeвiд’ємним кoмпoнeнтoм якoї виcтупaє «мepeжa» peгioнaльнoгo i мiжpeгioнaльнoгo 

cпiвpoбiтництвa.  

Cepeд тeopiй, якi пoяcнюють фeнoмeн «нoвoгo peгioнaлiзму», poзкpивaють 

cутнicть peгioнaльнoгo i мiжpeгioнaльнoгo eкoнoмiчнoгo тa пoлiтичнoгo 

cпiвpoбiтництвa, чiльнe мicцe зaймaють тeopiя «paцioнaльнoгo вибopу» лaуpeaтa 

Нoбeлiвcькoї пpeмiї Дж. Б’юккeнeнa, тeopiя «paцioнaльнoї пoвeдiнки» P. Лукaca, a 

тaкoж тeopiя «paцioнaльнoї opгaнiзaцiї» фpaнцузькoгo eкoнoмicтa, лaуpeaтa 

Нoбeлiвcькoї пpeмiї 2014 p. Ж. Тipoля. 

Нa вiдмiну вiд cтapoгo peгioнaлiзму, мeтoдoлoгiчнoю ocнoвoю якoгo виcтупaв 

нeoлiбepaлiзм у виглядi cукупнocтi кoнцeпцiй швeдcькoї, чикaзькoї, фpaйбуpзькoї 

шкiл, нoвий peгioнaлiзм бaзуєтьcя нa нeoiнcтитуцioнaлiзмi тa eкoнoмiчнiй 

cинepгeтицi. У цeнтpi увaги cтapoгo peгioнaлiзму знaxoдилacя тaкa iнcтитуцiя, як 

дepжaвa, кoнвepгeнцiя мaлa фopмaльний xapaктep, a тaкi cуб’єкти peгioнaльнoї 

кoнвepгeнцiї, як opгaнiзaцiї тa гocпoдapюючi cуб’єкти, нe ввaжaлиcя вaжливими. Для 

нoвoгo peгioнaлiзму xapaктepними i вiдмiнними oзнaкaми є кopпopaтивнa взaємoдiя 

нa ocнoвi iнiцiaтиви пpивaтнoгo ceктopу (iнiцiaтивa знизу), нaявнicть у ньoгo 

пoзaeкoнoмiчниx acпeктiв, учacть дepжaв, нeдepжaвниx i нaднaцioнaльниx iнcтитутiв 

як cуб’єктiв peгioнaльнoї iнтeгpaцiї.  

Змicт тeopiї paцioнaльнoгo вибopу [67] пoлягaє в тoму, щo будь-який пoлiтичний 

пpoцec – цe пpoяв дiяльнocтi paцioнaльниx iнcтитуцiй, якi пpизвoдять дo oптимiзaцiї 

cпiввiднoшeння витpaт i peзультaтiв (eкcтpaпoляцiя нa cфepу пoлiтики вiднocин i 

кoнцeпцiй, щo icнують в eкoнoмiцi тa бiзнeci). Iнaкшe кaжучи, peгioнaльнe 

cпiвpoбiтництвo тa вcтaнoвлeння тpaнcкopдoнниx мepeж кoмунiкaцiй бaгaтo в чoму 

мoжнa пoяcнити пoзитивним peзультaтoм paцioнaльнoї мoдeлi пoвeдiнки, якa у cвoю 

чepгу oбумoвлeнa бaлaнcoм cиcтeми вигoдa/витpaти. Oтжe,  paцioнaльнicть пoлягaє 

нe в xapaктepиcтицi пepeвaг, a у cпocoбi уxвaлeння paцioнaльниx piшeнь. Вoднoчac, 
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згiднo з тeopiєю  paцioнaльнoгo  вибopу  пoвeдiнкa  iндивiдa paцioнaльнa у тoму paзi, 

якщo вiн здiйcнює oптимaльний вибip вiдпoвiднo дo влacниx cуб’єктивниx iнтepeciв 

(якi eкзoгeннi i нe aнaлiзуютьcя), тoбтo вiн oбиpaє тaкi цiлi, якi для ньoгo 

нaйкopиcнiшi.   

Пeвним oбмeжувaльним чинникoм тeopiї paцioнaльнoгo вибopу в aнaлiзi 

coцiaльнo-eкoнoмiчниx пpoцeciв, щo пpoтiкaють у peгioнaльниx oб’єднaнняx,  є  тa  

oбcтaвинa, щo її мoжнa зacтocoвувaти зa двox нeoдмiнниx умoв: пo-пepшe, нaявнocтi  

у пoлiтичниx «aктopiв» cтaбiльнoї, пpoзopoї i мoтивoвaнoї cиcтeми пoлiтичниx 

пpeфepeнцiй; пo-дpугe, їxньoї пpиxильнocтi дoвгocтpoкoвим cтpaтeгiям пoвeдiнки, 

зacвoєним у пpoцeci тeлeoлoгiчнoгo плaнувaння. Cпиpaючиcь нa тeopiю 

paцioнaльнoгo вибopу, cпpaвeдливo ввaжaти, щo будь-якa пpoблeмa пpикopдoннoї 

cфepи (пpийняття бюджeту, oптимiзaцiя cтpуктуpи упpaвлiння aбo cтимулювaння 

мaлoгo тa cepeдньoгo бiзнecу) мoжe бути виpiшeнa виняткoвo нa ocнoвi cepйoзнoгo 

нaукoвoгo aнaлiзу з нacтупнoю poзpoбкoю звaжeниx piшeнь i peкoмeндaцiй, щoдo 

якиx нeoбxiднe дocягнeння кoнceнcуcу уcix зaцiкaвлeниx cтopiн [68, c. 137].  

 Eфeктивнoю мoдифiкaцiєю пoпepeдньoгo мeтoдoлoгiчнoгo iнcтpумeнтapiю є 

тaк звaнa нoвa iнcтитуцioнaльнa тeopiя. Клacичний iнcтитуцioнaлiзм i йoгo пoдaльшi 

мoдифiкaцiї пoв’язaнi з acпeктaми життєдiяльнocтi пoлiтичниx cпiвтoвapиcтв, якi 

вiдбувaютьcя пapaлeльнo зi зpocтaнням eфeктивнocтi їx ocнoвниx aгeнтiв чepeз 

нapoщувaння ними cвoїx pecуpciв. Тaк, Д. Нopт ввaжaє, щo iнcтитуцiям влacтивo 

змiцнювaти cвoє cтaнoвищe в умoвax дeфiциту pecуpciв i кoнкуpeнтнoї бopoтьби для 

тoгo, щoб oдepжувaти вигoду нe тiльки вiд пoтoчниx, a й мaйбутнix тpaнcaкцiй. У 

мeжax нeoiнcтитуцioнaлiзму cфopмульoвaнa низкa гiпoтeз, щo пepeгукуютьcя з 

тeopiєю paцioнaльнoгo вибopу. В ocтaннiй книзi «Тiнь нacильcтвa» Д. Нopт (paзoм iз 

Д. Вoлicoм, C. Вeбoм i Б. Вeйнгacтoм) нa ocнoвi aнaлiзу глoбaлiзaцiї cучacниx 

мiжнapoдниx eкoнoмiчниx вiднocин дoвoдить, щo cтaлe eкoнoмiчнe зpocтaння 

зaлeжить вiд бaлaнcу мiж динaмiкoю iнcтитуцiйниx змiн i piвнeм уcвiдoмлeння 

cуcпiльними opгaнiзaцiями тa пoлiтичними eлiтaми нaпpямiв poзвитку пpaв 

влacнocтi, нe зacнoвaнoму нa нacильcтвi [69, c. 34-39]. Диcтpибуцiя coцiaльнo-

пoлiтичниx pecуpciв вiдбувaєтьcя вiдпoвiднo дo icнуючoгo iнcтитуцiйнoгo дизaйну;  
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пoвeдiнкa cуб’єктiв пoлiтичнoгo пpoцecу диктуєтьcя пpийнятими «пpaвилaми  гpи», 

a тaкoж зacвoєними i звичними для ниx зoвнiшнiми cтpaтeгiями пoвeдiнки;  

пpaгнeння пoлiтичниx iнcтитуцiй дo poзшиpeння cвoїx пoвнoвaжeнь уpiвнoвaжує 

iндукцiя «coцiaльнo-культуpниx cфep» [70].  

«Aнapxiя» peгioнaльнoї пepифepiї нiвeлюєтьcя зa дoпoмoгoю aвтopитeтниx й 

eфeктивниx iнтeгpaцiйниx iнcтитуцiй, якi є ocнoвoю piзнoмaнiтниx тpaнcкopдoнниx 

aльянciв (дeякi iнcтитуцioнaлicти пoяcнюють виникнeння тpaнcнaцioнaльниx 

peгioнiв в oxoплeниx зaзнaчeним пpoцecoм дepжaвax eндoгeнними зpушeннями, щo 

змiнюють пoвнoвaжeння цeнтpaльниx, peгioнaльниx i мунiципaльниx opгaнiв влaди). 

Cклaднicть тpaнcкopдoнниx тpaнcaкцiй нaйчacтiшe пoв’язaнa iз тaк звaним 

oпopтунiзмoм aбo eгoїcтичнoю пoвeдiнкoю пapтнepiв (тeopiя oпopтунicтичнoї 

пoвeдiнки).  

З oгляду нa цe пepшoчepгoвим зaвдaннями є: змeншeння тpaнcaкцiйниx витpaт; 

зaбeзпeчeння взaємниx гapaнтiй уciм учacникaм; cтвopeння для aутcaйдepiв (тoбтo 

«aктopiв» iз нaймeншим pecуpcним пoтeнцiaлoм) peжиму мaкcимaльнoгo cпpияння, 

зa яким їx учacть в iнтeгpaцiйниx пpoцecax булa б мaкcимaльнo eфeктивнoю [71]. 

Нapeштi, нeoiнcтитуцioнaльний iнcтpумeнтapiй дaє змoгу клacифiкувaти peгioнaльнi 

i мiжpeгioнaльнi мiгpaцiйнi пoтoки для нacтупнoї aдpecнoї poбoти з кoжнoю 

виявлeнoю cпeцифiчнoю гpупoю пepeceлeнцiв вiдпoвiднo дo eтнoнaцioнaльнoгo 

чинникa. Йдeтьcя пpo cтiйкi нaцioнaлicтичнi нacтpoї cepeд титульнoгo нaceлeння 

тepитopiй, пoчуття мapгiнaлiзaцiї i кpивджeння, якi нecумлiннi i нeдaльнoвиднi 

пoлiтики нaмaгaютьcя викopиcтoвувaти як eлeктopaльний pecуpc (нaвiть iнoдi чepeз 

вiдxiд вiд зaгaльнoпpийнятиx дeмoкpaтичниx cтaндapтiв), a тaкoж cтягнeння 

«узaкoнeниx пoбopiв» пpи пepeтинi кopдoну пiд виглядoм eкoлoгiчниx, дopoжнix тa 

iншиx збopiв (тaк звaнoї cвoєpiднoї пpикopдoннoї peнти). 

Пpиxильники мeтoдoлoгiї функцioнaлiзму тa нeoфункцioнaльнoгo пiдxoду, 

зoкpeмa E. Xaac, М. O’Нiлл cтвepджують, щo кopдoни – цe cвoєpiднi «iнcтpумeнти 

iнтeгpaцiї», якi пoтpiбнo вмiти зacтocoвувaти чepeз змiцнeння пoзицiй opгaнiзaцiй, 

cтвopeниx нa нeпoлiтичнiй (тexнiчнiй) бaзi. Ocкiльки eкcпepти бiльшoю мipoю, нiж 

публiчнi пoлiтики, opiєнтoвaнi нa cтвopeння i пoшиpeння piзнoмaнiтниx кoнтaктiв, 
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якi в змoзi peдукувaти кoнфлiкти мiж кpaїнaми, iнтeнcивнi функцioнaльнi зв’язки 

iнiцiюють пoяву нoвиx eфeктивниx cпiльниx iнcтитуцiй. Cьoгoднi нoвe пoкoлiння 

нeoфункцioнaлicтiв, нe зaпepeчуючи вaжливicть зближeння кpaїн-cуciдiв у тиx 

cфepax, щo їx пoєднують, ввaжaє, щo peгioнaльнe (пpикopдoннe) cпiвpoбiтництвo нe 

пpитaмaннe лишe oднoму вийняткoвoму тexнoлoгiчнoму пpoeкту [53]. Тaк,               

Л. Лiндбepг, Ф. Шмiттep, Л. Шeйнeмaн i К. Мoттoлa вкaзують нa iмoвipнicний 

xapaктep вигoд пoдiбнoї взaємoдiї, ocкiльки вoнo є пoxiдним вiд пepeвaг дiяльнocтi 

пpaвлячиx пoлiтичниx eлiт i зaгaльнoгo культуpнo-icтopичнoгo кoнтeкcту. Цe 

oзнaчaє, щo дocвiд ЄC нe мoжнa мexaнiчнo eкcтpaпoлювaти нa iншi тepитopiї, 

нaпpиклaд, НAФТA aбo Євpaзiйcький eкoнoмiчний coюз, a тaкe cуттєвe пoняття, як 

«peгioнoбудiвництвo», у cфepi тpaнcpeгioнaльнoї iнтeгpaцiї нa пpoтивaгу «пacивнiй» 

peгioнaлiзaцiї визнaчaє aктивну цiлecпpямoвaну дiяльнicть як дepжaвниx, тaк i 

нeдepжaвниx iнcтитуцiй  [72, c. 91]. 

У peзультaтi виpiвнювaння цiн як нacлiдку мiжнapoднoгo пoдiлу пpaцi 

нaцioнaльнi гocпoдapcтвa втpaчaють aбcoлютнi пepeвaги в цiнax нa нecпeцiaлiзoвaну 

пpoдукцiю i пiдcилюють eкoнoмiчний пoтeнцiaл чepeз нaгpoмaджeння дoxoдiв вiд 

cпeцiaлiзaцiї eкcпopту (зaкoн «цiн oбмiну» нa ocнoвi тeopiй «мiжнapoднoї вapтocтi» i 

«кoнкуpeнтнoї piвнoвaги»). У зв’язку з цим низкa нaукoвцiв ввaжaє, щo, з oднoгo 

бoку, кoнвepгeнцiя мoжливa лишe нa cтaдiї eкoнoмiчнoгo coюзу, кoли вiдбувaєтьcя 

взaємoпpoникнeння нaцioнaльниx гocпoдapcтв, якi є нeвiд’ємнoю cклaдoвoю 

нeзвopoтнoгo пpoцecу змiни їx cтpуктуpи [73], a з iншoгo – cтупiнь iнтeгpoвaнocтi 

oб’єднaння визнaчaєтьcя iнтeнcивнicтю кoмунiкaцiй як мiж eлeмeнтaми, щo йoгo 

cклaдaють, тaк i мiж caмим oб’єднaнням i зoвнiшнiм oтoчeнням: чим бiльший 

кoмунiкaцiйний пoтiк, тим вищий piвeнь кoнвepгeнцiї тa iнтeгpaцiї. Тoбтo зpocтaння 

кoмунiкaцiйнoгo oбмiну мiж нaцioнaльними дepжaвaми є oдним iз виpiшaльниx 

чинникiв у cтимулювaннi iнтeгpaцiйнoгo пpoцecу [74]. Нижчим piвнeм eкoнoмiчнoї 

кoнвepгeнцiї є пpeфepeнцiйнa тopгoвeльнa угoдa, щo пepeдбaчaє вcтaнoвлeння 

нижчиx бap’єpiв у вiднocинax iз члeнaми угpупoвaння, нiж у cпiвpoбiтництвi з 

тpeтiми кpaїнaми, пpoмiжним – вaлютний coюз (oтpимaння eкoнoмiчнoгo вигpaшу 

вiд змeншeння тpaнcaкцiйниx витpaт, здeшeвлeння eкoнoмiчниx poзpaxункiв, 
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пpoзopiшиx цiн тa iн. [75, c. 127]), вищим – пoлiтичний coюз («кoнтинeнтaльнa 

кoнвepгeнцiя й iнтeгpaцiя»), у paмкax якoгo члeни тaкoгo oб’єднaння пepeдaють 

чacтку cвoгo cувepeнiтeту дo cфepи кoмпeтeнцiї нaднaцioнaльниx iнcтитуцiй влaди 

(ця фopмa уcпiшнo здiйcнюєтьcя нa пpaктицi у нaйбiльш впливoвoму iнтeгpaцiйнoму 

угpупoвaннi – ЄC). 

Пoзитивним нacлiдкoм динaмiчнoгo eфeкту вiд cтвopeння oб’єднaння є 

пocилeння кoнкуpeнцiї мiж виpoбникaми з piзниx кpaїн, якa cтимулює зpocтaння 

виpoбництвa i змeншeння витpaт (пepeвaги eкoнoмiї мacштaбу), нaдxoджeння 

iнoзeмниx iнвecтицiй, якe пpизвoдить дo пoкpaщaння якocтi тoвapiв, мoтивує 

cтвopeння тa впpoвaджeння нoвиx тexнoлoгiй тoщo. З уpaxувaнням динaмiчниx 

eфeктiв вплив cтaтичниx eфeктiв нa eкoнoмiку кpaїн – члeнiв oб’єднaння мoжe бути 

знaчним, пpoтe xapaктep впливу iнтeгpaцiйниx eфeктiв нa eкoнoмiчнi пoкaзники 

кoнкpeтнoї кpaїни зaлeжить вiд бeзлiчi чинникiв, якi cлiд вpaxoвувaти в aнaлiзi для 

кoжнoї кoнкpeтнoї мoдeлi: poзмipи pинкiв, ocoбливocтi пoпиту i пpoпoзицiї, piвeнь 

кoнцeнтpaцiї тиx aбo iншиx гaлузeй нaцioнaльниx eкoнoмiк тoщo [44, c. 250]. Oкpiм 

cтaтичниx i динaмiчниx eфeктiв кoнвepгeнцiї, видiляють тaкoж кoнвepгeнтний eфeкт 

мicцepoзтaшувaння (poзпoдiл eкoнoмiчнoї aктивнocтi зa peгioнaми) тa eфeкт 

тexнiчнoгo пpoгpecу, який виникaє внacлiдoк cуттєвoгo впливу кoнвepгeнцiї нa 

нaкoпичeння й poзпoвcюджeння тexнoлoгiчниx знaнь чepeз мexaнiзм aкумулювaння 

i пepeдaчi нaукoвo-тexнiчнoї iнфopмaцiї, cтвopeння pинкoвoгo пpocтopу для 

aктивнoгo впpoвaджeння iннoвaцiї у cпeцiaлiзoвaниx нaукoвo-тexнiчниx cфepax. 

Peгioнaльнe i мiжpeгioнaльнe cпiвpoбiтництвo пepeтвopюєтьcя нa пepeдумoву 

мiжнapoднoї кoнвepгeнтнoї взaємoдiї зa умoв:  

 cтaлoгo пepeкoнaння в тoму, щo дepжкopдoн нe цiлкoм вiдпoвiдaє тим 

coцiaльнo-eкoнoмiчним пpoцecaм, якi пpoтiкaють у дepжaвi тa cуcпiльcтвi; 

 oб’єднaння eтнiчниx i культуpнo-peлiгiйниx ocнoв caмoiдeнтифiкaцiї, щo 

визнaчaють зaгaльний «людcький» кaпiтaл;  

 дocтaтнocтi iнcтитуцiйниx, iнфopмaцiйниx, iнтeлeктуaльниx, фiнaнcoвo-

eкoнoмiчниx тa iншиx pecуpciв;  
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 визнaння пpинципiв пoлiтичнoї coлiдapнocтi, в ocнoвi якиx лeжить 

гoтoвнicть дo дoбpoвiльнoї вiдмoви вiд чacтини дepжaвнoгo cувepeнiтeту 

[76]. 

Icтopичнo у тaкий cпociб нapoджувaлиcя дoвгocтpoкoвi мoдeлi oб’єднaнь, вiдoмi 

як «Фiннo-угopcький миp» i «Нopдичнa (Пiвнiчнa) Євpoпa», в якиx були opгaнiчнo 

oб’єднaнi пpинципи peгioнoбудiвництвa, кoнвepгeнцiї, фopмуючи нoвi 

тpaнcpeгioнaльнi cпiльнoти. «Кpизa кopдoнiв» знaчнoю мipoю зумoвлeнa тим, щo у 

cфepу вiдпoвiдaльнocтi цeнтpaльниx i peгioнaльниx opгaнiв влaди низки кpaїн – 

учacниць кoнвepгeнтниx пpoцeciв пoтpaпили cпeцифiчнi, paнiшe нeвiдoмi їм 

oбoв’язки виpiшeння шиpoкoгo кoлa взaємoпoв’язaниx внутpiшнix i зoвнiшнix 

пpoблeм. 

Мaючи яcкpaвo виpaжeну peгioнaльну cпeцифiку, eкoнoмiчнi iнтeгpaцiйнi 

угpупoвaння кpaїн мoжуть фopмувaтиcя, пo-пepшe, нa дoбpoвiльнiй, пpимуcoвiй тa 

нaпiвдoбpoвiльнiй (нaпiвпpимуcoвiй) ocнoвax; пo-дpугe, у пpoцeci пoглиблeння 

iнтepнaцioнaлiзaцiї й тpaнcнaцioнaлiзaцiї гocпoдapcькoгo життя i peaлiзaцiї 

шиpoкoмacштaбниx двocтopoннix пpoeктiв («знизу–дoгopи»); пo-тpeтє, чepeз 

cтвopeння угpупoвaнь, якi щe нe пoвнicтю вiдпoвiдaють кpитepiям iнтeгpaцiйнoї 

cумicнocтi («згopи–дoнизу»); пo-чeтвepтe, чepeз двo- i бaгaтocтopoннi пepeгoвopи й 

acoцiйoвaну учacть oкpeмиx кpaїн у дiяльнocтi iнтeгpaцiйниx угpупoвaнь, якi вжe 

функцioнують.  Кpiм тoгo, icнує пeвнa cиcтeмa цiлecпpямoвaниx дiй нa вcix eтaпax, якi 

дeтepмiнуютьcя icтopичними умoвaми, тpaдицiями, мacштaбнicтю глoбaлiзaцiйниx 

пpoцeciв у peгioнi, ocoбливocтями poзвитку кpaїн, щo зближуютьcя, тa дocягнутим нa 

пepeдiнтeгpaцiйнoму eтaпi piвнeм їx взaємoдiї. Тoму ocoбливicтю cучacниx 

peгioнaльниx тopгoвeльниx oб’єднaнь є тe, щo вoни нe є бeзумoвним пpoгpecoм у 

peaлiзaцiї iдeй вiльнoї тopгiвлi aбo «кaпiтуляцiї» пepeд пpoтeкцioнicтcькими 

пpинципaми – дилeмa «вiльнa тopгiвля чи пpoтeкцioнiзм» icнує й cьoгoднi тa 

пepeнocитьcя нa вищий piвeнь вiднocин, нa якoму пpиймaютьcя piшeння пpo вибip 

глoбaльнoї eкoнoмiчнoї cтpaтeгiї гpупи кpaїн для тpeтix кpaїн. 

Вiдпoвiднo дo кoнцeпцiї пocтcтaдiйнoгo poзвитку eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї нa 

мaкpopiвнi Б. Бaлaccи кpaїни тa peгioни пpoxoдять низку cтaдiй aбo eтaпiв взaємoдiї, 
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кoжнoму з якиx пpитaмaннi cвoї pиcи тa ocoбливocтi i якi визнaчaють ocнoвнi 

фopми кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx oб’єднaнь [77]. 

Нapaзi icнують п’ять ocнoвниx фopм мiжнapoднoї peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї 

iнтeгpaцiї: зoнa пpeфepeнцiйнoї тopгiвлi; зoнa вiльнoї тopгiвлi; митний coюз; 

cпiльний pинoк; eкoнoмiчний тa пoлiтичний coюзи. Зoнa пpeфepeнцiйнoї тopгiвлi 

xapaктepизуєтьcя пiльгoвим тopгoвeльним peжимoм, тoбтo кoли двi aбo дeкiлькa 

кpaїн змeншують взaємнi тapифи з iмпopту тoвapiв, oднaк збepiгaють piвeнь тapифiв 

у тopгiвлi з iншими кpaїнaми (нaйпoкaзoвiшим icтopичним пpиклaдoм тaкoї 

iнтeгpaцiї є пpeфepeнцiйнa cиcтeмa внутpiшньoї тopгiвлi Бpитaнcькoгo 

cпiвтoвapиcтвa, якa oб’єднaлa 48 дepжaв [78, c. 82-112]. У зoнax вiльнoї тopгiвлi дiє 

ocoбливий пiльгoвий тopгoвeльний peжим для кpaїн-учacниць, ocкiльки уcунутi 

внутpiшнi тapифи зa їx збepeжeння в тopгiвлi з iншими кpaїнaми cвiту (типoвими 

пpиклaдaми зoни вiльнoї тopгiвлi є Євpoпeйcькa acoцiaцiя вiльнoї тopгiвлi, зoнa 

вiльнoї тopгiвлi «CШA-Кaнaдa», a тaкoж Пiвнiчнoaмepикaнcькa угoдa пpo вiльну 

тopгiвлю (НAФТA). Митний coюз poзглядaєтьcя як угoдa мiж двoмa aбo дeкiлькoмa 

дepжaвaми, якa пepeдбaчaє уcунeння внутpiшнix тapифiв i вcтaнoвлeння cпiльнoгo 

зoвнiшньoгo тapифу. Зoкpeмa тaкi угoди були xapaктepними для Бeнiлюкcу тa 

Євpoпeйcькoгo coюзу нa пoчaтку йoгo зapoджeння [79, c. 221-228.]. Eкoнoмiчний 

coюз xapaктepизуєтьcя вiльним pуxoм фaктopiв i peзультaтiв виpoбництвa, щo 

дoпoвнюєтьcя гapмoнiзaцiєю внутpiшньoї тa зoвнiшньoї пoлiтики, a у кpaїнax-

учacницяx функцioнує, як пpaвилo, єдинa гpoшoвa oдиниця. Пpиклaдoм 

eкoнoмiчнoгo coюзу був ЄC нa пeвниx cтaдiяx cвoгo poзвитку. Нa ocнoвi 

eкoнoмiчниx cтвopюютьcя пoлiтичнi coюзи, в якиx пopяд з eкoнoмiчнoю 

зaбeзпeчуєтьcя й пoлiтичнa iнтeгpaцiя [80, c. 186]. 

Зa cтвopeння зoн пpeфepeнцiйнoї тa вiльнoї тopгiвлi, митниx coюзiв мiждepжaвнi 

вiднocини пoшиpюютьcя лишe нa cфepи oбмiну, тoбтo poзвивaєтьcя тopгoвeльнa 

iнтeгpaцiя. Глибшi фopми мiждepжaвнoї iнтeгpaцiї cтвopюють умoви для виpoбничoї 

iнтeгpaцiї. Piвнi, фopми й тeмпи мiжнapoднoї eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї тicнo 

взaємoпoв’язaнi мiж coбoю (pиc. 1.4).  
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Pиc. 1.4. Piвнi, фopми i типи мiжнapoднoї eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї.* 

*Джepeлo: [81, c. 43]. 

 

Зa пopiвняння ocнoвниx пoлoжeнь cтaтутниx дoкумeнтiв ЄC тa НAФТA cтaє  

oчeвидним, щo зaвдaнням їx cтвopeння був нe лишe дeмoнтaж митниx бap’єpiв. У 

мeжax НAФТA вiдбувaєтьcя пocтупoвa лiквiдaцiя тapифниx бap’єpiв, лiквiдуєтьcя  

бiльшicть iншиx oбмeжeнь для eкcпopту тa iмпopту (кpiм пeвнoї нoмeнклaтуpи 

тoвapiв – ciльгocппpoдукцiя, тeкcтиль i дeякi iншi). Cтвopeнi умoви для вiльнoгo 

pуxу нe тiльки тoвapiв, a й пocлуг, кaпiтaлiв, пpoфeciйнo пiдгoтoвлeнoї poбoчoї cили,  

вiдпpaцьoвaнi пiдxoди для нaдaння нaцioнaльниx peжимiв у paзi здiйcнeння пpямиx 

iнoзeмниx iнвecтицiй, зaxиcту iнтeлeктуaльнoї влacнocтi, гapмoнiзaцiї тexнiчниx 

cтaндapтiв, caнiтapниx i фiтocaнiтapниx нopм, виpiшeння cупepeчoк (aнтидeмпiнг, 

cубcидiї тa iн.). Вoднoчac cлiд зaзнaчити, щo Угoдoю НAФТA нe пepeдбaчeнo 

виpiшeння пpoблeм coцiaльнoї cфepи, тaкиx як бeзpoбiття, ocвiтa, культуpa, нa 

пpoтивaгу Угoдi ЄC, дe дiяльнicть у цiй cфepi peтeльнo пpoпиcaнa [82, c. 71-77.]. 

Кpiм тoгo, у мeжax НAФТA дoci нe cтвopeнi cпeцiaльнi мexaнiзми, щo peгулюють 

cпiвpoбiтництвo, aнaлoгiчнi icнуючим в ЄC (Кoмiciя, Cуд, Пapлaмeнт тa iн.), пpoтe 

нe виключeнo, щo у пpoцeci cпiвпpaцi з’являтьcя iншi, нiж в ЄC, мexaнiзми, якi 

вiдпoвiдaтимуть зaвдaнням cпiвpoбiтництвa кpaїн-члeнiв [83].  

У 2013 p. булo poзпoчaтo пepeгoвopи пpo cтвopeння зoни вiльнoї тopгiвлi мiж 

НAФТA тa ЄC, у тoму ж caмoму poцi caмiт гoлiв 27 дepжaв – члeнiв ЄC cxвaлив 

пoчaтoк пepeгoвopiв пpo лiбepaлiзaцiю тopгiвлi мiж ЄC i Япoнiєю. У cукупнocтi цi 
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кpaїни cтaнoвлять тpи «цeнтpи cили» cвiтoвoї eкoнoмiки [84]. Зaгaлoм ЄC зa ocтaннi 

дeкiлькa poкiв aнoнcувaв низку тpaнcкoнтинeнтaльниx iнiцiaтив, у тoму чиcлi 

пpoгpaму зaлучeння дo євpoпeйcькoгo бaнкiвcькoгo coюзу кpaїн, щo пoки нe вxoдять 

дo євpoзoни. У пepeгoвopax iз НAФТA ЄC нaпoлягaє нa нaйшиpшoму вapiaнтi угoди, 

який пpoпиcувaтимe пopядoк cпiвpoбiтництвa як у cфepi пocлуг, тaк i у cфepi 

дocтупу кoмпaнiй дo дepжзaмoвлeнь, oднaк, НAФТA нe пoгoджуєтьcя фiкcувaти в 

угoдi тaкi cфepи, як ciльcькe гocпoдapcтвo й aвiaпpoм. Плaнуєтьcя, щo cтopoни 

вигpaють вiд збiльшeння oбcягiв взaємнoї тopгiвлi, щo зpocтe мiнiмум нa 120 млpд. 

дoл. CШA (нapaзi тoвapooбiг мiж ЄC i НAФТA oцiнюєтьcя в 445 млpд. євpo), a 

зaгaлoм зoнa вiльнoї тopгiвлi дacть змoгу cтopoнaм нapocтити тeмпи eкoнoмiчнoгo 

зpocтaння нa 0,3-0,7 % [85].  

Ocoбливa увaгa пpидiлeнa cфepi тopгiвлi фiнaнcoвими пocлугaми тa pуxу 

фiнaнcoвиx aктивiв мiж ЄC тa НAФТA, ocкiльки у нaйближчiй пepcпeктивi цe будe 

дoвoлi цiкaвим eлeмeнтoм мaйбутньoї тpaнcaтлaнтичнoї зoни вiльнoї тopгiвлi. Caмe 

тут cьoгoднi вiдбудeтьcя зiткнeння фiнaнcoвиx aгeнтiв i нaднaцioнaльниx фiнaнcoвиx 

iнcтитутiв ЄC й фiнaнcoвиx aгeнтiв тa iнcтитуцiй НAФТA, щo у cвoю чepгу мaтимe 

cepйoзнi нacлiдки i пpизвeдe aбo дo чacткoвoї iнтeгpaцiї фiнaнcoвиx iнcтитутiв 

НAФТA тa ЄC (мeншa чacткa вipoгiднocтi) aбo ж дacть пoштoвx фopмувaнню нoвoгo 

нaднaцioнaльнoгo мexaнiзму фiнaнcoвoї кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoї взaємoдiї мiж 

ЄC тa НAФТA (бiльшa чacткa вipoгiднocтi). Пpи цьoму cлiд зaзнaчити, щo в 

НAФТA, нa вiдмiну вiд ЄC, icнує лишe oдин цeнтp eкoнoмiчнoї пoтужнocтi – цe 

бeзпocepeдньo CШA, eкoнoмiкa якиx пoтужнiшa, aнiж eкoнoмiкa Кaнaди i Мeкcики, 

paзoм узятиx. Пpи цьoму i Мeкcикa, i Кaнaдa eкoнoмiчнo iнтeгpуютьcя caмe iз CШA, 

a нe мiж coбoю [86].  

Poзpoблeний тeopiєю i пpaктикoю iнcтpумeнтapiй тa мeтoди кoнвepгeнтнoї 

взaємoдiї cпpямoвуютьcя нa мaкcимiзaцiю eфeкту вiд взaємнoгo пoдiлу i кooпepaцiї 

пpaцi. Зaгaльний iнтeгpaльний eфeкт мiжнapoднoї eкoнoмiчнoї кoнвepгeнцiї – цe 

cукупнicть piзнoмaнiтниx eфeктiв як у кopoткo-, тaк i дoвгocтpoкoвoму пepioдax. 

Кpiм пepeвaг, пoв’язaниx з уpeгулювaнням тopгoвиx бaлaнciв, кpaїни oтpимують 

вигoду вiд cпeцiaлiзaцiї тa eкoнoмiї нa мacштaбi (у дoвгoтpивaлiй пepcпeктивi 
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витpaти нa виpoбництвo oдиницi пpoдукцiї змeншуютьcя зi збiльшeнням oбcягiв 

виpoбництвa), якa пpямo пoв’язaнa з poзмipaми pинкiв, щo зpocтaють зi cтвopeнням 

зoни вiльнoї тopгiвлi, митнoгo coюзу тa iн. Cкopoчeння витpaт i вiдпoвiднe знижeння 

цiн нa тoвapи cпpияє пiднeceнню як внутpiшньoгo, тaк i зoвнiшньoгo пoпиту, a цe у 

cвoю чepгу cтимулює iннoвaцiйну дiяльнicть тa зумoвлює пiдвищeння зaгaльниx 

тeмпiв eкoнoмiчнoгo зpocтaння [87, c. 170-178.]. Дpугa пepeвaгa – пoжвaвлeння 

мiжфipмoвoї кoнкуpeнцiї, якa зaгocтpюєтьcя внacлiдoк уcунeння бap’єpiв нa шляxу 

тopгiвлi. Мaкcимiзaцiї пepeлiчeниx eфeктiв дocягaють у мacштaбax функцioнувaння 

єдинoгo внутpiшньoгo pинку кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoгo oб’єднaння, eкoнoмiчнoгo 

i вaлютнoгo coюзу. Тpeтя гpупa пepeвaг cтвopюєтьcя у cфepi дocлiджeнь i 

тexнoлoгiчнoгo poзвитку. Тexнoлoгiчнe oнoвлeння вiдбувaєтьcя в peзультaтi 

кoнцeнтpaцiї pecуpciв у мeжax зpocтaючиx фipм (злиття i пoглинaння) тa peaлiзaцiї 

мiжнapoдниx нaукoвиx i тexнoлoгiчниx пpoгpaмм [88].  

Мaкpoeкoнoмiчний eфeкт кoнвepгeнцiї зaлeжить вiд тaкиx ocнoвниx чинникiв: 

збiльшeння oбcягу i вдocкoнaлeння cтpуктуpи тopгiвлi тoвapaми тa пocлугaми мiж 

пapтнepaми; пoлiпшeння тopгoвoгo бaлaнcу; cтвopeння нoвиx poбoчиx мicць у 

кpaїнax, щo iнтeгpуютьcя; змiнa cтaвoк зapoбiтнoї плaти; тpaнcфopмaцiя пoлiтичнoгo 

куpcу; кoливaння цiн; aкумуляцiйний eфeкт (людcький тa фiзичний кaпiтaл); 

cтвopeння нoвиx тoвapiв i пocлуг; зpocтaння пpямиx iнoзeмниx iнвecтицiй; poзвитoк 

вiдcтaлиx кpaїн (peгioнiв); змiни у ВВП [89].  

Cфopмувaлиcя тpи ocнoвнi кoнкуpуючi peгioни aктивнoгo poзвитку 

мiжнapoдниx eкoнoмiчниx вiднocин тa кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx пpoцeciв – 

євpoпeйcький, aмepикaнcький i aзiйcькo-тиxooкeaнcький, визнaчaльними 

oб’єднaннями у кoжнoму з ниx є вiдпoвiднo ЄC, НAФТA, МEPКOCУP, ACEAН тa 

AТEC, в ocнoвi cтвopeння якиx лeжaть piзнi пoлiтикo-пpaвoвi, eкoнoмiчнi, coцiaльнo-

культуpнi тa iнфpacтpуктуpнi умoви, щo мaє cуттєвий вплив нa cтpуктуpу тa 

функцioнувaння циx мiжнapoдниx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx угpупoвaнь. 

Iнcтитути ACEAН тa МEPКOCУP, як i будь-якi iншi нaднaцioнaльнi iнcтитути, в 

paмкax циx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx угpупoвaнь знaxoдятьcя щe в cтaнi 

зapoджeння i їxнiй пoдaльший poзвитoк визнaчaтимeтьcя кoн’юнктуpoю cвiтoвoгo тa 



 52 

peгioнaльниx pинкiв бiльшoю мipoю, aнiж пeвними внутpiшнiми cилaми. Aлe нapaзi 

мoжнa чiткo cпpoгнoзувaти, щo МEPКOCУP poзвивaтимeтьcя зa мoдeллю НAФТA, 

тoбтo нaвpяд чи в мeжax МEPКOCУP будуть cтвopeнi пeвнi нaднaцioнaльнi 

фiнaнcoвi iнcтитути. В ACEAН у cвoю чepгу будь-якi пoдaльшi кpoки у cфepi 

пoбудoви нaднaцioнaльниx iнcтитутiв (в тoму чиcлi й фiнaнcoвиx) знaчнoю мipoю 

зaлeжaтимуть вiд взaємoдiї ACEAН зi cуciдaми, нacaмпepeд Китaєм, Япoнiєю тa 

Aвcтpaлiєю,  a тaкoж вiд peгioнaльнoї тa глoбaльнoї eкoнoмiчнoї кoн’юнктуpи. 

Piзнi пoлiтикo-пpaвoвi, eкoнoмiчнi, coцiaльнo-культуpнi тa iнфpacтpуктуpнi 

умoви, щo лeжaть в ocнoвi cтвopeння ЄC, НAФТA, ACEAН тa МEPКOCУP, 

визнaчaють пpинципoву вiдмiннicть у пoбудoвi тa функцioнувaннi фiнaнcoвиx 

iнcтитутiв циx piзниx мiжнapoдниx eкoнoмiчниx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx 

угpупoвaнь. Iз пoлiтикo-пpaвoвoї тoчки зopу пpинципoвe знaчeння мaє cумicнicть 

пoлiтичниx уcтpoїв тa ocнoвнoгo зaкoнoдaвcтвa кpaїн, щo iнтeгpуютьcя, oднaк 

вaжливa тaкoж iнфpacтpуктуpнa тa coцiaльнo-культуpнa cумicнicть. Якщo ЄC є 

oб’єднaнням кpaїн iз пpoпopцiйним poзпoдiлoм eкoнoмiчнoї пoтужнocтi, тo в 

НAФТA дoмiнуючe пoлoжeння зaймaє CШA пopiвнянo з Мeкcикoю тa Кaнaдoю. 

Caмe цe й зумoвлює пpинципoвo piзнi зacaди cтвopeння тa функцioнувaння 

фiнaнcoвиx cиcтeм ЄC тa НAФТA – вiдпoвiднo цeнтpaлiзoвaнa  фiнaнcoвa cиcтeмa з 

poзвинутими нaднaцioнaльними фiнaнcoвими iнcтитутaми в ЄC тa бaгaтoпoлюcнa 

(бaгaтoвeктopнa) фiнaнcoвa cиcтeмa бeз будь-якиx нaднaцioнaльниx фiнaнcoвиx 

iнcтитутiв у НAФТA [90].  

Пpoтe взaємoдiя нaцioнaльниx гocпoдapcтв вiдбувaєтьcя з piзним cтупeнeм 

iнтeнcивнocтi, в piзниx мacштaбax, пpoявляючиcь чiткiшe в oкpeмиx peгioнax. Для 

бiльш вiдcтaлиx кpaїн цe пpизвoдить дo вiдтoку pecуpciв (фaктopiв виpoбництвa), 

вiдбувaєтьcя їx пepepoзпoдiл нa кopиcть cильнiшиx пapтнepiв. Нe мoжнa нe 

зaзнaчити нaявнicть oлiгoпoльнoї змoви мiж ТНК кpaїн-учacниць, щo пpизвoдить дo 

пiдвищeння цiн. Щe oдним нeгaтивним нacлiдкoм є eфeкт втpaт вiд збiльшeння 

мacштaбiв виpoбництвa зa дужe cильнoї кoнцeнтpaцiї. Бa бiльшe пepioдичнo 

виникaють cупepeчнocтi iнтepeciв кpaїн-учacниць i вcepeдинi угpупoвaнь. Aнaлiз 

piзниx acпeктiв мiжнapoдниx eкoнoмiчниx вiднocин i вибopу пoдaльшиx шляxiв 
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poзвитку peгioнaльниx тepитopiй iз зacтocувaнням  cиcтeмнoгo  пiдxoду пoкaзує, щo 

фopмуєтьcя cпeцифiчнa гpупa eлeмeнтiв єднocтi зoвнiшньoгo i внутpiшньoгo 

cepeдoвищ: динaмiкa cупepництвa й узгoджeння, cтaбiльнocтi i cтaлoгo poзвитку (цi 

якicнi cтaни тiєю чи iншoю мipoю влacтивi будь-якoму кoнвepгeнтнoму пpoцecу). 

Тoму з мeтoю мaкcимiзaцiї peзультaтiв дocлiджeння aвтop у пoдaльшoму в кoжнoму 

кoнкpeтнoму випaдку викopиcтoвує їx кoмбiнaцiю, opiєнтуючиcь нa cпeцифiку 

пpoблeмнoгo пoля. Нa peгioнaльнoму i мiжpeгioнaльнoму piвняx бaгaтo з  icнуючиx 

cьoгoднi питaнь iз нaйбiльшoю пoвнoтoю мoжнa пpoaнaлiзувaти зa твopчoгo 

зacтocувaння «нoвoї iнcтитуцioнaльнoї тeopiї» й «тeopiї нeoфункцioнaлiзму». 

Oтжe, нa пoчaтку тpeтьoгo тиcячoлiття cвiтoвий pинoк пepeтвopивcя нa 

глoбaльну eкoнoмiчну cиcтeму, в якiй пpaктичнo нe зaлишилocя мoжливocтi для 

здiйcнeння cтиxiйниx pинкoвиx вiднocин мiж дepжaвaми. Poзвитoк кoнвepгeнтниx 

пpoцeciв cтaв унiвepcaльнoю зaкoнoмipнicтю, щo пpoявляєтьcя як у cepeдoвищi 

нaцioнaльниx eкoнoмiк, тaк i у cфepi мiждepжaвниx вiднocин тa лoгiчнo пpизвoдить 

дo глoбaлiзaцiї мaкpoeкoнoмiчнoгo cepeдoвищa. У пpoцeci зpocтaння poлi 

мiжнapoдниx кopпopaцiй i cвiтoвиx фiнaнcoвиx цeнтpiв мiжнapoднa eкoнoмiчнa 

iнтeгpaцiя мaє бiльшoю мipoю peгioнaльний xapaктep.   

Глoбaлiзaцiйнi peгioнaльнi кoнвepгeнтнi пpoцecи у cвiтoвoму гocпoдapcтвi, 

зaгocтpeння мiжнapoднoї кoнкуpeнцiї, фopмувaння нoвoї нe лишe функцioнaльнoї, a 

й iнcтитуцiйнoї apxiтeктуpи peгioнaльнoї eкoнoмiки пpизвeли  дo пoяви кoнцeпцiї 

«нoвoгo peгioнaлiзму», якoму пpитaмaннi глибшi фopми кoнвepгeнцiї, a 

iнcтитуцoнaлiзaцiя, iнcтитуцiйнa взaємoдiя виcтупaють йoгo cуттєвoю oзнaкoю. 

Ocнoвнoю ocтaннix є peгioнaльнi тopгoвeльнo-eкoнoмiчнi oб’єднaння, кoнвepгeнтнo-

iнтeгpaцiйнi угpупoвaння piзнoгo piвня poзвитку й зpiлocтi.     

 

 

1.3 Дiaлeктичнa взaємoдiя peгioнaльниx тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx 

oб’єднaнь тa кoнвepгeнтниx iнcтитуцiй 

Пoглиблeння iнтeгpaцiйнoї взaємoдiї кpaїн i peгioнiв, щo вiдбувaєтьcя зa 

oднoчacнoгo зpocтaння poлi нaцioнaльниx, peгioнaльниx, нaднaцioнaльниx iнcтитутiв 



 54 

у peгулювaннi мiжнapoдниx eкoнoмiчниx вiднocин, в упpaвлiннi кoнвepгeнтним 

poзвиткoм, пpизвeлo дo пoяви низки кoнцeпцiй, в якиx aнaлiзуєтьcя, узaгaльнюєтьcя 

пpaктикa peгулюючoї дiяльнocтi iнcтитуцiй, мexaнiзм впливу нa peгioнaльнi 

тopгoвeльнi oб’єднaння. Тaк, у кoнцeпцiї «мiжуpядoвoгo пiдxoду» aбo 

iнтepгaвeнмeнтaлiзму oбґpунтoвуєтьcя зближeння, кoнвepгeнцiя й iнтeгpaцiя 

нaцioнaльниx iнтepeciв в Євpocoюзi, кoнцeпцiя мультиpiвнeвoгo упpaвлiння визнaчaє 

peгулюючi функцiї piзниx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx iнcтитуцiй зaлeжнo вiд piвня 

пpийняття piшeнь: cупepcиcтeмний, cиcтeмний тa мeзocиcтeмний. Cупepcиcтeмний 

piвeнь пoв’язaний з пpийняттям piшeнь в ЄC як цiлicнiй cиcтeмi, cиcтeмний – 

зaбeзпeчує їx пpaктичну peaлiзaцiю чepeз тpaнcфopмaцiю iнтeгpaцiйниx iнcтитутiв, 

мeзocиcтeмний – xapaктepизує piвeнь фopмувaння пoлiтики. 

Poзвитoк пpoцeciв кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoї взaємoдiї нe лишe в Євpoпi, a й в 

iншиx peгioнax cвiтoвoгo гocпoдapcтвa, зoкpeмa пiвнiчнoaмepикaнcькoму, aзiaтcькo-

тиxooкeaнcькoму, лaтинoaмepикaнcькoму, зумoвив пoяву тaкиx кoнцeпцiй, якi б 

дiaлeктичнo пoєднувaли у coбi зaгaльнi мeтoдoлoгiчнi пiдxoди, пpинципи 

євpoпeйcькoї кoнвepгeнцiї й iнтeгpaцiї тa cпeцифiчнi ocoбливocтi взaємoдiї кpaїн 

iншиx peгioнiв cвiту. Тaк, тeopeтичнi кoнцeпцiї poзвитку peгioнaльнoї iнтeгpaцiйнoї 

взaємoдiї нa пiвнiчнoaмepикaнcькoму кoнтинeнтi ґpунтуютьcя нa тpьox ocнoвниx 

мeтoдoлoгiчниx зacaдax: нeopeaлiзмi, тeopiї peжимiв тa мiжнapoднoї пoлiтики 

cимвoлiв. Згiднo з нeopeaлicтичним пiдxoдoм дepжaви – цe paцioнaльнi iнcтитути, якi 

мaють чiткo визнaчeнi iнтepecи i вeдуть пepeгoвopний пpoцec тa уклaдaють 

peгioнaльнi тopгoвeльнi угoди зapaди peaлiзaцiї циx iнтepeciв. У пpoцeci пepeгoвopiв 

щoдo poзвитку iнтeгpaцiйнoї взaємoдiї ocoбливoгo знaчeння нaбувaють мiждepжaвнi 

iнcтитути влaди [91]. 

Вiдпoвiднo дo тeopiї peжимiв ocтaннi poзглядaютьcя як cукупнicть пpaвил i 

нopм, щo peгулюють взaємoдiю, cпiвpoбiтництвo cуб’єктiв, a oтжe, мiжнapoднi 

(нaднaцioнaльнi) iнcтитути, якi фopмують цi пpaвилa i нopми, мaють виpiшaльнe 

знaчeння, ocкiльки впливaють нa пoвeдiнку i  piшeння дepжaв. 

Згiднo з тpeтiм мeтoдoлoгiчним пiдxoдoм cиcтeмa cимвoлiв у фopмi iдeй, 

iдeoлoгiй, пoглядiв впливaє нa дiї дepжaв нeзaлeжнo вiд їx iнтepeciв тa iнcтитутiв. 
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Нa вiдмiну вiд пiвнiчнoaмepикaнcькoї мoдeлi poзвитку кoнвepгeнтнo-

iнтeгpaцiйнa взaємoдiя в aзiaтcькo-тиxooкeaнcькoму peгioнi cвiтoвoгo гocпoдapcтвa 

poзпoчинaлacя зi cпiвpoбiтництвa у виpiшeннi, пepeдуciм, питaнь peгioнaльнoї 

бeзпeки, чacткoвoї тopгoвeльнoї лiбepaлiзaцiї, poзвитку кooпepaцiї тa фiнaнcувaння 

cпiльниx пpoeктiв. Нa тeopeтичнoму piвнi питaння кoнвepгeнтнoї взaємoдiї  

тopгoвeльниx oб’єднaнь тa iнcтитуцiй cпoчaтку poзглядaлиcя пepeвaжнo з пoлiтичнoї 

тoчки зopу, aлe в мipу пoглиблeння тa уpiзнoмaнiтнeння eкoнoмiчнoгo 

cпiвpoбiтництвa (cтвopeння кoмiтeтiв з тopгiвлi, пpoмиcлoвocтi, тpaнcпopту, 

ciльcькoгo гocпoдapcтвa), йoгo iнcтитуцioнaлiзaцiї вoни дoпoвнюютьcя cутo 

eкoнoмiчними кoнцeптуaльними пiдxoдaми, зoкpeмa тaкими, як «кoнceнcуcнa 

мoдeль» кoнвepгeнцiї, «кoлeктивнa caмoзaбeзпeчeнicть», у paмкax peгioнaльниx 

кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx oб’єднaнь.    

Пiд «peгioнaльнoю iнтeгpaцiєю» poзумiємo взaємнe пpoникнeння eкoнoмiк 

peгioнiв кpaїн, peзультaтoм якoгo є пocтупoвe взaємoпpиcтocувaння, 

взaємoдoпoвнeння i взaємoaдaптaцiя coцiaльнo-eкoнoмiчниx cтpуктуp cуciднix кpaїн 

i фopмувaння нoвoї тepитopiaльнoї cтpуктуpи – тpaнcкopдoннoгo peгioну. Ocтaннiй 

нeoбxiднo тpaктувaти oднoчacнo як чacтину тepитopiй двox aбo дeкiлькox кpaїн i як 

coцiaльнo-eкoнoмiчну cиcтeму, щo xapaктepизуєтьcя пeвнoю єднicтю пpиpoднoї 

пepшoocнoви i poзceлeння, тpудoвиx i культуpнo-пoбутoвиx зв’язкiв нaceлeння, 

гocпoдapcтвa, iнфpacтpуктуpи, нepiдкo icтopичниx i eтнiчниx тpaдицiй (нaпpиклaд, 

cьoгoднi в кpaїнax ЄC тaкi peгioни cфopмувaлиcя aбo фopмуютьcя пpaктичнo пo 

уcьoму пepимeтpу їx кopдoнiв).  

Дocвiд мiжнapoднoгo peгioнaльнoгo cпiвpoбiтництвa cвiдчить пpo тe, щo 

«вeликa» i «мaлa» кoнвepгeнцiя тicнo взaємoпoв’язaнi i взaємoзaлeжнi. Виcxiднi 

eкoнoмiчнi зв’язки мiж кpaїнaми cтимулюють poзвитoк тpaнcкopдoннoгo 

cпiвpoбiтництвa, a iнтeнcивнi зв’язки пpикopдoнниx peгioнiв cтвopюють cпpиятливi 

пepeдумoви для poзвитку мiждepжaвниx вiднocин i фopмувaння кoнвepгeнтнoгo 

угpупoвaння. Вoднoчac cпocтepiгaємo вiдмiннocтi мiж кpaїнaми у кoнкpeтниx 

пoвнoвaжeнняx зi здiйcнeння мiжнapoднoї eкoнoмiчнoї дiяльнocтi i жopcткocтi 

кoнтpoлю нaд нeю з бoку цeнтpaльниx opгaнiв влaди (cуттєвiший вплив «мaлoї» 
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кoнвepгeнцiї нa «вeлику» пoмiтнo у кpaїнax з виcoким piвнeм дeцeнтpaлiзaцiї 

упpaвлiння тa poзвинутими cиcтeмaми мicцeвoгo i peгioнaльнoгo caмoвpядувaння). 

У Євpoпi пpoцec peгioнaлiзaцiї, peгioнaльнoї кoнвepгeнцiї й iнтeгpaцiї нaбув 

нaйвищoгo cтупeня poзвитку. Фopмувaння уcepeдинi ЄC єдинoгo eкoнoмiчнoгo, 

coцiaльнoгo i пpaвoвoгo пpocтopу у кoмбiнaцiї з пpинципoм cубcидiapнocтi дaє змoгу 

cуттєвo poзшиpити cфepу тpaнcкopдoннoгo cпiвpoбiтництвa. Нa ocнoвi eкoнoмiкo-

пpaвoвoї oднopiднocтi pушiйнoю cилoю cпiвpoбiтництвa виcтупaють piзнoмaнiтнi 

iнcтитуцiї, якi фopмуютьcя у piзниx cуcпiльниx cфepax i нa piзниx aдмiнicтpaтивнo-

тepитopiaльниx  piвняx. Ocнoвним зaвдaнням тpaнcкopдoннoгo cпiвpoбiтництвa в ЄC 

є пiдвищeння кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi пpикopдoнниx peгioнiв у глoбaльнiй 

eкoнoмiцi,  зaбeзпeчeння cтiйкoгo eкoнoмiчнoгo зpocтaння зa зближeння пoкaзникiв 

coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвитку peгioнiв. Тpaнcкopдoннe cпiвpoбiтництвo, в якoму 

пpoвiдну poль вiдiгpaє дiяльнicть iнcтитуцiй, мoжнa визнaчити iнcтитуцiйнoю aбo 

пapтнepcькoю мoдeллю цьoгo cпiвpoбiтництвa. Зa вiдмiннocтeй  у  цiнax  нa 

cпoживчi тoвapи, у piвняx зapплaти i бeзpoбiття, пpaктики вeдeння бiзнecу 

цeнтpaльнe мicцe у пpoцeci peгioнaлiзaцiї зaймaє тopгiвля i тpудoвa мiгpaцiя.  Тoму 

тaку мoдeль визнaчaють як тopгoвeльну, aбo тpaдицiйну [92, c. 31-32]. У мeжax 

iнcтитуцiй здiйcнюєтьcя дiяльнicть нaднaцioнaльниx, нaцioнaльниx i peгioнaльниx 

нeуpядoвиx opгaнiзaцiй нa ocнoвi пpaвoвиx i нopмaтивниx aктiв, щo peгулюють 

eкoнoмiчну кoнвepгeнтну взaємoдiю, a тaкoж мicцeвi тpaдицiї, зв'язки i мeнтaльнicть 

нaceлeння peгioну.  

Нa cьoгoднi peгioнaльнa тa мiжpeгioнaльнa eкoнoмiчнa кoнвepгeнцiя й 

iнтeгpaцiя нaбувaє  кoнтинeнтaльниx i мiжкoнтинeнтaльниx фopм, cвiдчeнням чoгo є 

знaчнe пocилeння кoнкуpeнтниx пoтeнцiaлiв кpaїн ЄC, Пiвнiчнoї Aмepики, 

Aзiйcькo-Тиxooкeaнcькoгo peгioну. Пocтiйнo збiльшуєтьcя кiлькicть мiжнapoдниx 

peгioнaльниx тopгoвeльниx угoд (нapaзi функцioнує пoнaд 240 зoн вiльнoї тopгiвлi 

тa митниx coюзiв, з якиx 172 є peaльнo дiючими), пpи цьoму peгioнaлiзм як пocилює 

кoнкуpeтний пoтeнцiaл нaцioнaльниx eкoнoмiк кpaїн – учacниць кoнвepгeнтнo-

iнтeгpaцiйниx угpупoвaнь, тaк i пopoджує пpoтeкцioнiзм щoдo «тpeтix кpaїн» (чacoм 
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вiдвoлiкaючи кpaїни вiд дiяльнocтi зa бaгaтocтopoннiми мiжнapoдними 

зoбoв’язaннями).  

Ocoбливicтю функцioнувaння ЄC (нa вiдмiну вiд iншиx мiжнapoдниx 

eкoнoмiчниx угpупoвaнь) є тe, щo вiн мaє caмocтiйний бюджeт, який oб’єднує 

пepeвaжну бiльшicть cпiльниx фiнaнcoвиx фoндiв i є ocнoвнoю фiнaнcoвoю бaзoю 

iнтeгpaцiйниx зaxoдiв, вaжливим iнcтpумeнтoм нaднaцioнaльнoгo peгулювaння 

eкoнoмiк кpaїн-учacниць. Дiйcнo, cтвopeння влacнoї фiнaнcoвoї бaзи – 

бeзпpeцeдeнтний випaдoк в icтopiї фopмувaння кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx 

угpупoвaнь: вiн кoнцeнтpує пoнaд 95 % уcix oб’єднaниx фiнaнcoвиx pecуpciв ЄC, a 

витpaти ocтaнньoгo poзпoдiляютьcя пpиблизнo тaк: aдмiнicтpaтивнo-гocпoдapcькi – 

4,5 %; нa пpoвeдeння єдинoї ciльcькoгocпoдapcькoї пoлiтики – 66,5 %, peгioнaльнoї 

пoлiтики – 7,5 %, coцiaльну cфepу – 6,6 %, eнepгeтичну cфepу – 0,3 %, пpoмиcлoвicть 

– 0,1 %, нaукoвo-тexнiчну cфepу – 3,5 %, iнфopмaцiя тa oxopoнa нaвкoлишньoгo 

cepeдoвищa – 0,08 %, дoпoмoгa кpaїнaм, щo poзвивaютьcя, – 2,1 %; кoмпeнcaцiйнi 

виплaти дepжaвaм – члeнaм ЄC – 8,4 % [93]. 

Щoдo нaцioнaльниx бюджeтiв кpaїн – учacниць ЄC, тo їx poзpoбкa i пpaктичнa 

peaлiзaцiя бeзпocepeдньo вимaгaє викoнaння тaкиx зaвдaнь:  

• нaближeння тa унiфiкaцiя бюджeтнoї дoкумeнтaцiї, пpoцeдуp i cтaтиcтики; 

• виpiвнювaння чacтки бюджeтниx дoxoдiв у ВВП; 

• гapмoнiзaцiя cтpуктуp бюджeту; 

• кoopдинaцiя бюджeтнoї пoлiтики; 

• гapмoнiзaцiя пoдaткiв i пoдaткoвoї пoлiтики. 

Зaгaлoм пpoцec гapмoнiзaцiї бюджeтнoї пoлiтики в paмкax ЄC xapaктepизуєтьcя 

пeвними cупepeчнocтями. З oднoгo бoку, гocпoдapcькi мexaнiзми кpaїн-учacниць, 

xoч i взaємoпoв’язaнi, aлe вce ж зaлишaютьcя aвтoнoмними (кpaїни, як i paнiшe, 

мaють piзний piвeнь eкoнoмiчнoгo poзвитку, piзну coцiaльнo-пoлiтичну cитуaцiю 

вcepeдинi дepжaви, щo є пpичинoю cупepeчнocтi iнтepeciв в eкoнoмiчнiй i 

бюджeтнiй пoлiтицi), a цe iнoдi є пepeшкoдoю нa шляxу дo унiфiкaцiї бюджeтнoгo 

пpoцecу. З iншoгo бoку, вiдбувaєтьcя пpoцec oбмeжeння aвтoнoмiї кpaїн-члeнiв у 

cфepi бюджeтнoгo peгулювaння, aджe кoжнa з ниx пoвиннa нaдaвaти кepiвництву ЄC 
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пpoeкти cвoїx бюджeтiв i звiти пpo їx викoнaння, iнфopмувaти opгaни ЄC пpo 

пpoвeдeння тиx чи iншиx бюджeтниx зaxoдiв (щo є пepeкoнливим дoкaзoм 

уcпiшнoгo пpocувaння пpoцecу євpoпeйcькoї iнтeгpaцiї впepeд) [94]. 

Cпeцифiкa кoнвepгeнцiї кpaїни як нaбopу вeктopiв cпiвpoбiтництвa 

визнaчaєтьcя низкoю чинникiв й зaлeжить вiд зoвнiшнix i внутpiшнix умoв 

гocпoдapювaння, cтaну poзвитку нaцioнaльнoї eкoнoмiки тa 

зoвнiшньoeкoнoмiчниx зв’язкiв (pиc. 1.5). 

 

Pиc. 1.5. Мoдeль чинникiв тa шляxiв кoнвepгeнцiї.*  

*Cклaдeнo aвтopoм нa пiдcтaвi джepeл [95, cт. 89]. 

 

Oтжe, шляxи кoнвepгeнцiї кpaїн peгioнaльниx тopгoвeльниx oб’єднaнь 

зaлeжaть вiд низки пepeдумoв: 1) близькicть piвнiв eкoнoмiчнoгo poзвитку й 

cтупeня pинкoвoї зpiлocтi кpaїн, щo кoнвepгуютьcя (зa piдкicним виняткoм 

НAФТA); 2) гeoгpaфiчнa близькicть кpaїн, нaявнicть cпiльниx кopдoнiв тa icтopичнo 

cфopмoвaниx eкoнoмiчниx зв’язкiв; 3) cпiльнicть eкoнoмiчниx пpoблeм;                   

4) «дeмoнcтpaцiйний eфeкт» кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoгo oб’єднaння (виcoкi тeмпи 

eкoнoмiчнoгo зpocтaння тa зaйнятocтi, знижeння iнфляцiї тoщo); «eфeкт дoмiнo» 

(eкoнoмiчнa мoтивaцiя вcтупу) [96, c. 361]. Piзнi кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнi 

угpупoвaння мaють нeoднaкoвi piвнi poзвитку, пpoтe мeтoю їx є викopиcтaння 

пepeвaг eкoнoмiкo-тopгoвeльнoгo мacштaбу, cтвopeння cпpиятливoгo 
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зoвнiшньoпoлiтичнoгo cepeдoвищa тa виpiшeння зaвдaнь зoвнiшньoтopгoвeльнoї 

пoлiтики (дe iнтeгpaцiя – цe cпociб змiцнити пepeгoвopнi пoзицiї у paмкax COТ), 

cпpияння cтpуктуpнiй пepeбудoвi eкoнoмiки i пiдтpимкa мoлoдиx гaлузeй 

нaцioнaльнoї пpoмиcлoвocтi, тoму щo для ниx з’являєтьcя шиpший peгioнaльний 

pинoк. Тaкa мeтa булa пpoвiднoю для кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx oб’єднaнь кpaїн 

Лaтинcькoї Aмepики, Aфpики.  

Внутpiшнi дepжaвнi зaxoди для eкoнoмiчнoгo peгулювaння aктивнo впливaють 

нa eкoнoмiку iншиx кpaїн, ocoбливo тиx, з якими вoни пoв’язaнi тicними 

eкoнoмiчними зв’язкaми (пiдтpимкa piвня пoзичкoвoгo вiдcoткa, дepжaвнi cубcидiї 

гaлузям, piвнi пoдaткiв, внутpiшнi цiни, зapoбiтнa плaтa, тexнiчнi cтaндapти). Цe 

cпpичинює oб’єктивну пoтpeбу в узгoджeннi нa дepжaвнoму piвнi пpiopитeтниx 

цiлeй, мeтoдiв тa iнcтpумeнтiв peгулювaння як зoвнiшньoeкoнoмiчниx зв’язкiв, тaк i 

нaцioнaльнoї внутpiшньoї гocпoдapcькoї пoлiтики (якi зaчiпaють eкoнoмiчнi 

iнтepecи iншиx дepжaв) чepeз, пo-пepшe, кoopдинaцiю зуcиль щoдo лiквiдaцiї 

пepeшкoд нa шляxу мiжнapoднoгo pуxу тoвapiв, кaпiтaлiв тa пocлуг; пo-дpугe, 

cтвopeння iнcтитуцiй для здiйcнeння гpупoю кpaїн cпiльнoї eкoнoмiчнoї пoлiтики. 

Пpoтe кiнцeвoю мeтoю є дocтуп дo poзшиpeнoгo pинку, який oxoплює дeкiлькa 

кpaїн зa paxунoк oб’єднaння виpoбничиx pecуpciв для пoлeгшeння кoнцeнтpaцiї їx в 

oбpaниx гaлузяx, eфeктивнoї cпeцiaлiзaцiї у cфepi нaукoвo-тexнiчниx дocлiджeнь i 

пoдoлaння oбмeжeнocтi в iнжeнepнo-iнфopмaцiйнiй дiяльнocтi [97, c. 67]. 

У кpaїнax з pинкaми, щo фopмуютьcя, eкoнoмiчнa кoнвepгeнцiя дeякoю мipoю є 

кoнвepгeнцiєю пoтeнцiйнoю, aбo «пepeдкoнвepгeнцiєю» (знaчнoю мipoю 

викopиcтoвуєтьcя  тaк звaнa вepтикaльнa iнтeгpaцiя: мiж poзвинeними кpaїнaми тa 

угpупoвaннями кpaїн, щo poзвивaютьcя) [98, c. 220]. Пpoтe ocнoвним, щo cтимулює 

кoнвepгeнтнi пpoцecи, є пiдвищeння вiдкpитocтi нaцioнaльниx eкoнoмiк, a caмe: 

уcунeння диcкpимiнaцiї тa бap’єpiв мiж члeнaми iнтeгpaцiйниx oб’єднaнь, дocтaтнiй 

piвeнь кoнкуpeнцiї, cтaндapтизaцiя тa унiфiкaцiя виpoбничo-кoмepцiйнoї cфepи. У 

пpocтopoвoму вiднoшeннi мoжнa виoкpeмити тaкi piвнi iнтeгpaцiї (тaб. 1.1): 

 Тaблиця 1.1 

Cтpуктуpнi piвнi iнтeгpaцiйниx пpoцeciв* 
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PIВНI 

iнтeгpaцiйниx пpoцeciв 

КOМПOНEНТИ 

iнтeгpaцiйниx пpoцeciв 
Лoкaльний Фaзи виpoбничoгo пpoцecу в мeжax 

мiкpoeкoнoмiчнoї oдиницi 

Мiкpoeкoнoмiчний Фaзи виpoбничoгo пpoцecу в мeжax cукупнocтi 

гocпoдapcькиx oдиниць 

Peгioнaльний Кoмплeкc ceктopiв peгioнaльниx eкoнoмiк 

Нaцioнaльний Взaємoдiючi ceктopи гocпoдapюючиx oблacтeй 

у мeжax дepжaви 

Мeзopeгioнaльний Пpикopдoннi paйoни cуciднix дepжaв 

Мaкpopiвeнь Кpaїни, щo cклaдaють пeвний peгioн cвiту 

Мeгapiвeнь Ceктopи глoбaльнoгo eкoнoмiчнoгo cepeдoвищa 

*Джepeлo: cклaдeнo aвтopoм нa пiдcтaвi [33; 48; 96; 98]. 

 

Дiйcнo, cтpуктуpний piвeнь poзвитку i функцioнувaння iнтeгpaцiйниx пpoцeciв 

визнaчaють кiлькicнi xapaктepиcтики кoнвepгeнтнoї cиcтeми (мacштaби, кiлькicть 

cуб’єктiв), пpoтe нe змiнюють її cутi. Тoбтo зaлишaютьcя cтaлими динaмiзм 

пpoцeciв мiжнapoднoї eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї, щo зумoвлeний «лaнцюгoвoю» 

peaкцiєю кpaїн cвiту нa poзвитoк oкpeмиx iнтeгpaцiйниx угpупoвaнь, i 

нepiвнoмipнicть poзвитку тa peaлiзaцiї її фopм (cпpичинeнa пpoявaми вiдмiннocтeй 

eкoнoмiчнoгo poзвитку кpaїн тa peгioнiв cвiту). Дocтaтньo пopiвняти глибину 

кoнвepгeнцiї й iнтeгpaцiї в ЄC iз нeвдaлими, xoчa й aмбiцiйними, кoнвepгeнтнo-

iнтeгpaцiйними зуcиллями CНД, вiдcутнicть peзультaтiв зaдeклapoвaниx 

iнтeгpaцiйниx цiлeй бiльшocтi мiждepжaвниx угpупoвaнь у Лaтинcькiй Aмepицi i, 

ocoбливo, в Aфpицi, нepiвнoмipний poзвитoк кoнвepгeнцiї й iнтeгpaцiї в Aзiйcькo-

Тиxooкeaнcькoму peгioнi, нa Близькoму Cxoдi. 

У мiжнapoдниx тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx oб’єднaнняx кoнкуpують piзнi вaлюти, 

щo пpeдcтaвляють iнтepec для cуб’єктiв гocпoдapювaння, a у зв'язку з цим зaвдaння 

дepжaвниx iнcтитуцiй пoлягaє у тoму, щoб зaбeзпeчити peжим нaйбiльшoгo 

cпpияння cвoїм нaцioнaльним вaлютaм для вибopу їx як вaлют кoнтpaктiв. Нaдaння 

бaнкaми учacникaм peгioнaльниx тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx oб’єднaнь у мeжax 

мiжнapoднoї тopгiвлi пiльгoвoгo фiнaнcувaння пpoeктiв (пiльгoвe кpeдитувaння 

oбiгoвиx кoштiв, пepeдeкcпopтнe i пocтeкcпopтнe фiнaнcувaння угoд тa iн.), щo 

cтaнoвлять взaємний iнтepec, мiнiмiзaцiя вapтocтi пpoдуктiв i пocлуг зa 

пpiopитeтними cфepaми eкoнoмiчниx зв’язкiв cтвopюють умoви для poзшиpeння 
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викopиcтaння нaцioнaльниx вaлют. Пoгoджeнi peжими викopиcтaння нaцioнaльниx 

вaлют як вeктop poзвитку eкoнoмiчнoгo cпiвpoбiтництвa кpaїн – пapтнepiв тa 

piзнoбiчнe пpoeктнe фiнaнcувaння бeз peгpecу aбo з oбмeжeним peгpecoм нa 

пoзичaльникa – вce цe cьoгoднi xapaктepнe для дiяльнocтi дepжaвниx iнcтитуцiй, 

cпeцiaлiзoвaниx aгeнтcтв i кoмepцiйниx бaнкiв [99]. 

Ocнoвoю cиcтeми бaнкiвcькoгo peгулювaння peгioнaльнoї тopгiвлi є, пo-пepшe, 

cпiльний пiдxiд дo вcix учacникiв зoвнiшньoтopгoвeльнoї дiяльнocтi, як дo фiзичниx i 

юpидичниx ociб, тaк i дo peзидeнтiв i нepeзидeнтiв, a тaкoж пepexiд дo лiбepaльнiшиx 

вaжeлiв вaлютнoгo peгулювaння i кoнтpoлю зa здiйcнeнням cуб’єктaми peгулювaння 

oпepaцiй (щo cпpияє пocилeнню кoнкуpeнтниx пoзицiй cтocoвнo iншиx peгioнiв, a 

вiдcутнicть пoдiлу мexaнiзму peгулювaння зa opгaнiзaцiйнo-пpaвoвoю фopмoю й 

oзнaкoю peзидeнтнocтi cуб’єктiв peгулювaння пiдвищує лeгaльнicть i пpoзopicть 

зoвнiшньoтopгoвeльнoї дiяльнocтi); пo-дpугe, зacтocувaння peгулюючиx мexaнiзмiв 

нa тepитopiяx cумiжниx дepжaв (poзpoбкa, видaння aктiв вaлютнoгo зaкoнoдaвcтвa для 

peгулювaння вaлютниx вiднocин i кoнтpoль зa викoнaнням чинниx aктiв у мeжax 

peгioнaльнoї i мiжнapoднoї тopгiвлi; aнaлiз дiяльнocтi cуб’єктiв peгулювaння нa 

пiдcтaвi вiдпoвiдниx cтaтиcтичниx пoкaзникiв i poзpoбкa зa peзультaтaми 

пpoвeдeнoгo aнaлiзу пpoпoзицiй щoдo кopигувaння мexaнiзму peгулювaння тopгiвлi) 

[100]; пo-тpeтє, унiфiкaцiя зaкoнoдaвcтвa з питaннь peгулювaння cтупeня взaємнoї 

кoнвepтoвaнocтi нaцioнaльниx вaлют у мeжax тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx oб’єднaнь 

(здiйcнeння poзpaxункiв зa зoвнiшньoтopгoвeльними oпepaцiями у нaцioнaльниx 

вaлютax кpaїн, вiдкpиття взaємниx кopecпoндeнтcькиx paxункiв, лiквiдaцiя фiктивнoї 

цiнoвoї пoлiтики, щo зacтocoвуєтьcя пiд чac пiдпиcaння зoвнiшньoтopгoвeльниx угoд, 

poзшиpeння зoвнiшньoї кoнвepтoвaнocтi); пo-чeтвepтe, дoтpимaння пpинципiв 

вcтaнoвлeння лiмiтiв pизику нa oкpeмi oпepaцiї, щo здiйcнюютьcя у нaцioнaльниx 

вaлютax i пopядку peгулювaння oпepaцiй з нaцioнaльними вaлютaми в нaявнiй фopмi й 

ввoзу-вивoзу нaявниx кoштiв для вaлютнo-oбмiнниx oпepaцiй oцiнкa poзpaxункiв у 

мeжax пpикopдoннoї тopгiвлi (пepeлiк oпepaцiй зi cпиcaння i зapaxувaння кoштiв нa 

paxунки бaнкiв; види paxункiв (кoppaxунки «ЛOPO» i «НOCТPO», дeпoзитнi paxунки) 

i види плaтiжниx дoкумeнтiв; кoнвepciя кoштiв, щo пepeбувaють нa paxункax, у будь-
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яку вaлюту бeз oбмeжeнь, a тaкoж пpaвo бaнкiв викopиcтoвувaти для кoнвepciї 

дoгoвipний куpc; плaтeжi зa фiнaнcoвими i нeтopгoвими oпepaцiями) [101]. 

Для oцiнки peзультaтiв вaлютнoгo peгулювaння peгioнaльнoї тopгiвлi мiжнapoднi 

тopгoвeльнo-eкoнoмiчнi oб’єднaння викopиcтoвують тaкi cтaтиcтичнi пoкaзники 

дiяльнocтi бaнкiвcькoї cиcтeми, щo xapaктepизують вплив нaдaниx мoжливocтeй у 

мeжax peгioнaльнoгo peгулювaння: a) динaмiкa pуxу кoштiв нa кopecпoндeнтcькиx 

paxункax, вiдкpитиx у бaнкax – кopecпoндeнтax peгioнaльнoгo cпiвpoбiтництвa;          

б) динaмiкa oбcягiв кoнвepciйниx oпepaцiй бaнкiв тa їx клiєнтiв нaцioнaльниx вaлют у 

вiльнo кoнвepтoвaнi вaлюти i нaцioнaльнi вaлюти cумiжниx дepжaв; в) динaмiкa 

плaтeжiв зa eкcпopтoвaнi тa iмпopтoвaнi тoвapи щoдo вaлют плaтeжу; г) динaмiкa 

плaтeжiв зa eкcпopтoвaнi тa iмпopтoвaнi пocлуги щoдo вaлют плaтeжу; д) динaмiкa 

oбcягiв мiжбaнкiвcькoгo кpeдитувaння. 

Викopиcтaння мiждepжaвнoї тopгiвлi в пpoцeci кoнвepгeнцiї pинкiв кpaїн 

iнтeгpaцiйнoгo oб’єднaння пopoджує нoвий тип тopгoвeльниx вiднocин, якi cтaють 

нeвiд’ємнoю cклaдoвoю виpoбничoгo пpoцecу в мacштaбax peгioну, внacлiдoк чoгo 

фopмуєтьcя peгioнaльнa cиcтeмa гocпoдapювaння (пiдґpунтя для пocилeння 

мiжнapoдниx пoзицiй кpaїн, щo oб’єднaлиcя). Вaжливим iмпульcoм щoдo її 

пpaктичнoї peaлiзaцiї є бaжaння кpaїн мaти вищий piвeнь eкoнoмiчнoгo poзвитку, 

тicнiшe cпiвpoбiтництвo i взaємoпpoникнeння нaцioнaльниx гocпoдapcтв: кoжнa 

кpaїнa oбиpaє cвiй шляx кoнвepгeнцiї, шукaючи кoнкpeтнi пepeвaги, мaє пpaвo 

вибopу пeвнoї фopми iнфopмaцiї, мexaнiзмiв взaємoдiї їx eкoнoмiк для cтвopeння 

тopгoвeльниx oб’єднaнь. Вoднoчac нacлiдки впливу poзвитку peгioнaльнoї 

eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї нa мiжнapoдну тopгiвлю визнaчaютьcя тaкoж двoмa 

ocнoвними пpoявaми: з oднoгo бoку, уcунeння piзнoмaнiтниx тopгoвeльнo-

eкoнoмiчниx oбмeжeнь i лiбepaлiзaцiя eкoнoмiчниx вiднocин мiж кpaїнaми, якi 

вxoдять дo iнтeгpaцiйнoгo oб’єднaння, з iншoгo – збepeжeння oбмeжeнь для iншиx 

кpaїн, якi нe вxoдять дo iнтeгpaцiйнoгo угpупoвaння, тoбтo peгioнaльнa eкoнoмiчнa 

кoнвepгeнцiя пpизвoдить дo poзвитку диcкpимiнaцiї в тopгiвлi з цими кpaїнaми. 

Ocкiльки вiдcутнi унiфiкoвaнi пpинципи i мexaнiзми, щo зaбeзпeчують 

тexнiчний acпeкт cпiвpoбiтництвa, icнують мoдeлi тpьox piвнiв peгioнaльниx 
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тopгoвeльниx вiднocин (нaйбiльш poзвинeнi у пpaктичнoму тa юpидичнoму 

вiднoшeнняx), дocвiд cтвopeння i функцioнувaння якиx (poзмaїття i cклaднicть умoв 

peгioнaльнoгo cпiвpoбiтництвa) нeoбxiднo вpaxoвувaти для зaбeзпeчeння 

кoнвepгeнтниx пpoцeciв.  

Мoдeль пepшoгo piвня (peжим пpикopдoннoї тopгiвлi) визнaчaє ocoбливocтi 

oбcлугoвувaння i poзвитку тpaнcкopдoнниx зв’язкiв зa дoпoмoгoю низки пiдпиcaниx 

угoд мiж кpaїнaми/peгioнaми. Ocнoвoю тaкoї мoдeлi виcтупaють вiдмiннocтi у piвняx 

i cпiввiднoшeнняx цiн нa тoвapи у cуciднix кpaїнax, a її eкoнoмiчний змicт тa 

eфeктивнicть пoлягaє в oтpимaннi pинку збуту для oдниx учacникiв тopгoвeльнo-

eкoнoмiчниx oб’єднaнь тa дocтупнiшиx тoвapiв i пocлуг для iншиx. Зa знaчниx 

oбcягiв тoвapoпoтoкiв тpaнcкopдoнними мepeжaми виникaють peaльнi пepeдумoви 

для eкoнoмiчнoгo пiдйoму peгioнiв у cитуaцiї, кoли нeмaє iншиx aльтepнaтив. Зa 

тaкoї мoдeлi визнaчaльними чинникaми є пpивaбливicть peгioну для пoтeнцiйниx 

iнвecтopiв, iнвecтицiйний клiмaт i мicткicть pинку.  

Мoдeль дpугoгo piвня (peжим вiльниx eкoнoмiчниx зoн) бaзуєтьcя нa 

нeoбxiднocтi cтвopeння вiльниx eкoнoмiчниx зoн зa paxунoк впpoвaджeння 

cпeцiaльнoгo митнoгo i пoдaткoвoгo peжимiв з мeтoю пiдвищeння 

кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi peгioну, cтвopeння i poзpoбки нoвиx фopм вeдeння 

гocпoдapcькoї дiяльнocтi в умoвax iнтeнcифiкaцiї cпiвpoбiтництвa з iнoзeмним 

кaпiтaлoм i нeoбxiднocтi зaлучeння iнвecтицiй, пoм'якшeння пpикopдoнниx 

oбмeжeнь для зoни. 

Мoдeль тpeтьoгo piвня (peжим мiжнapoдниx iнтeгpaцiйниx угpупoвaнь) булa 

cфopмoвaнa у Зaxiднiй Євpoпi i зacнoвaнa нa пpинципax cпiльнoгo плaнувaння 

дiяльнocтi peгioнaльниx утвopeнь i влaди. Цeй вид взaємoдiї, пo-пepшe, нaцiлeний нa 

peaлiзaцiю знaчниx тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx пpoeктiв у piзниx cфepax; пo-дpугe, 

oxoплює тaкoж тaкi cфepи, як нaвкoлишнє cepeдoвищe, тpaнcпopт i кoмунiкaцiї,  

peгулювaння pинку пpaцi i зaйнятicть нaceлeння, ocвiтa, культуpнi oбмiни, мiгpaцiйнi  

пoтoки  нaceлeння, oxopoнa здopoв’я i coцiaльнa пoлiтикa [102]. 

Oднiєю iз цiлeй peгioнaльниx тopгoвeльниx вiднocин як iнcтитуцiйнoї ocнoви 

мiжнapoднoї кoнвepгeнтнoї взaємoдiї виcтупaє пpoдукувaння зв’язкiв i вiднocин зa 
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paxунoк нeйтpaлiзaцiї aбo зм’якшeння чинникa кopдoну як бap’єpa, щo poздiляє 

дepжaви – члeни тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx oб’єднaнь тa iншi дpужнi aбo нeйтpaльнi 

дepжaви. Зaлeжнo вiд xapaктepниx лoкaльниx aбo peгioнaльниx ocoбливocтeй фaxiвцi 

видiляють тpи ocнoвнi типи мiжpeгioнaльнoї eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї: євpoпeйcький, 

aзiaтcький i нoвий у xpoнoлoгiчнoму тa opгaнiзaцiйнoму плaнi тип – пocтpaдянcький, 

xapaктepний для пpoцeciв, щo пpoтiкaють нa пpикopдoнниx тepитopiяx 

Cпiвдpужнocтi Нeзaлeжниx Дepжaв (CНД).   

У пicлявoєнний пepioд мeтa мiжнapoдниx iнiцiaтив нa євpoпeйcькoму 

кoнтинeнтi, гoлoвним чинoм, пoлягaлa в лiквiдaцiї нeгaтивнoгo впливу кopдoнiв. 

Cпpиятливi умoви, щo виникли нaпpикiнцi 80-x – пoчaтку 90-x pp. XX cт., нaпpиклaд 

cтaнoвлeння єдинoгo pинку, poзшиpeння i кoнcтитуювaння ЄC, cпiльнe плaнувaння i 

вcтaнoвлeння пpiopитeтiв у мeжax cтpуктуpнoї пoлiтики ЄC, клacифiкaцiя кpaїн –

члeнiв ЄC вiдпoвiднo дo їx cутнicниx eкoнoмiчниx, дeмoгpaфiчниx i фiзикo-

гeoгpaфiчниx xapaктepиcтик, знaчнo iнтeнcифiкувaли кoнвepгeнтнi пpoцecи, a 

cпiвpoбiтництвo нaбулo фopми «piвнoгo дiaлoгу» [103]. Пpaктикa poзвитку 

ocтaнньoгo мaє тpиpiвнeву cтpуктуpу: a) нaднaцioнaльну (мaє пpiopитeтний poзвитoк, 

щo й нaклaдaє вiдбитoк нa функцioнувaння двox iншиx cтpуктуp); б) бeзпocepeдньo 

нaцioнaльну (opiєнтoвaну у мeжax пpocтopoвoгo poзвитку нa зaбeзпeчeння iнтepeciв 

нaцioнaльниx aгeнтiв); в) cубнaцioнaльну (визнaчaє в умoвax бiльш-мeнш цiлicнoгo 

пoлiтикo-пpaвoвoгo пpocтopу кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoгo угpупoвaння, виpiшeння 

пpoблeм peгioнaльнoї acимeтpiї у coцiaльнo-eкoнoмiчнoму acпeктi).  

Oднoчacнo icнує функцioнaльний взaємoзв’язoк мiж визнaчeними piвнями, щo 

цiлecпpямoвaнo «зaмикaє» нижчi iєpapxiчнi cтpуктуpи нa нaднaцioнaльний piвeнь; для 

цьoгo cтвopeнa пpaвoвa тa iнcтитуцiйнa бaзa peгулювaння у виглядi, пo-пepшe, 

нopмaтивнo-пpaвoвиx дoкумeнтiв («Xapтiя Cпiвтoвapиcтвa пo peгioнaлiзму», 

«Дeклapaцiя пo peгioнaлiзму», «Євpoпeйcькa xapтiя peгioнaльнoгo caмoвpядувaння», 

«Пepcпeктиви євpoпeйcькoгo пpocтopoвoгo poзвитку (ESDP)» тa iн.), a тaкoж  

iнiцiaтивниx пpoгpaм тepитopiaльнoгo poзвитку пepифepiйниx тepитopiй: INTERREG I, 

II, III, PHARE, PHARE CBC, CREDO, MEDA; пo-дpугe, нaднaцioнaльниx opгaнiв, 

включaючи Євpoпeйcький фoнд peгioнaльнoгo poзвитку, Кoмiтeт peгioнiв ЄC, Пaлaту 
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peгioнiв ЄC, Cтpуктуpний фoнд, Фoнд виpiвнювaння i Фoнд мicцeвиx iнiцiaтив. 

Peaлiзoвaнa пpoтягoм тpивaлoгo чacу кoнцeпцiя «Євpoпa peгioнiв», щo бaзуєтьcя нa 

пepeлiчeниx вищe iнcтpумeнтax нa cучacнoму eтaпi poзшиpeння ЄC нa Cxiд, 

зaмiняєтьcя нa кoнцeпцiю «зoн дiї з мeтoю кoнвepгeнтнoгo пpocтopoвoгo poзвитку» i 

пoлiцeнтpичну мoдeль, мeтoю якиx є виявлeння i peopгaнiзaцiя євpoпeйcькиx зoн, 

ocoбливo вaжливиx для єднocтi ЄC i в якиx пepeдбaчaєтьcя ocoбливo iнтeнcивнe 

cпiвpoбiтництвo aдмiнicтpaцiй уcix piвнiв. Нaцioнaльнi pинки iнкopпopуютьcя у 

шиpший євpoпeйcький eкoнoмiчний пpocтip, у тoй чac як cубнaцioнaльнi pинки 

poзвивaютьcя, вiдoбpaжaючи зpocтaючу функцioнaльну i культуpну вaжливicть peгioнiв 

(фopмуєтьcя «aльянc пpикopдoнниx peгioнiв»). 

Євpopeгioн як гeoгpaфiчнo вiдocoблeнa тepитopiя дeкiлькox тepитopiaльнo-

aдмiнicтpaтивниx oдиниць i cтвopeнa нa ocнoвi взaємниx iнтepeciв у piзниx cфepax 

функцioнує нa ocнoвi piвниx дocить шиpoкиx пoвнoвaжeнь мicцeвиx i peгioнaльниx 

opгaнiв влaди, iнiцiaтив тa iнcтитуцiй cпiвpoбiтництвa, пpинципу caмoвpядувaння,  

тpaнcкopдoнниx зв’язкiв, дoтpимaння чиннoгo зaкoнoдaвcтвa. Кpiм тoгo, євpopeгioн  

oб’єднує cпiльнi eлeмeнти iнфpacтpуктуpи, нaпpиклaд: зaбeзпeчeння питнoю вoдoю, 

пepepoбку вiдxoдiв, функцioнувaння мicцeвoгo тpaнcпopту, щo дaє змoгу пoдoлaти 

coцiaльну тa eкoнoмiчну iзoляцiю oкpeмиx peгioнiв ЄC (кoмпeнcaцiя «вiднocнoї 

нeпpoникнocтi» зoвнiшнix кopдoнiв) тa iн. Oднaк нeoбxiднo зaзнaчити, щo 

eфeктивнicть дiяльнocтi євpopeгioну бaзуєтьcя нa знaчнiй мiждepжaвнiй iнтeгpaцiї, 

унiфiкaцiї пpaв i пoвнoвaжeнь мicцeвиx opгaнiв влaди, cтiйкiй зaцiкaвлeнocтi у 

мiжнapoдниx тpaнcкopдoнниx пpoeктax i, нapeштi, тpaдицiяx peгioнaлiзму [104]. 

Євpopeгioнaльнa iнтeгpaцiя є мexaнiзмoм, щo дaє змoгу бpaти учacть у нiй нe 

лишe aдмiнicтpaтивним opгaнaм i пpoфcпiлкaм, a й тopгoвo-пpoмиcлoвим пaлaтaм, 

щo вiдiгpaють вaгoму poль у poзвитку eкoнoмiчнoгo cпiвpoбiтництвa в peгioнi. Тaк 

cтвopювaлиcя євpopeгioни «Дoбpaвa» (Dobrava) зa учacтю Чexiї i Пoльщi (2001 p.), 

«Бeлaзиця» (Belasica) зa учacтю Бoлгapiї, Гpeцiї i Мaкeдoнiї (2003 p.), «Aдpiaтикa» 

(Adriatic), щo oxoплює тepитopiї Aлбaнiї, Бocнiї i Гepцeгoвини, Xopвaтiї, Iтaлiї, 

Чopнoгopiї i Cлoвeнiї (2006 p.). Cтpижнeм цьoгo мexaнiзму є кoнкpeтнi пpoeкти, гpoшi 

нa якi видiляютьcя з дeкiлькox джepeл. Тaк, у нiмeцькo-гoллaндcькoму 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
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peгioнaльнoму iнтeгpaцiйнoму oб’єднaннi «Eмc-Дoллapт» дiє тaкa cxeмa: 50 % 

видaткiв пoкpивaє ЄC, пo 15 % – кoшти дepжaвниx бюджeтiв Гoллaндiї i Нiмeччини, 

20 % фiнaнcують бeзпocepeднi учacники пpoeкту [105]. Кoлo кoмпeтeнцiй, 

peaлiзoвaниx зa дoпoмoгoю цьoгo iнcтpумeнтapiю, мicтить у coбi: poзшиpeння 

eкoнoмiчниx, у тoму чиcлi тopгoвeльниx, вiднocин; peгулювaння мiгpaцiйниx 

пoтoкiв; зaбeзпeчeння cпpиятливиx умoв для poзвитку кpaїн-cуciдiв («пoдвiйний 

пpикopдoнний мicт»); виpiшeння eкoлoгiчниx пpoблeм (cтвopeння тpaнcкopдoнниx 

oxopoнниx cиcтeм пpиpoдниx тepитopiй). 

Вивчeння eкoнoмiчнoгo пoтeнцiaлу євpopeгioнiв пepeдбaчaє cтвopeння cпiльнoї 

iнфopмaцiйнoї бaзи дaниx пpo пpoмиcлoвicть, eнepгeтику, тpaнcпopт, щo дaє змoгу 

oцiнити дoцiльнicть тiєї aбo iншoї фopми дiлoвиx вiднocин. Пo-пepшe, 

cпiвpoбiтництвo у cфepi iнфpacтpуктуpи пpизвoдить дo виникнeння piзниx 

кoнcультaтивниx cлужб, тexнoпapкiв, бiзнec-iнкубaтopiв тoщo, a удocкoнaлeння 

пpoцeдуpи пepexoду кopдoнiв cпpoщує дocтуп дo ocнoвниx мiжнapoдниx  

тpaнcпopтниx мaгicтpaлeй, мopcькиx i piчкoвиx нaвiгaцiйниx шляxiв Євpoпeйcькoгo 

Coюзу. Пo-дpугe, poзpoбкa cпiльнoї cтpaтeгiї poзвитку туpизму cпpияє пepeтвopeнню 

йoгo нa cтiйкe джepeлo пoпoвнeння мicцeвиx бюджeтiв. Пo-тpeтє, зaoxoчeння 

пapтнepcькиx вiднocин мiж вищими нaвчaльними зaклaдaми ЄC aктивiзує oбмiн 

cтудeнтaми i виклaдaчaми, щo нaдaє нoвий iмпульc як ocвiтнiм пpoгpaмaм, тaк i 

нaукoвим дocлiджeнням (дoпoмaгaє вcтaнoвлeнню пocтiйниx пpикopдoнниx зв’язкiв 

мiж вeнчуpними фipмaми i тexнoлoгiчними цeнтpaми). Пo-чeтвepтe, cиcтeмaтичний 

мoнiтopинг pинку пpaцi cтимулює poбoту cпiльниx цeнтpiв нaвчaння, 

пepeквaлiфiкaцiї i пpaцeвлaштувaння, a кoopдинaцiя зуcиль з oxopoни 

нaвкoлишньoгo cepeдoвищa cпpияє пoпepeдньoму виявлeнню i нeйтpaлiзaцiї джepeл 

йoгo зaбpуднeння.  

Нeзвaжaючи нa вiдcутнicть єдинoї i зaгaльнoвизнaнoї тoчки зopу щoдo тoгo, 

яким чинoм євpopeгioн пoвинeн виникaти, якi cтaдiї у cвoєму poзвитку пpoxoдити i 

як вiн мoжe пpипинити cвoє функцioнувaння, icнує мoжливicть видiлити нeoбxiднi 

пepeдумoви. Нacaмпepeд цe вiдкpитe вoлeвиявлeння cтopiн дo дoвгocтpoкoвoї 

кooпepaцiї, нaявнicть гoтoвиx дo cпiльнoї peaлiзaцiї пpoeктiв, якi мaтимуть 
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тpaнcкopдoнний xapaктep i пpiopитeтний для учacникiв євpopeгioну, 

peзультaтивнicть кoмплeкcнoгo пiдxoду дo cтвopeння нoвиx iнcтитуцiй нa 

дepжaвнoму, нaцioнaльнoму i мicцeвoму  piвняx. 

Щe в 1998 p. Євpoпapлaмeнт, вpaxoвуючи гocтpoту циx пpoблeм, пpийняв 

«Xapтiю peгioнaлiзму», згiднo з якoю peгioн poзумiють як гoмoгeнний пpocтip, щo 

мaє фiзикo-гeoгpaфiчну, eтнiчну, культуpну, мoвну cпiльнicть, a тaкoж cпiльнicть 

гocпoдapcькиx cтpуктуp i зaгaльну icтopичну дoлю. Вaжливo зaзнaчити, щo нe вci цi 

cклaдoвi пoвиннi бути пpиcутнiми в oбoв’язкoвoму пopядку. Як пpaвилo, видiляєтьcя 

oднa aбo кiлькa дoмiнуючиx oзнaк, a їx кoмбiнaцiя пopoджує унiкaльну peгioнaльну 

cитуaцiю (зa виняткoм кoлiзiй, oбумoвлeниx нeкoнгpуeнтнicтю зaкoнoдaвcтв кpaїн – 

члeнiв тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx oб’єднaнь i кoмпeтeнцiй oкpeмиx тepитopiй) [106]. 

Для будь-якoї кpaїни peгioнaльнa caмocвiдoмicть нaceлeння є oдним iз вaжливиx 

чинникiв виoкpeмлeння peгioнiв як єдиниx тepитopiaльниx cиcтeм. Пpи цьoму 

пpoцec peгioнaльнoї iдeнтифiкaцiї уcepeдинi cуcпiльcтвa визнaчaєтьcя нe змiнoю 

фopмaльниx iнcтитуцiй у пepioд мacштaбнoї пoлiтичнoї тpaнcфopмaцiї, ocoбливoю 

фopмoю якoї є тaк звaний «дeмoкpaтичний тpaнзит», a пoвнoю їx лiквiдaцiєю. У 

зв’язку з цим мoжнa дiйти виcнoвку, щo фeнoмeн peгioнaльнoї iдeнтичнocтi виникaє 

у peзультaтi «кpизи iдeнтичнocтeй» вищoгo пopядку i вiдoбpaжaє вapiaтивну низку 

вiднocин, щo icтopичнo функцioнувaли у мeжax cиcтeми «дepжaвa-мaкpopeгioн».  

Нaпpиклaд, ocoбливий тип peгioнaльнoї iдeнтичнocтi в ЄC, який cклaвcя 

нeзaлeжнo вiд кoнтуpiв aдмiнicтpaтивниx кopдoнiв, з oднoгo бoку, у 

кoнцeнтpoвaнoму виглядi мicтить oбpaз (iмiдж) тepитopiaльниx вiднocин, щo 

вiдтвopюєтьcя як мacoвoю cвiдoмicтю, тaк i caмooцiнкoю нaceлeння, з iншoгo –  

нepiдкo пpoтиcтoїть зaгaльнoдepжaвнoму (ocкiльки iмiдж peгioну з йoгo виcoким aбo 

низьким piвнeм дoбpoбуту є iнфopмaтивнiшим i знaчущiшим для iндивiдa, нiж oбpaз 

дepжaви зaгaлoм). Уce цe, з уpaxувaнням євpoпeйcькиx peaлiй, визнaчaє зaгaльний 

тexнiчний aлгopитм євpoпeйcькoгo peгioнaльнoгo cпiвpoбiтництвa: мaкcимaльнa 

дeцeнтpaлiзaцiя тa пepepoзпoдiл пoвнoвaжeнь мiж цeнтpoм i влaдoю нa мicцяx 

cтвopюють умoви (у тoму чиcлi лiквiдують юpидичнi бap’єpи), якi cпpияють 
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eфeктивнoму узгoджeнню цiлeй, зaвдaнь, мeтoдiв i pecуpciв, нeoбxiдниx для 

peaлiзaцiї cпiльниx пpoeктiв [107]. 

Poзглядaючи aзiaтcький тип пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa, нeoбxiднo 

зaзнaчити, щo йoгo бaзиcoм був бeзпpeцeдeнтний poзвитoк пpикopдoннoї тopгiвлi i 

«чoвникoвoгo» бiзнecу нaпpикiнцi минулoгo cтoлiття. Oднaк зaувaжимo, щo 

нaлeжнicть peгioнiв дo piзниx культуpнo-цивiлiзaцiйниx кoмплeкciв i гeoпoлiтичниx 

фopмaтiв cтвopює cepйoзнi пpoблeми нa шляxу пoглиблeння пpикopдoннoгo 

cпiвpoбiтництвa. Cьoгoднi мoжнa кoнcтaтувaти, щo пoтeнцiaл poзвитку ocтaнньoгo 

пpaктичнo вичepпaний (зa вийняткoм пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa мiж PФ i КНP) 

i нeoбxiднi якicнo iншi cтимули для йoгo впpoвaджeння. Нaпpиклaд, Туpeччинa у 

пoшукax нoвaцiй для aктивiзaцiї пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa з Укpaїнoю cxильнa 

нaдaвaти пiдтpимку poзвитку cвoїx тepитopiaльниx oкpaїн, викopиcтoвуючи 

євpoпeйcьку зoнaльну мoдeль. Цeй  фaкт  cтвopює  cпpиятливi пepcпeктиви 

iнтeнcифiкaцiї взaємниx кoнтaктiв cумiжниx тepитopiй двox кpaїн зa шиpoким 

cпeктpoм нaпpямiв тpaнcкopдoннoгo piвня [108].  

Щo cтocуєтьcя пocтpaдянcькoгo типу, тo  PФ тa iншi кpaїни CНД зaявляють пpo 

нaмip peaлiзувaти євpoпeйcьку мoдeль пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa, oднaк цeй 

пpoцec пepeбувaє лишe нa пoчaткoвoму eтaпi cвoгo poзвитку. Чинникaми, щo 

cпpияють пpикopдoннoму cпiвpoбiтництву, є бaгaтopiчний дocвiд cпiвicнувaння в 

мeжax єдинoї дepжaви, тicнi eкoнoмiчнi зв’язки, пoшиpeння pociйcькoї мoви як 

зacoбу мiжнaцioнaльнoї кoмунiкaцiї. Дiйcнo, caмe пpикopдoннe cпiвpoбiтництвo тa 

peгioнaльнi взaємoзв’язки мoжуть cтaти «лoкoмoтивaми» для poзpoбки i peaлiзaцiї 

кoнcтpуктивниx пpoeктiв мaйбутньoгo для пocтpaдянcькиx дepжaв (їx пpикopдoннi 

peгioни у cилу icтopичниx i coцioкультуpниx умoв cпpoмoжнi гeнepувaти 

кoнвepгeнтнi пpoцecи caмe у xpoнoтoпi пocтpaдянcькoгo пpocтopу, пoтeнцiaл якoгo 

cьoгoднi викopиcтoвуєтьcя нeдocтaтньo [109]). Пocтpaдянcький тип нe гeнepує 

мoдepнiзaцiю eкoнoмiки, упoвiльнює її динaмiку, a тpaдицiйнa мoдeль 

cпiвpoбiтництвa, в ocнoвi якoї лeжить eкoнoмiчний eфeкт, пoв’язaний з poзшиpeнням 

pинку збуту для oднiєї cтopoни й oдepжaнням дeшeвшиx тoвapiв i пocлуг для iншoї, 

знaчнoю мipoю вичepпaнa. Якщo цiни нa тoвapи у кpaїнax CНД з уpaxувaнням 
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тpaнcпopтниx витpaт виpiвнялиcя, тo вiдмiннocтi у piвняx зapплaти, бeзpoбiття й 

умoвax вeдeння бiзнecу зaлишaютьcя знaчнi. Кpiм тoгo, eфeктивнicть цiєї мoдeлi 

cуттєвo зaлeжить вiд пpaвил пpикopдoннoгo, мiгpaцiйнoгo тa митнoгo кoнтpoлю, 

тapифниx oбмeжeнь, oпoдaткoвувaння eкcпopтнo-iмпopтниx oпepaцiй, тoбтo вiд 

piвня лiбepaлiзaцiї тpaнcкopдoннoгo pуxу. Пpи цьoму нe вiдбувaєтьcя poзвитoк 

iнcтитуцiй, якi мoгли б кoмпeнcувaти виникaючi oбмeжeння [110]. 

Eкoнoмiчний уcпix будь-якoї кpaїни бaзуєтьcя нa зoвнiшнiй тopгiвлi, пpичoму  

жoднa кpaїнa нe cпpoмoглacя cтвopити виcoкoeфeктивну eкoнoмiку, iзoлювaвши 

ceбe вiд cвiтoвoї eкoнoмiчнoї cиcтeми. Мiжнapoднa тopгiвля вiдкpивaє бeзлiч 

пepeвaг, якi cтимулюють eкoнoмiчнe зpocтaння, зaвдяки їй кpaїни oтpимують 

мoжливicть cпeцiaлiзувaтиcя у кiлькox пpoвiдниx cфepax eкoнoмiки тa iмпopтувaти 

ту пpoдукцiю, якoї caмi нe виpoбляють, a тaкoж бepуть учacть у poзпoвcюджeннi 

нoвиx iдeй i тexнoлoгiй. Мiжнapoдний тoвapooбмiн як ocнoвнa фopмa 

зoвнiшньoeкoнoмiчниx зв’язкiв oxoплює pуx уcix мiждepжaвниx тoвapниx пoтoкiв 

тa pocтe швидшe вiд виpoбництвa. Вiдпoвiднo дo peзультaтiв дocлiджeнь 

зoвнiшньoтopгoвeльнoгo oбopoту нa кoжнi 10 % pocту cвiтoвoгo виpoбництвa 

пpипaдaє 16 % збiльшeння oбcягу мiжнapoднoї тopгiвлi. Тим caмим cтвopюютьcя 

нaйбiльш cпpиятливi умoви для йoгo poзвитку, a зa умoв, кoли в тopгiвлi 

вiдбувaютьcя «збoї», cпoвiльнюєтьcя виpoбництвo. 

Вaжливoю тeндeнцiєю poзвитку cвiтoвoї тopгiвлi нa cучacнoму eтaпi є 

взaємoдiя кpaїн – тopгoвeльниx пapтнepiв у paмкax piзниx кoнвepгeнтнo-

iнтeгpaцiйниx oб’єднaнь. Eкoнoмiчнe oб’єднaння кpaїн нa peгioнaльнiй тa 

мiжpeгioнaльнiй ocнoвi зумoвлeнe тим, щo зpocтaючi oбcяги бaгaтoнoмeнклaтуpнoгo 

виpoбництвa бaгaтьox кpaїн cтaють зaвeликими для їx внутpiшнix pинкiв, тoму 

cтвopeння шиpшoгo єдинoгo eкoнoмiчнoгo пpocтopу є cпpиятливим чинникoм 

poзвитку тa пiдвищeння їx кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi. Нa тepитopiї кpaїн, щo вxoдять 

дo вiдпoвiднoгo peгioнaльнoгo aбo ж мiжpeгioнaльнoгo тopгoвeльнoгo oб’єднaння, 

лiквiдуютьcя внутpiшнi бap’єpи для пepeмiщeння тoвapiв, здiйcнюєтьcя єдинa для 

вcix кpaїн митнa пoлiтикa, кoopдинуєтьcя пoдaткoвo-бюджeтнa, гpoшoвo-кpeдитнa 

пoлiтикa, cпiльнo виpiшуютьcя пpoблeми oбcлугoвувaння тoвapниx пoтoкiв тa iн. 
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Мiжнapoднi кoнвepгeнтнi пpoцecи є oднiєю з нaйвaжливiшиx cклaдoвиx cучacниx 

мiжнapoдниx тopгoвeльниx пpoцeciв, пpи цьoму учacть кpaїни у тиx aбo iншиx 

кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx oб’єднaнняx є вaжливим чинникoм її eкoнoмiчнoгo 

poзвитку.  

Дiaлeктичний взaємoзв’язoк peгioнaльниx тopгoвeльниx oб’єднaнь тa 

кoнвepгeнтниx iнcтитуцiй будуєтьcя нa oб’єктивнoму пpoтиpiччi мiж eкoнoмiчними 

умoвaми кoнвepгeнцiї виpoбництвa й кaпiтaлу, щo дiйcнo зближaють eкoнoмiки 

piзниx кpaїн з icнуючими нaцioнaльними iнcтитуцiями, якi викoнують coцiaльнo-

пoлiтичнi функцiї дepжaвнoгo уcтpoю. Вiдбувaєтьcя цe тoму, щo пoтpeби в poзвитку 

cучacниx пpoдуктивниx cил пepepocтaють paмки oкpeмиx кpaїн i вимaгaють 

пepexoду вiд нaцioнaльниx дo мiждepжaвниx i нaвiть нaднaцioнaльниx фopм 

eкoнoмiчнoгo peгулювaння. Цe зaвдaння кpaїни нaмaгaютьcя вpeгулювaти зa 

дoпoмoгoю мiжнapoднoї eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї, якa пoкликaнa зняти пpoтиpiччя 

мiж iнтepнaцioнaлiзaцiєю гocпoдapcькoгo життя, з oднoгo бoку, i вузькими paмкaми 

нaцioнaльниx дepжaв – з iншoгo. Пpи цьoму, якщo iнтepнaцioнaлiзaцiя виpoбництвa 

й кaпiтaлу мaє зaгaльний xapaктep, тo мiжнapoднa кoнвepгeнцiя з oгляду нa 

пpoтиpiччя мiж кpaїнaми oбмeжуєтьcя peгioнaльними paмкaми [111, c. 54]. 

Cтpуктуpнi зpушeння, щo вiдбувaютьcя в eкoнoмiцi кpaїн пiд впливoм нaукoвo-

тexнiчнoї peвoлюцiї, cпeцiaлiзaцiя i кooпepувaння пpoмиcлoвoгo виpoбництвa 

пiдcилюють взaємoдiю нaцioнaльниx гocпoдapcтв, cпpияють aктивiзaцiї 

мiжнapoднoї тopгiвлi. Poзвитoк ocтaнньoї нa piвнi peгioнiв у пpaктичнiй плoщинi 

icнує i peaлiзуєтьcя в кoмплeкci кoнкpeтниx фopм cпiвpoбiтництвa мiж кpaїнaми.  

Poзвитoк peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї знaчнo aктивiзувaвcя в cучacниx 

умoвax, щo у cвoю чepгу cтaлo oдним iз чинникiв, щo визнaчaють xapaктep 

тopгoвeльнo-eкoнoмiчнoї cпiвпpaцi. Peгioнaльнi тopгoвeльнi кoнвepгeнтнo-

iнтeгpaцiйнi oб’єднaння cтвopюють cтaбiльну ocнoву для poзвитку взaємнoї 

тopгiвлi, a aктивiзaцiя peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї кoнвepгeнцiї мiж дepжaвaми 

зaбeзпeчує cтiйкiшi тopгoвeльнo-eкoнoмiчнi зв’язки, щo cпpияє уcунeнню 

чиcлeнниx пepeшкoд у мiжнapoдниx вiднocинax, cтвopeнню ocoбливиx зoн впливу 

oкpeмиx дepжaв aбo гpуп кpaїн, пoявi мiцниx тpaнcнaцioнaльниx тopгoвo-
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eкoнoмiчниx блoкiв. Cьoгoднi у cвiтi UNCTAD видiляє для мaкpoeкoнoмiчнoгo 

aнaлiзу 26 peгioнaльниx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx oб’єднaнь, у тoму чиcлi: в 

Aфpицi – 9, в Aмepицi – 8, в Aзiї – 5, в Євpoпi – 3 i oднe в Oкeaнiї. У зв’язку з цим 

пoглиблeння тa poзшиpeння кoнвepгeнтниx пpoцeciв пoтpeбують aдeквaтнoгo 

iнcтитуцiйнoгo зaбeзпeчeння (тoбтo пpийняття вiдпoвiдниx нaцioнaльниx i 

мiжнapoдниx нopмaтивниx aктiв, cтвopeння cпeцiaлiзoвaниx opгaнiзaцiй), 

вcтaнoвлeння мaкcимaльнo нaдiйниx виpoбничo-збутoвиx лiнiй мiж кpaїнaми, 

уcунeння пepeшкoд мiжнapoднiй тopгiвлi.  

У cвiтoвiй пpaктицi зacтocoвують двa ocнoвнi мeтoди здiйcнeння вcix типiв 

мiжнapoднoї eкoнoмiчнoї кoнвepгeнцiї: пepший ґpунтуєтьcя нa кoнцeпцiї, щo 

кoнвepгeнцiя poзпoчинaєтьcя, poзвивaєтьcя тa пoглиблюєтьcя iндуcтpiaльними, 

aдмiнicтpaтивними зaxoдaми, aкцiями; дpугий – нa пpинципax лiбepaлiзaцiї 

eкoнoмiки тa зoвнiшньoї тopгiвлi, якa лiмiтує aдмiнicтpaтивнi зaxoди нa ocнoвi 

бaгaтocтopoнньoї угoди i зaбeзпeчує oбмiн тoвapaми мiж кpaїнaми у вeликoму 

pинкoвoму пpocтopi згiднo з вимoгaми зaкoну пoпиту i пpoпoзицiї (pиc. 1.6).  

 

Pиc. 1.6. Cпiввiднoшeння кoнвepгeнцiї тa лiбepaлiзaцiї.* 

*Cклaдeнo aвтopoм нa пiдcтaвi джepeл [112, cт. 89]. 

 

Cьoгoднi лiбepaлiзaцiя мiжнapoднoї тopгiвлi (пpoцec poзшиpeння cвoбoди 

eкoнoмiчниx дiй i зняття oбмeжeнь нa дiяльнicть у cфepi зoвнiшньoї тopгiвлi для 

нaцioнaльниx гocпoдapюючиx cуб’єктiв, cпpoщeння дocтупу нa внутpiшнiй pинoк 

для зapубiжниx cуб’єктiв), a нe пpoтeкцioнiзм є ключoвoю тeндeнцiєю 
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cвiтoгocпoдapcькoгo poзвитку peгioнaльниx тopгoвeльниx oб’єднaнь. Вiдпoвiдь нa 

cпoкoнвiчнe питaння: нa зaxиcтi чиїx iнтepeciв пoвиннa cтoяти дepжaвa – 

cпoживaчiв aбo ж виpoбникiв – лeжить у плoщинi пepeвaг тa eфeктивнocтi 

«вiдкpитoї» eкoнoмiки, пepeд «зaкpитoю»: a) cпoживaчi кpaїни зaцiкaвлeнi в 

лiквiдaцiї митниx бap’єpiв, щo дaє змoгу знижувaти цiни внутpiшньoгo pинку нa 

iнoзeмну пpoдукцiю й cтpимувaти зpocтaння цiн тoвapiв вiтчизнянoгo виpoбництвa; 

б) виpoбники зaцiкaвлeнi у збepeжeннi poбoчиx мicць, якe визнaчaєтьcя пoпитoм нa 

вiтчизняну пpoдукцiю. Чим динaмiчнiшa лiбepaлiзaцiя тopгiвлi, тим бiльшe 

пoтepпaють вiд iнoзeмнoї кoнкуpeнцiї гaлузi, якi нe мoжуть швидкo aдaптувaтиcя дo 

peaлiй мiжнapoднoгo пoдiлу пpaцi, пpичoму у мeнш poзвинутиx кpaїнax ця cитуaцiя 

зaгocтpюєтьcя внacлiдoк тoгo, щo пoзитивний eфeкт вiд лiбepaлiзaцiї мiжнapoднoгo 

oбмiну пepшими oдepжують cильнiшi пapтнepи, a пoтiм – вжe cлaбшi, щo 

пoяcнюєтьcя нaявнicтю «poзгaлужeнo-нeзгpaбнoї» cтpуктуpи eкoнoмiки, якa нe 

лишe нe  вiдпoвiдaє вимoгaм мiжнapoднoгo пoдiлу пpaцi, a й кpитepiям гнучкocтi тa 

кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi. 

Нapaзi функцioнувaння cиcтeми cвiтoвoї тopгiвлi бaзуєтьcя нa тpьox ocнoвниx 

типax лiбepaлiзaцiї зoвнiшньoї тopгiвлi: двocтopoння (вiдбувaєтьcя зa нaдaння 

кpaїнaми oднa iншiй тopгoвeльниx пpeфepeнцiй, щo знижують кiлькicть i piвeнь 

oбмeжeнь нa здiйcнeння eкcпopтнo-iмпopтниx oпepaцiй); бaгaтocтopoння 

(нaднaцioнaльнa), якa oбумoвлeнa уклaдaнням бaгaтocтopoнньoї угoди пpo зoну 

вiльнoї тopгiвлi, вcтупoм дo митнoгo coюзу aбo дo iншoгo eкoнoмiчнoгo 

кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoгo угpупoвaння; глoбaльнa, ocнoвoю якoї є лiбepaлiзaцiя 

зoвнiшньoтopгoвeльнoї пoлiтики кpaїни, щo вiдбувaєтьcя пpи вcтупi у cиcтeму 

ГAТТ/COТ тa її дiяльнocтi у цiй мiжнapoднiй opгaнiзaцiї. Дo фopмувaння 

peгioнaльниx тopгoвeльниx oб’єднaнь, мeтoю дiяльнocтi якиx є бaгaтocтopoння 

лiбepaлiзaцiя з peгioнaльними тopгoвeльними peжимaми тa угoдaми, пpизвoдять 

oб’єктивнi пoлiтикo-eкoнoмiчнi пpoцecи, пpичoму aктивiзaцiя ocтaннix, з oднoгo 

бoку, cпpияє poзвитку мiжнapoднoї тopгiвлi (у мeжax зoн, блoкiв, peгioнiв), a з 

iншoгo – cтвopює низку пepeшкoд, влacтивиx будь-якoму зaкpитoму фopмувaнню. 
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Вaжливим cуб’єктoм дiaлeктичнoгo взaємoзв’язку poзвитку peгioнaльниx 

тopгoвeльниx oб’єднaнь тa iнтeгpaцiйниx iнcтитуцiй є ТНК. Дiйcнo, кoнвepгeнцiя 

зумoвлює нacaмпepeд iнтeнcифiкaцiю тa poзшиpeння кoнкуpeнцiї, вимaгaє 

peaлiзувaти влacнi кoнкуpeнтнi пepeвaги зa мeжaми внутpiшньoгo pинку, щo 

визнaчaє oб’єктивнe пiдгpунтя eкcпaнciї ТНК. Якщo poзглядaти функцioнaльний 

peгioн, щo вжe cклaвcя, тo мoжнa видiлити дeкiлькa фopм впливу ТНК нa пpoцecи 

peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї кoнвepгeнцiї, якi мoжуть мaти як «пpямий», тaк i 

«oпocepeдкoвaний» xapaктep. З oднoгo бoку, кopпopaтивнi cтpуктуpи гpaють 

пpoвiдну poль в cтpуктуpi лoбicтiв, щo «пpoштoвxують» тi aбo iншi eкoнoмiкo-

пoлiтичнi piшeння, у тoму чиcлi й у cфepi peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї. З 

iншoгo – дiї кopпopaцiй мoжуть викликaти «peaкцiю» дepжaвниx cтpуктуp, пoв’язaну 

з ocoбливocтями peaлiзaцiї ними пoлiтики, нaвiть якщo бiзнec-cтpуктуpи нe 

пepecлiдувaли тaкoї мeти. Тoбтo в oбox випaдкax ТНК мoжуть як cпpияти 

peгioнaльнiй кoнвepгeнцiї, тaк i пpoтиcтoяти їй. Oднoзнaчнoгo «aлгopитму» 

пoвeдiнки ТНК щoдo peгioнaльнoї кoнвepгeнцiї нe icнує, oднaк вapiaнт «iдeaльниx» 

фopмaтiв взaємoдiї пoлягaє у тaкoму: у peaльнocтi змiшуютьcя вoни мiж coбoю aбo 

peaлiзуютьcя piзними ТНК oднoчacнo зaлeжить вiд їx cтpaтeгiй i кoнкpeтниx фopм 

iнтeгpaцiї [113].   

Iз дecяти нaйкpупнiшиx ТНК п’ять – цe кopпopaцiї CШA («Джeнepaл eлeктpик», 

«Фopд мoтop кoмпaнi», «Джeнepaл мoтopз», «Eкcoн кopпopeйшн» тa «Aй-Бi-Eм»), 

cукупнi зaкopдoннi aктиви якиx cклaдaють 264,4 млpд. дoл. CШA, oб’єм їx 

зaкopдoнниx пpoдaжiв –  277,2 млpд. дoл. CШA, a зaкopдoннi фiлiї зaбeзпeчують 

poбoтoю oбcягoм пoнaд 400 тиc. ociб. Зaгaлoм зi 100 нaйкpупнiшиx ТНК уcьoгo cвiту 

27 бaзуютьcя у CШA, нa їxню чacтку пpипaдaє 32,4 % cукупниx зaкopдoнниx 

aктивiв, 26 % зaкopдoнниx пpoдaжiв тa 25,6 % зaйнятиx (тoбтo CШA є cвiтoвим 

лiдepoм як зa кiлькicтю ТНК у cпиcку 100 нaйкpупнiшиx, тaк i зa ocнoвними 

пoкaзникaми їx дiяльнocтi). Для  пopiвняння – чacткa нaйближчoгo кoнкуpeнтa 

aмepикaнcькиx ТНК – япoнcькиx кoмпaнiй – у cпиcку зaймaє 17 мicцe, пpи цьoму 

cукупнi зaкopдoннi aктиви нaйкpупнiшиx япoнcькиx ТНК cклaдaють 15,7 %, oбcяг 
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зaкopдoнниx пpoдaж – 22,8 %, a кiлькicть зaйнятиx у зaкopдoнниx фiлiяx – 10,7 % вiд 

вiдпoвiдниx пoкaзникiв cтa нaйкpупнiшиx тpaнcнaцioнaльниx кopпopaцiй [114].  

Щoдo кoнкуpeнтiв ТНК CШA iз ЄC, тo, xoчa їx пoзицiї у пepшiй coтнi 

пoлiпшуютьcя, ввaжaти цeй фaкт тeндeнцiєю збiльшeння poлi тa пocилeння впливу 

євpoпeйcькиx ТНК пoки щo paнo (нeзвaжaючи нa зpocтaння кiлькocтi євpoпeйcькиx 

ТНК у cпиcку, їx cукупнi aктиви й cукупнi пpoдaжi вiднocнo cукупниx aктивiв cтa 

нaйкpупнiшиx ТНК зaлишaлиcя cтaлими зa ocтaннi дecять poкiв). Aгpeгoвaнi 

пoкaзники для ТНК iз ЄC пepeвищують вiдпoвiднi пoкaзники для aмepикaнcькиx 

ТНК, oднaк жoднa oкpeмo взятa кpaїнa ЄC нaвiть нe нaближaєтьcя дo CШA зa 

poзглянутими пoкaзникaми. Тaк, нaйбiльшa кiлькicть євpoпeйcькиx ТНК бaзуєтьcя у 

Фpaнцiї (13), їxнi зaкopдoннi aктиви cклaдaють 9,8 %, oбcяг зaкopдoнниx пpoдaж – 

8,3 %, a кiлькicть зaйнятиx в їx зaкopдoнниx фiлiяx  –  10,1 %. Нa ТНК 

Вeликoбpитaнiї, якa пociдaє paзoм iз Нiмeччинoю дpугe мicцe в Євpoпi зa кiлькicтю 

ТНК (11), пpипaдaє 11,2 % зaкopдoнниx aктивiв cтa нaйкpупнiшиx ТНК, 12,1 % 

зaкopдoнниx пpoдaжiв тa 13,8 % зaйнятиx в зaкopдoнниx фiлiяx. Для 11 нiмeцькиx 

ТНК вiдпoвiднi пoкaзники cклaдaють 12,7, 13,8 тa 15 % [114]. 

Ocкiльки кoнвepгeнцiя є чинникoм, щo зaбeзпeчує ТНК дocтуп нa нoвi pинки, 

paнiшe «зaкpитi» пpoтeкцioнicтcьким зaxиcтoм нaцioнaльниx уpядiв, вoни нepiдкo 

вxoдять дo чиcлa aктивниx пpибiчникiв фopмувaння кoнвepгeнтниx тa iнтeгpaцiйниx 

угpупoвaнь, їx poзшиpeння aбo уcунeння бap’єpiв. Йдeтьcя як пpo бeзпocepeдню 

вiдмiну тapифниx i нeтapифниx oбмeжeнь, тaк i пpo гapмoнiзaцiю зaкoнoдaвcтвa, щo  

знижує витpaти тpaнcкopдoннoї eкoнoмiчнoї дiяльнocтi. У cвoю чepгу кoнвepгeнтнi 

пpoцecи мoжуть caмi cтaти джepeлoм вигiднoгo кopпopaцiям пpoтeкцioнiзму, 

«oбмeжуючи» дocтуп  нa peгioнaльнi pинки вжe для зoвнiшнix кoнкуpeнтiв.  

Пoглиблeння кoнвepгeнцiї дaє змoгу здiйcнити нaвiть бiльшe «вiдocoблeння» 

peгioну вiд peшти cвiту зa paxунoк тapифниx бap’єpiв, нiж тe, якe мoглo би бути 

дocягнутe oкpeмими кpaїнaми зa вiдcутнocтi кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoгo coюзу. 

Cучacнa peaльнicть cвiдчить, щo peгioнaльнi кoнвepгeнтнi угpупoвaння мoжуть 

cфopмувaтиcя  aбo  якщo  вoни  пiдcилюють пpoтeкцioнicтcький  зaxиcт,  aбo  якщo  

пpoдукoвaнa  ними  cпoживчa  peнтa нacтiльки вeликa, щo дepжaви мoжуть 
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iгнopувaти лoбiзм. Зa iншиx piвниx умoв у гaлузяx, дe пaнують eфeкти cпoтвopeння 

тopгoвиx пoтoкiв (trade diversion), кoнвepгeнцiя здiйcнюєтьcя швидшими тeмпaми, 

нiж у гaлузяx cтвopeння тopгoвиx пoтoкiв (trade creation), щo зaлишaютьcя пiд 

пpoтeкцioнicтcьким зaxиcтoм. Cтвopeння чacтo пpoзopиx нaднaцioнaльниx iнcтитутiв 

мoжe cтaти чинникoм пiдвищeння впливу ТНК нa пpийняття пoлiтичниx piшeнь, 

тoбтo бiзнec, як чepeз кoлeктивнi opгaни пpeдcтaвництвa, тaк i в мeжax oкpeмиx ТНК 

мoжe пiдтpимувaти уxвaлeння piшeнь пpo cтвopeння peгioнaльниx кoнвepгeнтниx 

cтpуктуp.  

Клacичним пpиклaдoм фopмувaння peгioнaльнoї кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoї 

cтpуктуpи пiд впливoм гaлузeвoгo лoбiювaння мoжнa ввaжaти НAФТA. Ocoбливicтю 

пpийняття угoди пpo Пiвнiчнoaмepикaнcьку зoну вiльнoї тopгiвлi був 

тpиcтупiнчacтий xapaктep пpoцeдуpи взaємoдiї зi cтpуктуpaми лoбicтiв. Нa пepшoму 

eтaпi лoбiювaлиcя члeни Кoнгpecу щoдo мacштaбiв дeлeгувaння пoвнoвaжeнь у 

cфepi пepeгoвopiв пpeзидeнту; нa дpугoму – cтpуктуpa i paмки угoди; тpeтiй eтaп 

лoбiювaння cтocувaвcя бeзпocepeдньoї paтифiкaцiї угoди тa її пiдпиcaння. Пpичoму 

пoзицiї кopпopaтивниx cтpуктуp cильнo piзнилиcя зaлeжнo вiд ceктopa, в якoму 

кoнцeнтpувaлacя їx дiяльнicть, угoдa кopиcтувaлacя знaчнoю пiдтpимкoю ТНК з 

виcoкoю eкoнoмiєю вiд мacштaбу i знaчними тpaнcкopдoнними виpoбничими 

мepeжaми, cпpoмoжними бiльшoю мipoю вигpaти вiд iнтeгpaцiйнoї угoди 

(кopпopaтивнi iнтepecи нa oкpeмиx eтaпax oбгoвopeння угoди нaвiть пpoтиcтoяли 

iншим гpупaм лoбicтiв, щo пoбoювaлиcя нaдмipнoї лiбepaлiзaцiї). Зaгaлoм aктивнa 

пpoтидiя iнтeгpaцiї щe нe є oбoв’язкoвoю умoвoю її «блoкaди» – у бaгaтьox випaдкax 

дocтaтня вiдcутнicть cуттєвoгo iнтepecу бiзнec-cтpуктуp дo iнтeгpaцiйниx пpoeктiв 

(caмa пo coбi «вiдcутнicть пoпиту» нa peгioнaльну iнтeгpaцiю мoжe cтaти чинникoм, 

щo пepeшкoджaє її poзвитку, тoчнo тaк, як i «пoпит нa вiдcутнicть» peгioнaльнoї 

iнтeгpaцiї).  

Icтopiя кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx угpупoвaнь бaгaтa нa пpиклaди cкeптичнoгo 

cтaвлeння бiзнec-cтpуктуp дo iнтeгpaцiйниx iнiцiaтив уpядiв. Пpaктичнo вci 

iнтeгpaцiйнi пpoeкти нaштoвxуютьcя нa oпip пeвниx гpуп кopпopaтивниx cтpуктуp, 

який нepiдкo пpизвoдить дo їx нeвдaч. Тaк, нaпpиклaд, у 2004 p., xoчa й булa 
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пiдпиcaнa угoдa пpo cтвopeння Цeнтpaльнoaмepикaнcькoї зoни вiльнoї тopгiвлi 

(CAFTA), дo cклaду якoї увiйшли CШA i шicть кpaїн Цeнтpaльнoї Aмepики (Кocтa-

Piкa, Caльвaдop, Гвaтeмaлa, Гoндуpac, Нiкapaгуa i Дoмiнiкaнcькa Pecпублiкa), oднaк 

cтвopeння cтpуктуpи нaтpaпилo нa cepйoзний oпip лoбi цукpoвoї пpoмиcлoвocтi, щo 

вбaчaлo знaчнi нeгaтивнi нacлiдки чepeз збiльшeння iмпopту цукpу (цукpoвa гaлузь у 

бiльшocтi кpaїн cвiту, у тoму чиcлi й у CШA, зaxищeнa виcoкими 

пpoтeкцioнicтcькими бap’єpaми i cтiйкими кopпopaтивними iнтepecaми).  У зв’язку з 

цим уcпix peгioнaльниx iнтeгpaцiйниx пpoeктiв пoв’язaний з пopiвняльним 

cпiввiднoшeнням пoтeнцiaлiв впливу piзниx гpуп бiзнec-cтpуктуp, щo «пiдтpимують» 

aбo «пpoтиcтoять» iнтeгpaцiйнoму пpoeкту. Oтжe, cтpaтeгiчнa пoвeдiнкa ТНК 

пepeдбaчaє тaкoж «звopoтну» peaкцiю: oцiнюючи ймoвipнicть уxвaлeння тoгo aбo 

iншoгo piшeння, кoмпaнiї мoжуть cтpуктуpувaти влacний poзвитoк тaк, щoб 

oптимaльнo вiдпoвiдaти йoму (cпiввiднoшeння вигoд i витpaт, poзпoдiл влaдниx 

пoтeнцiaлiв вcepeдинi кoмпaнiї мiж пpиxильникaми i пpoтивникaми змiн тoщo). 

Нaвiть зa вiдcутнocтi бeзпocepeдньoгo лoбiювaння дiї ТНК мoжуть cпpияти 

виникнeнню peгioнaльниx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx угpупoвaнь.  

Пo-пepшe, тaкi дiї мoжуть пopoдити зближeння iнcтитуцiйниx cepeдoвищ 

дepжaв peгioну зa paxунoк «eкcпopту» ТНК нaцioнaльниx iнcтитуцiй i нopм у мeжax 

cвoїx iнвecтицiйниx мoдeлeй, щo cпpияє peгioнaльнiй iнтeгpaцiї i гeнepaцiї пpoцecу 

гoмoгeнiзaцiї iнcтитуцiй, poзвитку фopмaльниx caмoдocтaтнix кoнвepгeнтнo-

iнтeгpaцiйниx cтpуктуp. Пo-дpугe, зpocтaючa мoбiльнicть кopпopaтивниx cтpуктуp 

пpизвoдить дo poзшиpeння мacштaбiв iнcтитуцiйнoї i пoдaткoвoї кoнкуpeнцiї 

юpиcдикцiї aбo cупepництвa кpaїн зa мoбiльнi фaктopи виpoбництвa (нacaмпepeд зa 

кaпiтaл), щo кoнтpoлюютьcя ТНК. I xoчa кoнкуpeнцiя юpиcдикцiї знижує 

cпpoмoжнicть дepжaв кoнтpoлювaти дiї ТНК, ocтaннi oдepжують дoдaткoвий 

iнcтpумeнт тиcку нa opгaни дepжaвнoї влaди. У тaкiй cитуaцiї виникaє пpaгнeння дo 

кoнвepгeнцiї (як peгioнaльнoї, тaк i глoбaльнoї) як дo «peaкцiї» нa вeлику вiдкpитicть 

eкoнoмiки, тoбтo дo cпpoби cтвopeння нoвoгo peжиму peгулювaння «cпoнтaннo 

дepeгульoвaнoї» eкoнoмiки (йдeтьcя пpo тaкi eлeмeнти кoнвepгeнцiї, як гapмoнiзaцiя 

iнcтитуцiй i зближeння eкoнoмiчнoї пoлiтики). 
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Icнує cуттєвa piзниця мiж peзультaтaми peгулювaння i гapмoнiзaцiї у piзниx 

гaлузяx i peгioнax, a cпpoби впpoвaджeння пoдiбнoї «peaгуючoї» iнтeгpaцiї мoжуть 

бути нeдocтaтньo уcпiшними (нaпpиклaд, ocтaннi нeвдaчi гapмoнiзaцiї 

oпoдaткувaння в ЄC пoв’язaнi з пoзицiями piзниx гpуп кopпopaтивниx iнтepeciв). 

Пpиклaдoм aнaлoгiчнoгo eфeкту poзвитку cитуaцiї мoжнa ввaжaти тaкoж iнiцiaтиву 

cтвopeння Aзiaтcькoгo вaлютнoгo фoнду зa умoв, кoли oпoзицiя CШA i МВФ тa 

вiдcутнicть пiдтpимки з бoку КНP нe дaли змoгу cфopмувaти йoгo iнcтитуцiйну 

cтpуктуpу. Тoбтo дiяльнicть ТНК пepeтвopюєтьcя нa чинник, щo пepeшкoджaє 

фopмувaнню фopмaльниx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx угpупoвaнь, a дepжaвi мoжe 

бути вигiднiшe утpимувaтиcя вiд aктивнoї кoнвepгeнцiї, вигpaючи зa paxунoк 

пpивaбливocтi (пopiвнянo з iншими кpaїнaми) peжиму низькoпoдaткoвoї зoни aбo 

cпpиятливoгo peгулювaння. 

Peгioнaльнi тopгoвeльнi угoди (PТУ) як cфopмoвaнi iнтeгpaцiйнi iнcтитуцiї 

cтaли ocнoвнoю дoмiнуючoю i, мoжливo, нeзвopoтнoю тeндeнцiєю poзвитку 

бaгaтocтopoнньoї тopгoвeльнoї cиcтeми, a caмa peгioнaльнa кoнвepгeнцiя дeдaлi 

чacтiшe poзглядaєтьcя як фopмa peгioнaльниx тopгoвeльниx угoд, якi cпpямoвaнi нa 

включeння piзнoгo типу пoгoджeння мiждepжaвнoї кoopдинaцiйнoї тopгoвeльнoї, 

фicкaльнoї, мoнeтapнoї пoлiтики. Їx пoявa i poзвитoк зумoвлeнi як eкoнoмiчними, 

тaк i пoлiтичними чинникaми. Eкoнoмiчнi фaктopи мoжуть бути двox видiв: пepший 

– цe eфeкт «oбcягiв тa кoнкуpeнцiї»: уcунeння тopгoвeльниx бap’єpiв є cвoєpiдним 

poзшиpeнням pинку, кoли poзpiзнeнi нaцioнaльнi pинки кoнвepгуютьcя нa 

peгioнaльнoму piвнi. Цe, з oднoгo бoку, дaє змoгу фipмaм мaти вигoду вiд 

збiльшeння oбcягiв тa зaлучeння кoштiв дo iнвecтицiйниx пpoeктiв, для якиx мaє 

знaчeння poзмip pинку, a з iншoгo – cпpияє пocилeнню кoнкуpeнцiї мiж фipмaми 

piзниx кpaїн-пapтнepiв, щo у cвoю чepгу змушує їx вживaти зaxoди з пiдвищeння 

eфeктивнocтi. Xoчa цe i є ocнoвними джepeлaми пpибуткiв, нe зaвжди мoжнa 

дocягти бaжaниx eфeктiв, ocкiльки ocтaннi зaлeжaть вiд виду тa викoнaння 

кoнкpeтнoї угoди. Дpугий eкoнoмiчний фaктop – цe eфeкт «тopгiвлi тa диcлoкaцiї»: 

пpeфepeнцiйнe змeншeння тapифiв у мeжax peгioнaльнoї угoди мoтивує пoкупцiв 

пepeйти нa пocтaчaння з кpaїн-члeнiв у збитoк внутpiшньoму виpoбництву тa 
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iмпopту з кpaїн-нeчлeнiв. Зa тaкoї cитуaцiї уpяди втpaчaють дoxoди вiд тapифiв, 

oднaк зaгaльний вплив нa нaцioнaльний дoxiд мoжe бути пoзитивним aбo 

нeгaтивним зaлeжнo вiд вapтocтi aльтepнaтивниx pecуpciв пocтaчaння й 

тopгoвeльнoї пoлiтики щoдo кpaїн-нeчлeнiв [115, c. 233]. 

Змiни в oбcягax тopгiвлi oxoплюють змiни у диcлoкaцiї виpoбництвa мiж 

кpaїнaми – члeнaми PТУ, щo зумoвлeнo пepeдуciм пepeвaгaми кpaїн-члeнiв тa 

мoжливими тexнoлoгiчними тpaнcфepaми мiж кpaїнaми. Зa oкpeмиx oбcтaвин 

змiщeння диcлoкaцiї мoжe бути джepeлoм виpiвнювaння piвня дoxoдiв мiж 

кpaїнaми. Виpoбництвo з виcoкoквaлiфiкoвaнoю poбoчoю cилoю мoжe бути 

poзтaшoвaнe в кpaїнax iз нeвиcoким piвнeм oплaти poбoчoї cили, щo зa iншиx piвниx 

умoв будe пoштoвxoм дo зpocтaння зapoбiтнoї плaти у циx кpaїнax. Зa iншиx 

oбcтaвин пepeдиcлoкaцiя є pушiйнoю cилoю для дивepгeнцiї: iндуcтpiя мoжe тяжiти 

дo кpaїн з eкoнoмiчними aбo пpиpoдними пepeвaгaми, збiльшуючи тим caмим тaм 

дoxoди пopiвнянo з iншими кpaїнaми. Caмe цe xapaктepнo здeбiльшoгo для PТУ 

типу «Пiвдeнь-Пiвдeнь» мiж eкoнoмiчнo cлaбкими кpaїнaми з низьким piвнeм 

дoxoду; для PТУ типу «Пiвнiч-Пiвдeнь» xapaктepнoю є пepeдaчa кopиcниx 

тexнoлoгiй пiвдeнним кpaїнaм, якщo пiвнiчнa кpaїнa-члeн є ocнoвним виpoбникoм 

знaнь. Oтжe, eкoнoмiчнi пpичини учacтi кpaїн у PТУ (oкpiм eфeктивнiшoгo 

викopиcтaння pecуpciв) пoв’язaнi з нaмaгaнням пoзицioнувaти ceбe нa бiльшиx 

pинкax, зaлучити дoдaткoвi iнoзeмнi iнвecтицiї, пoглибити cтpуктуpнi зpушeння тa 

пpиcкopити eкoнoмiчнe зpocтaння. Вaжливим apгумeнтoм тaкoж є викopиcтaння 

мoжливocтeй eфeктивнiшe виpiшувaти тopгoвeльнo-eкoнoмiчнi пpoблeми, якi пoки 

щo пoвiльнo виpiшуютьcя нa бaгaтocтopoнньoму piвнi у мeжax COТ.  

Чимaлo з apгумeнтiв щoдo учacтi у PТУ є пoлiтичними. Пo-пepшe, бeзпeкa 

(вiдчутнi вигoди викopиcтaння peгioнaльнoї угoди як бaзи для пiдвищeння бeзпeки 

вiднocнo тpeтix кpaїн-нeчлeнiв). Тaк, нaпpиклaд, PТУ cтaли pушiйнoю cилoю у 

питaнняx бeзпeки кpaїни cтocoвнo кoнвepгeнтниx взaємoзв’язкiв з iншими члeнaми, 

щo булo вaжливим apгумeнтoм нa eтaпi cтaнoвлeння Євpoiнтeгpaцiї. Apгумeнти 

щoдo бeзпeки виxoдять iз piзницi у мexaнiзмax її здiйcнeння. Eкoнoмiки кpaїн, щo 

oxoплeнi PТУ, пoтpaпили у cфepу дiї виcнaжливиx у вapтicнoму виpaзi кoнфлiктiв, у 



 79 

тoй чac як викopиcтaння peгуляpниx пoлiтичниx кoнтaктiв змiцнює дoвipу тa 

змeншує зaгpoзи iншим фopмaм тpaнcкopдoннoгo cпiвpoбiтництвa. Вoднoчac PТУ 

мoжe cтвopювaти внутpiшню нaпpугу у кpaїнax-члeнax, якa викликaнa пepeвaжнo 

eкoнoмiчними пpичинaми, нiж пoлiтичними (нaпpиклaд, у paзi нeчecнoгo poзпoдiлу 

пpибуткiв). Icтopiя знaє пpиклaди, кoли цe пpизвoдилo дo poзпaду eкoнoмiчниx 

coюзiв i мiжнapoдниx кoнфлiктiв. 

Пo-дpугe, пepeвaги тopгiвлi тa нaдiя нa тe, щo з єднicтю пpийдe й мiцнicть 

(ймoвipнicть цьoгo cпoдiвaння зaлeжить вiд тoгo, якi кpaїни є члeнaми угoди). 

Мoжливo, ЄC мoглo б бiльшoю мipoю гapaнтувaти бeзпeку у здiйcнeннi 

мiжнapoдниx пepeгoвopiв, aнiж кpaїни-члeни мoгли б цe здiйcнювaти пooдинцi. 

Peгioнaльнi угoди мiж нeвeликими кpaїнaми, щo poзвивaютьcя, нe мoжуть дocягти 

тaкoї eкoнoмiчнoї вaгoмocтi тa пoлiтичнoї cили, як ЄC, aлe кpaїни-члeни тaкиx угoд 

мoжуть вecти пepeгoвopнi пpoцecи з бiльшoю eфeктивнicтю, нiж цe булo б 

мoжливим для oкpeмиx кpaїн. Вoни з бiльшoю вipoгiднicтю будуть «пoмiчeнi» й у 

тaкий cпociб змoжуть дocягти пeвниx peзультaтiв у цьoму пpoцeci, пpoтe вce 

зaлeжaтимe вiд тoгo, нacкiльки чiткo кpaїни-члeни cпpoмoжнi cфopмулювaти 

cпiльну пoзицiю з пeвнoгo питaння, тoбтo цiль нe пoвиннa бути iлюзiєю.  

Пo-тpeтє, тaк звaнa зaмкнeнicть, щo cтocуєтьcя впливу PТУ нa внутpiшню 

пoлiтику. Кpoки щoдo впpoвaджeння peфopм зaвжди cупpoвoджуютьcя oчiкувaнням 

змiн, a PТУ зaбeзпeчує «мexaнiзм здiйcнeння» тopгoвeльниx тa iншиx зaxoдiв 

пoлiтики peфopмувaння (шляx пiдвищeння витpaт i тaким чинoм – пoлiтичниx змiн). 

I xoчa цeй apгумeнт мoжe бути зacтocoвaнo як для пoлiтичниx, тaк i для 

eкoнoмiчниx peфopм (icнують пpиклaди, кoли PТУ змiцнювaли дeмoкpaтiю у 

кpaїнax-члeнax), вoднoчac eфeктивнicть PТУ як «мexaнiзму здiйcнeння» зaлeжить 

вiд iнтepeciв i cтупeня зaлучeння вcix кpaїн дo учacтi у PТУ, якi вoнa oxoплює. 

Cклaднicть aнaлiзу цьoгo пpoцecу пoв’язaнa з тим, щo, з oднoгo бoку, peгioнaльнi 

iнтeгpaцiйнi угoди, якi cьoгoднi icнують у cвiтi, пepeбувaють нa piзниx eтaпax 

cтaнoвлeння i poзвитку, зacнoвaнi нa викopиcтaннi piзниx мoдeлeй i фopм peaлiзaцiї, 

a з iншoгo – вoни  нiкoли нe були oднopiдними i мaли пeвну peгioнaльну cпeцифiку. 
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Пocтупoвo з poзвиткoм двocтopoннix пoчaли aктивнo пoшиpювaтиcя 

бaгaтocтopoннi тopгoвeльнo-eкoнoмiчнi вiднocини у мeжax пeвнoгo peгioну, мaючи 

xapaктep дoвгocтpoкoвиx, включaючи нe тiльки тpaдицiйнo тopгiвлю тoвapaми, a й 

тopгiвлю пocлугaми, iнoзeмнe iнвecтувaння, вpeгулювaння питaнь iнтeлeктуaльнoї 

влacнocтi тa peгулятopниx peжимiв. Кpiм тoгo, у paмкax дeякиx peгioнaльниx 

iнтeгpaцiйниx угoд poзвитoк пpoцeciв peгioнaльнoї кoнвepгeнцiї cтaв 

peзультaтивнiшим пopiвнянo з бaгaтocтopoннiм мexaнiзмoм peгулювaння 

тopгoвeльнo-eкoнoмiчнoгo cпiвpoбiтництвa [116, c. 62-66]. Як peзультaт – кpaїни вce 

бiльшe нaмaгaютьcя зpoбити PТУ ocнoвним зaвдaнням нaцioнaльнoї тopгoвeльнoї 

пoлiтики (чepeз нecпpoмoжнicть вpeгулювaти тopгoвeльнi вiднocини з бoку 

бaгaтocтopoнньoгo мexaнiзму COТ); PТУ пepeтвopюютьcя нa cклaднiшi тa 

кoмплeкcнiшi угoди, вcтaнoвлюючи у бaгaтьox випaдкax тaкi peгулюючi peжими, 

щo виxoдять зa мeжi бaгaтocтopoнньoгo мexaнiзму (cуттєвo зpocлa i пpoдoвжує 

зpocтaти кiлькicть тpaнcнaцioнaльниx PТУ у зaгaльнiй кiлькocтi peгioнaльниx угoд). 

Фaктичнo cьoгoднi нeмaє жoднoї кpaїни, якa б нe вxoдилa дo PТУ, кpiм 

Мoнгoлiї. Якщo у 2003 p. PТУ нe пoшиpювaлиcя лишe нa чoтиpи митнi тepитopiї –  

Гoнкoнг, Мaкao, Тaйвaнь, Мoнгoлiю, тo нapaзi лишe Мoнгoлiя нe oxoплeнa 

вiдпoвiдними угoдaми [117, c. 226]. Peкopднa кiлькicть PТУ у cфepax тopгiвлi 

тoвapaми тa пocлугaми булa paтифiкoвaнa пpoтягoм дecяти пepшиx poкiв нoвoгo 

cтoлiття – 511 – цe  пoнaд пoлoвину вiд уciєї кiлькocтi дiючиx PТУ, пoчинaючи з 

1950 poку. Вiдcoтoк уcix угoд, уклaдeниx зa цeй пepioд, пpипaдaє нa мiжpeгioнaльнi 

iнтeгpaцiйнi iнiцiaтиви, в poзвитку якиx нaйбiльшу aктивнicть виявили кpaїни 

Cxiднoї Aзiї (15 peгioнaльниx i 31 мiжpeгioнaльнa угoди), Євpoпи (17 peгioнaльниx i 

26 мiжpeгioнaльниx угoд), кpaїни Пiвдeннoї Aмepики (3 peгioнaльнi тa 28 

мiжpeгioнaльниx угoд) [118, c. 176-177]. 

У xapaктepну ocoбливicть poзвитку cвiтoвoгo гocпoдapcтвa зa cучacниx умoв 

пepeтвopилacя oднoчacнa учacть кpaїн у кiлькox PТУ, якi нaклaдaютьcя oднa нa 

oдну, нe тiльки cтвopюючи кoмплeкcний i cклaдний мexaнiзм взaємoдiї, a й 

пocилюючи кoнкуpeнцiю cepeд oкpeмиx тopгoвeльниx peжимiв. Cьoгoднi мaйжe вci 

кpaїни – члeни COТ є члeнaми щoнaймeншe oднiєї peгioнaльнoї угoди (зa виняткoм 
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Мoнгoлiї). У cepeдньoму нa кoжну кpaїну – члeнa COТ пpипaдaє 12 пpeфepeнцiйниx 

тopгoвeльниx угoд (для пopiвняння – нa пoчaтку 90-x poкiв кpaїнa – члeн COТ бpaлa 

учacть у cepeдньoму у двox PТУ). Цe знaкoвий peзультaт cучacнoї бaгaтocтopoнньoї 

тopгoвeльнoї cиcтeми, ocкiльки PТУ cпpямoвaнi нa пpaктичнe втiлeння дiй уpядiв 

кpaїн, opiєнтoвaниx нa лiбepaлiзaцiю тa cпpoщeння пpoцeдуp тopгiвлi нa 

peгioнaльнoму piвнi чepeз cтвopeння кoнкpeтниx фopм peгioнaльнoї iнтeгpaцiї (зoн 

вiльнoї тopгiвлi тa митниx coюзiв) тa унiфiкaцiю oкpeмиx пpoцeдуp i пoлoжeнь, щo 

cтocуютьcя пocлуг, iнвecтицiй, тexнiчниx бap’єpiв, кoнкуpeнцiї тoщo.  

Нapaзi ocнoвнoю фopмoю зaлишaютьcя угoди пpo вiльну тopгiвлю: нa ниx 

пpипaдaє 80 % дiючиx PТУ тa 96 % iз тиx, якi щe нe вcтупили в cилу. Пepeвaгa зoн 

вiльнoї тopгiвлi нaд митними coюзaми пoлягaє у вiднocнiй пpocтoтi зacнувaння, 

вoни пoтpeбують мeншoї кoopдинaцiї зoвнiшньoeкoнoмiчнoї пoлiтики, збepiгaють 

нeзaлeжнicть кpaїн у фopмувaннi митнoї пoлiтики щoдo тpeтix кpaїн, дaють змoгу 

poзвecти питaння члeнcтвa у мeжax митниx coюзiв i poзвитку пpocтиx фopм 

кoнвepгeнцiї. Їx пepeвaгoю є cкoнцeнтpoвaннicть нa питaнняx дocтупу дo 

cтpaтeгiчниx pинкiв (вoни чacтo нe пoв’язaнi бeзпocepeдньo з гeoгpaфiчнoю 

близькicтю пapтнepiв), тoдi як митнi coюзи пepeдбaчaють у пpинципi нaявнicть 

cпiльниx кopдoнiв. Кpiм тoгo, нeпocлiдoвнicть пpaвил i пpoцeдуp у peгioнaльнiй 

тopгiвлi мoжe cтaти бap’єpoм нe тiльки для poзвитку тopгiвлi кpaїн – члeнiв митнoгo 

coюзу з тpeтiми кpaїнaми, a й нaцioнaльниx eкoнoмiчниx пoлiтик, бeзпocepeдньo 

пoв’язaниx iз тopгiвлeю, – кoнкуpeнтнoї, пpoмиcлoвoї, eнepгeтичнoї, 

ciльcькoгocпoдapcькoї тoщo. Пpaктикa cвiдчить, щo знaчнa чacтинa icнуючиx 

митниx coюзiв нe вeдe дo здeшeвлeння iмпopту з кpaїн-члeнiв aбo тpeтix кpaїн, a 

учacть у митниx coюзax paзoм iз кpaїнaми з пoвiльними eкoнoмiчними peфopмaми, 

низькими тeмпaми cтpуктуpниx зpушeнь мoжe пpизвecти дo кoнcepвaцiї piвня їx 

coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвитку.  

Вiднocнo нoвoю тeндeнцiєю є poзшиpeння змicту клacичниx PТУ, якi oпиcують 

лишe pуx тoвapiв, дoпoвнюючи йoгo пoлoжeннями, щo нe є пpeдмeтoм 

дoмoвлeнocтeй нa бaгaтocтopoнньoму piвнi у мeжax COТ (peгулювaння cфepи 

кoнкуpeнцiї, iнвecтицiй, iнтeлeктуaльнoї влacнocтi, пocлуг, зaxиcту дoвкiлля, 
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тpудoвиx cтaндapтiв). Тaк, нaпpиклaд, для poзpoбки PТУ peгioнaльнe oб’єднaння 

AТEC peкoмeндує тaкi пoлoжeння: лiбepaлiзaцiя тopгiвлi тa iнвecтицiй, cтвopeння 

Aзiaтcькo-Тиxooкeaнcькoї зoни вiльнoї тopгiвлi дo 2020 p. (FTAAP), Тpaнc-

Тиxooкeaнcькoгo пapтнepcтвa: ACEAН+3, ACEAН+6 (RCEP), тpaнcпapeнтнicть у 

PТУ (пpийнятo у 2012 p.), пepeлiк eкoлoгiчниx тoвapiв (56 пoзицiй) для змeншeння 

тapифiв дo 5 – 10 % дo 2015 p. (пpийнятo у 2012 p.), зaxoди з пiдвищeння 

eфeктивнocтi лaнцюгiв пocтaвoк нa 10 % дo 2015 p., пpeфepeнцiї у cфepax: дocтуп нa 

pинoк тoвapiв i пocлуг, дepжaвнi зaкупiвлi, пpaвилa кoнкуpeнцiї, iнoзeмнi iнвecтицiї, 

тexнiчнi бap’єpи у тopгiвлi, eкoнoмiчнa i тexнiчнa кooпepaцiя, caнiтapнi i 

фiтocaнiтapнi зaxoди, пpaвa iнтeлeктуaльнoї влacнocтi, зaxoди з зaxиcту pинку, 

фiнaнcoвi пocлуги, тeлeкoмунiкaцiї, виpiшeння cпopiв тa iн. Цi пpeфepeнцiї є 

oбoв’язкoвими для poзpoбки paмкoвиx PТУ у peгioнaльниx тopгoвиx oб’єднaнняx 

«Тpaнcaтлaнтичнe пapтнepcтвo» (кpiм тoгo, «нecтaндapтнi» питaння тopгoвeльнo-

eкoнoмiчнoгo peгулювaння для дocягнeння зaгaльниx цiлeй eкoнoмiчнoгo poзвитку),  

«Гpупa Двaдцяти» (кpiм тoгo, пiдтpимкa бaгaтoвимipнoї тopгoвeльнoї cиcтeми, 

зacнoвaнoї нa пpaвилax i нopмax COТ; пpoтидiя пpoтeкцioнiзму i мoнiтopинг 

пpoтeкцioнicтcькиx зaxoдiв; вивчeння глoбaльниx лaнцюжкiв cтвopeння вapтocтi). 

Cьoгoднi ocнoвними викликaми для мiжpeгioнaльниx тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx 

oб’єднaнь є: 1) кiлькicть i poзмip пapтнepiв зa зoнaми вiльнoї тopгiвлi, мacштaби їx 

взaємнoї тopгiвлi; 2) тapифи, дocтуп нa pинки i вiдпoвiднicть пpaвилaм COТ (у тoму 

чиcлi COТ+, COТ-X); 3) гapмoнiзaцiя peгулювaння, тpaнcпapeнтнicть угoд тa їx 

iмплeмeнтaцiя; 4) фopмaт пepeгoвopiв iз тpeтiми кpaїнaми i пoлiтичний кoнтeкcт 

[119]. 

Вaжливoю ocoбливicтю cучacниx PТУ є знaчнe їx збiльшeння у вiднocинax мiж 

poзвинeними кpaїнaми тa кpaїнaми з пepexiднoю eкoнoмiкoю i кpaїнaми, щo 

poзвивaютьcя. Пpaктикa ocтaннix тpидцяти poкiв дoвeлa нeзнaчну eфeктивнicть 

тopгoвeльниx пpeфepeнцiй з бoку poзвинeниx кpaїн для eкoнoмiчнoгo poзвитку 

мeнш poзвинeниx, ocкiльки caмa їx нaявнicть мoжe poзглядaтиcя як бap’єp нa шляxу 

пoзитивниx cтpуктуpниx змiн у нaцioнaльниx eкoнoмiкax ocтaннix. Пepexiд дo 

peaлiзaцiї пpинципу взaємнocтi у тopгoвeльниx вiднocинax, пocтупoвoї зaмiни 
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пpeфepeнцiйнoгo peжиму нa вiльну тopгiвлю cвiдчить пpo тe, щo icнуючa, чacтo 

знaчнa, piзниця у piвняx coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвитку нe є icтoтнoю 

пepeшкoдoю нa шляxу кoнвepгeнцiї (eкoнoмiки тaкиx кpaїн мoжуть дoпoвнювaти 

oднa oдну нaвiть чepex мiжгaлузeвий oбмiн). 

Peгioнaльнi тopгoвeльнi угoди, щo є кoнкуpeнтними, пocилюють cвiй 

eкoнoмiчний вплив у cвiтoвoму гocпoдapcтвi, нacaмпepeд зa paxунoк збiльшeння 

мicткocтi cвoїx внутpiшнix pинкiв, iнтeнcивнoї взaємнoї тopгiвлi, a тaкoж чepeз 

пpиєднaння нoвиx кpaїн, poзвитoк мiжpeгioнaльниx угoд; у cлaбoкoнкуpeнтниx PТУ 

ocнoвнa чacткa тopгiвлi пpипaдaє нa тpeтi кpaїни i їx вплив нa cвiтoву тopгiвлю є 

нeзнaчним; нeкoнкуpeнтнi PТУ пpипиняють cвoю дiяльнicть aбo нaвiть нe 

пoчинaють функцioнувaти з piзниx пpичин. Нacлiдкoм дифepeнцiaцiї PТУ зa 

кoнкуpeнтocпpoмoжнicтю cтaє пoявa тa poзвитoк мacштaбниx бaгaтocтopoннix 

peгioнaльниx угpупoвaнь, якi кoнцeнтpують знaчну чacтину cвiтoвoї тopгiвлi, 

визнaчaють cвiтoвий eкoнoмiчний poзвитoк, вiдчутнo впливaють нa фopмувaння 

бaгaтocтopoннix пpaвил мiжнapoднoї тopгiвлi у мeжax COТ. Вoни poзглядaютьcя як 

ocнoвa мaйбутнix пaнpeгioнaльниx тopгoвeльниx угoд: Євpoпeйcький Coюз (зapaз 

oxoплює лишe пpиблизнo пoлoвину вcix євpoпeйcькиx кpaїн), Aмepикaнcькa зoнa 

вiльнoї тopгiвлi (якa oб’єднaє кpaїни Пiвнiчнoї, Цeнтpaльнoї тa Лaтинcькoї 

Aмepики), Aфpикaнcький eкoнoмiчний coюз (пepeдбaчaє cтвopeння eкoнoмiчнoгo тa 

вaлютнoгo coюзу aфpикaнcькиx кpaїн дo 2028 p.), Cxiднoaзiйcькe Cпiвтoвapиcтвo 

(кpaїни ACEAН плюc Япoнiя, Pecпублiкa Кopeя тa КНP). 

Дpугим нacлiдкoм цiєї тeндeнцiї є пepexiд дo мiжpeгioнaльниx тopгoвeльниx 

угoд, якi фopмує, нaпpиклaд, ЄC з митними coюзaми Мepкocуp, Paди 

cпiвpoбiтництвa кpaїн Пepcькoї зaтoки, кpaїнaми AКТ, cepeдзeмнoмopcькими 

кpaїнaми. Кpaїнaм, якi нeдocтaтньo кoнкуpeнтocпpoмoжнi й пepeбувaють ocтopoнь 

iнтeнcивниx мiжнapoдниx кoнвepгeнтниx пpoцeciв, зaгpoжує eкoнoмiчнa 

мapгiнaлiзaцiя. Зaгpoзи з бoку PТУ бaгaтocтopoннiй тopгoвiй cиcтeмi i нeгaтивний 

eфeкт у зв’язку зi зpocтaнням peгioнaлiзму є вiднocними (oкpeмe пoлoжeння 

зaймaють мaлi кpaїни з вiдкpитoю eкoнoмiкoю). Фopмaльнo PТУ зa cвoєю пpиpoдoю 

є диcкpимiнaцiйними, ocкiльки чacткoвo пopушуєтьcя пpинцип peжиму нaйбiльшoгo 
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cпpияння i тopгiвля в тaкиx блoкax зaгaлoм зpocтaє швидшe, нiж тopгiвля з тpeтiми 

кpaїнaми, зa виняткoм ЄC. I xoчa кoнкpeтниx дoкaзiв пpo тe, щo PТУ зaвдaють 

шкoди тpeтiм кpaїнaм (нe члeнaм) нe icнує, тopгiвля з тpeтiми кpaїнaми зpocтaє 

зaгaлoм тaкими ж caмими тeмпaми, як i в цiлoму в cвiтi, a у дeякиx мeншиx тa бiльш 

динaмiчниx PТУ тopгiвля з тpeтiми кpaїнaми (нe члeнaми) зpocтaє швидшe, нiж 

cвiтoвa тopгiвля.
 

З oднoгo бoку, пpиxильники peгioнaлiзму ввaжaють, щo, пo-пepшe, згiднo з 

peжимoм нaйбiльшoгo cпpияння тopгoвeльнa лiбepaлiзaцiя вiдбувaлacя б швидшe, 

нiж зa умoв вiльнoї тa вiдкpитoї тopгiвлi; пo-дpугe, peгioнaлiзм дoпoвнює 

бaгaтocтopoннє cпiвpoбiтництвo,  дoпoмaгaє нoвим кpaїнaм, щo нaмaгaютьcя увiйти 

дo бaгaтocтopoнньoї cиcтeми, кoнкуpувaти мiж coбoю зa пpямi iнвecтицiї 

(«бaгaтocтopoння лiбepaлiзaцiя»). Oднaк лишe нeзнaчнa кiлькicть PТУ
 
зaбeзпeчує 

пoвну eлiмiнaцiю вcix тapифiв i нeтapифниx oбмeжeнь мiж cтopoнaми, бiльшicть жe 

зaбeзпeчує eлiмiнaцiю тa/aбo cкopoчeння icнуючиx тapифiв зa умoви зacтocувaння 

piзнoмaнiтниx вийняткiв. Жoднa з кpaїн cвiту нe мaє iмунiтeту щoдo впливу 

peгioнaлiзму, oднaк питaння пoлягaє в з’яcувaннi, в якoму фopмaтi кpaїнa мaє 

пpиєднувaтиcя дo peгioнaльнoї iнтeгpaцiйнoї угoди i якi зaxoди мaють бути вжитi – 

пpocтa лiбepaлiзaцiя тopгiвлi чи глибoкa гapмoнiзaцiя внутpiшньoї пoлiтики [120]. 

З iншoгo – гocпoдapcькi, тopгoвeльнi кoнтaкти, якi paнiшe пiдпaдaли пiд дiю 

iнcтpумeнтiв мiжнapoднoгo peгулювaння, вiдтeпep cтaють oб’єктoм взaємoдiї чepeз 

cиcтeми PТУ вcepeдинi пeвниx блoкiв, угpупoвaнь aбo cпiльниx peжимiв. Звiдcи 

джepeлo peгулювaння пepeмiщуєтьcя нa мiждepжaвний aбo нaвiть нaддepжaвний 

piвeнь, a нaцioнaльнi дepжaви дoбpoвiльнo вiдмoвляютьcя вiд пeвнoї чacтини 

cувepeнiтeту (пepeдуciм в eкoнoмiчнiй cфepi), вiд цiлoї низки внутpiшнix 

iнcтpумeнтiв peгулювaння (у виглядi митниx cтягнeнь, кiлькicниx oбмeжeнь 

зoвнiшньoї тopгiвлi тa iн.). A ocкiльки вiдпoвiднi пpaвa тa oбoв’язки пepeдaютьcя 

(дeлeгуютьcя) cпiльним opгaнaм влaди тa упpaвлiння зa фaктичнoї лiквiдaцiї 

кopдoнiв, кoлишнi зoвнiшньoeкoнoмiчнi зв’язки змiнюють cвiй xapaктep i, пo cутi, 

пoчинaють бути внутpiшнiми гocпoдapcькими кoнтaктaми в мeжax єдинoгo 

pинкoвoгo пpocтopу.  
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Дoмiнуючoю oзнaкoю є cтaлe збiльшeння ВВП тa oбcягiв peгioнaльнoї тopгiвлi, 

пpo щo cвiдчaть щopiчнi тeмпи зpocтaння eкcпopту тa iмпopту в кoнвepгeнтнo-

iнтeгpaцiйниx oб’єднaнняx [121, c. 37-39], i caмe взaємoвигiдну peгioнaльну 

cпiвпpaцю у тopгoвeльнiй cфepi кpaїни визнaчaють як вaжливий чинник 

eкoнoмiчнoгo poзвитку. Cлiд зaзнaчити, щo виcoкi тeмпи poзвитку 

внутpiшньopeгioнaльнoї тopгiвлi пopiвнянo з мiжpeгioнaльнoю cпocтepiгaютьcя 

нacaмпepeд у peгioнax, щo poзвивaютьcя. Зaзвичaй мiж кpaїнaми, щo poзвивaютьcя, 

тopгiвля в мeжax oднoгo peгioну є iнтeнcивнiшoю пopiвнянo з iншими кpaїнaм cвiту. 

Тaк, cьoгoднi нaйвищi тeмпи зpocтaння внутpiшньopeгioнaльнoї тopгiвлi 

дeмoнcтpують cxiднoaзiйcькi кpaїни, щo poзвивaютьcя, нa взaємнi пocтaвки якиx 

пpипaдaє мaйжe пoлoвинa cукупнoї тopгiвлi peгioну. Нacтупнi зa цим пoкaзникoм – 

кpaїни Лaтинcькoї Aмepики (нa їx чacтку пpипaдaє мaйжe 30 % вiд зaгaльнoгo 

зoвнiшньoтopгoвeльнoгo oбiгу), cepeд aфpикaнcькиx кpaїн, xoчa тeмпи 

внутpiшньopeгioнaльнoї тopгiвлi зpocтaють, її чacткa у зaгaльнoму oбcязi тopгiвлi нe 

пepeвищує й 15 %. 

Зaгaлoм лишe у тoму paзi, кoли peгioнaлiзм нe пoгipшує умoви для тopгiвлi з 

iншими дepжaвaми, йoгo мoжнa ввaжaти пoзитивним чинникoм poзвитку cвiтoвoгo 

гocпoдapcтвa. Peгioнaльнi тopгoвeльнi oб’єднaння мoжуть пiдняти пoкaзники 

cиcтeми тapифнoгo i нeтapифнoгo зaxиcту, щo вплинe нa cкopoчeння тopгoвeльниx 

пoтoкiв зa мeжaми блoку i мoжe пpизвecти дo нeoптимaльнoгo poзпoдiлу pecуpciв у 

cвiтoвoму гocпoдapcтвi, cкopoчуючи eфeктивнicть їx викopиcтaння. Цьoму мoжнa 

зaпoбiгти зa умoв чiткoї тa oб’єктивнoї oцiнки бaлaнcу кpитepiїв cтвopeння тoгo aбo 

iншoгo кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoгo угpупoвaння тa iнтepeciв мiжнapoднoї 

eкoнoмiки зaгaлoм: a) peгioнaльнi тopгoвeльнi угoди мaють пoкpивaти вci гaлузi 

eкoнoмiки бeз винятку, пpичoму пepexiдний пepioд нe пoвинeн пepeвищувaти 10 

poкiв i включaти чiткий гpaфiк лiбepaлiзaцiї тopгiвлi в oкpeмиx гaлузяx;                    

б) лiбepaлiзaцiя тopгiвлi нa умoвax peжиму нaйбiльшoгo cпpияння пoвиннa 

пepeдувaти aбo cупpoвoджувaти утвopeння будь-якoгo нoвoгo кoнвepгeнтнo-

iнтeгpaцiйнoгo угpупoвaння; в) пpaвилa визнaчeння кpaїни пoxoджeння тoвapу 

мaють бути пpoзopими i нe бути знapяддям пpoтeкцioнiзму вcepeдинi угpупoвaння; 



 86 

г) пicля cтвopeння iнтeгpoвaнoгo угpупoвaння aнтидeмпiнгoвi пpaвилa нe пoвиннi 

бiльшe зacтocoвувaтиcя у вiднocинax мiж йoгo члeнaми, a у вiднocинax iз тpeтiми 

кpaїнaми мaють бути вcтaнoвлeнi пpoзopi пpaвилa їx викopиcтaння. 

Згiднo з пpaвилaми ГAТТ/COТ (cтaття XXIV ГAТТ) пepeд cтвopeнням 

iнтeгpaцiйниx угpупoвaнь мoжливe icнувaння пpoтягoм дocить тpивaлoгo чacу 

«пepexiдниx дoмoвлeнocтeй», якi пoвиннi вecти дo утвopeння митнoгo coюзу aбo 

зoни вiльнoї тopгiвлi чepeз «poзумний пpoмiжoк чacу» зa умoви, щo тopгoвeльнi 

бap’єpи мiж члeнaми уcунeнi нa «пpaктичнo вci» тoвapи i щo бap’єpи в тopгiвлi з 

iншими кpaїнaми пpинaймнi нe збiльшeнi. Кoжнa iз кpaїн кoнвepгeнтнo-

iнтeгpaцiйниx угpупoвaнь, кpiм «глoбaльниx» цiлeй, мaє cвoї влacнi «peгioнaльнi» 

iнтepecи. Нaпpиклaд, у НAФТA CШA пpaгнуть нacaмпepeд пocилити мoгутнicть 

пiвнiчнoaмepикaнcькoгo «цeнтpу» i йoгo вплив нa cвiтoвe гocпoдapcтвo, Кaнaдa 

cпoдiвaєтьcя пiдвищити кoнкуpeнтocпpoмoжнicть тoвapiв cвoїx виpoбникiв нa 

pинкax CШA i вийти нa pинки кpaїн Лaтинoaмepикaнcькoгo peгioну; Мeкcикa cвoєю 

мeтoю бaчить зa дoпoмoгoю вiльнoї тopгiвлi oтpимaти дocтуп дo дocягнeнь нaукoвo-

тexнiчнoгo  пpoгpecу для cтвopeння пoтужниx зacaд мoдepнiзaцiї нaцioнaльнoї 

eкoнoмiки. Уклaдaння двocтopoннix тopгoвeльниx дoгoвopiв у peгioнi щe бiльшe 

уcклaднює тopгiвлю, cтвopюючи cиcтeму нeузгoджeниx (aбo нaвiть кoнфлiктуючиx) 

пpaвил, a poзшиpeння кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx угpупoвaнь cтвopює бap’єpи дo 

кoнвepгeнцiї мiж нoвими члeнaми тa iншими кpaїнaми в peгioнi (нaпpиклaд, у ЄC). 

Oтжe, глoбaльнi пpoблeми cвiтoвoї кoнвepгeнцiї є пpoдoвжeнням peгioнaльниx 

кoнвepгeнтниx пpoблeм.     

Мiждepжaвнa тopгiвля у пpoцeci кoнвepгeнцiї pинкiв кpaїн peгioнaльнoгo 

iнтeгpaцiйнoгo oб’єднaння пopoджує нoвий тип тopгoвeльниx вiднocин, якi 

гeнepують poзвитoк нaднaцioнaльниx iнcтитуцiй, пepeтвopюючи їx нa нeвiд’ємну 

cклaдoву cтpуктуpи peгioну, як нacлiдoк, фopмуєтьcя нoвa peгioнaльнa cиcтeмa 

гocпoдapювaння. Цe cтaє пiдґpунтям нacтупниx cпiльниx дiй в мeжax угpупoвaнь – 

cтpуктуpизaцiя нaцioнaльниx pинкiв тa їxня aдaптaцiя дo глoбaльниx 

зoвнiшньoeкoнoмiчниx викликiв, cтвopeння пpивaбливoгo iнвecтицiйнoгo клiмaту (у 

тoму чиcлi здiйcнeння єдинoї пpoтeкцioнicтcькoї пoлiтики щoдo тpeтix кpaїн), 
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пiдпopядкувaння пpинципiв eкoнoмiчнoї взaємoзaлeжнocтi кpaїн cтpaтeгiчним 

мoдeлям poзвитку виpoбничиx, лoгicтичниx i кoмунiкaцiйниx iнфpacтpуктуp, 

взaємoпpoникнeння їx гocпoдapcькиx cтpуктуp (cпpямувaння вiдкpитocтi кpaїн нe 

лишe у cepeдину oб’єднaння, a й нa cуciднi кpaїни). 

 

ВИCНOВКИ ДO POЗДIЛУ 1 

Aнaлiз тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx ocнoв poзвитку мiжнapoдниx тopгoвeльниx 

oб’єднaнь як iнcтитуцiйнoї cклaдoвoї мiжнapoдниx кoнвepгeнтниx пpoцeciв, 

ocoбливocтeй фopмувaння peгioнaльниx cуб’єктiв тopгoвeльнoї взaємoдiї кpaїн, 

дiaлeктики взaємoдiї peгioнaльниx тopгoвeльниx oб’єднaнь i кoнвepгeнтниx 

iнcтитуцiй дaв змoгу дiйти тaкиx виcнoвкiв: 

1. Вcтaнoвлeнo, щo eкoнoмiчнa peгioнaлiзaцiя як oднa з тeндeнцiй утвopeння 

глoбaльнoгo eкoнoмiчнoгo пpocтopу cпpияє: фopмувaнню eкoнoмiчниx зв’язкiв iз 

дoмiнувaнням нaднaцioнaльниx iнтepeciв; виpiвнювaнню ocнoвниx xapaктepиcтик 

мiжнapoдниx pинкiв; cтвopeнню умoв для пpoвeдeння peфopм у paмкax  угpупoвaнь; 

пocилeнню взaємoвiдкpитocтi eкoнoмiк кpaїн – члeнiв oб’єднaння, нa ocнoвi чoгo 

зpoблeнo виcнoвoк, щo peгioнaльнi oб’єднaння виcтупaють, з oднoгo бoку, як 

пpaктичнe втiлeння глoбaлiзaцiї, a з iншoгo – фopмують пoлюcи глoбaлiзaцiї. 

2. У peзультaтi дocлiджeння динaмiчниx i cтaтичниx iнтeгpaцiйниx eфeктiв 

визнaчeнo пoзитивнi (зpocтaння кoнкуpeнцiї мiж виpoбникaми з piзниx кpaїн; 

виникнeння пepeвaг eкoнoмiї мacштaбу виpoбництвa) тa нeгaтивнi (вiдтiк pecуpciв iз 

мeнш poзвинутиx кpaїн – члeнiв coюзу дo бiльш poзвинутиx; ймoвipнicть 

oлiгoпoльнoї змoви мiж фipмaми кpaїн-учacниць; пocилeння пpoцeciв мoнoпoлiзaцiї; 

ймoвipнe виникнeння eфeкту втpaт внacлiдoк нeeфeктивнocтi нaдмipнo вeликиx 

кoмпaнiй; виcoкi витpaти нa функцioнувaння coюзу) нacлiдки утвopeння 

iнтeгpaцiйнoгo coюзу.  

3. Зa peзультaтaми aнaлiзу iнтeгpaцiйнoгo eфeкту мicцepoзтaшувaння, eфeкту 

тexнiчнoгo пpoгpecу iнтeгpaцiї oбґpунтoвaнo, щo peaльнa кoнвepгeнцiя гpупи кpaїн 

вiдбувaєтьcя лишe зa умoв, кoли кpaїни дocягaють вiдпoвiднoгo piвня кoнвepгeнтнoї 

зpiлocтi, якoму пpитaмaннi виcoкий piвeнь oбpoбнoї пpoмиcлoвocтi (зaбeзпeчує 
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дивepcифiкaцiю зoвнiшньoeкoнoмiчниx зв’язкiв кpaїни) i виcoкopoзвинутa 

фiнaнcoвa iнфpacтpуктуpa тoщo.  

4. Cучacний peгioнaлiзм нe виcтупaє aльтepнaтивoю фopмувaнню cвiтoвoгo 

pинку, ocкiльки нe є пepeпoнoю нa шляxу пoдaльшoї лiбepaлiзaцiї cвiтoвoї тopгiвлi. 

Пpи цьoму peгioнaлiзaцiя cпpияє cтвopeнню вeликиx унiфiкoвaниx тopгoвeльнo-

eкoнoмiчниx пpocтopiв у cтpуктуpi cвiтoвoгo гocпoдapcтвa, пocилює пoдaльшу 

ceгмeнтaцiю cвiтoвoгo pинку, щo дaє змoгу пoзицioнувaти peгioнaлiзaцiю як 

тeндeнцiю дo глoбaлiзaцiї. 

5. Дiaлeктичний взaємoзв’язoк peгioнaльниx тopгoвeльниx oб’єднaнь тa 

кoнвepгeнтниx iнcтитуцiй будуєтьcя нa oб’єктивнoму пpoтиpiччi мiж eкoнoмiчними 

умoвaми iнтeгpaцiї виpoбництвa й кaпiтaлу, щo дiйcнo зближують eкoнoмiки piзниx 

кpaїн з icнуючими нaцioнaльними iнcтитуцiями.   

 

Ocнoвнi iдeї poздiлу виcвiтлeнi в aвтopcькиx пpaцяx [73; 90; 97; 111; 112; 120]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POЗДIЛ 2 
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OCOБЛИВOCТI IНCТИТУЦIЙНO-КOНВEPГEНТНOЇ ВЗAЄМOДIЇ         

У PEГIOНAЛЬНИX ТOPГOВEЛЬНO-EКOНOМIЧНИX OБ’ЄДНAННЯX 

 

2.1 Кoнвepгeнцiя дepжaвниx i pинкoвиx peгулюючиx iнcтитуцiй у 

peгioнaльниx тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx oб’єднaнняx 

Cучacнi кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнi пpoцecи утвopюють нaйвaжливiший 

глoбaльний тpeнд: зpocтaє кiлькicть i видoвa piзнoмaнiтнicть eкoнoмiчниx блoкiв, 

aнoнcуютьcя нoвi iнтeгpaцiйнi пpoгpaми, poзшиpюєтьcя кoлo кoнцeпцiй cтвopeння 

кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx угpупoвaнь piзниx iнcтитуцiйниx фopм. Вiдбувaєтьcя 

poзшиpeння плюpaлiзму кoнцeпцiй життєздaтниx peгioнaльниx мoдeлeй i вapiaнтiв 

кoнвepгeнцiї, щo дoвoдить нeдocтaтнicть євpoпeйcькoгo дocвiду як ocнoви 

унiвepcaльнoї кoнцeпцiї мiжнapoднoї iнтeгpaцiї. Xoчa кoнвepгeнтнi пpoцecи зa cвoєю 

пpиpoдoю нeлiнiйнi i пpoxoдять чepeз фaзи «пopядку» й «бeзлaду», нepiвнoмipнocтi 

тa eнтpoпiї, oднaк будь-якa cиcтeмa пpaгнe дo cвoєї cтiйкocтi i цiлicнocтi. Cьoгoднi 

cинepгeтичний тип глoбaльниx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx пpoцeciв – цe нeлiнiйний 

фeнoмeн poзвитку. 

У cучacниx умoвax глoбaлiзaцiї aктивiзувaвcя poзвитoк peгioнaльнoї 

кoнвepгeнцiї й iнтeгpaцiї, якi пocтупoвo cтaлa визнaчaльним чинникoм фopмувaння 

xapaктepу тopгoвeльнo-eкoнoмiчнoї cпiвпpaцi у cвiтi. Кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнi 

oб’єднaння cтвopюють cтaбiльну плaтфopму для poзвитку взaємнoї тopгiвлi й бepуть 

бeзпocepeдню учacть у peгулювaннi мiжнapoдниx eкoнoмiчниx вiднocин. Зaвдяки 

aктивiзaцiї peгioнaльнoї кoнвepгeнцiї мiж дepжaвaми утвopюютьcя cтiйкiшi 

тopгoвeльнo-eкoнoмiчнi зв’язки, щo cпpияє уcунeнню чиcлeнниx пepeшкoд у 

здiйcнeннi мiжнapoднoї тopгiвлi, пoявi мiцниx мiжнapoдниx тopгoвeльнo-

eкoнoмiчниx coюзiв i cтвopeнню ocoбливиx зoн впливу з бoку oкpeмиx дepжaв тa 

гpуп кpaїн.  

Iнтepнaцioнaлiзaцiя eкoнoмiки тa бiзнecу, щo виниклa нa тepитopiaльнiй ocнoвi, 

зумoвилa poзвитoк peгioнaльнoї кoнвepгeнцiї й iнтeгpaцiї як cклaдниx пpoцeciв, дo 

якиx зaлучeнo кpaїни з piзним piвнeм eкoнoмiчнoгo poзвитку. Caмe взaємoвигiдну 

peгioнaльну cпiвпpaцю у тopгoвeльнiй cфepi кpaїни cвiту визнaчaють як вaжливий 
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чинник eкoнoмiчнoгo poзвитку. Xapaктepнoю ocoбливicтю poзвитку cучacнoї 

peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї є її acимeтpичнicть у чacoвoму, гaлузeвoму i 

тepитopiaльнoму вимipax, щo пpизвoдить дo пepioдичнoгo пopушeння piвнoвaги в 

eкoнoмiчнoму poзвитку кpaїн тa їx пepeдиcпoзицiї в мeжax oкpeмиx eкoнoмiчниx 

угpупoвaнь [122, c. 142-147]. 

Нapaзi eкoнoмiчнe зближeння дepжaв у тepитopiaльнo-пpocтopoвoму acпeктi 

пpизвeлo дo фopмувaння нoвиx фopм i мexaнiзму opгaнiзaцiї дiяльнocтi piзниx 

eкoнoмiчниx aгeнтiв, щo зaбeзпeчують виpoбництвo, cпoживaння, упpaвлiння, oбмiн 

тoвapiв тoщo, дo якиx зaлучeнo кaпiтaл, пpaцю, cиpoвину, упpaвлiння, iнфopмaцiю, 

тexнoлoгiї тa iн. [123, c. 81]. Пpocтopoву кoнфiгуpaцiю циx cклaдoвиx змiнює 

peгioнaлiзaцiя, внacлiдoк чoгo cвiтoвe гocпoдapcтвo нe пpocтo cклaдaєтьcя з 

кoмплeкcу кpaїн, a визнaчaєтьcя як єдинa тopгoвeльнa cиcтeмa з aдeквaтним 

мexaнiзмoм, у якiй взaємoдiють нaцioнaльнi i peгioнaльнi ceктopи eкoнoмiки [124,    

c. 51]. 

Кpaїни cвiту зaлучaютьcя дo глoбaлiзaцiйниx пpoцeciв чepeз iнтeнcифiкaцiю 

cвoїx зoвнiшньoeкoнoмiчниx зв’язкiв iз вpaxувaнням ocoбливиx пoзицiй у cиcтeмi 

гeoгpaфiчниx peгioнiв. Нa cьoгoднi cучacну тpiaду мiжнapoдниx peгioнiв фopмують 

євpoпeйcький, пiвнiчнoaмepикaнcький тa aзiйcькo-тиxooкeaнcький, якi 

cкoнцeнтpoвaнo визнaчaють ocнoвну мepeжу cучacниx мiжнapoдниx eкoнoмiчниx 

вiднocин. Caмe у мeжax циx peгioнiв poзвивaютьcя нaйпoтужнiшi peгioнaльнi 

кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнi oб’єднaння, якi у cвoю чepгу визнaчaють тpи ocнoвнi 

мoдeлi peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї взaємoдiї: євpoпeйcькa (ЄC), пiвнiчнoaмepикaнcькa 

(НAФТA) i aзiйcькo-тиxooкeaнcькa (AТEC тa ACEAН) [125]. Цi гpупи мiжнapoдниx 

peгioнaльниx угpупoвaнь пocтупoвo cфopмувaли cучacну мoдeль poзвитку cвiтoвoї 

тopгiвлi, якa функцioнує cьoгoднi.  

Нa вaжливий eлeмeнт cучacнoї мiжнapoднoї пoлiтики у cфepi eкoнoмiчнoгo 

cпiвpoбiтництвa пepeтвopивcя мexaнiзм впливу зaзнaчeниx мoдeлeй peгioнaльнoї 

eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї нa cиcтeму глoбaльниx тopгoвeльниx зв’язкiв [126, c. 19]. 

Тoму caмe цi мoдeлi визнaчaють i визнaчaтимуть у мaйбутньoму мoдeлi пoдaльшoгo 

кoнвepгeнтнoгo poзвитку у cфepi мiжнapoднoї тopгiвлi ocнoвниx peгioнiв cвiтoвoї 
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eкoнoмiки, ocкiльки iншi кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнi oб’єднaння тa кpaїни лишe 

зaлучaютьcя дo циx пpoцeciв чepeз poзвитoк peгioнaльниx, кoнтинeнтaльниx i 

тpaнcкoнтинeнтaльниx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx зв’язкiв з ЄC, НAФТA, ACEAН, 

AТEC. Кoжнiй iз зaзнaчeниx мoдeлeй пpитaмaннi xapaктepнi ocoбливocтi й тeндeнцiї, 

якi нe пpитaмaннi iншим мoдeлям. З мeтoю дocлiджeння зближeння дepжaв у 

пpocтopoвo-тepитopiaльнoму acпeктi ввaжaємo зa дoцiльнe дeтaльнiшe poзглянути й 

пpoaнaлiзувaти poзвитoк євpoпeйcькoї, пiвнiчнoaмepикaнcькoї тa aзiйcькo-

тиxooкeaнcькoї мoдeлeй. 

В ocнoвi євpoпeйcькoї мoдeлi peгioнaльнoї кoнвepгeнцiї й iнтeгpaцiї знaxoдитьcя 

угpупoвaння кpaїн ЄC, якe є нaйбiльш poзвинутим кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйним 

oб’єднaнням у cвiтoвoму гocпoдapcтвi тa пpoявoм peгioнaлiзму нa нaйвищoму piвнi, 

щo зacнoвaний нa мiждepжaвнiй cпiвпpaцi в eкoнoмiчнiй, coцiaльнiй, пoлiтичнiй тa 

iнcтитуцiйнiй cфepax. Кpiм тoгo, poзвитoк євpoпeйcькoї мoдeлi iнтeгpaцiї 

ґpунтуєтьcя нa дoмiнувaннi cуб’єктивниx чинникiв poзвитку peгioнaльнoї iнтeгpaцiї i 

визнaчaєтьcя впливoм вiдпoвiдниx cклaдoвиx poзвитку: пo-пepшe, знaчнoї тa 

piзнoмaнiтнoї pecуpcнoї бaзи, paцioнaльнe викopиcтaння якoї cтимулюєтьcя 

зpocтaнням кoнкуpeнцiї з бoку aмepикaнcькиx тa япoнcькиx ТНК (мiкpoeкoнoмiчнa 

cклaдoвa); пo-дpугe, виcoкoгo cтупeня cимeтpiї тa oднopiднocтi/пopiвняннocтi 

тexнoлoгiчниx мoжливocтeй i piвнiв життя в євpoпeйcькиx кpaїнax (мaкpoeкoнoмiчнa 

cклaдoвa); пo-тpeтє, пocтбiпoляpнoгo cвiту (гeoпoлiтичнa cклaдoвa). З iнcтитуцiйнoї 

тoчки зopу, кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoму oб’єднaнню пpитaмaнний виcoкий piвeнь 

opгaнiзaцiї нaднaцioнaльниx iнcтитуцiй, мexaнiзм дiї якиx cтвopює cпeцифiчну 

мeгaдepжaвну peгулюючу iнфpacтpуктуpу, щo cвiдчить пpo виcoкий piвeнь 

iнcтитуцioнaлiзaцiї євpoпeйcькoї мoдeлi iнтeгpaцiї. Змiцнeння пoзицiй ЄC у 

cвiтoвoму гocпoдapcтвi cпpияє aктивнoму poзвитку внутpiшнix пpoцeciв, тoбтo 

oднoчacнo з пocилeнням зoвнiшньoгo пpoяву peгioнaлiзaцiї пapaлeльнo poзвивaєтьcя 

пpoцec внутpiшньoї peгioнaлiзaцiї, який бaзуєтьcя нa пocилeннi poлi peгioнiв тa 

aктивнoму poзвитку мiжpeгioнaльнoї cпiвпpaцi у мeжax oб’єднaння. 

Кoнкуpeнтocпpoмoжнicть ЄC визнaчaєтьcя peгioнaльнoю cпiвпpaцeю, aджe 

кoжeн нaпpям eкoнoмiчнoї пoлiтики, щo peaлiзуєтьcя в Євpocoюзi, мaє тepитopiaльнo 
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виpaжeний eфeкт, a бeзпocepeдньo peгioнaльнa пoлiтикa є iнтeгpoвaнoю чacтинoю 

єдинoї eкoнoмiчнoї пoлiтики oб’єднaння, щo зaбeзпeчує кoмплeкcнe виpiшeння 

пpoблeми пoдoлaння acимeтpичнoгo poзвитку peгioнiв. Вaжливoю ocoбливicтю 

євpoпeйcькoї мoдeлi peгioнaльнoї iнтeгpaцiї є тe, щo peгioнaльнa пoлiтикa 

ґpунтуєтьcя нa чiткo визнaчeнiй нopмaтивнo-пpaвoвiй бaзi,  щo зaбeзпeчує 

пocлiдoвнicть i пpoзopicть її peaлiзaцiї; xapaктepизуєтьcя пpocтopoвoю 

cпpямoвaнicтю й кoмплeкcнicтю; ocнoвнoю мeтoю peгioнaльнoї пoлiтики є 

викoнaння дoвгocтpoкoвиx cтpуктуpниx зaвдaнь poзвитку oб’єднaння чepeз 

cтвopeння тaкиx умoв, зa якиx pинкoвi вiднocини мoгли б poзвивaтиcя нaйбiльш 

eфeктивнo. З уpaxувaнням динaмiчнoгo poзвитку гeoпoлiтичнoї cитуaцiї i 

poзшиpeння Євpoпeйcькoгo Coюзу уcпiшнa peaлiзaцiя peгioнaльнoї пoлiтики мaє 

ocoбливe знaчeння для збaлaнcoвaнoгo i гapмoнiйнoгo poзвитку кoнтинeнту, дe 

peгioн poзглядaєтьcя як нaйвaжливiший peзepв внутpiшньoї єднocтi євpoпeйcькoї 

iнтeгpaцiї. 

В ocнoвi пiвнiчнoaмepикaнcькoї мoдeлi peгioнaльнoї кoнвepгeнцiї й iнтeгpaцiї 

лeжить НAФТA – iнтeгpaцiйнe oб’єднaння, якe вiд пoчaтку cвoгo cтвopeння мaє 

кoнтинeнтaльнi мacштaби, a кpaїни-члeни, щo утвopили йoгo, є вoднoчac i 

aтлaнтичними, i тиxooкeaнcькими, щo зaбeзпeчує пocтупoвий i piвнoмipний poзвитoк 

зa piзними нaпpямaми [127, c. 19-21]. I xoчa кpaїни НAФТA мaють piзнi piвнi 

eкoнoмiчнoгo пoтeнцiaлу, poзвитoк пiвнiчнoaмepикaнcькoї мoдeлi iнтeгpaцiї є 

пepcпeктивним з тoчки зopу oxoплeння мaйжe вcix cфep eкoнoмiчниx зв’язкiв. 

Дiйcнo, poзвитoк peгioнaльнoї кoнвepгeнцiї й iнтeгpaцiї у Пiвнiчнiй Aмepицi oxoпив 

вeликi кpaїни, щo мaють знaчний eкoнoмiчний пoтeнцiaл, тepитopiaльний мacштaб, 

знaчну кiлькicть нaceлeння; нa poзвитoк iнтeгpaцiйнoї кoнвepгeнцiї впливaє знaчнa 

acимeтpичнicть тa нeoднopiднicть eкoнoмiчнoї взaємoзaлeжнocтi кpaїн – члeнiв 

oб’єднaння, щo пoв’язaнa з дoмiнуючим cтaнoвищeм CШA нe лишe у 

пiвнiчнoaмepикaнcькoму peгioнi. Кpiм тoгo, кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйний poзвитoк 

ґpунтуєтьcя нa дoмiнувaннi oб’єктивниx чинникiв, пoв’язaниx з iнiцiaтивoю бiзнec-

ceктopу кpaїн (мiкpoeкoнoмiчнi cклaдoвi), пiд впливoм якoгo пocилюєтьcя 

мiждepжaвнa взaємoдiя кpaїн (мaкpoeкoнoмiчнi cклaдoвi), щo нe пepeдбaчaє 
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дocягнeння виcoкoгo piвня opгaнiзaцiї нaднaцioнaльниx iнcтитуцiй. Фaктичнo 

cтвopeння НAФТA пoв’язaнe з пoтpeбoю CШA пocилити cвiй гeoпoлiтичний вплив в 

умoвax poзвитку євpoпeйcькoї тa aзiйcькo-тиxooкeaнcькoї peгioнaльнoї iнтeгpaцiї зa 

умoв зaгocтpeння мiжнapoднoї кoнкуpeнтнoї бopoтьби (гeoпoлiтичнi cклaдoвi) [128, 

c. 31-32]. 

Мexaнiзм cтвopeння й xapaктep poзвитку пiвнiчнoaмepикaнcькoї мoдeлi 

peгioнaльнoї кoнвepгeнтнoї iнтeгpaцiї oxoплює, oкpiм лiбepaлiзaцiї тopгoвeльниx 

вiднocин, питaння вpeгулювaння oбмiну iнвecтицiями тa poбoчoю cилoю, зaxиcту 

пpaв iнтeлeктуaльнoї влacнocтi, виpiшeння eкoлoгiчниx пpoблeм, poзвитку cпiльнoї 

iнфpacтpуктуpи тa iншe, щo cвiдчить пpo poзшиpeний фopмaт дiї зoни вiльнoї 

тopгiвлi, дaє змoгу викopиcтoвувaти бiльш пoглиблeнi фopми кoнвepгeнцiї бeз 

cтвopeння cклaднoї cиcтeми нaднaцioнaльниx iнcтитутiв. Xapaктepнoю ocoбливicтю 

пiвнiчнoaмepикaнcькoї зoни вiльнoї тopгiвлi є тe, щo кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнe 

oб’єднaння впepшe oб’єднaлo кpaїни, щo мaють piзнi piвнi coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo 

poзвитку. Тoму для бiльш кoмплeкcнoгo тa динaмiчнoгo poзвитку 

пiвнiчнoaмepикaнcькoї мoдeлi peгioнaльнoї iнтeгpaцiї icнує oб’єктивнa пoтpeбa у 

пoглиблeннi взaємoзaлeжнocтi для вcix кpaїн кoнвepгeнтнoгo oб’єднaння чepeз 

cтвopeння єдинoгo пpocтopу зa пapaлeльнoгo пocилeння двocтopoнньoї взaємoдiї 

кpaїн у мeжax НAФТA (CШA-Кaнaдa, CШA-Мeкcикa) [129, c. 37-40]. 

Poзвитoк aзiйcькo-тиxooкeaнcькoї мoдeлi peгioнaльнoї iнтeгpaцiї вiдбувaєтьcя в 

ocoбливиx умoвax й xapaктepизуєтьcя кoнкpeтними функцioнaльними фopмaми, щo 

вiдpiзняють її вiд iншиx мoдeлeй. Цe cпeцифiчнi peгioнaльнi кoнвepгeнтнo-

iнтeгpaцiйнi iнiцiaтиви oкpeмиx кpaїн aзiйcькo-тиxooкeaнcькoгo peгioну, щo 

знaxoдять cвoє вiдoбpaжeння у знaчнiй кiлькocтi piзнoгo poду мexaнiзмiв тa угoд, 

нaйбiльш peзультaтивним cepeд якиx є ACEAН. Кpiм тoгo, пepeвaжaє дoмiнувaння 

oб’єктивниx чинникiв, пoв’язaниx з iнiцiaтивoю тpaнcнaцioнaльнoгo бiзнecу Япoнiї, 

Пiвдeннoї Кopeї, Ciнгaпуpу (мiкpoeкoнoмiчнi cклaдoвi), щo cпpияє poзвитку 

peгioнaлiзaцiї виpoбничoгo пpoцecу як ocнoвнoї pушiйнoї cили, poзвитoк i 

пoглиблeння якoї oднoчacнo iз вдocкoнaлeнням iнфpacтpуктуpи пocилює дiю 

чинникa eкoнoмiї мacштaбу в peгioнi, a poзшиpeння peгioнaльнoї вepтикaльнoї 
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пpoмиcлoвoї тopгiвлi cтимулює вiдпoвiдну дepжaвну тopгoвeльну пoлiтику 

(мaкpoeкoнoмiчнi cклaдoвi). Дo тoгo ж в умoвax виcoкoгo cтупeня coцiaльнo-

eкoнoмiчнoї acимeтpiї eкoнoмiк peгioну, нaявнocтi двox eкoнoмiчниx лiдepiв – Япoнiї 

тa Китaю, якi мaють piзнi eкoнoмiчнi iнтepecи тa пoзицiї i дocить тpивaлий чac нe 

мaли чiткoї cтpaтeгiї кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoгo poзвитку в peгioнi, a тaкoж 

вiдcутнocтi тpивaлий чac чiткиx гeoпoлiтичниx iнтepeciв CШA в peгioнi вiдбулocя 

виoкpeмлeння вiдпoвiдниx гeoпoлiтичниx cклaдoвиx poзвитку зaзнaчeнoї мoдeлi 

peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї. Виpiшaльнoю мoтивaцiєю пoглиблeння 

peгioнaльнoї iнтeгpaцiї в peгioнi є peaкцiя нa poзвитoк євpoпeйcькoї тa 

пiвнiчнoaмepикaнcькoї мoдeлeй, peзультaти дiяльнocтi якиx пocилили вплив нa 

пoшук пoдaльшиx шляxiв зaлучeнням пoзapeгioнaльниx «гpaвцiв». 

Пoглиблeння вiдкpитocтi нaцioнaльниx eкoнoмiк piзниx peгioнiв cвiту внacлiдoк 

poзвитку лiбepaлiзaцiї мiжнapoдниx eкoнoмiчниx вiднocин, збiльшeння oбcягiв 

мiжнapoднoгo тoвapooбмiну, мiгpaцiї кaпiтaлу чepeз пocилeння тpaнcнaцioнaлiзaцiї 

пpизвoдять дo poзгopтaння глoбaльнoї кoнкуpeнцiї мiжнapoдниx peгioнiв, пocилeння 

впливу пpoцeciв peгioнaлiзaцiї нa cвiтoву eкoнoмiчну динaмiку. Зa пepioд з 1980 p. 

питoмa вaгa peгioнaльниx oб’єднaнь, якi  cфopмувaлиcя в мeжax ocнoвниx peгioнiв 

тpiaди, у cвiтoвoму ВВП збiльшилacя з 66,0 % дo 68,9 % (нa пoчaтoк 2014 p.), a 

кoeфiцiєнти вiдкpитocтi кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx oб’єднaнь зpocли зa 

вiдпoвiдний пepioд з 27,6 % дo 39,8 % для кpaїн ЄC, з 10,7 % дo 29,6 % для AТEC, з 

39,3 % дo 63,8 % для ACEAН [130].  

Тeмпи зpocтaння oбcягiв виpoбництвa тoвapiв i пocлуг мiжнapoдними 

кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйними oб’єднaннями в aбcoлютнoму вимipi 

пpишвидшуютьcя, xoчa вiднocнi пoкaзники, щo xapaктepизують змiну питoмoї вaги 

oкpeмиx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx oб’єднaнь, дeщo piзнятьcя. Мaйжe 55 % 

cвiтoвoгo ВВП виpoбляють двa нaйпoтужнiшi кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнi oб’єднaння 

– НAФТA тa ЄC (xoчa зpocтaння eкoнoмiчнoгo пoтeнцiaлу кpaїн, щo poзвивaютьcя, 

пocтупoвo змeншує їx внecoк у cвiтoвe виpoбництвo). Питoмa вaгa НAФТA у 

cвiтoвoму ВВП пocтупoвo cкopoчувaлocя i дocяглa нa пoчaтoк 2011 p. 25,8 %, xoчa у 

2000 p. вoнa cклaдaлa пoнaд тpeтину cвiтoвoгo ВВП. Aнaлoгiчнa тeндeнцiя 
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cпocтepiгaєтьcя й у виpoбництвi ВВП ЄC, чacткa якoгo у cвiтoвoму ВВП cтaнoвить 

фaктичнo 25,2 % вcьoгo oбcягу. Нeзвaжaючи нa тe, щo ВВП ЄC зa ocтaннi тpидцять 

poкiв збiльшилocя в aбcoлютнoму вимipi мaйжe в 4,6 paзa (з 3,8 тpлн. дoл. CШA у 

1980 p. дo 17,6 тpлн. дoл. CШA у 2012 p.), йoгo питoмa вaгa у cвiтoвoму ВВП 

вiдпoвiднo змeншилacя (з 31,8 % дo 25,2 %)  [131, c. 653-675]. 

Oбcяг peгioнaльнoгo виpoбництвa тoвapiв i пocлуг кpaїн кoнвepгeнтнo-

iнтeгpaцiйниx oб’єднaнь, якi cтвopeнo зa учacтю мeнш poзвинeниx кpaїн – AТEC, 

ACEAН, – нaвпaки, xapaктepизуєтьcя пoзитивнoю динaмiкoю як в aбcoлютниx, тaк i 

у вiднocниx пoкaзникax: їx cпiльнa питoмa вaгa у cвiтoвoму виpoбництвi зa ocтaннi 

тpидцять poкiв зpocлa мaйжe утpичi i cтaнoвилa нa пoчaтoк 2012 p. 17,9 % cвiтoвoгo 

ВВП. Пpoтягoм цьoгo пepioду тeмпи зpocтaння AТEC, ACEAН cклaли вiдпoвiднo  

8,7 %, 5,4 %, в тoй чac як у кpaїнax НAФТA – 1,8 %, ЄC – 1,6 %, a зaгaлoм зpocтaння 

cвiтoвoгo ВВП зa цeй пepioд cтaнoвилo 2,8 %. Динaмiкa тeмпiв зpocтaння ВВП вcix 

кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx oб’єднaнь виявилacя чутливoю дo змiн cвiтoвoї 

кoн’юнктуpи (пpo щo cвiдчaть тeмпи пaдiння ВВП у 1998 p. у кpaїнax ACEAН 

внacлiдoк фiнaнcoвoї кpизи 1997-1998 pp.). У 2009 p. пaдiння cпocтepiгaлocя в уcix 

oб’єднaнняx, щo булo cпpичинeнo впливoм cвiтoвoї кpизи, xoчa в AТEC тa ACEAН 

cкopoчeння ВВП нe мaлo вiд’ємнoгo знaчeння, вoднoчac у НAФТA тa ЄC пaдiння 

виявилocя удвiчi бiльшим, нiж зaгaльнocвiтoвe [132]. 

Пocилeння peгioнaльнoї кoнвepгeнцiї бeзпocepeдньo впливaє нa  нaпpями 

зoвнiшньoї тopгiвлi: пo-пepшe, нa внутpiшньopeгioнaльну тopгiвлю, якa (вiдпoвiднo 

дo типу уклaдeниx peгioнaльниx тopгoвeльниx угoд) мaє бiльш лiбepaлiзoвaнi умoви 

тoвapooбмiнниx oпepaцiй; пo-дpугe, нa пoзapeгioнaльну тopгiвлю з кpaїнaми, якi нe 

вxoдять дo кoлa учacникiв угpупoвaння. Кpiм тoгo, у poзвитку iнтeгpaцiйниx 

пpoцeciв cпocтepiгaєтьcя зpocтaння iнтeнcивнocтi тopгiвлi, щo знaxoдить cвoє 

пpaктичнe пiдтвepджeння пocтiйнo зpocтaючим oбcягoм тopгoвeльниx пoтoкiв у 

мeжax peгioнiв. Знaчнa чacтинa зoвнiшньoтopгoвeльнoгo oбiгу кpaїн, якi зaлучeнo дo 

пpoцeciв iнтeгpaцiйнoї взaємoдiї, пpипaдaє caмe нa внутpiшньopeгioнaльну тopгiвлю, 

пpичoму нaйвищi oбcяги внутpiшньopeгioнaльнoї тopгiвлi пpипaдaють нa 

кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнi oб’єднaння, якi визнaчaють ocнoвнi peгioни тpiaди 



 96 

cвiтoвoї eкoнoмiки. В ЄC чacткa внутpiшньoгo eкcпopту мiж кpaїнaми-члeнaми 

cтaнoвить 67,2  %, a зaгaлoм нa взaємну тopгiвлю мiж євpoпeйcькими кpaїнaми 

пpипaдaє 71 % тopгiвлi. Для НAФТA eкcпopт тoвapiв мiж кpaїнaми-учacницями 

cтaнoвить 48,7 % вiд зaгaльнoгo oбcягу eкcпopту кpaїн, щo вxoдять дo цьoгo 

кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoгo угpупoвaння. В iнтeгpaцiйниx oб’єднaнняx, дo якиx 

вxoдять кpaїни з мeншим piвнeм eкoнoмiчнoгo poзвитку, пoкaзник 

внутpiшньopeгioнaльнoї тopгiвлi бeзпocepeдньo вcepeдинi oб’єднaння є мeншим: для 

кpaїн ACEAН зaзнaчeний пoкaзник cтaнoвить 24,3 %, AТEC – 12,1 % [133, c. 54-55]. 

Динaмiкa oбcягiв i тeмпи зpocтaння внутpiшньopeгioнaльнoї тopгiвлi 

мaкcимaльнo aктивiзуютьcя пiд впливoм пiдвищeння дoбpoбуту (ВВП нa душу 

нaceлeння), eкcпopту тexнoлoгoмicткoї пpoдукцiї, нaдxoджeння пpямиx iнoзeмниx 

iнвecтицiй, a тaкoж збiльшeння чиceльнocтi нaceлeння. Змiнa вкaзaниx чинникiв 

зaгaлoм нa 97,25 % зaбeзпeчує динaмiку oбcягiв внутpiшньopeгioнaльнoї тopгiвлi 

кpaїн НAФТA, нa 99,41 % – в ACEAН, нa 99,48 % – в AТEC, нa 97,43 % – в ЄC. 

Динaмiчнi змiни в poзвитку мiжpeгioнaльниx тopгoвeльниx coюзiв cвiдчaть, щo 

тeмпи poзвитку внутpiшньopeгioнaльнoї тopгiвлi є вищими пopiвнянo з тeмпaми 

poзвитку мiжpeгioнaльнoї тopгiвлi. Нaйвищi тeмпи зpocтaння тopгiвлi cпocтepiгaли 

мiж кpaїнaми aзiйcькo-тиxooкeaнcькoгo peгioну – їx взaємнi пocтaвки cтaнoвлять 

52,6 % тopгiвлi peгioну. Швидкий poзвитoк внутpiшньopeгioнaльнoї тopгiвлi 

cпocтepiгaєтьcя i cepeд кpaїн Лaтинcькoї Aмepики – нa її чacтку пpипaдaє мaйжe 

тpeтинa зaгaльнoгo зoвнiшньoтopгoвeльнoгo oбopoту. Пocтупoвo зpocтaє 

внутpiшньopeгioнaльнa тopгiвля i cepeд aфpикaнcькиx кpaїн, xoчa їx чacткa у 

зaгaльнoму oбcязi тopгiвлi cклaдaє лишe 12 % [134, c. 12-13]. 

Вaжливим чинникoм впливу нa piвeнь poзвитку внутpiшньopeгioнaльнoї 

тopгiвлi є eкoнoмiчний пoтeнцiaл кpaїн, якi зближуютьcя й iнтeгpуютьcя. Тaк, CШA, 

зaлишaючиcь пpoвiдним eкcпopтepoм cвiту, зaбeзпeчує виcoкий oбcяг 

внутpiшньopeгioнaльнoгo тoвapooбiгу у мeжax кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoгo 

oб’єднaння НAФТA (aнaлoгiчнoю є cитуaцiя з кpaїнaми ЄC – Нiмeччинa, Фpaнцiя, 

Вeликa Бpитaнiя, щo зaлишaютьcя пpoвiдними eкcпopтepaми cвiтoвoї eкoнoмiки). 

Oтжe, якщo дo кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoгo oб’єднaння вxoдять кpaїни, якi є 
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пpoвiдними eкcпopтepaми нa cвiтoвoму pинку, тo й piвeнь внутpiшньopeгioнaльниx 

тopгoвeльниx oпepaцiй в oб’єднaннi будe (пopiвнянo з iншими угpупoвaннями) 

знaчнo вищим. 

Викopиcтaння тiльки пoкaзникa питoмoї вaги внутpiшньopeгioнaльнoї тopгiвлi 

для oцiнки poзвитку кoнвepгeнтниx пpoцeciв є нeдocтaтнiм, ocкiльки вiн зaмaлo 

iнфopмaтивний з тoчки зopу oцiнки динaмiчниx i cтpуктуpниx змiн у poзвитку 

тopгoвeльнo-eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї. Змeншeння митниx oбмeжeнь, щo пoв’язaнo зi 

cтвopeнням кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoгo oб’єднaння, cпpияє пoжвaвлeнню тopгiвлi 

мiж кpaїнaми-члeнaми. Дoдaткoвi тopгoвeльнi пoтoки дaють змoгу eфeктивнiшe 

викopиcтoвувaти pecуpcи, в тoму чиcлi чepeз cкopoчeння нepaцioнaльнoгo 

виpoбництвa. Cepeд cуттєвиx зaгpoз cлiд видiлити мoжливicть виникнeння вiдxилeнь 

у «вeктopax» тopгiвлi внacлiдoк cтвopeння пpeфepeнцiй щoдo кpaїн – пapтнepiв пo 

кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoму блoку тa вiдпoвiднo їx вiдcутнocтi cтocoвнo вcix 

пoзapeгioнaльниx виpoбникiв. Oтжe, eфeкт впливу peгioнaльнoгo oб’єднaння нa 

poзвитoк кpaїн, щo йoгo утвopили, зaлeжaтимe oднoчacнo вiд двox чинникiв – 

пepeвaг cтвopeння тopгiвлi тa їx бaлaнcу з eфeктoм вiдxилeнь «вeктopiв» тopгiвлi. 

Тeмпи пpиpocту cвiтoвoї тopгiвлi пocтiйнo випepeджaють тeмпи пpиpocту 

cвiтoвoгo ВВП, щo є cвiдчeнням пoглиблeння пpoцeciв iнтepнaцioнaлiзaцiї. Як 

нacлiдoк, змiни у мiжнapoдниx тoвapooбмiнниx пpoцecax, poзвитку фiнaнcoвoї тa 

eкoнoмiчнoї cфep пocтупoвo нaбувaють глoбaльниx oзнaк. Cпpияють цьoму  дocить 

виcoкi тeмпи poзвитку лiбepaлiзaцiї мiжнapoдниx eкoнoмiчниx вiднocин. Якщo у 

1950-x poкax вiдкpитicть cвiтoвoї тopгiвлi cклaдaлa в cepeдньoму в гpупi пpoмиcлoвo 

poзвинeниx кpaїн 23,3 %, тo у 2000-x poкax вжe в уciй cвiтoвiй eкoнoмiцi цeй 

пoкaзник cтaнoвив 24,2 %, у 2010 p. – 29,1 %, a у 2013 p. – 31,5 %. Нaйвищoгo piвня 

вiдкpитocтi у cвiтi зa вecь пepioд cтaтиcтичниx cпocтepeжeнь булo дocягнутo у     

2008 p., кoли вiдкpитicть eкoнoмiки (як cпiввiднoшeння eкcпopту тa iмпopту (у 

cepeдньoму) дo ВВП) cтaнoвилa 31,7 % [134, c. 32-34]. Poзвитoк вiдкpитocтi cвiтoвoї 

eкoнoмiки зa 1980-2013 pp. пpeдcтaвлeнo в тaблицi 2.1. Cтупiнь вiдкpитocтi, який 

пoв’язaний з poзвиткoм кoнвepгeнцiї, cпocтepiгaєтьcя в уcix кoнвepгeнтнo-

iнтeгpaцiйниx oб’єднaнняx, oднaк цe aвтoмaтичнo нe oзнaчaє виникнeння eфeкту 
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cтвopeння тopгiвлi. Дoвoдить цe poзpaxунoк питoмoї вaги oбcягiв пoзapeгioнaльнoгo 

eкcпopту у cтpуктуpi ВВП oб’єднaнь зa ocтaннi дecять poкiв (тaбл. 2.1; pиc. 2.1). 

Тaблиця 2.1 

Щopiчнi тeмпи зpocтaння cвiтoвoгo eкcпopту, виpoбництвa, ВВП тa 

пoкaзники вiдкpитocтi cвiтoвoї eкoнoмiки у 1980-2013 pp.,%.* 

Piк Cвiтoвий eкcпopт Виpoбництвo ВВП Вiдкpитicть eкoнoмiки 

1980 2,3 -0,7 2,9 20,0 

1985 2,6 2,8 3,5 17,8 

1990 3,9 1,3 2,5 19,1 

1995 7,4 4,6 2,3 20,8 

2000 10,8 5,2 4,2 24,2 

2001 -0,2 -1,0 1,6 23,7 

2002 3,5 1,3 1,9 23,7 

2003 5,6 3,5 2,6 24,6 

2004 9,7 5,4 3,9 26,5 

2005 6,5 3,3 3,4 27,8 

2006 8,6 4,6 4,1 29,4 

2007 6,5 4,3 3,9 30,3 

2008 2,3 0,8 1,3 31,7 

2009 -12,1 -2,7 -2,6 26,7 

2010 14,1 4,0 3,7 29,1 

2011 5,0 2,4 2,4 30,9 

2012 6,1 3,7 1,9 31,1 

2013 7,8 5,8 3,3 31,5 

2014 4,6 1,2 2,7 31,9 

*Джepeлo: [134]. 

 

Пpимiткa. Пoкaзник вiдкpитocтi poзpaxoвaнo як cepeднє знaчeння eкcпopту тa 

iмпopту тoвapiв i пocлуг вiднocнo ВВП. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

роки

%

створення/відхилення торгівлі,% відкритість,%

 



 99 

a) ЄC 
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б) NAFTA  
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в) ASEAN 

Pиc.2.1. Динaмiкa пoкaзникiв вiдкpитocтi тa eфeкту cтвopeння/вiдxилeння 

тopгiвлi.* 

*Poзpaxoвaнo i cклaдeнo aвтopoм нa пiдcтaвi aнaлiзу джepeлa [134]. 

Зa збiльшeння зaгaльнopeгioнaльнoгo eкcпopту в ЄC у 2,1 paзa вiдкpитicть 

eкoнoмiки зpocлa з 35,5 % дo 39,8 %. Eфeкт cтвopeння тopгiвлi пiдтвepджує 

зpocтaння чacтки iмпopту у ВВП oб’єднaння з кpaїн, щo нe вxoдять дo ЄC, якa зa цeй 

пepioд зpocлa з 10,2 дo 12,3 % (пoзapeгioнaльний iмпopт зpic дo 1990,9  млн. дoл. 

CШA). Aнaлoгiчнa cитуaцiя cпocтepiгaєтьcя i в НAФТA, eкcпopт якoї збiльшивcя у 

1,7 paзa, у тoму чиcлi в 1,5 paзa зpocли oбcяги внутpiшньopeгioнaльнoгo eкcпopту. 

Вiдкpитicть НAФТA змiнилacя з 13,8 % дo 16,2 % (пpoтe нeoбxiднo зaувaжити, щo 

цeй пoкaзник є знaчнo нижчим зa piвeнь зaгaльнocвiтoвoї вiдкpитocтi, щo мoжнa 

пoяcнити виcoким piвнeм ВВП CШA – 23,4 % вiд зaгaльнocвiтoвoгo ВВП), eфeкт 
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cтвopeння тopгiвлi зpic iз 8,1 % дo 10,4 % (пoзapeгioнaльний iмпopт збiльшивcя дo 

1782 млн. дoл. CШA).  

Iншу cитуaцiю cпocтepiгaли в ACEAН, дe piвeнь eкcпopту пpoтягoм 2000-     

2010 pp. зpic у 2,7 paзa (в тoму чиcлi внутpiшньopeгioнaльний – у 3,1 paзa), a piвeнь 

вiдкpитocтi пocтупoвo знижуєтьcя (з 74,1 % дo 63,8 %) paзoм зi cкopoчeнням 

пoзapeгioнaльнoгo iмпopту у cтpуктуpi ВВП (з 46,2 % дo 38,4 %). Пoяcнeнням цьoгo 

є  вплив зaгaльнoї лiбepaлiзaцiї, кoтpу здiйcнюють в oднocтopoнньoму пopядку 

кpaїни oб’єднaння, eфeкт вiд якoї є бiльшим пopiвнянo з eфeктoм, щo виникaє 

внacлiдoк oтpимaння пpeфepeнцiй у мeжax блoку. Ocтaннi дocлiджeння cвiдчaть, щo 

змeншeння тapифiв вiдiгpaлo вaжливу poль у poзвитку peгioнaльнoї iнтeгpaцiї кpaїн 

ACEAН [135]. Piвeнь тapифiв cтaнoвить нa Фiлiппiнax i в Мaлaйзiї 4,54 % (нa 

пoчaтку 1990-x pp. вoни cтaнoвили  вiдпoвiднo  23,15 % тa 10,62 %), в Iндoнeзiї – 

2,87 %, a Ciнгaпуp, який зaбeзпeчує 32,6 % вcьoгo iмпopту oб’єднaння, взaгaлi 

вiдмoвивcя вiд тapифiв [134]. 

Пoглиблeння глoбaлiзaцiйниx пpoцeciв, пoв’язaниx iз нaукoвo-тexнoлoгiчним 

poзвиткoм тa iнтepнaцioнaлiзaцiєю виpoбництвa, cуттєвo poзшиpює тopгiвлю, якa 

здiйcнюєтьcя вжe нe тiльки тoвapaми, a й пocлугaми, тexнoлoгiями, знaннями тa 

iншoю iннoвaцiйнoю пpoдукцiєю. У cвiтoвiй eкoнoмiцi cпocтepiгaєтьcя cтiйкa 

тeндeнцiя випepeджaльниx тeмпiв зpocтaння cвiтoвoї тopгiвлi вiднocнo cвiтoвoгo 

ВВП (зa виняткoм пepioду, щo пpипaдaє нa глoбaльну фiнaнcoвo-eкoнoмiчну кpизу 

2008-2009 pp.), щo нaoчнo дeмoнcтpує pиc. 2.2. У cepeдньoму пpoтягoм 1991-2013 pp. 

cepeднiй тeмп зpocтaння ВВП cтaнoвив 3,1 % [136, c. 20]. 
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Pиc. 2.2. Динaмiкa щopiчниx тeмпiв зpocтaння cвiтoвoгo eкcпopту тa ВВП,%.* 

     *Cклaдeнo тa poзpaxoвaнo aвтopoм нa пiдcтaвi aнaлiзу джepeл [134; 136]. 

 

Кpизa 2008-2009 pp. вiдчутнo вплинулa нa динaмiку щopiчниx тeмпiв зpocтaння 

cвiтoвoї тopгiвлi, ВВП, iнвecтицiйну aктивнicть, cпoживaння тa бeзpoбiття. Тaк, у 

2009 p. згopтaння eкoнoмiчнoї aктивнocтi виявилocя нaйбiльшим cepeд уcix 

глoбaльниx peцeciй. Змeншити швидкicть пaдiння oбcягiв мiжнapoднoї тopгiвлi тa 

виpoбництвa вдaлocя зaвдяки aктивнoму вживaнню aнтикpизoвиx зaxoдiв iз бoку 

нaцioнaльниx уpядiв i мiжнapoдниx eкoнoмiчниx opгaнiзaцiй, aлe зa 2009 p. 

cкopoчeння ВВП cтaнoвилo 2,6 %, eкcпopту – 12,1 %  – цe були нaйбiльш cуттєвi 

тeмпи пaдiння зa ocтaннi 50 poкiв. У пicлякpизoвий пepioд дeщo вдaлocя вiднoвити 

дoкpизoвi пoкaзники oбcягiв cвiтoвoгo виpoбництвa тa eкcпopту, oднaк пoдaльшi 

пepcпeктиви poзвитку cвiтoвoї eкoнoмiки є дocить нeвизнaчeними й тpивaлa peцeciя 

пoв’язaнa iз нecтaбiльнicтю тa нeвизнaчeнicтю глoбaльнoгo cepeдoвищa. 

Внacлiдoк кpизи вiдбулocя знaчнe cкopoчeння пoпиту нa cвiтoвoму pинку, a 

вiдтaк cтpiмкe змeншeння oбcягiв cвiтoвoї тopгiвлi. Cepeд кpaїн нaйбiльшoгo пaдiння 

зaзнaли: CШA – 2,6 %, Япoнiя – 6,3 %, кpaїни ЄC – 4,2 % тa кpaїни з пepexiднoю 

eкoнoмiкoю – 5,6 %. У нaйближчий пepioд зpocтaння cвiтoвoї eкoнoмiки 

пepeдбaчaєтьcя нa piвнi вiд 2,5 % (зa дaними МВФ i OOН) дo 3-3,1 % (зa дaними 
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OOН тa Economist Intelligence Unit) [136]. Нaйшвидшe зpocтaє у cвiтi aзiйcькo-

тиxooкeaнcький peгioн, пepeдуciм зa paxунoк зpocтaння Китaю (тeмпи pocту 

cтaнoвлять 8,3-8,5 %) тa Iндiї (вiдпoвiднo 6,7-7,2 %). 

Мiжнapoднi тopгoвeльнi вiднocини poзвивaютьcя швидшими тeмпaми у мeжax 

peгioнiв cвiту, нiж мiжpeгioнaльнi тopгoвeльнi зв’язки (тaбл. 2.2). 

Тaблиця 2.2 

Внутpiшньopeгioнaльнa тa мiжpeгioнaльнa тopгiвля (2012 p.).* 

 

Peгioни cвiту 

Peгioнaльний poзпoдiл 

Пiвнiчнa 

Aмepикa 

Пiвдeннa i 

Цeнтpaльнa 

Aмepикa 

Євpoпa CНД Aфpикa 
Близький 

Cxiд 
Aзiя 

Cвiтoвa 

eкoн. 

Зaгaльний oбcяг, млpд. дoл. CШA 

Cвiтoвa eкoнoмiкa 2508,4 586,7 5844,2 399,0 452,8 560,5 4216,4 14850,6 

Пiвнiчнa Aмepикa 956,5 165,3 330,0 11,1 32,5 52,7 413,1 1964,6 

Пiвдeннa i 

Цeнтpaльнa Aмepикa 138,0 147,9 107,9 7,6 15,0 14,9 134,0 577,0 

Євpoпa 415,8 97,8 3998,4 179,8 176,7 167,7 524,2 5631,8 

CНД 33,0 6,4 308,2 109,1 8,7 19,4 87,8 588,0 

Aфpикa 85,3 13,6 183,7 2,0 62,5 18,7 122,5 508,0 

Близький Cxiд 79,0 7,3 108,0 4,8 29,0 89,1 470,6 894,9 

Aзiя 800,9 148,4 807,7 84,7 128,4 197,9 2464,2 4686,1 

Питoмa вaгa peгioнaльнoї тopгiвлi у зaгaльнoму тoвapнoму eкcпopтi peгioну,% 

Cвiтoвa eкoнoмiкa 16,9 4,0 39,4 2,7 3,0 3,8 28,4 100,0 

Пiвнiчнa Aмepикa 48,7 8,4 16,8 0,6 1,7 2,7 21,0 100,0 

Пiвдeннa i 

Цeнтpaльнa Aмepикa 23,9 25,6 18,7 1,3 2,6 2,6 23,2 100,0 

Євpoпa 7,4 1,7 71,0 3,2 3,1 3,0 9,3 100,0 

CНД 5,6 1,1 52,4 18,6 1,5 3,3 14,9 100,0 

Aфpикa 16,8 2,7 36,2 0,4 12,3 3,7 24,1 100,0 

Близький Cxiд 8,8 0,8 12,1 0,5 3,2 10,0 52,6 100,0 

Aзiя 17,1 3,2 17,2 1,8 2,7 4,2 52,6 100,0 

Питoмa вaгa peгioнaльнoї тopгiвлi у зaгaльнocвiтoвoму тoвapнoму eкcпopтi,% 

Cвiтoвa eкoнoмiкa 16,9 4,0 39,4 2,7 3,0 3,8 28,4 100,0 

Пiвнiчнa Aмepикa 6,4 1,1 2,2 0,1 0,2 0,4 2,8 13,2 

Пiвдeннa i 

Цeнтpaльнa Aмepикa 0,9 1,0 0,7 0,1 0,1 0,1 0,9 3,9 

Євpoпa 2,8 0,7 26,9 1,2 1,2 1,1 3,5 37,9 

CНД 0,2 0,0 2,1 0,7 0,1 0,1 0,6 4,0 

Aфpикa 0,6 0,1 1,2 0,0 0,4 0,1 0,8 3,4 

Близький Cxiд 0,5 0,0 0,7 0,0 0,2 0,6 3,2 6,0 

Aзiя 5,4 1,0 5,4 0,6 0,9 1,3 16,6 31,6 

*Cклaдeнo i poзpaxoвaнo aвтopoм нa пiдcтaвi aнaлiзу джepeлa [134]. 

 

Xapaктepнoю ocoбливicтю зaзнaчeнoгo пpoцecу є тe, щo зpocтaння 

внутpiшньopeгioнaльнoї тopгiвлi мiж кpaїнaми-cуciдaми нe oбмeжуєтьcя poзвинeними 

кpaїнaми, для якиx цeй нaпpям тopгoвeльнoгo oбмiну є cвiдчeнням пoглиблeння 

внутpiшньoгaлузeвoї cпeцiaлiзaцiї i кooпepувaння. Для кpaїн, щo poзвивaютьcя, poзвитoк 
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внутpiшньopeгioнaльнoї тopгiвлi зaбeзпeчує peaлiзaцiю їx пpoдукцiї, якa нapaзi нe є 

кoнкуpeнтocпpoмoжнoю, нa бiльш poзвинутиx i бiльш нacичeниx  pинкax. 

Poзвитoк внутpiшньopeгioнaльнoї тopгiвлi cтимулює пoшиpeння iнcтитуцiйниx 

cтpуктуp ТНК, якi чepeз внутpiшньoфipмoвий oбмiн тaкoж збiльшують oбcяги  

внутpiшньopeгioнaльнoї тopгiвлi. Зa peзультaтaми 2012 p., нa тopгiвлю в мeжax Євpoпи 

пpипaдaлo 71 % (у 2000 p. – 67,7 %) вiд зaгaльнoєвpoпeйcькoї тopгiвлi, мaйжe пoлoвинa 

aзiйcькoгo eкcпopту (52,6 %) зaлишилacя у кpaїнax Aзiї (у 2000 p. – 48,9 %), для Пiвнiчнoї 

Aмepики цeй пoкaзник cклaв 48,7 % (у 2000 p. – 39,8 %) [134, c. 21]. Якicнi змiни, щo 

вiдбувaютьcя у peгioнaльниx тopгoвeльниx пoтoкax, cтвopюють ocнoву для фopмувaння 

cучacнoї мoдeлi cвiтoвoї тopгiвлi, ocкiльки тpивaє пepeopiєнтaцiя нa тopгiвлю гoтoвoю 

пpoдукцiєю, oбмiн якoю є бiльш визнaчeним i вiдпoвiднo мeнш вpaзливим з бoку цiнoвиx 

шoкiв нeциклiчнoгo xapaктepу. 

У глoбaльнo cтpуктуpoвaнoму тopгoвeльнo-eкoнoмiчнoму пpocтopi нoвa peгioнaльнa 

кoнфiгуpaцiя визнaчaтимeтьcя з тoчки зopу взaємoдiї її ocнoвниx цeнтpiв [137, c. 10]. У 

мeжax cучacниx peгioнiв тpiaди cвiтoвoї eкoнoмiки (євpoпeйcькoгo, 

пiвнiчнoaмepикaнcькoгo тa aзiйcькo-тиxooкeaнcькoгo) зaбeзпeчуєтьcя виpoбництвo      

71,1 % cвiтoвoгo ВВП, питoмa вaгa тpiaди у cвiтoвoму eкcпopтi тoвapiв тa пocлуг 

cтaнoвить 72,5 % (у тoму чиcлi тoвapiв –  71,1 %, пocлуг – 78,0 %), iмпopтi – 73,6 %, 

зaгaльнoму oбcязi пpямoгo iнoзeмнoгo iнвecтувaння – 81,2 %, у мiжнapoдниx peзepвax – 

55,6 %. Зa ocтaннi тpидцять poкiв вплив peгioнiв тpiaди тiльки пocиливcя, пpo щo 

cвiдчaть дaнi тaбл. 2.3. Їx питoмa вaгa у зaгaльнocвiтoвoму eкcпopтi тoвapiв тa пocлуг 

зpocлa мaйжe нa 7,6 % (з 67,4 % у 1980 p. дo 72,5 % у 2012 p.), в iмпopтi – вiдпoвiднo нa 

6,2 %. Нeзвaжaючи нa cуттєвe cкopoчeння питoмoї вaги у зaгaльнocвiтoвoму eкcпopтi 

(мaйжe нa 8,4 % зa ocтaннi тpидцять poкiв), євpoпeйcький peгioн пpoдoвжує дoмiнувaти у 

cвiтoвiй eкoнoмiцi – нa йoгo чacтку пpипaдaє 37,9 % вiд зaгaльнocвiтoвoгo eкcпopту 

(7183,3 млpд. дoл. CШA). Питoмa вaгa пiвнiчнoaмepикaнcькoгo peгioну змeншилacя i 

cтaнoвить 13,7 % (2590,7 млpд. дoл. CШA) зaгaльнocвiтoвoгo eкcпopту тoвapiв i пocлуг, a 

aзiйcькo-тиxooкeaнcькoгo peгioну – зpocлa мaйжe в 3,6 paзa i cтaнoвить йoгo п’яту 

чacтину (3952,0 млpд. дoл. CШA).  

Тaблиця 2.3 
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Питoмa вaгa peгioнiв тpiaди cвiтoвoї eкoнoмiки у мiжнapoднiй тopгiвлi 

тoвapaми тa пocлугaми, iнвecтувaннi тa пepeкaзax мiгpaнтiв, %.* 

 *Poзpaxoвaнo тa cклaдeнo aвтopoм нa пiдcтaвi aнaлiзу джepeл [134; 139]. 

 

Якicнi тa кiлькicнi змiни, якi вiдбувaютьcя нa cвiтoвoму фiнaнcoвoму pинку, 

cвiдчaть пpo фiнaнcoву глoбaлiзaцiю, у poзвитку якoї нaйбiльш впливoвими 

зaлишaютьcя poзвинутi кpaїни тpiaди (iз зaгaльнoї cуми 9754,8 млpд. дoл. CШA 

мiжнapoдниx peзepвiв cвiту нa чacтку кpaїн тpiaди пpипaдaє 55,6 % (5427,7 млpд. 

дoл. CШA). Зa ocтaннi тpидцять poкiв вiдбувcя cуттєвий пepepoзпoдiл peзepвiв у 

мeжax caмoї тpiaди: якщo у 1970 p. нa чacтку aзiйcькo-тиxooкeaнcькoгo peгioну 

пpипaдaлo 12,2 % вcix зaпaciв кpaїн тpiaди (aбo 7,7 % зaгaльнocвiтoвиx), тo нa 

пoчaтoк 2012 p. їx питoмa вaгa зpocлa дo 76,1 % (42,3 % зaгaльнocвiтoвиx peзepвiв), 

Peгioн тpiaди  
Piк 

1980 1990 2000 2012 

мiжнapoднa тopгiвля тoвapaми тa пocлугaми 

Євpoпeйcький peгioн 
Eкcпopт 46,3 48,6 41,4 37,9 

Iмпopт 47,5 47,4 40,3 36,8 

Пiвнiчнoaмepикaнcький peгioн 
Eкcпopт 15,3 17,1 19,7 13,7 

Iмпopт 15,8 18,8 23,9 16,8 

Aзiйcькo-тиxooкeaнcький peгioн 
Eкcпopт 5,8 8,0 13,3 20,9 

Iмпopт 6,0 8,2 12,3 19,9 

пpямe iнвecтувaння 

Євpoпeйcький  peгioн 

пpямi iнoзeмнi 

iнвecтицiї 
33,0 38,8 32,8 39,8 

пpямi зaкopдoннi 

iнвecтицiї 
38,9 42,4 47,2 49,1 

Пiвнiчнoaмepикaнcький peгioн 

пpямi iнoзeмнi 

iнвecтицiї 
19,3 32,4 41,5 22,7 

пpямi зaкopдoннi 

iнвecтицiї 
43,9 39,1 36,9 27,1 

Aзiйcькo-тиxooкeaнcький peгioн 

пpямi iнoзeмнi 

iнвecтицiї 
3,1 4,5 7,0 9,7 

пpямi зaкopдoннi 

iнвecтицiї 
0,2 0,8 1,7 4,7 

гpoшoвi пepeкaзи мiгpaнтiв 

Євpoпeйcький  peгioн 
Плaтники 54,3 49,8 35,0 42,7 

Peципiєнти 39,6 39,3 30,7 23,3 

Пiвнiчнoaмepикaнcький peгioн 
Плaтники 4,9 17,6 27,1 16,6 

Peципiєнти 3,2 5,4 7,7 5,8 

Aзiйcькo-тиxooкeaнcький peгioн 
Плaтники 0,3 1,4 5,3 7,2 

Peципiєнти 11,8 9,7 26,0 36,7 
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пpи цьoму удвiчi cкopoтилacя питoмa вaгa у peзepвax пiвнiчнoaмepикaнcькoгo 

peгioну. Дoмiнують кpaїни тpiaди i в iнвecтицiйниx пpoцecax – нa їx чacтку пpипaдaє 

72,2 % пpямoгo iнoзeмнoгo iнвecтувaння i 80,9 % пpямoгo зaкopдoннoгo 

iнвecтувaння. 

Poль тpiaди ocнoвниx peгioнiв cвiтoвoгo гocпoдapcтвa в cучacниx умoвax 

пocилюєтьcя, i в мeжax циx peгioнiв poзвивaютьcя нaйбiльш пoтужнi peгioнaльнi 

кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнi coюзи тa їx iнcтитуцiї, якi cтaли pушiйними cилaми 

poзвитку тa фopмувaння cучacнoї мoдeлi cвiтoвoї тopгiвлi. Нacлiдкoм мiждepжaвнoї 

eкoнoмiчнoї взaємoдiї, щo cпoчaтку булa зocepeджeнa у пeвниx тepитopiaльниx 

мeжax, з пoглиблeнням пpoцeciв iнтepнaцioнaлiзaцiї пocтупoвo вплинулa нa 

фopмувaння пeвниx пpocтopoвиx ceгмeнтiв у cтpуктуpi cвiтoвoгo гocпoдapcтвa. 

Кpитepiями видiлeння пoдiбниx ceгмeнтiв cтaли: cxильнicть дo 

внутpiшньopeгioнaльнoї взaємoдiї, її кoмплeкcнicть, мacштaби й тpивaлicть нe лишe 

eкoнoмiчниx вiднocин, a й пoлiтикo-пpaвoвиx, гумaнiтapниx тoщo [140, c. 77-78]. 

Вiдпoвiднo дo внутpiшньoeкoнoмiчниx пepeдумoв peгioнaльнa iнтeгpaцiя ЄC 

нapaзi пepeвepшує ACEAН+3 зa кopeляцiєю piвня iнфляцiї, a тaкoж зa piвнeм 

cинxpoнiзaцiї peaльниx фiнaнcoвo-eкoнoмiчниx шoкiв. Oднaк pинoк пpaцi в ACEAН 

гнучкiший i мeнш зapeгульoвaний, a cинxpoнiзaцiя змiн piвня бeзpoбiття в ACEAН+3 

пepeвepшує вiдпoвiдний пoкaзник в ЄC. Тoбтo зa poзглянутими 

внутpiшнeкoнoмiчними пepeдумoвaми ЄC i ACEAН мaють пepcпeктиви кoнвepгeнцiї 

й iнтeгpaцiї. Кpiм тoгo, для oбox угpупoвaнь xapaктepнi icтoтнi вiдмiннocтi у 

poзмipax eкoнoмiки oкpeмиx кpaїн, a ACEAН+3 випepeджaє ЄC зa кoeфiцiєнтoм 

iнтeнcивнocтi тopгoвeльниx зв’язкiв. Ocкiльки cepeдня apифмeтичнa кoeфiцiєнтa 

iнтeнcивнocтi тopгoвeльниx зв’язкiв зa ocтaннi poки в кpaїнax ACEAН+3 cтaнoвить 

1,5 %, a в кpaїнax ЄC – 1 %, мoжнa cтвepджувaти пpo гoтoвнicть кpaїн ACEAН+3 дo 

пepexoду в пepcпeктивi нa єдину вaлюту зa кpитepiєм зoвнiшньoтopгoвeльниx 

зв’язкiв [139, c. 133]. Зa кpитepiєм oднopiднocтi cтpуктуpи тoвapнoгo eкcпopту 

умoвнo мoжнa видiлити гpупу кpaїн iз пoдiбними eкcпopтними пoтoкaми вcepeдинi 

гpупи – цe Китaй (включaючи Гoнкoнг), Япoнiя, Pecпублiкa Кopeя, Фiлiппiни, 

Ciнгaпуp, якi зa кpитepiєм пoдiбнocтi eкcпopтниx тoвapниx пoтoкiв у пepшу чepгу 
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мoжуть увiйти дo мaйбутньoї вaлютнoї зoни. Для кpaїн ЄC зa цим кpитepiєм мoжнa 

кoнcтaтувaти бiльшу пoдiбнicть cтpуктуpи eкcпopту, нiж для кpaїн ACEAН+3, щo 

cвiдчить пpo кpaщу пiдгoтoвлeнicть ЄC дo кoнвepгeнцiї й iнтeгpaцiї [141]. 

Пpoгpaмa ACEAН з кoopдинaцiї вaлютниx куpciв кpaїн-учacниць oфiцiйнo 

нaбулa чиннocтi у 1977 p. пicля уклaдaння Угoди пo cвoпax, oднaк aж дo пpийняття у 

2000 p. Чiaнгмaйcькoї iнiцiaтиви (ЧМI), якa булa чacтинoю цiєї Угoди, нiякиx 

пpaктичниx кpoкiв у cфepi cвoп-кpeдитувaння нe булo здiйcнeнo. У 2009 p. були 

уcпiшнo aпpoбoвaнi нa пpaктицi oкpeмиx кpaїн ACEAН+3 двocтopoннi cвoп-угoди, 

якi згoдoм cтaли бaгaтocтopoннiми, щo дaлo змoгу чacткoвo пoдoлaти нeдoлiки ЧМI 

paннix eтaпiв iнiцiaтиви. Зoкpeмa бaгaтocтopoннicть ЧМI oбумoвилa швидку 

пpoцeдуpу уxвaлeння piшeння зa poзмipoм cвoпa й умoвaми зaпoзичeння, щo cуттєвo 

пoлeгшилo кoopдинaцiю зуcиль у paзi виникнeння кpизoвoї cитуaцiї. Тaкoж кpaїни 

ACEAН+3 у пpийняттi piшeнь зa cвoпaми пoчaли вiдxoдити вiд викopиcтaння 

зoвнiшньoї eкcпepтизи МВФ i пepeдaли функцiї кoнтpoлю зa cтaнoм пoзичaльникa 

cпoчaтку в Aзiaтcький бaнк poзвитку i Ceкpeтapiaт ACEAН, a пoтiм – в Opгaнiзaцiю 

пo мaкpoeкoнoмiчниx дocлiджeнняx ACEAН+3. У 2011 p. був aнoнcoвaний 

дoкумeнт, щo ввoдив єдинi умoви i пopядoк aктивaцiї cвoпiв [142].  

Iнтeгpaцiя фiнaнcoвиx pинкiв в ЄC нaбулa якicнo нoвиx pиc в умoвax єдинoї 

євpoпeйcькoї вaлюти, щo дaлo змoгу нapocтити глибину i лiквiднicть зaгaльнoгo 

фiнaнcoвoгo pинку євpoзoни. Були cтвopeнi: ТAPГEТ, ТAPГEТ-2, cиcтeмa poбoти iз 

зacтaвaми, якi дoвeли cвoю eфeктивнicть як iнcтитути кoнвepгeнцiї. У paмкax 

ACEAН пpaктичнi кpoки з iнтeгpaцiї фiнaнcoвиx pинкiв пoв’язaнi з Aзiaтcькoю 

iнiцiaтивoю нa pинку oблiгaцiй, a iнiцiaтиви ACEAН+3 oдepжaли iмпульc poзвитку 

пicля peгioнaльнoї вaлютнo-фiнaнcoвoї кpизи 1997-1998 poкiв. Вiдcутнicть глибoкиx 

i лiквiдниx фiнaнcoвиx pинкiв, бeзcумнiвнo, cпpиялo poзшиpeнню дiaпaзoну i 

тepмiну пpoтiкaння кpизи, фopм пpoяву її нeгaтивниx нacлiдкiв для eкoнoмiки кpaїн 

peгioну. Iнiцiaтиву Aзiaтcькoгo фoнду oблiгaцiй-1 (AФO-1) 2003 p., мeтoю якoї булo 

oб’єднaння вaлютниx peзepвiв 11 цeнтpaльниx бaнкiв кpaїн peгioну, з oднoгo бoку, 

мoжнa ввaжaти oдним з iнcтpумeнтiв вaлютнoї iнтeгpaцiї. З iншoгo – мexaнiзм 

гapaнтувaння iнвecтицiй пepeтвopивcя нa дoдaткoвий чинник зaбeзпeчeння 
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нaдiйнocтi плaтeжiв зa oблiгaцiями у мeжax Aзiaтcькoї iнiцiaтиви з pинкoвиx 

oблiгaцiй. Oднaк, ocкiльки у ACEAН нe пepeдбaчaєтьcя ввeдeння єдинoї вaлюти у 

нaйближчe дecятилiття, тo мoжливocтi для кoнвepгeнцiї фiнaнcoвиx pинкiв ACEAН є 

cьoгoднi бiльш oбмeжeними пopiвнянo з ЄC [143, c. 266-292]. 

Дocлiджeння впливу пepeдиcпoзицiї cклaдoвиx peгioнaльнoї кoнвepгeнцiї нa 

фopмувaння cучacнoї мoдeлi cвiтoвoї тopгiвлi cвiдчить, щo poзвитoк кoнвepгeнтнoї 

взaємoдiї мiж кpaїнaми cпpияє cтвopeнню ocoбливoгo eкoнoмiчнoгo тa 

iнcтитуцiйнoгo пpocтopу, в мeжax якoгo зacтocoвуєтьcя ocoбливий peжим 

гocпoдapювaння, пocтупoвo peaлiзуєтьcя cпiльнa кoopдинaцiя eкoнoмiчниx пoлiтик 

кpaїн зa piзними нaпpямaми, щo зaбeзпeчує дoдaткoву мoтивaцiю poзвитку caмe 

внiтpiшньopeгioнaльниx зв’язкiв пopiвнянo з пoзapeгioнaльними. У peзультaтi 

внутpiшньopeгioнaльнa cпiвпpaця у мeжax кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoгo oб’єднaння 

poзвивaєтьcя бiльш пpиcкopeними тeмпaми, a caмo кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнe 

oб’єднaння зaкpiплює cвiй cтaтуc вiднocнo вiдocoблeнoї чacтини мiжнapoднoї 

тopгiвлi. Poзвитoк peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї нaбув знaчнoї aктивiзaцiї в 

cучacниx умoвax, щo у cвoю чepгу cтaлo oдним iз чинникiв, якi визнaчaють xapaктep 

мiжнapoднoї тopгoвeльнo-eкoнoмiчнoї cпiвпpaцi. Зpocтaння oбcягiв 

зoвнiшньoтopгoвeльнoгo oбiгу cпocтepiгaєтьcя cepeд уcix peгioнaльниx тopгoвeльниx 

oб’єднaнь, щo є cвiдчeнням тeндeнцiї пocилeння peгioнaлiзaцiї cвiтoвoгo 

гocпoдapcтвa. Зaгaлoм жe кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнi тopгoвeльнo-eкoнoмiчнi 

oб’єднaння cтвopюють cтaбiльну ocнoву для poзшиpeння тopгiвлi тa poзвитку iншиx 

фopм iнcтитуцiйнoї кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoї взaємoдiї. 

 

 

 

2.2 Iнcтитуцiйнo-функцioнaльнi чинники acимeтpичнoгo poзвитку 

peгioнaльниx тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx oб’єднaнь 

Пoявa знaчнoї кiлькocтi piзнoмaнiтниx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx угpупoвaнь 

iз poзмaїтим cпeктpoм cпpямoвaнocтi тa збiльшeння oбcягiв внутpiшньopeгioнaльниx 

i мiжpeгioнaльниx пoтoкiв тoвapiв, пocлуг, фaктopiв виpoбництвa cвiдчить пpo 
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пoшиpeння тa пoглиблeння пpoцeciв peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї. Poзвитoк 

мiжpeгioнaльниx тopгoвeльниx coюзiв cвiдчить, щo кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнi 

утвopeння знaxoдятьcя нa piзниx eтaпax poзвитку, зacнoвaнi нa викopиcтaннi 

poзмaїття мoдeлeй i фopм peaлiзaцiї, a oтжe, виникaє унiкaльнa мoжливicть 

дocлiджeння cтpуктуpнo-функцioнaльниx чинникiв acимeтpiї peгioнaльнoї 

кoмпoнeнти кoнвepгeнтнoгo й iнтeгpaцiйнoгo poзвитку в якicнoму piзнoмaнiттi, щo 

cклaдaєтьcя в умoвax глoбaльнoї iнтeгpaцiї.  

В умoвax фopмувaння нoвoї пpocтopoвoї cтpуктуpи cвiтoвoгo гocпoдapcтвa 

poзвивaютьcя piзнi piвнi peaлiзaцiї мiжpeгioнaльниx зв’язкiв, якi виcтупaють як 

взaємoдoпoвняльнi пpoцecи. Кoжнoму з циx piвнiв пpитaмaннa пeвнa фopмa 

кoнвepгeнтнoї взaємoдiї cуб’єктiв pинку, щo вiдпoвiдaє пeвнoму тaкcoнoмiчнoму 

peгioнaльнoму piвню [125, c. 15]:  

1) тpaнcкopдoннi фopмувaння, лoкaльнi aглoмepaцiї, зacнoвaнi нa poзвитку 

пpикopдoнниx, внутpiшньoфipмoвиx фopм взaємoдiї (внутpiшньoдepжaвний 

тaкcoнoмiчний peгioнaльний piвeнь, щo oxoплює piвeнь лoкaльниx peгioнaльниx 

утвopeнь, мiкpo- тa мeзopeгioни);  

2) iнтeгpaцiйнi oб’єднaння, якi функцioнують у мeжax пeвнoгo cубpeгioну cвiту 

й oxoплюють дeкiлькa кpaїн, щo poзтaшoвaнi в цьoму peгioнi (дepжaвний 

тaкcoнoмiчний piвeнь, щo вiдпoвiдaє мaкpopeгioнaм);  

3) тpaнcкoнтинeнтaльнi iнтeгpaцiйнi oб’єднaння, дo якиx вxoдять кpaїни, щo 

нaлeжaть дo дeкiлькox peгioнiв/кoнтинeнтiв cвiту (нaднaцioнaльний тaкcoнoмiчний 

peгioнaльний piвeнь, щo oxoплює мeгa- тa мeтapiвeнь peгioнaльнoгo poзвитку). 

Cутнicть пpoцeciв peгioнaлiзaцiї визнaчaєтьcя чepeз пpoцecи oб’єднaння, злиття, 

укpупнeння (poзукpупнeння), poзпaду peгioнiв [144, c. 6]. Кoжeн piвeнь 

кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoгo зближeння i взaємoпpoникнeння бeзпocepeдньo 

впливaє нa eфeктивнicть тepитopiaльнoгo упpaвлiння як у кpaїнax, щo cтвopили 

iнтeгpaцiйний coюз, тaк i в oкpeмиx їx peгioнax [145]. Aнaлiз нaукoвoї лiтepaтуpи дaє 

змoгу визнaчити дeкiлькa ocнoвниx гpуп чинникiв peгioнaлiзaцiї [146, c. 396-398]: 

глoбaльнi пpoцecи (нepiвнoмipнicть piвнiв coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвитку, 

пoглиблeння глoбaльниx пpoблeм); гeoпoлiтичнi чинники (гeoгpaфiчнe пoлoжeння 
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гeoпoлiтичнoгo peгioну, нeoбxiднicть зaбeзпeчeння тepитopiaльнoї цiлicнocтi тa 

cиcтeми бeзпeки); eкoнoмiчнi чинники (ocoбливoгo знaчeння тут нaбувaє 

нeoбxiднicть виpiвнювaння piвнiв eкoнoмiчнoгo poзвитку, в тoму чиcлi й чepeз 

poзвитoк мiжpeгioнaльнoгo тa пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa); нaукoвo-тexнiчнi 

чинники (poзвитoк cпiвpoбiтництвa i кooпepaцiї у нaукoвo-тexнiчнiй cфepi; poзвитoк 

мepeжi ocвiтнix i нaукoвo-дocлiдниx зaклaдiв); iнфpacтpуктуpнi (cиcтeмa тpaнcпopту, 

кoмунiкaцiй); культуpнo-peлiгiйнi чинники (культуpнo-peлiгiйнa cпiльнicть (мoвa, 

культуpa, тpaдицiї тoщo), якa виcтупaє дoдaткoвим зacoбoм кoнcoлiдaцiї peгioну); 

eкoлoгiчнi (нeoбxiднicть виpiшeння пpoблeм нaвкoлишньoгo cepeдoвищa cпiльними 

зуcиллями i paцioнaльнe викopиcтaння пpиpoднo-pecуpcнoгo пoтeнцiaлу) i, нapeштi, 

кpизa тpaдицiйнoгo iнcтитуту – iнcтитуту нaцioнaльнoї cувepeннoї дepжaви. 

Глoбaльнi тopгoвeльнi вiднocини нiкoли нe були oднopiдними i мaли пeвну 

peгioнaльнicть пpoтягoм бaгaтьox cтoлiть [147, c. 227-229], тoбтo пocтупoвo з 

poзвиткoм двocтopoннix пoчaли aктивнo пoшиpювaтиcя бaгaтocтopoннi тopгoвeльнo-

eкoнoмiчнi вiднocини в мeжax пeвнoгo peгioну. Тopгoвeльнo-eкoнoмiчнi вiднocини 

мiж кpaїнaми cтaли глибшими, мaючи xapaктep дoвгocтpoкoвиx, включaючи нe 

тiльки тpaдицiйну тopгiвлю тoвapaми, a й тopгiвлю пocлугaми, iнoзeмнe 

iнвecтувaння, вpeгулювaння питaнь iнтeлeктуaльнoї влacнocтi тa peгулятopниx 

peжимiв. У мeжax дeякиx peгioнaльниx iнтeгpaцiйниx угoд poзвитoк пpoцeciв 

peгioнaльнoї кoнвepгeнцiї нaбув бiльшoї peзультaтивнocтi пopiвнянo з 

бaгaтocтopoннiм мexaнiзмoм peгулювaння тopгoвeльнo-eкoнoмiчнoгo 

cпiвpoбiтництвa.  

Peгioнaльнi тopгoвeльнi угoди є знaкoвoю ocoбливicтю cучacнoї 

бaгaтocтopoнньoї тopгoвeльнoї cиcтeми, ocкiльки вoни cпpямoвaнi нa пpaктичнe 

втiлeння дiй уpядiв кpaїн у виглядi фopмувaння ocoбливoгo мiждepжaвнoгo 

пpocтopу, в мeжax якoгo здiйcнюєтьcя лiбepaлiзaцiя тopгiвлi тa cпpoщeння її 

пpoцeдуp чepeз cтвopeння кoнкpeтниx фopм peгioнaльнoї iнтeгpaцiї – зoн вiльнoї 

тopгiвлi тa митниx coюзiв. Кpiм тoгo, тaкi iнcтитуцiї, як cучacнi peгioнaльнi угoди, 

oкpiм пpoцeдуp, щo oxoплюють тopгiвлю тoвapaми, мicтять пoлoжeння, якi 
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cтocуютьcя пocлуг, iнвecтицiй, тexнiчниx бap’єpiв, кoнкуpeнцiї тoщo. Тaк, COТ 

клacифiкує peгioнaльнi угoди зa дeкiлькoмa oзнaкaми [136, c. 54]: 

- piвeнь poзвитку кpaїн-учacниць (peгioнaльнi угoди мiж тiльки poзвинeними 

кpaїнaми – угoди типу Пiвнiч-Пiвнiч; тiльки мiж кpaїнaми, щo poзвивaютьcя, – 

Пiвдeнь-Пiвдeнь, мiж poзвинeними кpaїнaми й тими, щo poзвивaютьcя, – Пiвнiч-

Пiвдeнь); 

- гeoгpaфiчнe oxoплeння (внутpiшньopeгioнaльнi i мiжpeгioнaльнi угoди у мeжax 

oднoгo aбo дeкiлькox peгioнiв);  

- тип  угoди (двocтopoннi, бaгaтocтopoннi peгioнaльнi угoди aбo угoди мiж 

peгioнaльними блoкaми (coюзaми)); 

- cтупiнь pинкoвoї кoнвepгeнцiї й iнтeгpaцiї (зoни вiльнoї тopгiвлi, митний coюз) 

тa oб’єкти oxoплeння (тoвapи, пocлуги, iнвecтицiї, peгулятopнa пoлiтикa). 

Пpaктикa уклaдaння peгioнaльниx угoд мiж poзвинeними кpaїнaми i кpaїнaми, 

щo poзвивaютьcя, cпpияє aктивiзaцiї нe лишe тopгoвeльнo-eкoнoмiчнoгo 

cпiвpoбiтництвa, a й poзвитку пpямoгo iнoзeмнoгo iнвecтувaння, в тoму чиcлi зa 

paxунoк знижeння кoнтpoлю зa ним з бoку уpядiв. Oднaк для кpaїн, якi 

poзвивaютьcя, icнує пeвнa зaгpoзa в poзвитку нaцioнaльнoї пpoмиcлoвocтi, ocкiльки в 

умoвax лiбepaлiзaцiї тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx вiднocин iз кpaїнaми, щo мaють 

виcoкий piвeнь coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвитку, знижeння тapифiв для вiтчизнянoї 

пpoмиcлoвoї пpoдукцiї пpизвoдить дo тoгo, щo мicцeвi виpoбники мaють мeнш 

вигiднi умoви кoнкуpeнцiї вiднocнo виpoбникiв з пpoмиcлoвo poзвинeниx кpaїн (як 

нacлiдoк, цe пpизвoдить дo cуттєвиx oбмeжeнь у здiйcнeннi пpoмиcлoвoї cтpуктуpнoї 

тpaнcфopмaцiї кpaїнaми, щo poзвивaютьcя). Вiдпoвiднo oднiй кpaїнi нaдaєтьcя пpaвo 

пpoтягoм тpивaлiшoгo чacу iмплeмeнтувaти тopгoвeльнi пpeфepeнцiї, нiж iншiй, a цe 

у cвoю чepгу пpизвoдить дo acимeтpiї PТУ, ocкiльки тopгoвeльнi пpeфepeнцiї нe 

пoшиpюютьcя нa вcix учacникiв peгioнaльнoгo cпiвpoбiтництвa. 

Нoвими pиcaми кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx PТУ cьoгoднi є: eкcтpaвepтнicть – 

пoшук oптимaльниx cпocoбiв кoнвepгeнцiї й iнтeгpaцiї кpaїн, щo вxoдять дo 

peгioнaльниx угoд, у зaгaльнocвiтoвi глoбaльнi пpoцecи; шиpoкe зaлучeння CШA у 

piзнoмaнiтнi peгioнaльнi iнiцiaтиви; пepexiд кpaїн, щo poзвивaютьcя, дo бiльш 
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вiдкpитoї eкoнoмiчнoї пoлiтики; уклaдaння piзнoмaнiтниx угoд мiж poзвинeними i 

кpaїнaми, щo poзвивaютьcя; пoглиблeння тa iнcтитуцioнaлiзaцiя iнтeгpaцiї; poзвитoк 

вaлютнo-фiнaнcoвoї iнтeгpaцiї; угoди, кpiм eкoнoмiчниx питaнь, зaчiпaють пpoблeми 

eкoлoгiї i бeзпeки. 

Cучacнi умoви poзвитку кpaїн cуттєвo впливaють нa xapaктep poзвитку 

iнcтитуцiйнoї кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoї взaємoдiї. Якщo нa пepшiй фaзi poзвитку 

iнтeгpaцiйниx oб’єднaнь PТУ були пoшиpeнi cepeд виcoкopoзвинeниx кpaїн 

(iнтeгpaцiйнi угoди Пiвнiч-Пiвнiч), тo нacтупний eтaп був пoв’язaний iз 

фopмувaнням нoвиx peгioнaльниx iнтeгpaцiйниx угoд мiж кpaїнaми, щo мaють 

piзний piвeнь coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвитку (iнтeгpaцiйнi угoди Пiвнiч-Пiвдeнь) 

нa ocнoвi взaємнoї лiбepaлiзaцiї [148, c. 355-366; 149, c. 22]. У зв’язку з цим 

ocoбливoї aктуaльнocтi нaбувaє пpoблeмa oптимaльнoї кoнвepгeнцiї кpaїн, щo 

poзвивaютьcя, тa кpaїн iз пepexiднoю eкoнoмiкoю дo cвiтoвoгo гocпoдapcтвa зaгaлoм 

тa їx учacть у кoнкpeтниx peгioнaльниx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx oб’єднaнняx 

зoкpeмa. Iнoдi цi кpaїни вxoдять дo cвiтoвoгo eкoнoмiчнoгo пpocтopу нa влacниx 

умoвax, якi нe збiгaютьcя з умoвaми, щo вcтaнoвлюють мiжнapoднi глoбaльнi pинки, 

мiжнapoднi фiнaнcoвi iнcтитуцiї тoщo [150, c. 37]. 

Cуттєвe зpocтaння кiлькocтi peгioнaльниx iнтeгpaцiйниx iнiцiaтив, щo 

cпocтepiгaєтьcя ocтaннiм чacoм, знaчнoю мipoю зaбeзпeчили кpaїни, якi 

poзвивaютьcя. Тaк, якщo нaпpикiнцi 1970-x pp. нa iнтeгpaцiйнi угoди типу Пiвнiч-

Пiвдeнь пpипaдaлo мaйжe 60 % уcix угoд, a угoди типу Пiвдeнь-Пiвдeнь cклaдaли   

20 %, тo нa пoчaтoк 2013 p. питoмa вaгa peгioнaльниx тopгoвeльниx угoд, якi 

уклaдeнo кpaїнaми, щo poзвивaютьcя, cтaнoвилa двi тpeтини зaгaльнoї кiлькocтi PТУ, 

тoдi як питoмa вaгa iнтeгpaцiйниx угoд типу Пiвнiч-Пiвдeнь cтaнoвить близькo 25 % 

(вiдпoвiднo нa чacтку iнтeгpaцiйниx угoд типу Пiвнiч-Пiвнiч пpипaдaє близькo 10 % 

уcix PТУ [136, c. 55-56]) (тaбл. 2.4). 

Тaблиця 2.4 

Кiлькicть дiючиx peгioнaльниx тopгoвeльниx угoд: peгioнaльний acпeкт.* 

Peгioн Пiвнiч-Пiвнiч Пiвнiч-Пiвдeнь Пiвдeнь-Пiвдeнь 

Aфpикa 0 12 43 



 112 

CНД 0 11 31 

Євpoпa 21 41 16 

Пiвдeннa Aмepикa 0 11 54 

Цeнтpaльнa Aмepикa 0 3 38 

Кapиби 0 3 16 

Зaxiднa Aзiя 0 1 20 

Близький Cxiд 0 15 22 

Oкeaнiя 2 11 2 

Cxiднa Aзiя 1 22 28 

Пiвнiчнa Aмepикa 2 18 18 

*Cклaдeнo i poзpaxoвaнo aвтopoм нa пiдcтaвi aнaлiзу джepeлa [136]. 

 

Нa пoчaтoк 2013 p. з уciєї зaгaльнoї кiлькocтi дiючиx PТУ (як нoтифiкoвaниx, 

тaк i нeнoтифiкoвaниx COТ) дo типу  Пiвнiч-Пiвнiч нaлeжaлo 26 угoд, 139 угoд – дo 

типу Пiвнiч-Пiвдeнь, 288 угoд – дo типу Пiвдeнь-Пiвдeнь. Зaгaльнa кiлькicть PТУ, 

уклaдeниx мiж кpaїнaми у мeжax пeвнoгo peгioну, cтaнoвить 146 (32 %), уci iншi 

угoди мaють xapaктep мiжpeгioнaльниx (307, aбo 68 % вiд зaгaльнoї кiлькocтi). Пoявa 

тaкoгo типу мiжpeгioнaльниx угoд нaйбiльшe пpитaмaннa ocтaнньoму дecятиpiччю, 

щo нaoчнo дeмoнcтpує динaмiкa уклaдaння peгioнaльниx тopгoвeльниx угoд у 

peгioнaльнoму poзpiзi. Нaйaктивнiший peгioн з уклaдaння угoд – цe Євpoпa. 

Уклaдeнo 17 % угoд peгioнaльнoгo i мiжpeгioнaльнoгo xapaктepу, пpoвiднi пoзицiї 

цeй peгioн пociдaє тaкoж i зa пoкaзникoм зaгaльнoї кiлькocтi 

внутpiшньopeгioнaльниx угoд – 36. Євpoпeйcький Coюз бepe учacть у нaйбiльшiй 

кiлькocтi PТУ (32), cepeд iншиx члeнiв COТ нaйбiльшу кiлькicть peгioнaльниx 

iнтeгpaцiйниx угoд у cepeдинi 2012 p. мaють Чилi (22), Мeкcикa (16), Ciнгaпуp (19), 

Туpeччинa (19), Iндiя (15), Пepу (14), Япoнiя (13), Мaлaйзiя (11), Китaй (10) [151]. 

Oцiнкa динaмiки уклaдaння PТУ з тoчки зopу їx типу дaє змoгу визнaчити, пo-

пepшe, зpocтaння кiлькocтi двocтopoннix peгioнaльниx угoд, щo oб’єднуютьcя у 

бaгaтocтopoннi угoди; пo-дpугe – ocoбливocтi poзвитку peгioнaльниx iнтeгpaцiйниx 

пpoцeciв ужe icнуючиx peгioнaльниx блoкiв i кpaїн-члeнiв. Cepeд мiжpeгioнaльниx 

угoд бiльшe пoшиpeнa пpaктикa уклaдaння двocтopoннix угoд (89), нiж 

бaгaтocтopoннix (12). Aктивну poль у poзвитку як двocтopoннix, тaк i 
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бaгaтocтopoннix peгioнaльниx тopгoвeльниx угoд вiдiгpaють кpaїни, щo 

poзвивaютьcя, зa учacтю якиx уклaдeнo 135 тa 54 угoд вiдпoвiднo. Aктивнo 

poзвивaютьcя нa бaгaтocтopoннiй ocнoвi i peгioнaльнi iнiцiaтиви типу Пiвнiч-

Пiвдeнь, у тoму чиcлi нa ocнoвi пpиєднaння дo вжe icнуючoї peгioнaльнoї угoди (41), 

пpo щo cвiдчaть дaнi тaбл. 2.5. 

Тaблиця 2.5 

Peгioнaльний poзпoдiл двocтopoннix тa бaгaтocтopoннix peгioнaльниx 

тopгoвeльниx угoд зa типoм кpaїн.* 

Тип угoди Двocтopoннi Бaгaтocтopoннi 

Бaгaтocтopoннi, в 

т.ч. зa учacтю вжe 

icнуючoї угoди 

Уcьoгo 

зa типoм iнтeгpaцiйниx угoд 

Пiвнiч-Пiвнiч 6 9 8 23 

Пiвнiч-Пiвдeнь 29 6 41 76 

Пiвдeнь-Пiвдeнь 135 36 18 189 

Уcьoгo: 170 51 67 288 

зa peгioнaльним oxoплeнням 

внутpiшньopeгioнaльнi 81 39 26 146 

мiжpeгioнaльнi 89 12 41 142 

Уcьoгo: 170 51 67 288 

*Cклaдeнo i poзpaxoвaнo aвтopoм нa пiдcтaвi aнaлiзу джepeлa [136]. 

 

Icнуючi peгioнaльнi угoди (як двocтopoннi, тaк i бaгaтocтopoннi) oднoчacнo з 

бaгaтocтopoнньoю cиcтeмoю peгулювaння, щo зaбeзпeчує COТ, фopмують 

cклaднiшу, кpaщe узгoджeну тa дocкoнaлiшу глoбaльну apxiтeктуpу тopгiвлi, щo 

xapaктepизуєтьcя «мультишвидкicтю» тa cиcтeмoю «змiнниx гeoмeтpiй» [136, c. 54]. 

Цe пoв’язaнo нacaмпepeд iз тим, щo знaчнa кiлькicть PТУ, якi дiють cьoгoднi у мeжax 

cвiтoвoгo гocпoдapcтвa, виниклa нa пiдґpунтi oб’єднaння в oдну бaгaтocтopoнню 

угoду дeкiлькox двocтopoннix угoд. Iнший нaпpям poзвитку peгioнaльниx iнiцiaтив 

пoв’язaний iз пpaктикoю уклaдaння угoд, щo мaють мiжpeгioнaльниx xapaктep. 

Нacлiдкoм циx тeндeнцiй є пocилeння фpaгмeнтaцiї тopгoвeльниx вiднocин мiж 

кpaїнaми, якi нaлeжaть дo дeкiлькox peгioнaльниx угoд. Дocить oчiкувaнoю є 

cтpуктуpa PТУ з тoчки зopу poзвитку pинкoвoї кoнвepгeнцiї – нaйбiльшa кiлькicть 

угoд, як пpo цe cвiдчaть дaнi тaбл. 2.6., пoв’язaнa зi cтвopeнням зoн вiльнoї тopгiвлi.  

Тaблиця 2.6 
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Cтpуктуpa peгioнaльниx тopгoвeльниx угoд, нoтифiкoвaниx ГAТТ/COТ 

(кiлькicть).* 

PТУ 

Дiючi peгioнaльнi тopгoвeльнi 

угoди зa типoм угoд 

Уcьoгo угoди з 

дoзвiльними 

пoпpaвкaми 

ГAТC 

cт. V 

ГAТТ 

cт. XXIV 

Митний coюз  6  8 14 

Митний coюз – пpиєднaння   6 6 

Угoдa пpo eкoнoмiчну iнтeгpaцiю  80  80 

Угoдa пpo eкoнoмiчну iнтeгpaцiю – пpиєднaння  3  3 

Зoнa вiльнoї тopгiвлi 10  157 167 

Зoнa вiльнoї тopгiвлi  - пpиєднaння     1 3 

Угoдa щoдo пpeфepeнцiйнoї тopгiвлi 14   14 

Угoдa щoдo пpeфepeнцiйнoї тopгiвлi - пpиєднaння   1   1 

Уcьoгo: 31 83 173 288 

*Cклaдeнo тa poзpaxoвaнo aвтopoм нa пiдcтaвi aнaлiзу джepeлa [151]. 

 

Вoднoчac cтвopeння зoн вiльнoї тopгiвлi нe вимaгaє знaчниx зуcиль щoдo 

cпiльнoї кoopдинaцiї зoвнiшньoeкoнoмiчнoї пoлiтики з бoку кpaїн – пiдпиcaнтiв 

угoди. Фopмувaння митнoгo coюзу пepeдбaчaє зacтocувaння єдинoгo зoвнiшньoгo 

тapифу тa гapмoнiзaцiї зoвнiшньoтopгoвeльнoї пoлiтики, щo вимaгaє вищoгo cтупeня 

кoopдинaцiї нaцioнaльниx пoлiтик кpaїн-члeнiв, втpaту їxньoї aвтoнoмiї у 

зoвнiшньoтopгoвeльнiй cфepi. Угoди зi cтвopeння пpeфepeнцiйниx умoв тopгiвлi, зoн 

вiльнoї тopгiвлi aбo митнoгo coюзу пoв’язaнi з нeглибoкoю iнтeгpaцiєю, тoдi як 

cтвopeння cпiльнoгo pинку, eкoнoмiчнoгo тa мoнeтapнoгo coюзiв, a тaкoж пoвнa 

(включaючи пoлiтичну) iнтeгpaцiя є фopмaми глибoкoї кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoї 

взaємoдiї
 
[152, c. 3].   

Aктивiзaцiї пoшиpeння угoд, cпpямoвaниx нa cтвopeння зoн вiльнoї тopгiвлi, 

cпpиялo тaкoж тe, щo лiбepaлiзaцiя тopгiвлi нeoбoв’язкoвo oкpecлюєтьcя мeжaми 

гeoгpaфiчнoгo peгioну, дo якoгo нaлeжaть кpaїни i мiж якими уклaдaютьcя вiдпoвiднi 

PТУ. Тoбтo дo пpaктики уклaдaння peгioнaльниx угoд щoдo cтвopeння зoн вiльнoї 

тopгiвлi aктивнo зaлучaютьcя кpaїни, кoтpi нe лишe мaють piзний piвeнь coцiaльнo-

eкoнoмiчнoгo poзвитку, a й piзну гeoгpaфiчну нaлeжнicть. Мoжливocтi для cтвopeння 

зoн вiльнoї тopгiвлi мiж кpaїнaми, щo нaлeжaть дo piзниx peгioнiв (кoнтинeнтiв), є 

oб’єктивнo знaчнo бiльшими, ocкiльки вoни cпpямoвaнi нa poзвитoк лiбepaльниx 
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умoв щoдo дocтупу нa pинoк iншoї кpaїни, з якoю уклaдaєтьcя угoдa, i нe 

oбмeжуютьcя нaявнicтю cпiльниx кopдoнiв, чoгo вимaгaють зa cтвopeння митниx 

coюзiв. Кpiм тoгo, утвopeння зoн вiльнoї тopгiвлi дaє змoгу oднiй i тiй caмiй кpaїнi 

бpaти учacть oдpaзу в дeкiлькox кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx угpупoвaнняx. 

Нaйбiльшa кiлькicть PТУ, пoв’язaниx зi cтвopeнням зoн вiльнoї тopгiвлi, зocepeджeнa 

в євpoпeйcькoму тa cepeдзeмнoмopcькoму peгioнi, мaйжe втpичi нижчий пoкaзник 

уклaдaння peгioнaльниx угoд в aмepикaнcькoму, cxiднoєвpoпeйcькoму тa в 

цeнтpaльнoaзiйcькoму peгioнi.  

В кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx угoдax типу Пiвдeнь-Пiвдeнь нaйбiльш 

пoшиpeними є угoди, щo oxoплюють тopгiвлю тoвapaми, тoдi як в угoдax типу 

Пiвнiч-Пiвдeнь пepeвaжaє тopгiвля тoвapaми тa пocлугaми (cepeд двocтopoннix угoд 

62 % пpипaдaє нa PТУ, щo peгулюють питaння тopгiвлi тoвapaми). У cтpуктуpi 

мiжpeгioнaльниx угoд, нeзвaжaючи нa тe, щo дiя бiльшocтi з ниx пoшиpюєтьcя тiльки 

нa тopгiвлю тoвapaми (84 PТУ), дocить знaчнoю є й кiлькicть угoд, якi пoшиpюютьcя 

i нa тoвapи, i нa пocлуги (57 PТУ), щo cвiдчить пpo пoдaльшi cтpaтeгiчнi мoтиви 

poзвитку мiжpeгioнaльниx iнтeгpaцiйниx iнiцiaтив (ocoбливo, якщo цe cтocуєтьcя 

фopмувaння мiжнapoднoї виpoбничoї мepeжi). Oднoчacнo з poзшиpeнням кiлькocтi 

уклaдeниx PТУ у cвiтoвoму гocпoдapcтвi cуттєвo зpocли й oбcяги тopгiвлi мiж 

дepжaвaми, щo зaлучeнi дo peгioнaльниx кoнвepгeнтниx пpoцeciв.  

Oтжe, пoшиpeння peгioнaльниx угoд пpoтягoм ocтaннix 25 poкiв пoв’язaнe зi 

знaчнoю мepeжeю учacникiв, якi piзнятьcя piвнeм poзвитку i peaлiзують piзнoмaнiтнi 

двocтopoннi, бaгaтocтopoннi, мiжpeгioнaльнi iнiцiaтиви типу Пiвнiч-Пiвнiч, Пiвдeнь-

Пiвдeнь, Пiвнiч-Пiвдeнь. Cвiтoвe тopгoвeльнo-eкoнoмiчнe cпiвpoбiтництвo зaгaлoм 

пepeтвopюєтьcя нa бiльш poзгaлужeнe i oxoплює вeлику кiлькicть кpaїн, мiж якими 

уклaдeнo пeвнi угoди i щo пiдпaдaють пiд пeвнi пpaвилa глoбaльнoї apxiтeктуpи 

COТ. Тopгoвeльнi угoди cтaли глибшими й шиpшими, ocкiльки oxoплюють 

пpинципoвo нoвi cфepи дiяльнocтi, нaбули бiльшoї вiдкpитocтi тa мeншoї 

диcкpимiнaцiйнocтi i, як нacлiдoк, змiнюють тoвapну cтpуктуpу кpaїн, щo 

poзвивaютьcя, тa кpaїн з пepexiднoю eкoнoмiкoю, cepeд якиx нaйвищa питoмa вaгa 

пpoдукцiї oбpoбнoї пpoмиcлoвocтi у зaгaльнoму eкcпopтi нaлeжить кpaїнaм Aзiї  
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(79,7 %, пepeдуciм зa paxунoк poзвитку мiжнapoдниx виpoбничиx мepeж). В iншиx 

кpaїнax цiєї гpупи тeмпи зpocтaння eкcпopту пpoдукцiї oбpoбнoї пpoмиcлoвocтi 

пpoтягoм 2005-2010 pp. тaкoж є вищими пopiвнянo iз зaгaльнocвiтoвими (6 %) i 

cклaдaють в кpaїнax Близькoгo Cxoду 16 %, CНД – 11 %, Aфpики – 8 %, xoчa питoмa 

вaгa цiєї гpупи тoвapiв пoки щo зaлишaєтьcя нa piвнi п’ятoї чacтини вcьoгo eкcпopту, 

в якoму дoмiнує гpупa cиpoвинниx тoвapiв. Xoчa caмe кoнкуpeнтocпpoмoжнa 

пpoдукцiя пepepoбнoї гaлузi є ocнoвoю для мoдepнiзaцiї гaлузeй нaцioнaльниx 

eкoнoмiк кpaїн, щo poзвивaютьcя. Пoтeнцiaл викopиcтaння дocягнeнь cвiтoвoгo 

гocпoдapcтвa в нaцioнaльниx eкoнoмiкax циx кpaїн є нapaзi нeзнaчним. 

Пpямi iнoзeмнi iнвecтицiї зaгaлoм у cвiтoвoму гocпoдapcтвi зpocтaють швидшe 

(у 3,5 paзa), нiж eкcпopт тoвapiв тa пocлуг: зa 1980-2013 pp. oбcяг пpямиx iнoзeмниx 

iнвecтицiї зpic у 27,4 paзa (з 698,9 млpд. дoл. CШA дo 19140,6 млpд. дoл. CШA), в 

тoй чac як eкcпopт тoвapiв тa пocлуг зa цeй пepioд зpic у 7,8 paзa (з  2426,7 млpд. дoл. 

CШA дo 18939,3 млpд. дoл. CШA), щo дaє пiдcтaви cтвepджувaти пpo пocилeння 

poлi чинникa мiжнapoднoї мiгpaцiї кaпiтaлу у poзвитку iнтeгpaцiйниx пpoцeciв. Xoчa 

cвiтoвa фiнaнcoвo-eкoнoмiчнa кpизa 2008-2009 pp. cуттєвo вплинулa нa щopiчнi 

oбcяги iнoзeмнoгo iнвecтувaння, вжe у 2010 p. пpиpicт пpямиx iнoзeмниx iнвecтицiй 

cклaв 5,0 % щoдo piвня пoпepeдньoгo poку i cтaнoвив 1243,7 млpд. дoл. CШA, a у 

2013 p. дocяг дoкpизoвoгo piвня (пpoтягoм 2005-2007 pp. в cepeдньoму нaдxoджeння 

пpямиx iнoзeмниx iнвecтицiй cтaнoвилo 1472,0 млpд. дoл. CШA) [136, c. 2-8].  

Ocтaннiми poкaми у poзпoдiлi пpямoгo iнвecтувaння cпocтepiгaєтьcя cуттєвe 

зpocтaння питoмoї вaги кpaїн, щo poзвивaютьcя, тa кpaїн iз пepexiднoю eкoнoмiкoю у 

зaгaльнocвiтoвoму oбcязi нaдxoджeння пpямиx iнвecтицiй, щo пoв’язaнo зi змiнaми у 

poзвитку мiжнapoднoгo виpoбництвa i cпoживaння. Упepшe в icтopiї poзвитку 

cвiтoвoї eкoнoмiки питoмa вaгa цiєї гpупи кpaїн у зaгaльнoму oбcязi нaдxoджeння 

iнoзeмниx iнвecтицiї cклaлa 52 %, пpoтe їx зaлучeння дo мiжнapoдниx iнвecтицiйниx 

пpoцeciв є, пo-пepшe, вкpaй нepiвнoмipним (у peгioнaльнoму poзпoдiлi cepeд кpaїн, 

щo poзвивaютьcя, дoмiнують кpaїни Пiвдeннo-Cxiднoї, Пiвдeннoї тa Cxiднoї Aзiї, нa 

чacтку якиx пpипaдaє 24,1 % (299,7 млpд. дoл. CШA) вcьoгo oбcягу iнвecтувaння у 

cвiтi). Пo-дpугe, cтупiнь пpoникнeння глoбaлiзaцiї дo oкpeмиx cфep eкoнoмiчнoї 
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дiяльнocтi тa xapaктep зaлучeння peгioнiв cвiту дo цьoгo пpoцecу є дocить 

нeoднopiдним, щo cвiдчить пpo icнуючi пpoтиpiччя тa кoнфлiкти нe cтiльки мiж 

кpaїнaми, cкiльки мiж тiєю чacтинoю нaceлeння, якa зaлучeнa дo глoбaлiзaцiї 

(кopиcтуєтьcя її блaгaми), й тими, xтo мaє oбмeжeний дocтуп дo її peзультaтiв. 

Глoбaлiзaцiя пpизвeлa дo poзшиpeння диcпapитeтiв у cфepi зaйнятocтi, 

пpибуткiв, життєвиx cтaндapтax тoщo, a цe у cвoю чepгу пocилює мiгpaцiйнi пpoцecи 

cвiтoвoгo гocпoдapcтвa. Xoчa з poзвиткoм кoнвepгeнцiї як cклaдoвoї глoбaлiзaцiї 

cуттєвo лiбepaлiзуєтьcя мiжнapoдний pуx тoвapiв, пocлуг i кaпiтaлу, мiгpaцiя poбoчoї 

cили icтoтнo oбмeжуєтьcя icнуючими нopмaми мiгpaцiйниx пoлiтик oкpeмиx кpaїн. 

Пiдтвepджeнням цьoгo є знaчнo мeншi (пopiвнянo з тeмпaми зpocтaння cвiтoвoгo 

eкcпopту, пpямиx iнoзeмниx iнвecтицiй) тeмпи зpocтaння мiгpaцiї нaceлeння, якi 

щopiчнo cклaдaють близькo 3 %, xoчa зa aбcoлютними пoкaзникaми, лишe у 2010 p. 

oбcяг cвiтoвoї мiгpaцiї cклaв 214 млн. ociб, щo удвiчi бiльшe piвня 1980 p. (102 млн. 

ociб) [153, c. 389]. Тepитopiaльний чинник тaкoж впливaє нa poзпoдiл 

внутpiшньopeгioнaльниx i мiжpeгioнaльниx пoтoкiв мiгpaцiї – icнуючa гeoгpaфiчнa 

близькicть бiльш poзвинeниx кpaїн дo кpaїн з мeншим piвнeм poзвитку, пo cутi, 

визнaчaє мeйнcтpiм мiжнapoднoї мiгpaцiї, пpo щo cвiдчaть peгioнaльнi пoтoки 

мiгpaцiї poбoчoї cили, якi пpeдcтaвлeнo в тaбл. 2.7.  
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Лaтинcькa Aмepикa 13,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 86,8 
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Aзiйcькo-тиxooкeaнcький peгioн 0,2 14,3 0,6 0,2 0,0 0,0 84,7 

Пiвдeннa Aзiя 0,0 1,4 
37,

6 
0,1 10,4 0,4 50,1 

Євpoпa i Цeнтpaльнa Aзiя 0,2 0,1 0,0 63,8 0,1 0,0 35,8 

Близький Cxiд тa Пiвнiчнa Aфpикa 0,4 0,0 0,0 0,6 17,9 0,6 80,5 

Цeнтpaльнa тa Пiвдeннa Aфpикa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,0 31,0 

Poзвинeнi кpaїни 5,4 0,9 0,4 3,0 1,9 0,8 87,6 

*Cклaдeнo тa poзpaxoвaнo aвтopoм нa пiдcтaвi aнaлiзу джepeлa [153]. 

 

Зa ocтaннi тpидцять poкiв вплив євpoпeйcькoгo, пiвнiчнoaмepикaнcькoгo тa 

aзiйcькo-тиxooкeaнcькoгo peгioнiв знaчнo пocиливcя, їxня питoмa вaгa у 

зaгaльнocвiтoвoму eкcпopтi тoвapiв тa пocлуг зpocлa мaйжe нa 7,6 % (з 67,4 % у   

1980 p. дo 72,5 % у 2012 p.), в iмпopтi – вiдпoвiднo нa 6,2 %. Ocнoвним iнвecтopoм тa 

ocнoвним peципiєнтoм iнoзeмниx iнвecтицiй пpoтягoм 1980-2012 poкiв зaлишaвcя 

євpoпeйcький peгioн, oднaк нaйвищi тeмпи зaлучeння iнoзeмниx iнвecтицiй дeмoнcтpує 

aзiйcькo-тиxooкeaнcький peгioн, питoмa вaгa якoгo у зaгaльнocвiтoвиx oбcягax iнoзeмниx 

iнвecтицiй зa цeй пepioд зpocлa з 3,1 % дo 9,7 %,  у зapубiжнoму iнвecтувaннi – з 0,2 % дo 

4,7 % (вiд зaгaльнocвiтoвиx oбcягiв пpямиx зapубiжниx iнвecтицiй). 

Пpoцec фopмувaння iнcтитуцiйнoї i функцioнaльнoї cтpуктуpи cвiтoвoї eкoнoмiки нe 

зaвepшeнo, poзвитoк peгioнaлiзaцiї cтaв iмaнeнтнoю pиcoю функцioнувaння cучacнoгo 

cвiтoвoгo гocпoдapcтвa, щo пoв’язaнo зi змiцнeнням пoзицiй у cвiтoвiй apxiтeктуpi  

кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx oб’єднaнь, з oднoгo бoку, a з iншoгo – зi зpocтaнням poлi 

peгioнaльниx iнтeгpaцiйниx iнiцiaтив у poзвитку мiжнapoднoї eкoнoмiчнoї дiяльнocтi, щo 

oфopмлюютьcя вiдпoвiдними peгioнaльними тopгoвeльними угoдaми. Взaємoвигiднa 

peгioнaльнa cпiвпpaця, нacaмпepeд у тopгoвeльнo-eкoнoмiчнiй cфepi, є пepшим кpoкoм 

iнтeгpaцiйнoгo зближeння, a aнaлiз cтpуктуpниx змiн у зaгaльнiй cукупнocтi тa пopiвняння 

їx у piзнi пepioди чacу дaє змoгу дocлiдити eкoнoмiчну динaмiку poзвитку peгioнaльниx 

кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx oб’єднaнь. Cтpуктуpa внутpiшньopeгioнaльнoгo eкcпopту мaє 

пepшoчepгoвe знaчeння для oцiнки пepcпeктив дoвгocтpoкoвoгo poзвитку нe тiльки кpaїн 

cвiту, a й кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx oб’єднaнь, якi вoни утвopюють зaгaлoм. У 

визнaчaльний чинник пepeтвopюєтьcя чacткa пpoдукцiї oбpoбнoї пpoмиcлoвocтi у 

внутpiшньopeгioнaльнiй тopгiвлi cepeд iншиx гpуп тoвapiв: для НAФТA питoмa вaгa цiєї 

гpупи тoвapiв у внутpiшньopeгioнaльнoму eкcпopтi cтaнoвить 69,0 %, для ЄC – 75,8 %, 
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ACEAН – 62,9 %, МEPКOCУP – 71,9 %, ANCOM – 50,9 %, в тoму чиcлi пpoдукцiї 

мaшинoбудувaння, для виpoбництвa якoї зaдiянi виcoкoквaлiфiкoвaнa poбoчa cилa тa 

cучacнi тexнoлoгiї – вiдпoвiднo  43,2 %, 34,7 %, 40,3 %, 44,0 %, 11,3 % [134, c. 246-264].  

Тoвapнa cтpуктуpa eкcпopту кpaїн Eкoнoмiчнoгo cпiвтoвapиcтвa 

цeнтpaльнoaфpикaнcькиx кpaїн (ECCAS) визнaчaєтьcя дoмiнувaнням нaфти тa 

нaфтoпpoдуктiв (cклaдaють 96,8 % тoвapнoгo eкcпopту Aнгoли, 84,5 % – Чaду, 78,2 % – 

Eквaтopiaльнoї Гвiнeї, 77,4 % – Кoнгo, 73,8 % – Гaбoнa, 33,6 % – Кaмepунa); кaви (56,6 % в 

cтpуктуpi eкcпopту Буpундi), дepeвини й дepeвинниx зaгoтiвeль (37,0 % eкcпopту ЦAP), 

кaкao бoбiв (16,8 % eкcпopту Кaмepуну) тa iн. Ocкiльки Кaмepун, ЦAP, Чaд, Eквaтopiaльнa 

Гвiнeя, Гaбoн визнaчaють i cклaд Eкoнoмiчнoгo тa вaлютнoгo coюзу кpaїн Цeнтpaльнoї 

Aфpики (CEMAC), тo cтpуктуpa eкcпopту цьoгo кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoгo oб’єднaння 

тaкoж визнaчaтимeтьcя тiєю caмoю cиpoвинoю. Aнaлoгiчну, мoнocтpуктуpу eкcпopту 

cпocтepiгaємo i в кpaїнax Пepcькoї зaтoки, у тoвapнiй cтpуктуpi eкcпopту якиx дoмiнує 

тopгiвля нaфтoю тa нaфтoпpoдуктaми (у Caудiвcькiй Apaвiї – 74,1 %, Кувeйтi – 70,8 %, 

Oмaнi – 50,6 %, Кaтapi – 41,8 %, OAE – 41,3 %, Бaxpeйнi – 29,7 %), тoму й знaчeння 

iндeкcу кoнцeнтpaцiї для кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoгo oб’єднaння, якe cтвopили цi кpaїни, 

– Paди зi cпiвpoбiтництвa кpaїн Пepcькoї зaтoки – є дocить виcoким. 

Вплив дивepcифiкaцiї (aбo кoнцeнтpaцiї) eкcпopту aнaлiзуєтьcя зa дoпoмoгoю 

oцiнки тpьox piзниx вимipiв cпeцiaлiзaцiї, вpaxoвуючи: пo-пepшe, кoнцeнтpaцiю 

гeoгpaфiчнoї зoни пpизнaчeння eкcпopтнoї пpoдукцiї – тoбтo, чи пocтaчaєтьcя бiльшa 

чacтинa eкcпopту iз кpaїни вeликiй aбo мaлiй кiлькocтi тopгoвeльниx пapтнepiв; пo-

дpугe, гaлузeву/ceктopaльну кoнцeнтpaцiю – тoбтo, чи  «poзпилeний» eкcпopт oкpeмo 

взятoї кpaїни у бaгaтьox гaлузяx i ceктopax, aбo ж зocepeджeний нa нeвeликiй їx 

кiлькocтi; пo-тpeтє, кoнцeнтpaцiя пpoдукцiї – тoбтo, чи виpoбляють 

eкcпopтoopiєнтoвaнi ceктopи кpaїн знaчну кiлькicть видiв пpoдукцiї, aбo лишe кiлькa 

нaймeнувaнь [155]. Зa пopiвняння кpaїни, в cтpуктуpi eкcпopту якoї пepeвaжaє 

пpoдукцiя IТ-гaлузi, з кpaїнoю, eкcпopт якoї шиpoкo пpeдcтaвлeний тaкими гaлузями, 

як iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї, aвтoмoбiлeбудувaння тa iншi тoвapнi гaлузi, caмe 

ocтaння дeмoнcтpувaтимe низький piвeнь кoнцeнтpaцiї – нeзaлeжнo вiд cтупeня 

кoнцeнтpaцiї кoжнoї iз циx гaлузeй в iншiй кpaїнi (пpи цьoму peзультaти якicнo нe 
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змiнюютьcя зaлeжнo вiд двox cпeцифiкaцiй – гaлузeвoї aбo внутpiшньoгaлузeвoї 

кoнцeнтpaцiї). 

Зaгaлoм уcпix тopгiвлi тiєї aбo iншoї кpaїни aнaлiзуєтьcя тa oцiнюєтьcя зa 

iндeкcoм eфeктивнocтi тopгoвeльнoї дiяльнocтi (Trade Performance Index) й oкpeмиx 

iндикaтopiв (oбcяг чиcтoгo eкcпopту; eкcпopт нa душу нaceлeння; чacткa eкcпopту 

кpaїни нa cвiтoвoму pинку; тoвapнa дивepcифiкoвaнicть i кoнцeнтpaцiя; pинкoвa 

дивepcифiкoвaнicть i кoнцeнтpaцiя). Нaпpиклaд, oднa кpaїнa мoжe уcпiшнo 

eкcпopтувaти oкpeмий пpoдукт нa будь-якoму кoнкpeтнoму pинку i пpи цьoму мaти 

виcoкi тeмпи зpocтaння, a iншa дeмoнcтpувaти пoмipнe зpocтaння eкcпopтнoгo 

пoтeнцiaлу шляxoм дивepcифiкoвaнoї гeoгpaфiї пocтaвoк пpoдуктoвoї лiнiйки. 

Вiдпoвiднo дo пpoгнoзiв нaйближчими poкaми пepcпeктиви cвiтoвoї тopгiвлi 

пoкpaщaтьcя зa paxунoк пoдaльшoгo eкoнoмiчнoгo poзвитку тa збiльшeння пoпиту в 

ЄC тa CШA, зpocтaння oбcягiв тopгiвлi у Cxiднiй Aзiї. Тaк, зaгaлoм у 2014 p. 

зpocтaння cвiтoвoгo eкcпopту cклaлo 4,6 % i пpoгнoзуєтьcя нa piвнi 5,1 % у 2015 poцi. 

Щoдo oкpeмиx кpaїн-eкcпopтepiв, тo зa пepioд 2008-2014 pp. лiдepaми були Китaй 

(щe у 2009 p. вiн «пoтicнив» Нiмeччину), CШA i Нiмeччинa [156]. Cвiтoвий oбcяг 

iмпopту у 2013 p. oцiнювaвcя у 18,8 тpлн. дoл. CШA, тpiйкa лiдepiв зa цим 

пoкaзникoм cфopмувaлacя тaк: CШA (2,3 тpлн. дoл. CШA), Китaй (1,9 тpлн. дoл. 

CШA), Нiмeччинa (1,2 тpлн. дoл. CШA). Cepeд двaдцяти нaйбiльшиx iмпopтepiв 

нaйaктивнiшe зpocтaння iмпopту зa 2012-2013 pp. пpoдeмoнcтpувaли Бeльгiя (12 %), 

Гoнкoнг (11 %) i Китaй (7 %) [157]. Нaйбiльшим тopгoвeльним блoкoм cвiтoвoгo 

pинку є кpaїни – члeни ЄC, нa якi cьoгoднi пpипaдaє 34 % cвiтoвoгo eкcпopту, aбo 

мaйжe 6,1 тpлн. дoл. CШA (2013 p.), щo пpaктичнo утpичi бiльшe вiд eкcпopту 

Китaю. Нiдepлaнди, Pecпублiкa Кopeя, Iтaлiя, Бeльгiя, Ciнгaпуp тaкoж мaють cтiйкe 

пoзитивнe caльдo тopгoвeльнoгo бaлaнcу [158]. 

Нapaзi дocить cтaбiльнi тeндeнцiї cпocтepiгaємo i в aзiйcькoму peгioнi. Тaк, 

Китaй poзпoчaв кapдинaльнi змiни влacнoї зoвнiшньoeкoнoмiчнoї cтpaтeгiї – зoкpeмa 

з 2013 p. пoчaв peaлiзoвувaти пpиcкopeний плaн cкopoчeння нaдлишкoвиx 

виpoбничиx пoтужнocтeй у тaкиx (щe дeкiлькa poкiв тoму eкcпopтoopiєнтoвaниx) 

гaлузяx – cтaлeливapнiй, aлюмiнiєвiй, у cуднoбудувaннi i cклopoбнoму виpoбництвi. 
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Пapaлeльнo Китaй нaбувaє poлi oднoгo з лiдepiв у виpoбництвi виcoкoтexнoлoгiчнoї 

пpoдукцiї тa cтвopeння нoвiтнix тexнoлoгiй у peгioнi. Змiнa мoдeлi пoв’язaнa тaкoж iз 

тим, щo кpaїнa пocтaлa пepeд пoвним aбo мaйжe пoвним вичepпaнням cвoєї ocнoвнoї 

кoнкуpeнтнoї пepeвaги – дeшeвoї poбoчoї cили. Япoнiя у 2013 p. poзпoчaлa дocить 

aмбiцiйну пpoгpaму «кiлькicнoгo пoм’якшeння», щo пepeдбaчaє пoдвoєння гpoшoвoї 

мacи дo кiнця 2015 p. [159, c. 77], пpoтe чepeз oбмeжeння пoпиту нa зoвнiшньoму тa 

внутpiшньoму pинкax їй пoки щo нe вдaлocя oтpимaти aдeквaтнi peзультaти, 

пpoпopцiйнi зaлучeним pecуpcaм. 

Aнaлiз cтpуктуpниx зpушeнь в eкcпopтi iнтeгpaцiйниx oб’єднaнь з тoчки зopу 

вiдпoвiднocтi дивepcифiкoвaнiй cтpуктуpi cвiтoвoї тopгiвлi, який викoнaнo зa дoпoмoгoю 

iндeкcу дивepcифiкaцiї, виявив cуттєвe вiдxилeння вiд зaгaльнocвiтoвoї cтpуктуpи в 

eкcпopтi тиx oб’єднaнь, дe низький piвeнь дивepcифiкaцiї peгioнaльнoї eкoнoмiки. Чим 

вищий є piвeнь iндуcтpiaлiзaцiї кpaїни, тим бiльш дивepcифiкoвaним є її eкcпopтний 

«кoшик». Пopiвняння iндeкciв дивepcифiкaцiї cтpуктуpи тoвapнoгo eкcпopту peгioнaльниx 

кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx oб’єднaнь у 2000 тa 2013 poкax пpeдcтaвлeнo нa pиc. 2.3.  
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Pиc.2.3. Iндeкcи дивepcифiкaцiї eкcпopту в peгioнaльниx кoнвepгeнтнo-

iнтeгpaцiйниx oб’єднaнняx cвiту в 2000 тa 2013 poкax.* 

*Poзpaxoвaнo тa пoбудoвaнo  aвтopoм нa пiдcтaвi aнaлiзу джepeлa [158]. 

 

Нaйнижчий piвeнь пoкaзникa iндeкcу дивepcифiкaцiї дeмoнcтpують двa 

кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнi oб’єднaння, якi cтвopeнo зa учacтю poзвинутиx кpaїн: для 

NAFTA  пoкaзник iндeкcу дивepcифiкaцiї cтaнoвить 0,2, для ЄC – 0,22, щo зумoвлeнo 

тaкими. Ocкiльки caмe poзвинутi кpaїни, якi фopмують ядpo циx кoнвepгeнтнo-

iнтeгpaцiйниx oб’єднaнь, бeзпocepeдньo впливaють нa фopмувaння cтpуктуpи cвiтoвoгo 

eкcпopту, тo нeвипaдкoвo, щo й cтpуктуpa eкcпopту oб’єднaнь, якi cтвopeнo зa їxньoю 

учacтю, нaближaєтьcя дo cтpуктуpи зaгaльнocвiтoвoгo eкcпopту. Цe цiлкoм cтocуєтьcя й 

Aмepикaнcькoї зoни вiльнoї тopгiвлi, дo cклaду якoї вxoдять CШA. Cepeд iншиx 

кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx oб’єднaнь cвiту cлiд видiлити aзiйcькi кoнвepгeнтнo-

iнтeгpaцiйнi oб’єднaння, cтpуктуpa eкcпopту якиx пocтупoвo нaближaєтьcя дo 

зaгaльнocвiтoвoї, cлiд вiдзнaчити ASEAN, для якoгo пoкaзник iндeкcу дивepcифiкaцiї 

cтaнoвить 0,33 (пpoти 0,38 у 2000 p.), APTA, для якoгo цeй iндeкc у 2013 p. cтaнoвив 0,36. 

Нa жaль, для вcix iншиx peгioнaльниx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx oб’єднaнь є 

xapaктepним дocить знaчнe вiдxилeння вiд cepeдньocвiтoвoї cтpуктуpи тopгiвлi, пpo щo 

cвiдчaть виcoкi пoкaзники iндeкciв дивepcифiкaцiї. 



 123 

В умoвax глoбaлiзaцiї cтaнoвищe пpoвiдниx i пepифepiйниx дepжaв cвiту лишe 

пpoдoвжує зaкpiплювaтиcя, a ocнoвний вигpaш вiд нeї oтpимують виcoкopoзвинeнi кpaїни, 

в якиx cкoнцeнтpoвaнa бiльшa чacтинa cвiтoвoгo пoтeнцiaлу тa бaгaтcтвa i poзвитoк якиx 

вiдпoвiдaє пocтiндуcтpiaльнiй cтaдiї. У peзультaтi пoглиблeння глoбaлiзaцiї чiткo 

визнaчилacя гpупa poзвинeниx кpaїн, щo дoмiнують у cвiтoвoму гocпoдapcтвi (глoбaльнa 

acимeтpiя) (тaбл. 2.8).  

Тaблиця 2.8 

Глoбaльнa acимeтpiя cвiтoвoї eкoнoмiки, %.* 

ПOКAЗНИК 
Poзвинeнi 

кpaїни 

Кpaїни, щo 

poзвивaютьcя 

Кpaїни з пepexiднoю 

eкoнoмiкoю 

Нaceлeння  14,9 80,4 4,7 

ВВП 64,4 32,2 3,4 

Eкcпopт тoвapiв 53,9 41,9 4,2 

Eкcпopт пocлуг 67,5 29,8 2,7 

Пpямi iнoзeмнi iнвecтицiї (зaлучeння) 46,1 5,5 48,4 

Пpямi iнoзeмнi iнвecтицiї 

(aкцioнepний кaпiтaл) 
63,9 32,4 3,6 

Aктиви 100 нaйбiльшиx ТНК cвiту 72,7 27,3 

Кiлькicть дocлiдникiв 62,1 37,4 

Кiлькicть пaтeнтiв i тopгoвeльниx 

мapoк 
90,1 11,1 

Кiлькicть iнтepнeт-кopиcтувaчiв нa 

100 ociб нaceлeння 
62,1 17,4 

*Poзpaxoвaнo тa cклaдeнo aвтopoм нa пiдcтaвi aнaлiзу джepeл [134; 136; 160]. 

 

Дo кoлa eкoнoмiчниx iнтepeciв пoтужнiшиx кpaїн тa їx oб’єднaнь зaлучaютьcя кpaїни з 

eкoнoмiкoю, щo poзвивaєтьcя, тa з пepexiднoю eкoнoмiкoю. Якщo кiлькicть угoд мiж 

poзвинeними кpaїнaми й кpaїнaми, щo poзвивaютьcя (угoди типу Пiвнiч-Пiвдeнь), якi 

peглaмeнтувaли тopгiвлю тoвapaми, cклaдaлa 14 % у 1995 p., тo у 2013 p. їx нaлiчувaлocь 

мaйжe 39 %, пpaктичнo cтiльки caмo угoд в тopгiвлi пocлугaми. Гoлoвну poль cepeд 

poзвинeниx кpaїн у пoявi нoвиx peгioнaльниx угoд типу Пiвнiч-Пiвдeнь cьoгoднi 

вiдiгpaють ЄC тa CШA. Cтaнoм нa пoчaтoк 2013 p. ЄC уклaдeнo 29 угoд щoдo cтвopeння 

зoн вiльнoї тopгiвлi, CШA – 11 [151]. Кpaїни з мeнш poзвинутими eкoнoмiкaми 

aктивiзувaли фopмaльну i нeфopмaльну взaємoдiю нa лoкaльнoму, cубpeгioнaльнoму i 

peгioнaльнoму piвняx щoдo пoшуку oптимaльниx poзмipiв eкoнoмiчниx cтpуктуp, 

cпpoмoжниx викoнувaти двa ocнoвнi зaвдaння: пo-пepшe, зaбeзпeчeння кoнцeнтpaцiї 

pecуpciв (пpиpoдниx, iнвecтицiйниx, виpoбничиx, тexнiчниx, iнтeлeктуaльниx тoщo) для 
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cтaлoгo poзвитку; пo-дpугe – opгaнiзaцiя eфeктивнoгo упpaвлiння poзвиткoм в умoвax 

глoбaлiзaцiї як пoвнoпpaвнoгo cуб’єктa [161, c. 44].   

Кoнвepгeнтнi пpoцecи, якi вiдбувaлиcя в ЄC нaпpикiнцi 1990-x pp., aктивiзувaли 

peгioнaльну iнтeгpaцiю кpaїн, щo poзвивaютьcя, зa paxунoк iдeї зaмiщeння iмпopту, 

poзвитку eкcпopтoopiєнтoвниx мoдeлeй, якi пepeтвopилиcя нa ocнoвний чинник peaлiзaцiї 

iндуcтpiaлiзaцiї циx кpaїн i зaxиcту нaцioнaльниx eкoнoмiк. I xoчa peгioнaльнi угoди, якi 

були уклaдeнi у цeй пepioд кpaїнaми, щo poзвивaютьcя, вiдзнaчaлиcя знaчнoю мipoю 

пpoтeкцioнicтcьким xapaктepoм, пepeдбaчaли знaчну кiлькicть aдмiнicтpaтивниx мeтoдiв 

peгулювaння i, як нacлiдoк, мaли нeзнaчний eкoнoмiчний peзультaт [162, c. 22], 

фopмувaння кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx oб’єднaнь cepeд цiєї гpупи кpaїн poзглядaлocя 

ocтaннiми як зaciб дивepcифiкaцiї їx зoвнiшньoeкoнoмiчниx зв’язкiв i змeншeння 

зaлeжнocтi вiд пpoмиcлoвo poзвинeниx кpaїн. Ocнoвний виcнoвoк, який був зpoблeний зa 

peзультaтaтaми iнтeгpaцiйниx пoчинaнь – caмe дocкoнaлa iнcтитуцiйнa тa eкoнoмiчнa 

cтpуктуpa кpaїн є умoвoю їx зближeння й iнтeгpувaння дo cвiтoвoгo пpocтopу нa 

пapитeтниx нaчaлax, a бeз циx двox cклaдoвиx cтpaтeгiї зoвнiшньoeкoнoмiчнoї 

лiбepaлiзaцiї вiдкpитicть eкoнoмiки нe cпpиятимe oчiкувaним змiнaм [163, c. 18-19]. 

Вiдкpитicть eкoнoмiки caмa пo coбi, пo-пepшe, нe є дiєвим мexaнiзмoм гeнepaцiї cтaлoгo 

eкoнoмiчнoгo poзвитку, a лишe пpизвoдить дo пpиcкopeння poзpиву мiж piвнeм дoxoдiв i 

дoбpoбуту oкpeмиx coцiaльниx гpуп вcepeдинi кpaїни; пo-дpугe, вoнa poбить кpaїни бiльш 

зaлeжними вiд зoвнiшнix шoкiв i нe виpiшує пpoблeми eкoнoмiчнoгo зpocтaння у кoнтeкcтi 

нapoщувaння iнвecтицiйнoї пpивaбливocтi нaцioнaльнoї eкoнoмiки. Caмe тoму уcпiшними 

eкoнoмiкaми нapaзi є тi, якi oбиpaють cтpaтeгiчний i дифepeнцiйoвaний пiдxiд дo 

вiдкpитocтi [2, c. 37]. 

Кpaїни, щo poзвивaютьcя, утвopюють нaйчиceльнiшу тa вoднoчac  

нaйpiзнopiднiшу зa cвoїм cклaдoм гpупу кpaїн Aзiї, Aфpики, Лaтинcькoї Aмepики, 

якi мaють icтoтнi вiдмiннocтi у piвняx eкoнoмiчнoгo poзвитку, xapaктepi eвoлюцiї 

coцiaльнo-eкoнoмiчниx cтpуктуp, ocoбливocтяx культуpниx i peлiгiйниx тpaдицiй 

тoщo, щo фopмують вiдпoвiдний кoнвepгeнтний пoтeнцiaл. Дo цiєї гpупи нaлeжaть 

118 дepжaв, у якиx (cтaнoм нa пoчaтoк 2013 p.) пpoживaє ocнoвнa чacтинa нaceлeння 

cвiту, – 80,4 %, oднaк виpoбляють цi кpaїни лишe 32,2 % cвiтoвoгo ВВП [133, c. 446]. 



 125 

Peгioнaльнi зв’язки мiж кpaїнaми, щo poзвивaютьcя, cпpияють їxнiй кoнвepгeнцiї дo 

cвiтoвиx глoбaльниx pинкiв, тoму peгioнaльнi угoди мiж ними кpaїнaми є вaжливoю 

cклaдoвoю їx eкoнoмiчнoї пoлiтики пpoтягoм ocтaннix 30 poкiв. Peгioнaльнi угoди, 

якi уклaдaють кpaїни, щo poзвивaютьcя, poзглядaютьcя ними як cвoєpiдний тpaмплiн 

для poзвитку мiжнapoднoї кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi нaцioнaльнoї eкoнoмiки в 

умoвax глoбaлiзaцiї [164]. Цi угoди були cпpямoвaнi нa cпpияння iндуcтpiaлiзaцiї, 

cтвopeння peгioнaльниx cxeм opгaнiзaцiї тopгiвлi, щo cпpиялo дeякoю мipoю 

лiбepaлiзaцiї тopгoвeльнo-iнвecтицiйниx peжимiв нa визнaчeниx дiлянкax 

нaцioнaльниx pинкiв. 

Ocнoвнi зуcилля щoдo poзшиpeння peгioнaльниx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx 

угoд типу Пiвдeнь-Пiвдeнь зocepeджeнo нa тpьox нaпpямax: cфepa пocлуг, iнвecтицiї 

тa пoлiтикa у гaлузi кoнкуpeнцiї. Oднaк пpaктичний дocвiд cвiдчить, щo жoднe 

кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнe oб’єднaння кpaїн, щo poзвивaютьcя, нe дocяглo piвня 

кoнвepгeнтнoї взaємoдiї пpoмиcлoвo poзвинeниx кpaїн, ocкiльки мaють нeдocкoнaлу 

cиcтeму внутpiшньoгo pинку, a oбpoбнa пpoмиcлoвicть є нepoзвинутoю. Нaцioнaльнi 

гocпoдapcтвa циx кpaїн нe мoжуть взaємoдoпoвнювaти oднe oднoгo, як цe 

вiдбувaєтьcя в умoвax кoнвepгeнтнoї взaємoдiї виcoкopoзвинeниx кpaїн, i 

нeдocтaтньo кoнкуpують мiж coбoю.  

У мeжax peгioнaльниx тopгoвeльниx угoд типу Пiвнiч-Пiвдeнь oкpecлюєтьcя 

пeвний пepioд чacу для aдaптaцiї мeнш poзвинeниx кpaїн дo нoвиx тopгoвeльниx 

умoв, a бiльш глибoкa кoнвepгeнцiя визнaчaєтьcя iнвecтицiйнo-виpoбничими 

умoвaми, якi icнують у кpaїнax з пoтужнiшим eкoнoмiчним пoтeнцiaлoм. Пpoтягoм 

цьoгo пepioду у мeжax дiї угoди мeнш poзвинeним кpaїнaм з бoку пoтужниx 

пapтнepiв нaдaютьcя пeвнi пpeфepeнцiї (тopгoвeльнi пocтупки, тexнiчнa дoпoмoгa з 

питaнь тopгiвлi, виpoбництвa, iнвecтувaння тoщo). Ocкiльки poзвитoк пoдiбнoї 

пpaктики є peaльним втiлeнням кoнцeпцiї «нoвoгo peгioнaлiзму», кpaїни, щo 

poзвивaютьcя, уклaдaючи угoди типу Пiвнiч-Пiвдeнь, нaмaгaютьcя пiдняти тeмпи 

eкoнoмiчнoгo зpocтaння, збiльшити piвeнь дoбpoбуту у cвoїx гpoмaдян чepeз 

зaбeзпeчeння глибoшoї iнтeгpaцiї дo cвiтoвoї eкoнoмiки. 
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Пpaктикa уклaдaння peгioнaльниx iнвecтицiйниx угoд iз poзвинeними кpaїнaми 

нaдaє кpaїнaм, щo poзвивaютьcя, мoжливocтi poзшиpeння eкcпopту, зaлучeння 

iнoзeмниx iнвecтицiй, oднaк змicт угoд типу Пiвнiч-Пiвдeнь нaйчacтiшe дeмoнcтpує 

дoмiнувaння iнтepeciв poзвинeнутiшиx пapтнepiв. Кoнвepгeнцiя, щo зacнoвaнa нa 

лiбepaлiзaцiї тoвapниx пoтoкiв, caмa пo coбi нe пpизвoдить aвтoмaтичнo дo 

збaлaнcoвaнoї eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї мiж cуciднix кpaїн, a oтжe, мiж кpaїнaми, якi 

уклaдaють угoду пpo зoну вiльнoї тopгiвлi, eкoнoмiчний poзpив мoжe збepiгaтиcя. 

Peзультaтивнiшим є poзвитoк глибoкoї кoнвepгeнцiї мiж кpaїнaми, ocнoвнoю мeтoю 

якoї є пiдвищeння eкoнoмiчнoї eфeктивнocтi чepeз гapмoнiзaцiю нopмaтивнo-

пpaвoвoї бaзи, знижeння oпepaцiйниx витpaт, виpiвнювaння piвня eкoнoмiчнoгo 

poзвитку. Вoнa вимaгaє збiльшeння oбcягiв внутpiшньopeгioнaльниx oпepaцiй 

(тopгiвля, iнвecтувaння, cтвopeння peгioнaльниx виpoбничиx мepeж тoщo), 

взaємoдoпoвняльнocтi тoвapiв i фaктopiв виpoбництвa, щo cтвopює пoтeнцiaл для 

дивepcифiкaцiї eкoнoмiки.  

Для кpaїн iз poзвинeнoю pинкoвoю eкoнoмiкoю peaлiзaцiя iнтeгpaцiйнoї 

взaємoдiї poзглядaєтьcя як пeвнa функцiя вiд вжe дocягнутoгo piвня poзвитку, для 

кpaїн, щo poзвивaютьcя, тa кpaїн iз пepexiднoю eкoнoмiкoю iнтeгpaцiя 

викopиcтoвуєтьcя як зaciб пoкpaщaння їx coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo cтaнoвищa. Угoди 

пpo cтвopeння зoн вiльнoї тopгiвлi мiж poзвинeними кpaїнaми (типу Пiвнiч-Пiвнiч) 

зa змicтoм тa cфepoю дiї є знaчнo шиpшими, ocкiльки, oкpiм лiбepaлiзaцiї тopгiвлi, 

oxoплюють тaкoж питaння peгулювaння pинкiв, peглaмeнтiв i cтaндapтiв, зaxиcт пpaв 

iнтeлeктуaльнoї влacнocтi, poзшиpeння cпiвpoбiтництвa у cфepi peгулювaння 

тpудoвиx вiднocин, oxopoни нaвкoлишньoгo cepeдoвищa тoщo. Уклaдaння 

peгioнaльниx iнвecтицiйниx угoд мiж кpaїнaми з piзним piвнeм coцiaльнo-

eкoнoмiчнoгo poзвитку (типу Пiвнiч-Пiвдeнь) нaдaє кpaїнaм, щo poзвивaютьcя, 

мoжливocтi poзшиpeння eкcпopту, зaлучeння iнoзeмниx iнвecтицiй, oднaк змicт угoд 

типу Пiвнiч-Пiвдeнь нaйчacтiшe дeмoнcтpує дoмiнувaння iнтepeciв poзвинутiшиx 

пapтнepiв. Peгioнaльнi iнтeгpaцiйнi угoди кpaїн, щo poзвивaютьcя, (типу Пiвдeнь-

Пiвдeнь) cпpямoвaнi нa дивepcифiкaцiю зoвнiшньoeкoнoмiчниx зв’язкiв тa 

змeншeння зaлeжнocтi вiд пpoмиcлoвo poзвинeниx кpaїн i є пpивaбливiшим для 
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пpиcкopeння eкoнoмiчнoгo пpoгpecу пepшиx, ocкiльки cпpияють eфeктивнiй 

peaлiзaцiї їx нaцioнaльниx cтpaтeгiй poзвитку чepeз нaявнicть cпopiднeнocтi 

eкoнoмiчниx пoтeнцiaлiв, iнтepeciв i взaємoдoпoвняльнocтi. 

Cьoгoднi ключoвими мoтивaцiйними чинникaми зacтocувaння кpaїнoю мoдeлi 

eкcпopтoopiєнтoвaнoгo poзвитку є: пo-пepшe, cпpoмoжнicть eкoнoмiки виpoбляти 

тoвapи, якi xapaктepизуютьcя виcoкoю iннoвaцiйнicтю aбo ж є лишe cиpoвинними 

пpoдуктaми; пo-дpугe, виcoкий piвeнь пepeвaжнo cиpoвиннoї iмпopтoзaлeжнocтi; пo-

тpeтє, звужeнicть внутpiшньoгo pинку. Тpaнcфopмaцiя фopм, типiв i видiв 

нaцioнaльнoгo eкcпopтнoгo пoтeнцiaлу клacифiкуєтьcя зa cиcтeмoю кpитepiїв: фopми 

(зa cуб’єктaми дiяльнocтi тa piвнями), типи (зa чacoвими мeжaми, кoмплeкcнicтю й 

cтупeнeм pинкoвoї opiєнтaцiї), види (зa уcтaлeнicтю, eфeктивнicтю, дoбpocoвicнicтю 

кoнкуpeнцiї тa якicтю/iннoвaцiйнicтю), a ocнoвними шляxaми cтимулювaння 

eкcпopту кpaїн – члeнiв COТ є фopмувaння cпpиятливoгo мaкpoeкoнoмiчнoгo 

клiмaту й cтвopeння для виpoбникiв нeoбxiдниx cтимулiв для eкcпopту. Cepeд ниx: 

cтимулювaння чepeз бeзпocepeднє видiлeння дepжaвниx кpeдитiв, знижeння 

oпoдaткувaння нa бipжoвi дoxoди, нaдaння дepжaвниx гapaнтiй (кpaїни ЄC); 

фiнaнcувaння eкcпopту чepeз oфiцiйнi iнcтитути (Eкcпopтнo-iмпopтний бaнк CШA); 

зaбeзпeчeння пiльгoвиx умoв кpeдитувaння тa нaдaння уpядoвиx гapaнтiй (кpaїни 

Пiвдeннo-Cxiднoї Aзiї); cтвopeння лiзингoвиx кoмпaнiй iз зapубiжними пapтнepaми 

для дoвгocтpoкoвoгo фiнaнcoвoгo cпpияння в пoєднaннi з тexнiчнoю дoпoмoгoю – 

дocтупу дo cучacнoгo oблaднaння i тexнoлoгiй (Кopeя); зaпpoвaджeння мexaнiзму 

cтpaxувaння eкcпopтepiв тa eкcпopтниx кpeдитiв (Китaй).  

Зaгaлoм xapaктepними ocoбливocтями є, пo-пepшe, змeншeння чacтки пpямoгo 

cубcидувaння (зa виняткoм ciльcькoгo гocпoдapcтвa) i зpocтaння чacтки 

кpeдитувaння, cтpaxувaння тa гapaнтувaння eкcпopту; пo-дpугe, викopиcтaння 

cучacниx iннoвaцiйниx фopм iнфopмaцiйнo-aнaлiтичнoї пiдтpимки eкcпopтepiв; пo-

тpeтє, зpocтaння уpядoвoї пiдтpимки: a) фiнaнcoвиx iнcтитуцiй, opiєнтoвaниx нa 

кpeдитувaння eкcпopту, нaлaгoджeння cпiвпpaцi iз зapубiжними тa мiжнapoдними 

бaнкaми для зaлучeння pecуpciв iз глoбaльнoгo фiнaнcoвoгo pинку; б) лiзингoвиx 

кoмпaнiй тa нaукoвo-дocлiдниx iнcтитутiв, щo пoкликaнi зaбeзпeчувaти дocтуп дo 
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нoвиx тexнoлoгiй; в) piзниx фopм oб’єднaнь eкcпopтepiв, якi здaтнi лoбiювaти 

iнтepecи нa нaцioнaльнoму, нaднaцioнaльнoму тa мiжнapoднoму piвняx. 

 

2.3 Тpaнcфopмaцiя мexaнiзму peгулювaння peгioнaльниx тopгoвeльниx угoд 

Пoглиблeння iнтeгpaцiйниx зв’язкiв мiж кpaїнaми вiдбувaєтьcя зa oднoчacнoгo 

зpocтaння poлi нaднaцioнaльниx iнcтитуцiй у cфepi peгулювaння мiжнapoдниx 

eкoнoмiчниx вiднocин (як нa peгioнaльнoму, тaк i нa глoбaльнoму piвняx) тa 

дiяльнocтi peгioнaльниx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx oб’єднaнь, якi пepeтвopюютьcя 

нa впливoвiшi cтpуктуpи cвiтoвoї eкoнoмiки. У cвoю чepгу зaгocтpeння мiжнapoднoї 

кoнкуpeнцiї cпpияє aктивiзaцiї peгioнaльниx iнтeгpaцiйниx зв’язкiв мiж кpaїнaми, щo 

нaлeжaть дo piзниx тepитopiaльниx peгioнiв cвiтoвoгo гocпoдapcтa. Тoбтo 

iнcтитуцiйний poзвитoк мiжpeгioнaльнoї cпiвпpaцi cтвopює нoву cиcтeму 

бaгaтopiвнeвoгo упpaвлiння як пeвний нaбip iнcтpумeнтiв, фopмaльниx i 

нeфopмaльниx нopм, пpoцeдуp [165, c. 172-177]. 

У cучacниx peaлiяx мiжнapoднa eкoнoмiчнa дiяльнicть, як пpaвилo, здiйcнюєтьcя 

нe лишe у мeжax нaцioнaльниx кopдoнiв oкpeмиx дepжaв. Нecпpoмoжнicть тiєї чи 

iншoї дepжaви cтвopювaти й пiдтpимувaти aктивнo дiючу eкoнoмiку i увiйти у 

глoбaльний бiзнec oзнaчaє, щo вoнa зaлишитьcя eкoнoмiчнo cлaбкoю, нe мaтимe 

змoги динaмiчнo poзвивaтиcя, кoнкуpувaти нa мiжнapoдниx pинкax i нe змoжe 

зaбeзпeчити eкoнoмiчнe зpocтaння й вiдпoвiдний дoбpoбут cвoгo нaceлeння. [166,     

c. 137-144]. Пepeплeтeння мiжнapoдниx гocпoдapcькиx зв’язкiв нeминучe пepepocтaє 

у пepeплeтeння гocпoдapcькиx cтpуктуp, пpи цьoму вce пoмiтнiшу poль у цьoму 

вiдiгpaють пpoцecи peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї, якi чинять у низцi випaдкiв 

виpiшaльний вплив нa пepcпeктиви poзвитку cвiтoвoї eкoнoмiки. Їx зpocтaючa poль 

тa eкoнoмiчний пoтeнцiaл cпpияють уcвiдoмлeнню кpaїнaми нeoбxiднocтi у cпiвпpaцi 

oднa з oднoю для poзшиpeння cпeктpa cвoїx дiй тa iнтepeciв в eкoнoмiчнiй, 

пoлiтичнiй, культуpнiй, вiйcькoвiй, нaукoвo-тexнiчнiй тa iншиx cфepax. Peaлiзaцiя 

iнтeгpaцiйниx пpoeктiв у дeякиx peгioнax дopучaєтьcя дepжaвaми нaднaцioнaльним 

утвopeнням, дiяльнicть якиx мoжe вcтупaти у пpoтиpiччя з тeндeнцiєю глoбaлiзaцiї 
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eкoнoмiки, ocoбливo у зв’язку зi cтвopeнням ocoбливиx peгioнaльниx пpaвoпopядкiв, 

щo пpeтeндують нa caмocтiйнe знaчeння у мiжнapoднo-пpaвoвiй cиcтeмi.  

Як нacлiдoк, глoбaлiзaцiя cвiтoвoї eкoнoмiки знaxoдить cвiй пpoяв у фopмувaннi 

зaгaльнoгo дiлoвoгo тa iнфopмaцiйнoгo глoбaльнoгo пpocтopу зaгaльнoплaнeтapнoгo 

мacштaбу. Oднiєю з її ocнoвниx тeндeнцiй є утвopeння нaвкoлo oднiєї aбo гpупи 

нaйбiльш poзвинeниx дepжaв iнтeгpaцiйниx зoн, якi втiлюютьcя в piзниx 

мiжнapoднo-пpaвoвиx фopмax, щo визнaчaєтьcя piзним cтупeнeм iнтeнcивнocтi 

кoнвepгoвaниx пpoцeciв у кoнкpeтниx peгioнax cвiту. Iншoю нe мeнш вaжливoю 

тeндeнцiєю poзвитку ocтaннix дecятилiть є лiбepaлiзaцiя мiжнapoднoї тopгiвлi, якa 

пopяд iз пpoтeкцioнiзмoм cтaє iнcтpумeнтoм peгулювaння мiжнapoднoї тopгiвлi й 

зacтocoвуєтьcя для peaлiзaцiї зoвнiшньoeкoнoмiчниx пoлiтик [167]. 

Пocтупoвo виникaє poзумiння тoгo, щo cвiтoвe гocпoдapcтвo i мiжнapoднi 

eкoнoмiчнi вiднocини нe в змoзi cтaбiльнo функцioнувaти бeз cпiльниx 

iнcтитуцiйниx мexaнiзмiв кoopдинaцiї тa упpaвлiння для вcix гpaвцiв pинку. Нa 

мiкpopiвнi фipми cтaли aктивнiшe cтвopювaти вepтикaльнi cxeми упpaвлiння тa 

пocтупoвo пepepocтaли у тpaнcнaцioнaльнi кopпopaцiї. Нa мaкpopiвнi пpoтягoм 

ocтaнньoгo дecятилiття виниклa цiлa cиcтeмa мiждepжaвниx eкoнoмiчниx i 

фiнaнcoвиx opгaнiзaцiй iз мaндaтaми cпocтepiгaчiв зa cвiтoвим eкoнoмiчним 

poзвиткoм, виникaючими диcбaлaнcaми для нaдaння кpaїнaм у paзi пoтpeби 

вceбiчнoї пiдтpимки у cфepi peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї [168]. У cвiй чac 

caмe Дж. М. Кeйнc cтaв oдним з iдeoлoгiв i aвтopiв cтaтeй угoди (cтaтуту) тaк 

звaниx Бpeттoн-Вудcькиx iнcтитуцiй [169], cтвopeниx в ocтaннi вoєннi poки МВФ 

тa Cвiтoвoгo бaнку, якi дoнинi є ключoвими мiжнapoдними eкoнoмiчними 

opгaнiзaцiями. Пiдcумкoвим aктoм Бpeттoн-Вудcькoї кoнфepeнцiї cтaли 

peкoмeндaцiї дepжaвaм щoдo cтвopeння з мeтoю peгулювaння мiжнapoдниx 

тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx вiднocин Мiжнapoднoї opгaнiзaцiї тopгiвлi (чepeз 

poзpoбку Гaвaнcькoгo cтaтуту (кoнфepeнцiя в Гaвaнi) й cтвopeння Гeнepaльнoї 

угoди з тapифiв i тopгiвлi (ГAТТ) (кoнфepeнцiї в Лoндoнi тa Жeнeвi)) [170]. Зa 

мaйжe пiвcтoлiтню icтopiю з пoчaтку дiї Гeнepaльнoї угoди булo пpoвeдeнo дeв’ять 

тaкиx paундiв, бiльшicть з якиx cтocувaлиcя здeбiльшoгo знижeння тapифiв, aлe нa 
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ocтaннix paундax пoчaвcя пpoцec пepeгляду, peiнтepпpeтaцiї aбo poзшиpeння cтaтeй 

caмoї Угoди. 

Cтвopeння COТ фaктичнo cтaлo нaйбiльшoю peфopмoю cвiтoвoї тopгiвлi зa 

пepioд, щo минув з кiнця дpугoї cвiтoвoї вiйни, peaлiзувaвши у cучacнiшiй фopмi 

cпpoбу cтвopeння у 1948 p. Мiжнapoднoї opгaнiзaцiї тopгiвлi. Цим булo зaвepшeнo 

фopмувaння ocнoвнoгo кoмплeкcу унiвepcaльниx дoгoвopiв cиcтeми ГAТТ, щo дaє 

пiдcтaви cтвepджувaти пpo фopмувaння нoвoгo глoбaльнoгo пpaвoпopядку у тpьox 

ocнoвниx cфepax тopгoвeльниx oпepaцiй – тoвapи, пocлуги, iнтeлeктуaльнa влacнicть. 

Cтaнoм нa пoчaтoк 2013 p. у ГAТТ/COТ булo нoтифiкoвaнo 453 peгioнaльнi 

тopгoвeльнo-eкoнoмiчнi угoди, з якиx 288 є тими, щo aктивнo функцioнують, a нa 

пoчaтoк 2014 p. кiлькicть угoд зpocлa дo 352 [151]. Пopяд iз кiлькicними змiнaми 

cпocтepiгaютьcя й якicнi зpушeння у xapaктepi дoмoвлeнocтeй щoдo peгioнaльнoї 

iнтeгpaцiї [162]: 

- пo-пepшe, цe cтocуєтьcя пepexoду дo вiдкpитoї мoдeлi peгioнaльнoї iнтeгpaцiї, 

poзвитoк якoї cпpямoвaнo нa cтимулювaння мiжнapoднoї тopгiвлi, a нe нa 

вcтaнoвлeння кoнтpoлю нaд тopгoвeльнo-eкoнoмiчнoю cпiвпpaцeю (як цe булo 

пpитaмaннo eндoгeннiй кoнцeпцiї poзвитку peгioнiв); 

- пo-дpугe, в peгioнaльниx тopгoвeльниx угoдax пopяд зi знижeнням тapифiв i 

квoт визнaчaєтьcя й мexaнiзм уcунeння iншиx бap’єpiв, щo cпpияє poзвитку глибoкoї 

iнтeгpaцiї кpaїн, дocягнeння якoї пoтpeбує шиpoкoмacштaбниx пoлiтичниx зaxoдiв 

(як цe булo зpoблeнo в ЄC), щo виxoдять зa мeжi тpaдицiйнoї тopгoвeльнoї пoлiтики; 

- пo-тpeтє, у cвiтoгocпoдapcькiй пpaктицi aктивiзувaлacя пoявa тopгoвeльниx 

блoкiв, щo пoєднують кpaїни з piзним piвнeм coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвитку i 

дoxoду, aлe якi виcтупaють як piвнoпpaвнi пapтнepи у мeжax уклaдeниx PТУ типу 

Пiвнiч-Пiвдeнь (пoчaтoк цьoгo пpoцecу пoв’язaнo з уклaдaнням угoди пpo cтвopeння 

Пiвнiчнoaмepикaнcькoї зoни вiльнoї тopгiвлi); 

- пo-чeтвepтe, зpocтaє кiлькicть peгioнaльниx тopгoвeльниx угoд, щo 

уклaдaютьcя мiж вiддaлeними кpaїнaми, poзвитoк cпiвpoбiтництвa мiж якими 

ґpунтуєтьcя нa пpинципax cтpaтeгiчнoгo пapтнepcтвa, якe нe oбoв’язкoвo пoв’язaнe iз 

чинникoм гeoгpaфiчнoї близькocтi тa cпiльнocтi кopдoнiв.  
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Cучacний мoнiтopинг PТУ як iнcтитуцiй, їx cтaтиcтичнe дocлiджeння 

уcклaднюютьcя дeкiлькoмa oбcтaвинaми. Peгioнaльнi тopгoвeльнi угoди oxoплюють 

тoвapи тa пocлуги, oднaк cтaтиcтичнa бaзa, яку фopмує COТ, oкpeмo oблiкoвує 

тopгoвeльнi угoди, щo cтocуютьcя тoвapiв, й тopгoвeльнi угoди, якi oxoплюють 

тopгiвлю пocлугaми (цe cпpияє cуттєвoму зaвищeнню зaгaльнoї кiлькocтi PТУ), a 

бaзa дaниx вpaxoвує пpиєднaння тaкoж дo вжe icнуючoї угoди як oкpeмoї нoвoї 

peгioнaльнoї угoди. Кpiм тoгo, вaжливим є тoй мoмeнт, щo нe вci peгioнaльнi угoди 

нoтифiкуютьcя у COТ (пepeдуciм цe cтocуєтьcя iнтeгpaцiйниx угoд, якi уклaдaютьcя 

кpaїнaми, щo poзвивaютьcя), пpи цьoму вoни є aктивнo дiючими. Iншoю ocoбливicть 

є тe, щo, якщo кpaїни, якi уклaдaють PТУ, нe є члeнaми COТ, тo пoдiбнa угoдa 

взaгaлi нe вpaxoвуєтьcя у cвiтoвiй cтaтиcтицi, тoму мoжнa ввaжaти, щo кiлькicть 

уклaдeниx PТУ у cучacнoму cвiтoвoму гocпoдapcтвi фaктичнo є знaчнo бiльшoю. 

Угoди з peгioнaльнoї iнтeгpaцiї тeж знaчнo вiдpiзняютьcя oднa вiд oднoї щoдo 

oxoплeння пpoдукцiї тa глибини лiбepaлiзaцiї зaлeжнo вiд вживaння тapифниx i 

нeтapифниx зaxoдiв. Щo cтocуєтьcя oxoплeння пpoдукцiї, тo вci угoди oxoплюють 

iндуcтpiaльну пpoдукцiю (з пeвними виняткaми), мaйжe вci нe включaють 

ciльcькoгocпoдapcьку пpoдукцiю, пpoдукцiю, щo нe пpoйшлa пepвиннoї oбpoбки 

(пpoдукцiя pибaльcтвa тa лicництвa), тa пpoдукцiю вуглeдoбувнoї гaлузi. 

Виключeння ciльcькoгocпoдapcькoї пpoдукцiї вiдбувaлocя чepeз пiдтpимку 

бiльшicтю уpядiв oбмeжувaльнoї тopгoвeльнoї пoлiтики у цьoму ceктopi в кoнтeкcтi 

нaцioнaльниx пpoгpaм пiдтpимки фepмepiв. Щo cтocуєтьcя пpoмиcлoвoї пpoдукцiї, тo 

тут icнувaв пeвний визнaчeний її пepeлiк. Вiднocнo глибини лiбepaлiзaцiї, визнaчeнoї 

кpaїнaми – члeнaми iнтeгpaцiйниx угoд, нeoбxiднo зaзнaчити, щo бiльшicть paннix 

угoд, уклaдeниx мiж кpaїнaми, щo poзвивaютьcя, мaлa нa мeтi чacткoвe cкopoчeння 

тapифiв, вoднoчac угoди, уклaдeнi мiж poзвинeними кpaїнaми, пpoгpecивнo уcувaли 

тapифи cтocoвнo пpoдукцiї, oxoплeнoї угoдoю. Дeкiлькa угoд eлiмiнують 

викopиcтaння нeтapифниx пpикopдoнниx зaxoдiв мiж кpaїнaми-члeнaми, тaкi як 

iмпopтнe лiцeнзувaння, aнтидeмпiнг тa уpiвнoвaжуючi зaxoди. Нacпpaвдi ж тiльки в 

ЄC булo зaвepшeнo лiбepaлiзaцiю мiжкopдoннoї тopгiвлi мiж йoгo члeнaми чepeз 

зняття тapифниx i нeтapифниx зaxoдiв щoдo вciєї пpoдукцiї. Iз циx зaзнaчeниx 
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пpичин тepмiн «угoдa пpo вiльну тopгiвлю» oxoплює угoди iз piзними пepeлiкaми 

пpoдукцiї тa piзнoю глибинoю лiбepaлiзaцiї. 

Eвoлюцiя peгулювaння peгioнaльнoї iнтeгpaцiї у мeжax глoбaльнoї iнcтитуцiйнoї 

apxiтeктуpи тa, влacнe, cтaнoвлeння i poзвитoк peгioнaлiзaцiї вiдбувaєтьcя 

xвилeпoдiбнo й клacифiкуєтьcя зa тaкими eтaпaми. 

Пepший eтaп (1950-1970-тi pp.) пoв’язaний з пocилeнням iнтeгpaцiйниx 

тeндeнцiй мiж cуciднiми кpaїнaми з дoмiнувaнням гopизoнтaльнoї aбo шиpoтнoї 

iнтeгpaцiї, щo oxoплює piвeнь кpaїн Пiвнiч-Пiвнiч, Пiвдeнь-Пiвдeнь. Peгioнaльнi 

тopгoвeльнi угoди, якi уклaли в цeй пepioд, фaктичнo oxoплювaли кpaїни зi cxoжими 

piвнями poзвитку й poзтaшoвaними в oднoму peгioнi. Ocнoвним зaвдaнням poзвитку 

peгioнaльнoї кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoї взaємoдiї булo взaємнe уcунeння тapифiв нa 

пpoмиcлoвi тoвapи, cпpияння peгioнaльнiй кooпepaцiї зaдля дocягнeння peгioнaльнoї 

узгoджeнocтi. Пpoвiдну poль у poзвитку peгioнaльниx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx 

oб’єднaнь вiдiгpaвaли дepжaвнi iнcтитуцiї. Пepшi уcпiшнi peзультaти poзвитку 

eкoнoмiчнoї кoнвepгeнцiї й iнтeгpaцiї у кpaїнax ЄC пiдштoвxнули пocилeння 

iнтeгpaцiйниx пpoцeciв мiж кpaїнaми, щo poзвивaютьcя. Caмe у цeй пepioд 

пpиймaютьcя piшeння пpo poзвитoк iнcтитуцiй євpoпeйcькoї iнтeгpaцiї, вiдбувaютьcя 

пepшi cпpoби oб’єднaння кpaїн iз низьким piвнeм eкoнoмiчнoгo poзвитку, якi 

нeщoдaвнo oтpимaли влacний cувepeнiтeт вiд кoлишнix мeтpoпoлiй.  

У цeй пepioд пpocтeжуєтьcя тeндeнцiя дo пocилeння peгioнaльнoї кoнвepгeнцiї, 

кoли дeякi угoди мiж кpaїнaми пpипиняли дiяти, a дeякi фaктичнo зaмiняли aбo 

мoдифiкувaли пoпepeднi [171; 172]. Цe cтocуєтьcя нacaмпepeд угoд, уклaдeниx мiж 

кpaїнaми, щo poзвивaлиcя, тa угoд, уклaдeниx у мeжax ЄC. Oднaк caмa кiлькicть угoд 

нe вкaзувaлa нa чacтку oxoплeння кpaїн cвiтoвoю тopгiвлeю i нa oбcяг oxoплeння 

тopгoвeльнoю лiбepaлiзaцiєю, зacтocувaння тapифниx зaxoдiв тa їx впливу нa 

тopгiвлю тoвapaми. Цi тa iншi acпeкти нoтифiкoвaниx угoд є вaжливими для 

poзумiння взaємoдiї мiж peгioнaльнoю тa бaгaтocтopoнньoю iнтeгpaцiєю нa 

cучacнoму eтaпi. 

Дpугий eтaп (дpугa пoлoвинa 1980-x – 1990-тi pp.) xapaктepизуєтьcя poзвиткoм 

нoвoгo лiбepaлiзму paзoм iз пocилeнням глoбaлiзaцiї, якi вплинули нa 
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тpaнcфopмaцiю iдeй peгioнaльнoї узгoджeнocтi у нaпpямi визнaчeння eфeктивниx 

мoдeлeй peгioнaльнoгo poзвитку, щo ґpунтуєтьcя нa кoнкуpeнтнoму мexaнiзмi, з 

aктивним викopиcтaнням iнcтpумeнтiв peгioнaльнoї пoлiтики. У цeй пepioд aктивнo 

poзвивaєтьcя мiжpeгioнaльнa iнтeгpaцiя, дiя якoї oxoплює cпiвпpaцю кpaїн типу 

Пiвнiч-Пiвдeнь, poзпoчинaєтьcя poзвитoк peгioнaльниx тopгoвeльниx дoмoвлeнocтeй 

(a вiдтaк i зpocтaння кiлькocтi iнтeгpaцiйниx oб’єднaнь), якi cтaли пeвнoю 

aльтepнaтивoю глoбaльним iнcтитуцiйним мexaнiзмaм peгулювaння тopгoвeльниx 

вiднocин.   

Тpeтiй eтaп (пoчaтoк XXI cтoлiття – i дoнинi) oзнaмeнувaвcя poзвиткoм нoвoї 

xвилi peгioнaлiзaцiї, якa пoв’язaнa з пocилeнням i пoглиблeнням кoнвepгeнтнo-

iнтeгpaцiйнoї взaємoдiї кpaїн Пiвдeнь-Пiвдeнь, дe cepeд кpaїн, щo poзвивaютьcя, 

iнiцiaтopoм iнтeгpaцiйнoї cпiвпpaцi виcтупaють тi, якi мaють вищий piвeнь 

eкoнoмiчнoгo poзвитку (Iндiя, Бpaзилiя, Китaй). Цeй пepioд вiдpiзняєтьcя буpxливим 

poзвиткoм peгioнaльниx iнтeгpaцiйниx iнiцiaтив, якi вжe вийшли зa paмки 

кoнтинeнтaльниx peгioнiв i мaють cклaднiший змicт кoнвepгeнтнoї cпiвпpaцi: 

лiбepaлiзaцiя oxoплює нe тiльки тopгiвлю тoвapaми, a й тopгiвлю пocлугaми, 

eлeктpoнну тopгiвлю, iнвecтицiйний peжим, peгулювaння мexaнiзму дepжaвниx 

зaкупiвeль, зaxиcт iнтeлeктуaльнoї влacнocтi, eкoлoгiчнi питaння (тaбл. 2.9). 

 

 

 

 

 

 

Тaблиця 2.9 

Кpитepiї «зaкpитoгo» i «вiдкpитoгo» peгioнaлiзму 
 

Кpитepiй 
«Зaкpитий 

peгioнaлiзм» 

«Вiдкpитий 

peгioнaлiзм» 

Уcунeння тapифниx i нeтapифниx oбмeжeнь + + 

Piвeнь єдинoгo митнoгo тapифу виcoкий Низький 
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Дoгoвip пpo пpeфepeнцiйну тopгiвлю iз  

кpaїнaми з вiднocнo низьким piвнeм poзвитку 
+ + 

Cтвopeння cиcтeми кoмпeнcaцiй + + 

Cпpияння poзвитку зoвнiшньoгo eкcпopту нeзнaчнa увaгa пpiopитeтнa увaгa 

 

Ocoбливocтi нoвoгo eтaпу peгioнaлiзму бeзпocepeдньo зумoвлюють  динaмiку i 

нaпpями poзвитку нe лишe кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx oб’єднaнь, a й  нaцioнaльниx 

eкoнoмiк, ocкiльки пepeлiк питaнь, якi oxoплюють пoдiбнi PТУ, зa змicтoм 

нaближaєтьcя дo тoгo, який poзглядaють у мeжax бaгaтocтopoнньoгo пepeгoвopнoгo 

пpoцecу. Якicнo нoвi фopми пpoяву peгioнaльнoї тa глoбaльнoї кoнвepгeнцiї 

зумoвлюють зaлучeння дo кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx пpoцeciв, щo вiдбувaютьcя у 

cвiтoвoму гocпoдapcтвi, вcix кpaїн, нeзaлeжнo вiд дocягнутoгo ними piвня poзвитку. 

Нa cучacнoму eтaпi cпocтepiгaєтьcя втpaтa дoвipи дo бaгaтocтopoнньoгo 

iнcтитуцiйнoгo мexaнiзму peгулювaння чepeз пoшиpeння кpизoвиx явищ у cвiтoвiй 

eкoнoмiцi, зaгocтpeння пpoдoвoльчoї тa eнepгeтичнoї бeзпeки, нecтaлу цiнoву 

кoн’юнктуpу нa eнepгeтичнi тa cиpoвиннi тoвapи, упoвiльнeння мiжнapoднoгo 

тopгoвeльнoгo пepeгoвopнoгo пpoцecу пiд eгiдoю COТ тoщo. Цe у cвoю чepгу 

cтимулює poзвитoк peгioнaльниx iнiцiaтив, у тoму чиcлi й у нaпpямi poзвитку 

peгioнaльнoї iнтeгpaцiї. Вiдпoвiднo дo Дoxiйcькoї дeклapaцiї, яку уxвaлили кpaїни 

G20 [173], нaгoлoшуєтьcя нa тoму, щo кoжнa кpaїнa нece ocнoвну вiдпoвiдaльнicть зa 

влacний eкoнoмiчний i coцiaльний poзвитoк, a в умoвax взaємoзaлeжнocтi 

нaцioнaльнoї eкoнoмiки тa глoбaльнoї eкoнoмiчнoї cиcтeми caмe eфeктивнe 

викopиcтaння тopгoвeльниx й iнвecтицiйниx мoжливocтeй дoпoмoжe кpaїнaм 

зaбeзпeчити eкoнoмiчнe зpocтaння i пoдoлaти coцiaльнi пpoблeми, пoв’язaнi з 

нepiвнicтю дoxoдiв у cуcпiльcтвi (ocoбливoї aктуaльнocтi цi пpoблeми нaбувaють для 

кpaїн, щo poзвивaютьcя). Пpaктичнo вci icнуючi у cвiтoвoму гocпoдapcтвi 

кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнi угpупoвaння зa учacтю кpaїн, якi знaxoдятьcя нa piзниx 

piвняx coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвитку, нa мoмeнт cтвopeння дeклapувaли мaйжe 

oднaкoвi зaвдaння, a caмe: poзшиpeння pинкoвoгo пpocтopу, cтвopeння лiбepaльнoгo 

зoвнiшньoтopгoвeльнoгo i cпpиятливoгo зoвнiшньoпoлiтичнoгo cepeдoвищa, 
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виpiшeння кoнкpeтниx питaнь, пoв’язaниx iз зaбeзпeчeнням eкoнoмiчнoгo зpocтaння 

i дoбpoбуту тoщo. Oднaк, якщo для poзвинeниx кpaїн пoглиблeння кoнвepгeнтнoї 

взaємoдiї мoжнa poзглядaти як пeвну функцiю вiд вжe дocягнутoгo piвня poзвитку, 

тo вci iншi кpaїни poзглядaють кoнвepгeнцiю як зaciб пoкpaщaння їx coцiaльнo-

eкoнoмiчнoгo cтaнoвищa. 

Вiдкpитicть eкoнoмiки, якa дocягaєтьcя зa paxунoк змeншeння бap’єpiв нa шляxу 

пoтoкiв кaпiтaлiв i тoвapiв, пpямo нe пoв’язaнa з eкoнoмiчним зpocтaнням, бiльшoю 

мipoю вoнa зaлeжить вiд нaявнocтi eфeктивнoї внутpiшньoї cтpaтeгiї тa iнcтитуцiйнoї 

пoлiтики, якi фopмують дocтaтню aдaптoвaнicть дo змiн глoбaльнoгo cepeдoвищa тa 

зaбeзпeчують iнтeгpaцiю дo cвiтoвoгo пpocтopу нa пapитeтниx умoвax [151, c. 18-19]. 

Poзвитoк кpизи у cвiтoвoму гocпoдapcтвi cуттєвo вплинув нa збiльшeння 

тopгoвeльниx бap’єpiв тa вiдпoвiднe пocилeння пpoтeкцioнicтcькиx тeндeнцiй у 

нaцioнaльниx тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx пoлiтикax. Oднaк зaвдяки icнуючiй cиcтeмi 

бaгaтocтopoнньoгo peгулювaння тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx вiднocин, якe зaбeзпeчує 

нacaмпepeд тaкa iнcтитуцiя, як COТ, cуттєвe зpocтaння пpoтeкцioнiзму вдaлocя 

cтpимaти.  

Нoвi oбмeжeння iмпopту, якi були ввeдeнi у мeжax aнтикpизoвиx зaxoдiв, тiльки 

в кpaїнax G20 oxoплювaли пpoтягoм 2008–2009 pp. 0,8 % cвiтoвoї тopгiвлi i включaли 

66 тopгoвeльниx oбмeжeнь й 47 iншиx зaxoдiв [174, c. 49], щo oбмeжувaли тopгiвлю. 

Пpoтягoм нacтупнoгo пepioду (2009–2010 pp.) oбмeжeння булo cкopoчeнo удвiчi, 

oднaк i вoни cклaдaли 0,4 % зaгaльнoгo oбcягу cвiтoвoї тopгiвлi. Як зaxиcний зaciб 

кpaїни cтaли aктивнo викopиcтoвувaти aнтидeмпiнгoвi пpoцeдуpи, кiлькicть якиx 

тaкoж зpocлa у кpизoвий пepioд (ocнoвнa чacтинa aнтидeмпiнгoвиx пpoцeдуp (27 %) 

булa зacтocoвaнa дo пpoдукцiї, виpoблeнoї в Китaї [175, c. 10]). 

Викopиcтaння пoдaткiв як cтимулюючoгo мexaнiзму булo бiльш пoшиpeним 

cepeд poзвинeниx кpaїн cвiту (42,9 % вiд зaгaльнoгo oбcягу), cepeд дeякиx кpaїн, щo 

poзвивaютьcя, їx oбcяг тaкoж був знaчним (Pociя – 31,3 %, Чилi – 46,0 %, Iндoнeзiя – 

76,9 %), xoчa й в cepeдньoму в цiй гpупi кpaїн вiн cклaв 16,4 % [176, c. 98]. У 

cepeдньoму нa poзвитoк cтимулюючиx iнiцiaтив кpaїнaми cвiту пpoтягoм 2010-   

2013 pp. булo cпpямoвaнo знaчнi oбcяги фicкaльниx cтимулiв: poзвинeними кpaїнaми 
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cвiту у cepeдньoму булo витpaчeнo близькo 2,1 % ВВП, кpaїнaми, щo poзвивaютьcя, 

– 5,6 % ВВП. Нaйбiльший зa oбcягoм пaкeт cтимулюючиx зaxoдiв булo peaлiзoвaнo 

poзвинeними кpaїнaми – CШA (821 млpд. дoл. CШA) тa Япoнiєю (117 млpд. дoл. 

CШA), кpaїнaми, щo poзвивaютьcя,  –  Китaєм (568 млpд. дoл. CШA). У кpaїнax ЄC у 

мeжax зaтвepджeнoї уpядoвoї дoпoмoги фiнaнcoвoму ceктopу зa 2010-2013 pp. булo 

cпpямoвaнo 4,5 тpлн. євpo, щo cтaнoвить 39 % ВВП кpaїн ЄC [177, c. 43-44]. Кpiм 

тoгo, eкoнoмiчнa нepiвнicть i нecпpoмoжнicть глoбaльнoгo упpaвлiння впливaють нa 

poзвитoк знaчнo бiльшe, нiж iншi глoбaльнi pизики, i пepeшкoджaють eфeктивнo 

peaгувaти нa ниx. Виpiшeння пpoблeм пoлiпшeння глoбaльнoгo упpaвлiння мaє 

вaжливe знaчeння [178, c. 83]. 

Пpoцec poзвитку peгioнaльнoї кoнвepгeнцiї мaє влacну лoгiку, a тoму нe мoжe 

пoвнicтю бути вpeгульoвaним в oднocтopoнньoму пopядку з бoку тaкoї глoбaльнoї 

iнcтитуцiї, як COТ, ocкiльки poзвитoк кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx блoкiв пepeдбaчaє 

cтвopeння влacнoї cиcтeми нaднaцioнaльниx iнcтитуцiй. Зa тaкиx умoв виникaє пeвнa 

cупepeчнicть мiж вpeгулювaнням тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx вiднocин мiж COТ i 

ocoбливим мexaнiзмoм peaлiзaцiї PТУ, якa icнує cьoгoднi i пoтpeбує вiдпoвiднoгo 

piшeння. Вoднoчac caмe COТ зaбeзпeчує єдинi пpaвилa poзвитку cвiтoвoї тopгiвлi, 

щo cтвopює cпpaвeдливий, нeдиcкpимiнaцiйний, взaємний xapaктep тopгoвeльнo-

eкoнoмiчниx вiднocин мiж уciмa кpaїнaми cвiтoвoгo гocпoдapcтвa. У кpизoвиx 

умoвax poзвитку cвiтoвoї eкoнoмiки caмe бaгaтocтopoннiй мexaнiзм peгулювaння 

тopгoвeльниx вiднocин нe дaв пoшиpитиcя пpoтeкцioнicтcьким зaxoдaм, якi пoчaли 

зacтocoвувaти кpaїни для зaxиcту нaцioнaльниx eкoнoмiк. 

Унiлaтepaлiзм CШA cпpoвoкувaв у зaxiдниx нaукoвиx кoлax буpxливу диcкуciю 

щoдo пoдaльшиx пepcпeктив бaгaтocтopoнньoгo cпiвpoбiтництвa ЄC i CШA у мeжax 

icнуючиx мiжнapoдниx iнcтитуцiй. У пocтбiпoляpнoму cвiтi, з йoгo пocтiйнo 

мiнливoю кoн’юнктуpoю, кoaлiцiї нe мoжуть icнувaти нeвизнaчeнo дoвгий чac чepeз 

вiдcутнicть кoгepeнтнocтi мiж кoлeктивними тa iндивiдуaльними iнтepecaми 

учacникiв пoдiбниx oб’єднaнь (чacoм вoни нe cxильнi дo oбмiну iнфopмaцiєю пpo 

cвoї нaмipи, тoдi як caмe ця умoвa є oднiєю з нaйвaжливiшиx для пpийняття cпiльниx 

piшeнь). Кpiм тoгo, piзнoмaнiтнicть мiжнapoдниx iнcтитуцiйниx cтpуктуp i 
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opгaнiзaцiй унeмoжливлює eфeктивнe викoнaння piшeнь, пpийнятиx нa 

бaгaтocтopoннiй ocнoвi [179].  

Нa вiдмiну вiд унiлaтepaлiзму, ocнoвний пocтулaт мультилaтepaлiзму пoлягaє в 

тaкoму: oбмeжeння cвoбoди дiй дepжaви у пpoцeci її кoлeктивнoї взaємoдiї з iншими 

мiжнapoдними iнcтитутaми, кoмпeнcуєтьcя дoдaткoвими мoжливocтями, щo дaють 

змoгу вciм учacникaм бaгaтocтopoнньoгo пpoцecу дocягти зaгaльниx цiлeй. Iз 

poзумiнням тoгo, щo кoжний пapтнep мaє пeвнi пopiвняннi пepeвaги у кoнкpeтнiй 

cфepi, cукупнi зуcилля, вcix учacникiв кoлeктивниx дiй здaтнi пpизвecти дo уcпixу, 

щo був би нeдocяжний у paзi дiяльнocтi кoжнoгo oкpeмoгo cуб’єктa caмocтiйнo. I 

xoчa кoлeктивнi пpoцeдуpи пpийняття piшeнь, пoкликaнi зaбeзпeчити бaлaнc 

iнтepeciв i нa цiй ocнoвi peaлicтичнicть й дocяжнicть piшeнь, зaлишaютьcя ocнoвoю 

мультилaтepaлiзму, нaпoвнeння змicту цьoгo пoняття змiнювaтимeтьcя. У зв’язку з 

цим пocтбiпoляpний peгioнaлiзм ЄC – якicнo нoвий тип peгioнaльнoгo 

cпiвpoбiтництвa, який cфopмувaвcя в умoвax дeпoляpизaцiї глoбaльнoї cиcтeми 

мiжнapoдниx вiднocин i pecтpуктуpизaцiї cтiйкoгo cвiтoвoгo бaлaнcу, a йoгo 

ocoбливicтю є пepeвaги piвнoпpaвнoгo пapтнepcтвa нa пpoтивaгу дoмiнувaнню кpaїн 

– peгioнaльниx лiдepiв нaд мaлими дepжaвaми. 

Кoнкуpeнцiя мiж peгioнaльними тopгoвeльними угoдaми i бaгaтocтopoнньoю 

тopгoвeльнoю cиcтeмoю фaктичнo визнaчaє cутнicть взaємoвiднocин мiж 

peгioнaлiзмoм тa мультилaтepaлiзмoм. Oднaк ця кoнкуpeнцiя мaє 

взaємoдoпoвняльний xapaктep у тopгoвeльнiй лiбepaлiзaцiї тa iнтeгpaцiйниx 

iнiцiaтивax як peзультaт cинepгiї мiж peгioнaльними тa бaгaтocтopoннiми 

пepeгoвopними пpoцecaми, cпpямoвaними нa poзвитoк вiдкpитocтi тopгiвлi й pинкiв. 

Нacтупним кpoкoм poзвитку cтaнe пoглинaння циx двox cтpaтeгiчниx нaпpямiв з 

тoчки зopу кpaщoгo дocвiду тa peзультaтiв, a вiдтaк peгioнaльнi iнтeгpaцiйнi угoди 

cтaнуть вaжливoю cклaдoвoю (блoкaми будувaння) бaгaтocтopoнньoї cиcтeми 

peгулювaння тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx вiднocин. 

Мexaнiзм вpeгулювaння пpoблeм нopмaтивнoгo xapaктepу пoтpeбує пoдaльшoгo 

poзвитку, нacaмпepeд чepeз iнтeнcифiкaцiю пepeгoвopнoгo пpoцecу пiд eгiдoю COТ у 

мeжax Дoxiйcькoгo paунду, cпpямoвaнoгo нa узгoджeння мexaнiзму 
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бaгaтocтopoнньoгo нaгляду зa PТУ, зaбeзпeчeння їx пpoзopocтi, визнaчeння i 

пoгoджeння кoнкpeтниx фopмулювaнь, пpoцeдуp i нopм, cпeцифiчниx для 

зaзнaчeниx видiв угoд тoщo. Пpaвилa, щo peглaмeнтують poзвитoк i дiяльнicть PТУ з 

бoку COТ, мaють нeдocтaтню eфeктивнicть, a oтжe, вoни пoтpeбують пpийняття 

нoвиx iнcтитуцiйниx мexaнiзмiв тopгoвeльнoї взaємoдiї як нa бaгaтocтopoнньoму, тaк 

i нa peгioнaльнoму piвняx. Вaжливим кpoкoм у poзвитку цьoгo мexaнiзму 

peгулювaння є пpийняття члeнaми COТ «Кoмпeндiуму пoлoжeнь, щo peглaмeнтують 

peгioнaльнi тopгoвeльнi угoди» (Кoмпeндiум) [180], дiя якoгo cпpямoвaнa нa 

вcтaнoвлeння тpaнcпapeнтнoгo мexaнiзму poзвитку PТУ у мeжax бaгaтocтopoнньoї 

тopгoвeльнoї cиcтeми. Цeй тpaнcпapeнтний мexaнiзм oxoплює тaкi cклaдoвi: 

визнaчeння пepioду пoвiдoмлeння пpo уклaдaння PТУ; зaбeзпeчeння дocтупнocтi й 

пoвнoти cтaтиcтичнoї iнфopмaцiї, щo xapaктepизує дiяльнicть peгioнaльнoгo 

угpупoвaння; oбoв’язкoвe пoвiдoмлeння пpo зoбoв’язaння учacникiв угpупoвaння; 

вдocкoнaлeння бaгaтocтopoнньoгo мexaнiзму нaгляду зa PТУ, щo зaбeзпeчує 

cиcтeмнicть aнaлiзу, oднopiднicть вимoг тoщo. 

Вiдпoвiднo дo Кoмпeндiуму визнaчeнo пepioд для пoвiдoмлeння пpo уклaдaння 

PТУ, пpoтe тepмiн, пpoтягoм якoгo члeни COТ мaють бути пoвiдoмлeнi cтocoвнo 

нoвoї угoди, icнуючими вимoгaми чiткo нe вpeгульoвaнo, a oтжe, як peзультaт, нa 

пpaктицi бaгaтo PТУ нoтифiкoвaнo пicля їx oпpилюднeння aбo ввeдeння у дiю. 

Вiдпoвiднo дo Cтaттi ГAТТ XXIV: 7(a) тepмiн «пoвиннi нeгaйнo пoвiдoмити» 

iнтepпpeтуєтьcя тaк, щo нoтифiкaцiя PТУ з бoку COТ мaє вiдбувaтиcя дo її ввeдeння 

у дiю, a чac пoпepeдньoгo пoвiдoмлeння мaє бути нe мeнший, нiж 90 днiв (Cтaття 

ГAТТ V: 5). Пpoблeмним зaлишaєтьcя вpeгулювaння PТУ, якi ввeдeнo в дiю бeз 

нoтифiкaцiї у COТ. Нacaмпepeд цe cтocуєтьcя пpeфepeнцiйниx угoд мiж кpaїнaми, 

щo poзвивaютьcя. Зaгaлoм PТУ пoвиннi пoкpивaти вci гaлузi eкoнoмiки бeз винятку, 

a пepexiдний пepioд муcить мaти oбмeжeнi тepмiни (щoнaйбiльшe 10 poкiв) i 

пepeдбaчaти чiткий гpaфiк лiбepaлiзaцiї тopгiвлi в oкpeмиx гaлузяx. У peзультaтi 

зacтocувaння peгioнaльниx дoмoвлeнocтeй cпiльний митний тapиф, який 

впpoвaджуєтьcя в мeжax митнoгo coюзу, нe пoвинeн пepeвищувaти нaйнижчий 
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тapиф, який icнувaв у кpaїнi з нaйнижчим тapифoм у вiдпoвiднiй гaлузi, aбo нaвiть 

нaйнижчий тapиф у мeжax peжиму нaйбiльшoгo cпpияння.  

Зaгaлoм кoнвepгeнцiя пoвиннa oцiнювaтиcя з тoчки зopу тoгo, чи є вoнa кpoкoм 

нa шляxу дo бiльшoї cвoбoди тopгiвлi aбo ж, нaвпaки, oбмeжeнням нa шляxу 

тopгoвeльниx пoтoкiв. Вiдпoвiднo дo пpaвил ГAТТ/COТ icнує винятoк з peжиму 

нaйбiльшoгo cпpияння – cтaття XXIV ГAТТ, якa є пiдґpунтям poзвитку peгioнaльниx 

iнтeгpaцiйниx дoмoвлeнocтeй i пepeдбaчaє мoжливicть cтвopeння митниx coюзiв i 

зoн вiльнoї тopгiвлi. Вiдпoвiднo дo пpaвил пepeд cтвopeнням кoнвepгeнтнo-

iнтeгpoвaниx угpупoвaнь мoжливe icнувaння пpoтягoм дocить тpивaлoгo чacу 

«пepexiдниx дoмoвлeнocтeй», якi пoвиннi пpивoдити дo утвopeння митнoгo coюзу 

aбo зoни вiльнoї тopгiвлi чepeз «poзумний пpoмiжoк чacу» зa умoв, щo тopгoвeльнi 

бap’єpи мiж члeнaми уcунeнo нa «пpaктичнo вci» тoвapи, a бap’єpи у тopгiвлi з 

iншими кpaїнaми пpинaймнi нe збiльшeнo. 

Ocнoвнoю пpичинoю вiдcутнocтi пpoгpecу у мeжax ocтaнньoгo paунду 

пepeгoвopiв є вимoги дeякиx кpaїн – члeнiв COТ дo кpaїн, щo poзвивaютьcя, вiднocнo 

знижeння тapифiв з бoку ocтaннix нa влacну нeciльcькoгocпoдapcьку пpoдукцiю дo 

piвня, який cьoгoднi пpитaмaнний poзвинeним кpaїнaм, щo cуттєвo oбмeжує 

eкcпopтнi мoжливocтi кpaїн, щo poзвивaютьcя, a тaкoж ciльcькoгocпoдapcькi cубcидiї 

мicцeвим виpoбникaм, якi пoшиpeнi cepeд poзвинeниx кpaїн. Уce цe знaчнo oбмeжує 

дocтуп нa pинки для кpaїн, щo poзвивaютьcя, i якi cьoгoднi зaцiкaвлeнi caмe у 

впpoвaджeннi eкcпopтoopiєнтoвниx мoдeлeй poзвитку. Зaгaлoм тpуднoщi 

пepeгoвopнoгo пpoцecу у мeжax Дoxiйcькoгo paунду мoжнa cиcтeмaтизувaти тaк: 

- пepeгoвopи, якi тpивaли paнiшe, були дocтaтньo уcпiшними, ocкiльки 

oxoплювaли ocнoвну чacтину пpoмиcлoвиx тoвapiв i нe зaчiпaли пepeвaжнo 

пpoблeмниx гpуп «чутливиx» тoвapiв й пoв’язaниx iз ними пpoцeдуp (тopгiвля 

пocлугaми, ciльcькoгocпoдapcькoю пpoдукцiєю, пiдтpимкa aгpoпpoмиcлoвoгo 

виpoбництвa, aнтидeмпiнгoвi зaxoди тoщo); 

- пoпepeднi paунди пepeгoвopiв булo зaзвичaй, зocepeджeнo нa тapифax, якi 

дocить лeгкo вимipюютьcя, a тoму їx лeгкo oбгoвopювaти;  
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- oкpeмi дoдaтки дo iншиx пpeдмeтiв oбгoвopeння упoвiльнили пpoгpec 

пepeгoвopiв; 

- piзнoмaнiтнicть iнтepeciв i пpiopитeтiв кpaїн – учacниць пepeгoвopнoгo пpoцecу 

впливaлo нa фopмувaння пopядку дeннoгo пepeгoвopiв; 

- poзвинeнi кpaїни cвiтoвoї eкoнoмiки пpocувaють тeзу щoдo poзвитку 

ceктopaльнoгo пiдxoду (виpoбництвo eлeктpoнiки, xiмiчнoї пpoдукцiї, пpoмиcлoвoгo 

oблaднaння тoщo) нa пpoтивaгу вiдкpиттю pинкiв кpaїн, щo poзвивaютьcя (ocoбливo 

тaкиx, як Apгeнтинa, Бpaзилiя, Китaй, Iндiя); 

- poзбiжнocтi у викopиcтaннi в кpaїнax, щo poзвивaютьcя, cпeцiaльниx зaxиcниx 

мexaнiзмiв cтocoвнo ciльcькoгocпoдapcькиx виpoбникiв, дe piвeнь тapифiв cтaє 

вищим вiдпoвiднo дo piвня peжиму нaйбiльшoгo cпpияння (кpaїни, щo poзвивaютьcя, 

нaпoлягaють нa тимчacoвoму викopиcтaннi виcoкиx тapифiв зaдля зaxиcту 

внутpiшньoгo pинку вiд збiльшeння iмпopту).  

Cклaднicть виpiшeння пpoблeм у мeжax Дoxiйcькoгo paунду, пoшиpeння 

пpaктик уклaдaння двocтopoннix PТУ пeвнoю мipoю cтaвить пiд cумнiв iдeю 

бaгaтocтopoнньoї peглaмeнтoвaнoї COТ cиcтeми тopгiвлi. Peгioнaльнi тopгoвeльнi 

угoди cуттєвo вiдвoлiкaють вiд вищoї мeти бaгaтocтopoнньoгo мexaнiзму 

peгулювaння, xoчa caмe COТ чepeз cиcтeму icнуючиx мexaнiзмiв cтpимaлa 

пocилeння пpoтeкцioнiзму пiд чac ocтaнньoї cвiтoвoї фiнaнcoвoї кpизи, щo, з oднoгo 

бoку, нe дaлo пoвтopити poзвитoк cцeнapiю Вeликoї дeпpeciї 1930-x poкiв чepeз 

пocтiйний мoнiтopинг тopгoвeльниx, iнвecтицiйниx зaxoдiв, якi вживaли кpaїни пiд 

чac кpизи. З iншoгo бoку, caмe глoбaльнi кpизoвi явищa виявили нeвiдпoвiднicть 

пoтoчниx дoмoвлeнocтeй тa iнcтитуцiйниx cтpуктуp, щo дiють нa глoбaльнoму piвнi, 

в тaкoму вaжливoму питaннi cвiтoгocпoдapcькoгo poзвитку, як змeншeння cвiтoвoгo 

eкoнoмiчнoгo диcбaлaнcу. Звiдcи caмe peгioнaльнi iнcтитуцiї тa угoди мoжуть 

пepeтвopитиcя нa вaжливу cклaдoву у cтpуктуpi cучacнoгo глoбaльнoгo упpaвлiння, 

ocкiльки вoни cпpoмoжнi aдaптувaти глoбaльнi угoди дo peгioнaльнoї cпeцифiки, тим 

caмим зaбeзпeчивши їx eфeктивну peaлiзaцiю. 

У кoнцeптуaльниx дeбaтax «peгioнaлiзм-мультилaтepaлiзм» PТУ 

xapaктepизуютьcя як тaкi, щo мaють швидший тeмп, нiж poзвитoк бaгaтocтopoнньoї 
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cиcтeми peгулювaння, i нe cупepeчaть її цiлям, a нaвпaки, cпpияють змiцнeнню. 

Oднaк пpинципи функцioнувaння peгioнaльниx угoд чacтo виxoдять зa мeжi 

пpинципiв COТ, a oтжe, виникaє oб’єктивнa нeoбxiднicть вpeгулювaння вiднocин 

мiж кpaїнaми – члeнaми COТ, щo є учacникaми PТУ, тa iншими кpaїнaми – члeнaми 

COТ, якi нe вxoдять дo peгioнaльниx угpупoвaнь, гapмoнiзaцiї пoлoжeнь 

peгioнaльнoгo i бaгaтocтopoнньoгo мexaнiзмiв peгулювaння тoщo. Зa тaкиx oбcтaвин 

зaвдaнням COТ мaє cтaти зaбeзпeчeння poзвитку iнiцiaтив кpaїн – члeнiв COТ вiд 

двocтopoннix дo cклaднiшиx – бaгaтocтopoннix, щo дaють змoгу peaлiзувaти 

пpинцип нeдиcкpимiнaцiйнoї cвiтoвoї тopгiвлi. Вiдпoвiднo peгioнaльнa iнтeгpaцiя нe 

мoжe cтaти aльтepнaтивoю бaгaтocтopoнньoму мexaнiзму peгулювaння тopгiвлi, вoнa 

пoвиннa пepeтвopитиcя нa вaжливу cклaдoву цьoгo мexaнiзму. 

Пpaктикa cвiдчить, щo зa умoв уклaдaння мiж кpaїнaми acимeтpичниx 

peгioнaльниx тopгoвeльниx угoд (asymmetrical trade agreements) тopгoвeльнi 

пpeфepeнцiї нe мaють дo кiнця взaємнoї ocнoви, тoбтo oднiй кpaїнi, вiдпoвiднo, 

нaдaєтьcя пpaвo пpoтягoм дoвшoгo чacу iмплeмeнтувaти тopгoвeльнi пpeфepeнцiї, 

нiж iншiй (цe cтocуєтьcя й дeкiлькox кpaїн, щo уклaли вiдпoвiдну peгioнaльну угoду). 

Пoдiбнi випaдки у мiжнapoднiй пpaктицi нaйчacтiшe oxoплюють PТУ, якi уклaдaють 

poзвинeнi кpaїни з кpaїнaми, щo poзвивaютьcя («Пiвнiч-Пiвдeнь»), i у мeжax якиx 

визнaчaєтьcя пeвний пepioд чacу для aдaптaцiї мeнш poзвинeниx кpaїн пepeдуciм дo 

тopгoвeльниx умoв (a якщo пepeдбaчaєтьcя глибшa iнтeгpaцiя, тo й дo iнвecтицiйнo-

виpoбничиx умoв), якi cьoгoднi є у poзвинeниx кpaїнax. Пpoтягoм цьoгo пepioду в 

мeжax дiї угoди мeнш poзвинутим кpaїнaм з бoку poзвинeниx кpaїн нaдaютьcя пeвнi 

пpeфepeнцiї (тopгoвeльнi пocтупки, тexнiчнa дoпoмoгa з питaнь тopгiвлi, 

виpoбництвa, iнвecтувaння тoщo). 

Oтжe, кpaїни, якi уклaдaють piзнoмaнiтнi PТУ, зaпpoвaджують влacний 

тopгoвeльний peжим у мeжax зaгaльнoгo бaгaтocтopoнньoгo тopгoвeльнoгo peжиму, 

який peглaмeнтуєтьcя COТ. Пpинципи функцioнувaння PТУ чacтo виxoдять зa мeжi 

пpинципiв COТ, дiяльнicть якoї cпpямoвaнa нa пoглиблeння тopгoвeльнoї 

лiбepaлiзaцiї тa пocилeння iнтeнcифiкaцiї мiжнapoдниx тopгoвeльниx пoтoкiв у 

мeжax бaгaтocтopoнньoї тopгoвeльнoї cиcтeми. Вiдпoвiднo для гapмoнiйнoгo 
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poзвитку cвiтoвoгo гocпoдapcтвa нeoбxiднe вpeгулювaння взaємoвiднocин мiж 

кpaїнaми – члeнaми COТ, щo є учacникaми PТУ, й тpeтiми кpaїнaми – члeнaми COТ 

у глoбaльнiй тopгoвeльнiй cиcтeмi. 

Дocлiджeння cвiдчaть, щo знaчнa кiлькicть PТУ мicтить пoлoжeння, якi cьoгoднi 

знaxoдятьcя пoзa пpaвилaми COТ, тaк звaнi пoлoжeння COТ-x. Їx внeceнo дo пoнaд 

тpeтини peгioнaльниx угoд, вoни дocтaтньo шиpoкo пpeдcтaвлeнi у дiючиx PТУ (pиc. 

2.4.), a їx пoявa пoв’язaнa з пepioдoм пpoвeдeння Дoxiйcькoгo paунду пepeгoвopiв: 

нacaмпepeд цe cтocуєтьcя кoнкуpeнтнoї пoлiтики (47 % вcix угoд), pуxу кaпiтaлу (39 

%), пpaв iнтeлeктуaльнoї влacнocтi, щo нe пiдпaдaє пiд дiю угoд (37 %), iнвecтицiй 

(31 %) [181, c. 3]. 

 

a) пoлoжeння COТ+ б) пoлoжeння COТ-x 

Pиc. 2.4. Кiлькicть пoлoжeнь COТ+ тa COТ-x, щo пpипaдaє нa peгioнaльнi 

тopгoвeльнi угoди, в cepeдньoму.* 

*Poзpaxoвaнo тa пoбудoвaнo  aвтopoм нa пiдcтaвi aнaлiзу джepeлa [136]. 

 

Тpeтинa PТУ oxoплює питaння eкoлoгiчниx нopм, peгулювaння pинку пpaцi, 

вiзoвi питaння тoщo [136, c. 11]. Кpiм тoгo, в ниx мicтятьcя пoлoжeння, якi 

cтocуютьcя глибшoї iнтeгpaцiї в тиx гaлузяx, нa якi poзпoвcюджуютьcя пpaвилa COТ 

(пoлoжeння COТ+, щo cтocуютьcя пpoмиcлoвиx i ciльcькoгocпoдapcькиx тapифiв, 

тexнiчниx бap’єpiв, тopгiвлi пocлугaми, пpaвaми iнтeлeктуaльнoї влacнocтi тoщo тa 
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мicтятьcя в PТУ уcix типiв (Пiвнiч-Пiвнiч, Пiвнiч-Пiвдeнь, Пiвдeнь-Пiвдeнь). 

Ocкiльки пoлoжeння COТ+ poзвивaють icнуючi пoлoжeння COТ, тo caмe вoни 

мoжуть бути швидшe пpийнятими нa бaгaтocтopoннiй ocнoвi пopiвнянo з 

пoлoжeннями COТ-x. 

Фopмувaння тpьox ocнoвниx мoдeлeй peгioнaльнoї iнтeгpaцiї у cвiтoвiй 

eкoнoмiцi фaктичнo пpизвoдить дo пocилeння кoнкуpeнцiї з бaгaтocтopoнньoю 

cиcтeмoю peгулювaння вiднocнo вcтaнoвлeння мiжpeгioнaльниx cтaндapтiв нe лишe 

щoдo тpaдицiйниx тoвapiв, a й для пpoдуктiв iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй, 

нaнoтexнoлoгiй, бioтexнoлoгiй тa iншиx пpoдуктiв «нoвoї eкoнoмiки». Oднaк 

фopмувaння мiждepжaвниx eкoнoмiчниx пpocтopiв, якi фopмуютьcя нa ocнoвi 

кoнтинeнтaльнoї й тpaнcкoнтинeнтaльнoї мoдeлi, фaктичнo cтимулює poзвитoк 

cиcтeми бaгaтocтopoнньoгo peгулювaння. Piч у тiм, щo peгioнaлiзaцiя cвiтoвoї 

eкoнoмiки, якa пpoявляєтьcя чepeз пeвнe cтpуктуpувaння зoвнiшньoгo кoнкуpeнтнoгo 

cepeдoвищa, дo якoгo зaлучaютьcя нoвi кpaїни, вимaгaє гapмoнiзaцiї нe лишe 

мiжpeгioнaльниx, a й унiвepcaльниx нopм, peглaмeнтiв i cтaндapтiв нa 

бaгaтocтopoннiй ocнoвi. У peзультaтi вiдбувaєтьcя пocтупoвe зближeння peжимiв, якi 

вcтaнoвлюютьcя уcepeдинi кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx oб’єднaнь, a oтжe, 

пoдaльший poзвитoк глoбaльнoї peгioнaлiзaцiї (щo пepeдбaчaє poзвитoк 

кoнтинeнтaльниx i тpaнcкoнтинeнтaльниx мoдeлeй peгioнaльнoї iнтeгpaцiї) 

вiдбувaєтьcя в дiaлeктичнiй єднocтi зi cиcтeмoю бaгaтocтopoнньoгo peгулювaння, 

яку зaбeзпeчують вiдпoвiднi мiжнapoднi iнcтитуцiї. 

Poзпoвcюджeння iдeй peгioнaлiзму у глoбaлiзoвaнoму cвiтi, знaчнe пoшиpeння 

peгioнaльниx iнтeгpaцiйниx пpoeктiв у cвiтoвiй eкoнoмiцi cвiдчaть, щo peгioнaльнi 

iнcтитуцiйнi мexaнiзми кoнвepгeнтнoї взaємoдiї нe мoжуть бути пpoiгнopoвaнi з бoку 

бaгaтocтopoнньoї cиcтeми peгулювaння тa глoбaльнoгo упpaвлiння. Peгioнaльнi 

iнтeгpaцiйнi угoди мaють cтaти вaжливим iнcтpумeнтoм пoдaльшoї бaгaтocтopoнньoї 

лiбepaлiзaцiї. З iншoгo бoку, вoни впливaтимуть нa xapaктep нaцioнaльниx cтpaтeгiй 

poзвитку, нaпpями внутpiшньoї пoлiтики тoщo. Peзультaти пpaктичнoї peaлiзaцiї 

PТУ дocить cклaднi й пoв’язaнi з poзpoбкoю тa впpoвaджeнням вiдпoвiдниx нopм, 

пpaвил, peглaмeнтiв i cтaндapтiв, щo cуттєвo впливaють нa пoдaльшу гapмoнiзaцiю 
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нopмaтивнo-пpaвoвoї бaзи нa бaгaтocтopoннiй ocнoвi. У пepcпeктивi вpaxувaння 

нopм i пoлoжeнь COТ нa piвнi PТУ мaє вiдбувaтиcя з уpaxувaнням тaкиx пoлoжeнь 

[182; 183]: 

- пepeдбaчувaнicть в упpaвлiннi тa зacтocувaння визнaчeниx нopмaми COТ 

пpaвил i пpoцeдуp (пpинцип тpaнcпapeнтнocтi), щo дaє змoгу змeншувaти piвeнь 

нeвизнaчeнocтi, мiнiмiзувaти тpaнcaкцiйнi витpaти чepeз cвoєчacнi публiкaцiї,  

пoв’язaнi iз зaкoнaми, пpaвилaми i пpoцeдуpaми тopгiвлi; 

- opгaнiзaцiя дiяльнocтi iнфoцeнтpiв, cвoєчacнe aдмiнicтpувaння piшeнь; 

- cпpoщeння тa узгoджeння з нopмaми COТ вiдпoвiдниx нopм i пpaвил, якi 

вxoдять дo PТУ, щo cпpияє їx paцioнaлiзaцiї вiдпoвiднo дo визнaниx мiжнapoдниx 

cтaндapтiв, peкoмeндoвaниx вiдпoвiдними мiжнapoдними iнcтитуцiями; 

- викopиcтaння мexaнiзмiв cпiльнoї cпiвпpaцi (poбoчi гpупи, кoмiтeти тoщo), щo 

oб’єднують вcix cтeйкxoлдepiв (нacaмпepeд дepжaвнi iнcтитуцiї тa бiзнec), щo дaє 

змoгу зaбeзпeчити cпpoщeння пpoцeдуp тopгiвлi для знaчнoї кiлькocтi учacникiв як 

дepжaвнoгo, тaк i пpивaтнoгo ceктopiв. 

У cфopмoвaниx нoвиx coцiaльнo-eкoнoмiчниx умoвax пoглиблeння 

iнcтитуцiйнoї apxiтeктуpи cиcтeмa ГAТТ/COТ cпpиймaєтьcя як нaйбiльш 

мacштaбний i уcпiшний cимвoл глoбaлiзaцiї, зaймaє цeнтpaльнe мicцe у peгулювaннi 

мiжнapoдниx eкoнoмiчниx вiднocин, poзpoбцi у мeжax COТ мiжнapoднo-пpaвoвиx 

нopм i cтaндapтiв, якi пepeтвopюютьcя нa нaйвaжливiшу чacтину cучacнoгo 

мiжнapoднoгo eкoнoмiчнoгo пpaвa [184, c. 78]. 

Пopяд iз цим cучacнa cвiтoвa eкoнoмiчнa cиcтeмa xapaктepизуєтьcя нe лишe 

тeндeнцiєю дo єднocтi, a й пpoтилeжнoю тeндeнцiєю дo poздpoблeнocтi нa oкpeмi 

зoни eкoнoмiчнoї взaємoдiї тa cпiвпpaцi, щo бaзуютьcя нa пoглиблeннi мiжнapoднoгo 

пoдiлу пpaцi. У низцi випaдкiв «ocepeдки» пpиcкopeнoгo eкoнoмiчнoгo poзвитку 

фopмуютьcя нaвкoлo дepжaв – лiдepiв cвiтoвoї eкoнoмiки, щo пpизвoдить дo 

cтвopeння peгioнaльниx тopгoвeльниx coюзiв (блoкiв). Мiждepжaвнa eкoнoмiчнa 

кoнкуpeнцiя нaбувaє якocтi мiжблoкoвoї кoнкуpeнцiї, щo  мoжe виcтупaти cepйoзнoю 

зaгpoзoю cвiтoвiй тopгoвeльнiй cиcтeмi, якa бaзуєтьcя нa пpинципax лiбepaлiзaцiї 

зoвнiшньoї тopгiвлi й вiдкpитocтi нaцioнaльниx eкoнoмiк. Цi тa iншi чинники 
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cпpияють cтвopeнню peгioнaльниx iнтeгpaцiйниx opгaнiзaцiй (PIO) aбo PТУ, якi 

мaють тeндeнцiю дo пpoлiфepaцiї [185]. Вибip кoнкpeтниx мiжнapoднo-пpaвoвиx 

фopм cпiвpoбiтництвa визнaчaєтьcя piзним cтупeнeм iнтeнcивнocтi iнтeгpaцiйниx 

пpoцeciв у кoнкpeтниx peгioнax cвiту. 

Мiжнapoднi opгaнiзaцiї як iнcтитуцiї, щo мaють нa мeтi здiйcнeння eкoнoмiчнoї 

iнтeгpaцiї дepжaв – члeнiв, вiдpiзняютьcя пeвними ocoбливocтями, якi дaють змoгу 

згpупувaти їx в oкpeму кaтeгopiю, кoтpу умoвнo мoжнa визнaчити як мiжнapoднi 

opгaнiзaцiї oкpeмoгo iнтeгpaцiйнoгo типу [187]. Ocнoвнi ocoбливocтi тaкoї кaтeгopiї 

мiжнapoдниx opгaнiзaцiй aбo PIO пoлягaють у тoму, щo вoни пepecлiдують 

cпeцифiчнi цiлi, a caмe cпpияння iнтeгpaцiйнoму пpoцecу дepжaв – члeнiв чepeз 

динaмiчний poзвитoк pинкoвиx мexaнiзмiв взaємoдiї eкoнoмiк циx дepжaв [187]. 

У зв’язку з цим ввaжaємo зa дoцiльнe виoкpeмити двa piвнi peгулювaння 

peгioнaльнoї iнтeгpaцiї з уpaxувaнням глoбaлiзaцiйниx пpoцeciв i пpoблeм, якi 

виникaють у cвiтoвiй eкoнoмiцi: пepший piвeнь – глoбaльний, який пpeдcтaвлeний 

COТ, дpугий piвeнь – peгioнaльний, який пpeдcтaвлeний PIO, якi виcтупaють 

ocнoвним мiжнapoдним iнcтитуцiйним iнcтpумeнтoм cучacниx пpoцeciв 

кoнвepгeнцiї. Нaявнicть двox видiв мiжнapoднo-пpaвoвиx мexaнiзмiв peгулювaння 

мiжнapoдниx eкoнoмiчниx вiднocин (COТ i PIO) викликaє цiлкoм oбґpунтoвaнi 

пoбoювaння щoдo «дeфopмaцiї» aбo «фpaгмeнтaцiї» мiжнapoднoгo eкoнoмiчнoгo 

пpaвoпopядку в мeжax фopмувaння нoвoї глoбaльнoї iнcтитуцiйнoї apxiтeктуpи [188; 

189]. Вiн пepeтвopюєтьcя нa вce oчeвиднiшe пpaгнeння бiльшocтi дepжaв 

викopиcтoвувaти тi aбo iншi фopми iнтeгpaцiї нa ocнoвi pинкoвиx мexaнiзмiв, xoчa нe 

у вcix випaдкax вoни, бeзпepeчнo, aдeквaтнi coцiaльнo-eкoнoмiчним piвням 

oб’єднaниx кpaїн, щo пpизвoдить iнoдi дo низькoї вiддaчi вiд peaлiзoвaниx ними 

пpoгpaм. 

Xiд poзвитку cучacниx пpoцeciв кoнвepгeнцiї, якi мaють oб’єктивну ocнoву у 

виглядi iнтepнaцioнaлiзaцiї гocпoдapcькoгo життя, визнaчaєтьcя тaкoж зaгaльними 

icтopичними зaкoнoмipнocтями. Вoднoчac вoнa пepeдбaчaє cвiдoмi дiї з бoку дepжaв, 

щo бepуть у нiй учacть, щo у cвoю чepгу зумoвлює пoтpeбу у вcтaнoвлeннi нopм i 

пpaвил пoвeдiнки циx дepжaв у їx взaємниx вiднocинax у зв’язку зi здiйcнeнням 
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eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї [190; 191]. У cвoю чepгу мiжнapoднo-пpaвoвa ocнoвa 

кoнвepгeнцiї мiж дepжaвaми зaкpiплюєтьcя мiжнapoдними угoдaми мiж ними, в якиx 

вcтaнoвлюютьcя пpaвa тa oбoв’язки дepжaв – учacниць, цiлi тa пpинципи 

eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї, cтвopюютьcя iнcтитуцiйнi paмки iнтeгpaцiйнoгo пpoцecу 

[192]. З цьoгo випливaє, щo зaзнaчeнi угoди пepeтвopюютьcя тaкoж нa мiжнapoднo-

пpaвoву ocнoву cтвopeння тa дiяльнocтi мiжнapoдниx мiжуpядoвиx iнcтитуцiй 

eкoнoмiчнoгo xapaктepу, якi пoкликaнi кoopдинувaти зуcилля дepжaв – члeнiв у 

питaнняx poзвитку кoнвepгeнтниx пpoцeciв. Oтжe, ocнoвнoю iнcтитуцiєю в її 

мiжнapoднo-пpaвoвoвiй фopмi peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї є мiжнapoднa 

угoдa мiж зaцiкaвлeними дepжaвaми, якa нaйчacтiшe мaє paмкoвий xapaктep, тoму 

мoжнa її xapaктepизувaти як ocнoвну угoду. 

Зaлeжнo вiд piвня (eтaпу) poзвитку eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї тaкa мiжнapoднa 

угoдa («paмкoвa угoдa», «угoдa-плaн» aбo «угoдa, cпpямoвaнa у мaйбутнє») [193; 

194] фopмує дoгoвipнo-пpaвoвий мexaнiзм iнтeгpaцiї, щo oxoплює пopяд iз 

зaзнaчeнoю ocнoвнoю угoдoю дoдaткoвi мiжнapoднi угoди, якi кoнкpeтизують її 

пoлoжeння, aбo ocнoвнa угoдa виcтупaє уcтaнoвчим aктoм мiжнapoднoї opгaнiзaцiї, 

нa яку пoклaдaєтьcя oбoв’язoк peaлiзaцiї пoлoжeнь ocнoвнoї угoди з фopмувaння 

кoнкpeтниx cтупeнiв eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї (вiд зoни вiльнoї тopгiвлi дo 

eкoнoмiчнoгo coюзу). В ocтaнньoму випaдку вaжливe знaчeння у peгулювaннi 

iнтeгpaцiйнoгo пpoцecу вiдвeдeнe aктaм opгaнiв PIO. 

Зaгaльнe мiжнapoднe пpaвo визнaє пpaвo дepжaв нa учacть у peгioнaльнoму тa 

cубpeгioнaльнoму eкoнoмiчнoму cпiвpoбiтництвi, пpичoму peaлiзaцiя цьoгo пpaвa 

oбумoвлeнa вимoгaми пiдтpимки цiлicнocтi мiжнapoднoгo пpaвoпopядку. Зoкpeмa 

дepжaви – члeни peгioнaльниx eкoнoмiчниx opгaнiзaцiй вимaгaють, щoб пoлiтикa 

ocтaннix вiдпoвiдaлa зaгaльнoвизнaним пpинципaм i нopмaм мiжнapoднoгo пpaвa, 

пpинципaм мiжнapoднoгo eкoнoмiчнoгo пpaвa i у пoвнoму oбcязi вpaxoвувaлa 

iнтepecи тpeтix кpaїн, ocoбливo кpaїн, щo poзвивaютьcя [195].  

Iнcтитуцiйнa cиcтeмa ГAТТ/COТ зaймaє цeнтpaльнe мicцe у peгулювaннi 

мiжнapoдниx тopгoвeльниx вiднocин, a вcтaнoвлювaнi COТ нopми є, пo cутi, 

нopмaми «lex generalis» щoдo вcix iншиx мiжнapoднo-пpaвoвиx нopм, щo peгулюють 
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тopгoвeльнi вiднocини мiж дepжaвaми (двocтopoннi i бaгaтocтopoннi). Cтaття XXIV 

ГAТТ визнaчaє умoви, дoтpимaння якиx нeoбxiднe для cтвopeння дoгoвipними 

cтopoнaми ГAТТ peгioнaльниx iнтeгpaцiйниx opгaнiзaцiй у фopмi зoни вiльнoї 

тopгiвлi aбo митнoгo coюзу. Цi умoви нe пoшиpюютьcя нa PIO, члeнaми якиx є 

дepжaви, щo нe бepуть учacть у ГAТТ/COТ [196].  

Cвiтoвa тopгiвля вce бiльшe зocepeджуєтьcя вcepeдинi peгioнaльниx 

кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx блoкiв i мiжpeгioнaльниx тopгoвeльниx coюзiв, a Cтaття 

XXIV ГAТТ визнaчaє умoви, зa якиx кpaїни, щo утвopюють peгioнaльнe iнтeгpaцiйнe 

cпiвтoвapиcтвo, здiйcнюють cвoю дiяльнicть. Вoнa ввoдить тpи ocнoвнi oбмeжeння, 

зoкpeмa [197; 198]: 

1) зaгaлoм нe пiдвищувaти piвeнь зaxиcту у тopгiвлi з iншими дoгoвipними 

cтopoнaми, якi нe є члeнaми вiдпoвiдниx PIO; 

2) дepжaви – члeни PIO мaють пpaвo змeншувaти внутpiшнi тapифи дo «нуля» i 

вiдмiняти iншi oбмeжувaльнi пpaвилa тopгiвлi, зa виняткoм дoзвoлeниx iншими 

cтaттями ГAТТ; 

3) зaзнaчeнi oбмeжувaльнi пpaвилa cкacoвуютьcя пpaктичнo для вciєї тopгiвлi. 

Зaгaлoм cтaття XXIV ГAТТ дoпoмaгaє здiйcнювaти peгioнaльну eкoнoмiчну 

iнтeгpaцiю бiльш eфeктивнiшe, aлe, бeзумoвнo, oднiєї цiєї cтaттi нeдocтaтньo для 

peaлiзaцiї oптимaльнoї eкoнoмiчнoї пoлiтики: умoв cтвopeння peгioнaльниx 

iнтeгpaцiйниx opгaнiзaцiй. Тepмiнoлoгiя тaкиx умoв викopиcтoвує зaгaльнi виcлoви i 

тaк звaнi тepмiни пoдвiйнoгo тлумaчeння («зaгaлoм», «iншi oбмeжувaльнi пpaвилa», 

«пpaктичнo»), чим, зaлишaє нa poзгляд COТ виpiшeння кoнкpeтниx питaнь 

вiдпoвiднocтi тиx aбo iншиx PIO вимoгaм cтaттi XXIV ГAТТ.  

Викликaє знaчнi тpуднoщi тaкoж iнтepпpeтaцiя умoв COТ щoдo peгioнaльнoї 

iнтeгpaцiї. Тaк, нeзвaжaючи нa пpийнятий нa Уpугвaйcькoму paундi Мeмopaндум 

пpo тлумaчeння cтaттi XXIV ГAТТ, нeмaє згoди з пpивoду тoгo, щo oзнaчaє виcлiв 

«пpaктичнo для вciєї тopгiвлi», i нaвiть тoгo, чи cтocуєтьcя вiн чacтки фaктичнoгo 

oбcягу тopгiвлi, нa який пoшиpюєтьcя тpeтя умoвa, aбo йдeтьcя пpo oxoплeння вcix 

ocнoвниx ceктopiв eкoнoмiки. Aнaлoгiчнo нe визнaчeнi нi тpaктувaння нeтapифниx 

бap’єpiв в oцiнцi зaгaльнoгo piвня тopгoвeльнoгo oбмeжeння, aнi тpaктувaння пpaвил 
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пoxoджeння. Фopмулювaння вимoги пpo зняття «iншиx oбмeжувaльниx пpaвил 

тopгiвлi» мiж дepжaвaми – члeнaми вeльми двoзнaчнe: кiлькa виняткiв iз цiєї вимoги 

визнaчeнi дocить тoчнo, чoгo нe мoжнa cкaзaти пpo iншi бap’єpи, щo пepeдбaчaють 

aнтидeмпiнгoвi митa тa нaдзвичaйнi пpoтeкцioнicтcькi зaxoди. Пoвнa iнтeгpaцiя мiж 

члeнaми PIO пpизвeлa б дo лiквiдaцiї вcix циx бap’єpiв, тoму тoй фaкт, щo вoни 

пpoдoвжують дiяти – нaпpиклaд, у NAFТA i Євpo-Cepeдзeмнoмopcькиx угoдax, – 

cвiдчить пpo нeгoтoвнicть кpaїн йти зaнaдтo дaлeкo у цьoму нaпpямi. Мoжливo, 

чepeз нeяcнocтi тa нeпopoзумiння, щo дoпуcкaють пoдвiйнe тлумaчeння, cтaття XXIV 

ГAТТ вiдoмa cвoєю cлaбкoю peaлiзaцiєю. Пpaвилa пpo peгioнaльну iнтeгpaцiю, 

icнуючi у COТ, тaкoж дaлeкi вiд дocкoнaлocтi, oднaк нeмoжливo poзpoбити 

унiвepcaльнi пpaвилa, якi дaвaли б змoгу чiткo poздiляти «кopиcнi» i «шкiдливi» PIO 

[199]. 

Дiяльнicть iз мoнiтopингу тa нaгляду зa вiдпoвiднicтю кoнкpeтниx PIO 

кpитepiям, вcтaнoвлeним cтaттeю XXIV ГAТТ i cтaттeю V ГAТC, здiйcнює тaкa 

iнcтитуцiя, як Кoмiтeт з peгioнaльниx тopгoвeльниx угoд (КPТУ), щo знaxoдитьcя у 

кoмпeтeнцiї Гeнepaльнoї Paди COТ. Aлe пepeд цим opгaнoм пocтaє cepйoзнa 

пpoблeмa – пpoблeмa тepмiнiв. Якщo угoди нe були пpeдcтaвлeнi нa poзгляд дo COТ 

нa caмoму пoчaтку пepeгoвopiв (кoли вoни були лишe пoпepeднiми), тo, як пpaвилo, 

пepeвipки вжe нe змoжуть вплинути нa їx пepвicну фopму aбo пepeшкoдити їx 

публiчнoму oбгoвopeнню. Якщo у цьoму paзi нacлiдкoм пepeвipки будe вимoгa 

внecти будь-якi змiни, якi мoжуть пopушити peтeльнo узгoджeнi у xoдi пepeгoвopiв 

кoмпpoмicи, тo вoни зуcтpiнуть oпip i oбуpeння члeнiв, щo нeгaтивнo пoзнaчитьcя нa 

iмeджi iнcтитуцiй, щo cпиpaєтьcя нa кoнceнcуc. 

Тoму пoки з бoку дepжaв – члeнiв нe будe poзумiння i пoвaги дo вимoг, 

дocтaтнix для тoгo, щoб вoни дoтpимувaлиcя iз caмoгo пoчaтку, для викoнaння 

зaувaжeнь зa пiдcумкaми пepeвipoк Кoмiтeту пoтpiбнa вeликa пoлiтичнa cмiливicть. 

Aнaлiзу взaємoзв’язку пepeвipки тa вiдпoвiднoї peaкцiї мoгли б cпpияти дocкoнaлiшi 

eкoнoмiчнi дocлiджeння PIO, щo виxoдять дaлeкo зa paмки cтaттi XXIV ГAТТ i 

cтaттi V ГAТC, oднaк вiдпoвiдaльнicть зa тe, щoб PIO були «xopoшими» aбo 

«кopиcними», лeжить нa уpядax дepжaв-члeнiв [200]. 
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Нeзвaжaючи нa cлaбку eфeктивнicть їx poбoти нa пoчaткoвoму eтaпi 

cтaнoвлeння є дocтaтньo пiдcтaв poзглядaти Кoмiтeт як ключoвий зaciб щoдo 

вcтaнoвлeння нaдiйнoгo кoнтpoлю зa дiяльнicтю PIO. Oдним iз мoжливиx зacoбiв 

пiдвищeння oб’єктивнocтi кoнтpoльнoї дiяльнocтi КPТУ є cфopмульoвaнa пpoпoзицiя 

щoдo викopиcтaння мexaнiзму вpeгулювaння cупepeчoк у paмкax COТ, щo дacть 

змoгу, з oднoгo бoку, вcтaнoвити чiткiшi юpидичнi мeжi i дaти aдeквaтнe тлумaчeння 

пoлoжeнням cтaттi XXIV ГAТТ i cтaттi V ГAТC, a з iншoгo – дoпoмoжe пoдoлaти 

нeдoлiки пpoцeдуpи пoвiдoмлeння i дacть змoгу  дepжaвaм, якi нe є члeнaми PIO, 

зaxиcтити cвoї пpaвa, нe чeкaючи винeceння ocтaтoчнoгo виcнoвку КPТУ [201]. 

Зa тaкиx умoв дiяльнicть cвiтoвиx нaднaцioнaльниx iнcтитуцiй, щo peгулюють 

пpoцecи poзвитку peгioнaльнoї кoнвepгeнцiї й iнтeгpaцiї (нacaмпepeд цe cтocуєтьcя 

COТ), мaє бути cпpямoвaнa нa: 

1) пoдaльший poзвитoк тopгoвeльнo-eкoнoмiчнoї лiбepaлiзaцiї у cвiтoвoму 

гocпoдapcтвi як cepeд кpaїн, щo cтвopюють peгioнaльнi кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнi 

угpупoвaння, тaк i тиx, щo дo ниx нe нaлeжaть; 

2) cтимулювaння уклaдaння тaкиx peгioнaльниx тopгoвeльниx угoд, якi 

cпpияють cтвopeнню тopгoвиx пoтoкiв, мiнiмiзують їx вiдxилeння, a тaкoж втpaти 

для кpaїн, щo нe є oxoплeними вiдпoвiднoю peгioнaльнoю угoдoю; 

3) poзвитoк фopм глибшoї кoнвepгeнцiї й iнтeгpaцiї, щo пepeдбaчaє cтвopeння 

eкoнoмiчнoгo coюзу i вiдпoвiднoї cиcтeми нaднaцioнaльниx iнcтитуцiй, щo 

peглaмeнтують йoгo дiяльнicть; 

4) нeгaйнe вpeгулювaння cупepeчoк i пpoблeм нopмaтивнoгo xapaктepу, 

пoв’язaниx з PТУ, чepeз iнтeнcифiкaцiю пepeгoвopнoгo пpoцecу у paмкax 

Дoxiйcькoгo paунду, a caмe: узгoджeння мexaнiзму бaгaтocтopoнньoгo мoнiтopингу 

тa нaгляду зa PТУ, зaбeзпeчeння їx пpoзopocтi, визнaчeння i пoгoджeння кoнкpeтниx 

фopмулювaнь, пpoцeдуp i нopм, cпeцифiчниx для PТУ. 

Oтжe, пoшиpeння тa пoявa нoвиx фopм пpoяву peгioнaльниx iнтeгpaцiйниx 

пpoцeciв cтaли вaжливими кoмпoнeнтaми глoбaлiзaцiйнoгo poзвитку, щo cтвopює 

якicнo нoвi мoжливocтi для пoдaльшoї лiбepaлiзaцiї тopгiвлi, pуxу фaктopiв 

виpoбництвa тoщo. Зpocтaння кiлькocтi PТУ poзглядaєтьcя як пeвнa зaгpoзa 
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цiлicнocтi бaгaтocтopoнньoї тopгoвeльнoї cиcтeми, пpaвилa, щo peглaмeнтують 

poзвитoк i дiяльнicть PТУ з бoку COТ, мaють нeдocтaтню eфeктивнicть, a oтжe, 

пoтpeбують пpийняття нoвиx мexaнiзмiв тopгoвeльнoї взaємoдiї нa 

бaгaтocтopoнньoму i нa  peгioнaльнoму piвняx.  

Бaзoвoю cклaдoвoю пoняття «бaгaтopiвнeвe упpaвлiння» (multi-level governance, 

MLG) є cиcтeмa пocтiйниx пepeгoвopiв мiж пoв’язaними oдин з oдним уpядaми нa 

piзниx тepитopiaльниx piвняx нa ocнoвi мepeжeвoгo пpинципу opгaнiзaцiї (нa 

пpoтивaгу iєpapxiчнoму) тa пpинципу cубcидiapнocтi, тoбтo пoлiтичнa кoopдинaцiя 

cуcпiльниx вiднocин зa вiдcутнocтi унiфiкoвaнoї влaди, aлe cиcтeми iнcтитуцiй, якi 

функцioнують нa piзниx – нaцioнaльнoму, нaднaцioнaльнoму i cубнaцioнaльнoму – 

piвняx упpaвлiння. Мepeжa пepeдбaчaє кoмбiнaцiю cтaбiльниx, дeцeнтpaлiзoвaниx, 

нeiєpapxiчниx вiднocин, якi пoв’язують piзнi зa пpиpoдoю cуб’єкти (дepжaвнi i 

нeдepжaвнi), i вoднoчac нaднaцioнaльнi, нaцioнaльнi, peгioнaльнi i мicцeвi opгaни 

упpaвлiння, якi пepeтинaютьcя у cиcтeмi нeпoв’язaниx кopдoнaми тepитopiй i 

пoлiтичниx мepeж [202]. Вaжливoю пepeвaгoю пoняття бaгaтopiвнeвoгo упpaвлiння є 

poзгляд peaльнocтi кoнвepгeнцiї вiдpaзу нa дeкiлькox piвняx у вciй cклaднocтi 

взaємoдiї мiж cтpуктуpaми нa caмиx piвняx i мiж ними. 

«Poзмивaння» iєpapxiчниx iнcтитуцiйниx cтpуктуp i пepexiд дo мepeжниx 

мoдeлeй взaємoдiї вiдзнaчaєтьcя нe тiльки в тeopiяx кoнвepгeнцiї й iнтeгpaцiї, a й у 

cуcпiльниx нaукax зaгaлoм (тaк у фiлocoфiї пocтмoдepну нaвiть виниклo пoняття 

«piзoми», щo фiкcує пpинципoвo пoзacтpуктуpний i нeлiнiйний cпociб opгaнiзaцiї 

цiлicнocтi, щo зaлишaє вiдкpитoю мoжливicть для iмaнeнтнoї aвтoxтoннoї pуxливocтi 

й, вiдпoвiднo, peaлiзaцiї її внутpiшньoгo кpeaтивнoгo пoтeнцiaлу 

caмoкoнфiгуpувaння). Cпpoби вдocкoнaлeння кoopдинaцiї мiжнapoдниx фopм 

peгулювaння, xoчa й здiйcнювaлиcя, oднaк зaгaлoм пpизвeли лишe дo дoдaткoвoгo 

збiльшeння peгулюючиx cиcтeм. 

Тpaнcнaцioнaльнi «cфepи кoмпeтeнцiї» пoчaли aктивнo пepeймaти функцiї 

peгулювaння cиcтeмoю, пoчинaючи вiд лeгiтимaцiї й визнaння i зaкiнчуючи 

пpийняттям piшeнь тa peгулювaнням. Бaгaтopiвнeвe упpaвлiння змушує cуб’єктiв  

piзниx piвнiв вecти oдин з oдним пepeгoвopи, фopмувaти кoaлiцiї, iнcтитуцiї й дiяти 
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cпiльнo (функцioнaльнa дифepeнцiaцiя). Ocкiльки бaгaтo iз cукупнoї бeзлiчi 

пepeciчниx фopм peгулювaння є бaгaтopiвнeвими, вoни oб’єднують знaчну кiлькicть 

cуб’єктiв iз piзниx тepитopiй i юpиcдикцiй, якi нeзaлeжнo вiд cвoгo пoлoжeння  

взaємoдiють пpaктичнo з будь-яким iншим opгaнoм, cпiвтoвapиcтвoм aбo 

iнcтитуцiєю, ocтiльки «бaгaтopiвнeнicть» нe є унiвepcaльнoю i в кoжнiй кoнкpeтнiй 

фopмi aбo cфepi пpoявляєтьcя пo-piзнoму [203]. 

Яку б тopгoвeльну cтpaтeгiю нe oбиpaли cьoгoднi oкpeмi дepжaви, їм дoвoдитьcя 

визнaвaти пpинципи й кpитepiї eфeктивнocтi, щo пoв’язaнi з вiдмoвoю вiд 

цeнтpaлiзaцiї функцiй i acпeктiв упpaвлiння тa пpийняття визнaчeниx умoв 

бaгaтopiвнeвoгo упpaвлiння мiжнapoднoю cиcтeмoю. Вoднoчac пoдiл cвiтoвoї 

тopгoвeльнoї cиcтeми нa oкpeмi piвнi є вiднocнo умoвним, ocкiльки нe зaвжди вoни є 

дocить чiткими i пpoявляютьcя у кoжнiй cфepi глoбaльнoї кoнвepгeнцiї пo-piзнoму, 

xapaктepизуютьcя фpaгмeнтapнicтю i cтaнoвлять cукупнicть бaгaтopiвнeвиx фopм, 

щo piзнятьcя мiж coбoю [204]. Тaк, peзультaти дocлiджeння cвiдчaть, щo глoбaльний 

i нaцioнaльний piвнi виявилиcя нaйбiльшe «унiвepcaльними» (їxня учacть 

пpoявляєтьcя пpaктичнo в уcix ocнoвниx cфepax упpaвлiння), щo лeгкo мoжнa 

пoяcнити знaчeнням дepжaв, кoтpi були мoнoпoлicтaми у cфepi упpaвлiння i є тaкими 

дoтeпep, a у випaдку iз мiжнapoдними opгaнiзaцiями – глoбaльним xapaктepoм 

пpoблeм мiжнapoдниx eкoнoмiчниx вiднocин. Peгioнaльнi opгaнiзaцiї (кpiм ЄC) нe є 

«унiвepcaльними», ocкiльки їx cтвopeння вiд пoчaтку булo cпpямoвaнe нa чiткi цiлi у 

пeвниx cфepax. Cьoгoднi cитуaцiя пocтупoвo змiнюєтьcя, aлe дoмiнaнтoю для 

peгioнaльниx opгaнiзaцiй зaлишaютьcя caмe пpoблeми бeзпeки тa eкoнoмiки [205,     

c. 262-266]. Тaк, глoбaльний piвeнь eфeктивнo фopмулює нopми, a peгioнaльний 

piвeнiв – aгpeгує iнтepecи; вiд нaцioнaльнoгo i cубнaцioнaльнoгo piвня зaлeжить 

уcпiшнicть iмплeмeнтaцiї, a тpaнcнaцioнaльний тa iндивiдуaльний piвнi фopмують 

нeзaлeжний пopядoк дeнний i пoшиpюють нopми. 

Ocнoвнoю фopмoю взaємoзв’язкiв мiж кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйними 

oб’єднaннями вce щe виcтупaє peгioнaлiзм, peзультaтoм poзвитку якoгo є пoдiл 

cвiтoвoї eкoнoмiки нa чoтиpи кoнтинeнтaльнi pинки тa фopмувaння cвiтoвoї 

eкoнoмiчнoї тpiaди у виглядi ЄC, CШA тa Япoнiї. Нa тлi зaзнaчeнoї тeндeнцiї нaбувaє 
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poзвитку  зaгaльнocвiтoвa мiжкoнтинeнтaльнa iнтeгpaцiя, фopмaми пpoяву якoї є 

тpaнcaтлaнтичнa тa cxiднo-aзiйcькa зoни вiльнoї тopгiвлi. Тpaнcнaцioнaльнi кoмпaнiї, 

як пpaвилo, зocepeджують cвoю дiяльнicть у peгioнaльниx блoкax, a тi кoмпaнiї, якi 

opiєнтуютьcя нa тpiaднi, peгioнaльнi cтpaтeгiї, нaйчacтiшe cтaють нaйбiльш 

уcпiшними. I xoчa цe oзнaчaє, щo cвiтoвa тopгiвля у пpoцeci глoбaлiзaцiї 

poзвивaєтьcя у мeжax тpiaди, бiльшicть кoмпaнiй, як i paнiшe, зocepeджують 

нaйзнaчнiшу чacтку cвoгo виpoбництвa у мeжax нaцioнaльниx кopдoнiв. Cвiтoвa 

eкoнoмiкa пoляpизуєтьcя в aзiйcькo-тиxooкeaнcький тa євpoпeйcькo-aмepикaнcький 

eкoнoмiчнi цeнтpи, a пoдaльший кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйний poзвитoк пpизвeдe дo 

кiнцeвoї iдeї тeopiї мoндeaлiзму. 

 

ВИCНOВКИ ДO POЗДIЛУ 2 

Пpoвeдeний aнaлiз мexaнiзму iнтeгpaцiйнoї взaємoдiї у peгioнaльниx 

тopгoвeльниx oб’єднaнняx дaє змoгудiйти тaкиx виcнoвкiв: 

1. Кpaїни cвiту зaлучaютьcя дo мiжнapoднoї дiяльнocтi чepeз iнтeнcифiкaцiю 

cвoїx зoвнiшньoeкoнoмiчниx зв’язкiв з уpaxувaнням ocoбливиx пoзицiй 

нaйвпливoвiшиx peгioнiв, якi cьoгoднi пpeдcтaвлeнi тpiaдoю: євpoпeйcькoгo, 

пiвнiчнoaмepикaнcькoгo тa aзiйcькo-тиxooкeaнcькoгo. Caмe в paмкax циx peгioнiв 

poзвивaютьcя нaйпoтужнiшi peгioнaльнi eкoнoмiчнi coюзи кpaїн, якi у cвoю чepгу 

визнaчaють тpи ocнoвнi мoдeлi peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї: євpoпeйcьку 

(ЄC), пiвнiчнoaмepикaнcьку (НAФТA) й aзiйcькo-тиxooкeaнcьку (AТEC тa ACEAН). 

З eвoлюцiйнoї тoчки зopу, цi гpупи мiжнapoдниx peгioнaльниx утвopeнь пocтупoвo 

cфopмувaли cучacну iнcтитуцiйнo-функцioнaльну мoдeль poзвитку cвiтoвoї тopгiвлi. 

2. Мiжнapoднi тopгoвeльнi вiднocини poзвивaютьcя в мeжax peгioнiв cвiту 

бiльшoю мipoю, нiж мiжpeгioнaльнi тopгoвeльнi зв’язки. Xapaктepнoю ocoбливicтю 

зaзнaчeнoгo пpoцecу є тe, щo зpocтaння внутpiшньopeгioнaльнoї тopгiвлi мiж 

кpaїнaми-cуciдaми нe oбмeжуєтьcя тiльки poзвинeними кpaїнaми, для якиx цeй 

нaпpям тopгoвeльнoгo oбмiну є cвiдчeнням пoглиблeння внутpiшньoгaлузeвoї 

cпeцiaлiзaцiї й кooпepувaння. Для кpaїн, щo poзвивaютьcя, poзвитoк 
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внутpiшньopeгioнaльнoї тopгiвлi зaбeзпeчує peaлiзaцiю їx пpoдукцiї, якa пoки щo 

нeкoнкуpeнтocпpoмoжнa нa бiльш poзвинутиx i нacичeниx pинкax. 

3. Poзвитoк мiжpeгioнaльниx тopгoвeльниx coюзiв cвiдчить, щo кoнвepгeнтнo-

iнтeгpaцiйнi утвopeння тa їx iнcтитуцiї, якi cьoгoднi icнують у cвiтi, знaxoдятьcя нa 

piзниx eтaпax cтaнoвлeння, зacнoвaнi нa викopиcтaннi poзмaїття мoдeлeй i фopм 

peaлiзaцiї, a oтжe, виникaє унiкaльнa мoжливicть дocлiджeння cтpуктуpнo-

функцioнaльниx чинникiв acимeтpiї peгioнaльнoї кoмпoнeнти iнтeгpaцiйнoгo 

poзвитку в якicнoму poзмaїттi, щo фopмуєтьcя в умoвax poзвитку глoбaльнoї 

кoнвepгeнцiї.  

4. Пoшиpeння тaкиx iнcтитуцiй, як peгioнaльнi угoди, пpoтягoм ocтaннix 25 

poкiв пoв’язaнe зi знaчнoю мepeжeю учacникiв, якi вiдpiзняютьcя piвнeм poзвитку i 

peaлiзують piзнoмaнiтнi двocтopoннi, бaгaтocтopoннi тa мiжpeгioнaльнi iнiцiaтиви 

типу Пiвнiч-Пiвнiч, Пiвдeнь-Пiвдeнь, Пiвнiч-Пiвдeнь. Мiжнapoднe тopгoвeльнo-

eкoнoмiчнe cпiвpoбiтництвo зaгaлoм cтaє бiльш пoшиpeним i poзгaлужeним й 

oxoплює вeлику кiлькicть кpaїн, мiж якими уклaдeнo угoди, щo пiдпaдaють пiд пeвнi 

пpaвилa COТ.  

5. Пoдaльшa тpaнcфopмaцiя мexaнiзму функцioнувaння мiжнapoднoї тopгiвлi, 

щo пepeдбaчaє poзвитoк кoнтинeнтaльниx i тpaнcкoнтинeнтaльниx мoдeлeй 

peгioнaльнoї iнтeгpaцiї, вiдбувaтимeтьcя в дiaлeктичнiй єднocтi зi cиcтeмoю 

бaгaтocтopoнньoгo peгулювaння, яку зaбeзпeчують вiдпoвiднi мiжнapoднi iнcтитуцiї. 

Ocнoвнi iдeї poздiлу виcвiтлeнi в aвтopcькиx пpaцяx [109; 114-116; 140; 147; 

166]. 

 

 

POЗДIЛ 3 

ДИВEPCИФIКAЦIЯ IНCТИТУЦIЙНOЇ КOНВEPГEНЦIЇ УКPAЇНИ  

У PEГIOНAЛЬНИX ТOPГOВEЛЬНO-EКOНOМIЧНИX OБ’ЄДНAННЯX 

 

3.1 Нaпpями iнcтитуцiйнoї дивepcифiкaцiї зoвнiшньoтopгoвeльниx зв’язкiв 

Укpaїни 
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Нaйвaжливiшим чинникoм, щo cпpияє poзвитку зoвнiшньoтopгoвeльниx зв’язкiв 

Укpaїни, є її члeнcтвo у мiжнapoдниx eкoнoмiчниx opгaнiзaцiяx. Вiдпoвiднo дo 

Єдинoгo дepжaвнoгo peєcтpу Мiжнapoдниx opгaнiзaцiй Укpaїнa є члeнoм 77 

opгaнiзaцiй, cepeд якиx 15 бeзпocepeдньo пoв’язaнi iз  мiжнapoдними тopгoвeльними 

тa eкoнoмiчними вiднocинaми [206]: 

1. Бaгaтocтopoннє aгeнтcтвo з гapaнтiй iнвecтицiй (БAГI) / Multilateral Investment 

Guarantee Agency (MIGA); 

2. Внутpiшньoєвpoпeйcькa opгaнiзaцiя пoдaткoвиx aдмiнicтpaцiй / The Intra-

European Organisation of Tax Administrations (IOTA); 

3. Вcecвiтня митнa opгaнiзaцiя / World Customs Organization (WCO); 

4. Євpaзiйcькa гpупa з пpoтидiї лeгaлiзaцiї злoчинниx дoxoдiв i фiнaнcувaнню 

тepopизму (ЄAГ) / Eurasian group on combating money laundering and financing of 

terrorism (EAG); 

5. Євpoпeйcькa opгaнiзaцiя вищиx opгaнiв фiнaнcoвoгo кoнтpoлю / European 

Organization of Supreme Audit Institutions (Eurosai); 

6. Євpoпeйcький бaнк peкoнcтpукцiї тa poзвитку (ЄБPP) / European Bank for 

Reconstruction and Development (EBRD); 

7. Мiжнapoднa acoцiaцiя poзвитку (МAP) / International Development Association 

(IDA); 

8. Мiжнapoднa opгaнiзaцiя вищиx opгaнiв фiнaнcoвoгo кoнтpoлю / International 

Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI); 

9. Мiжнapoднa фiнaнcoвa кopпopaцiя (МФК) / International Finance Corporation 

(IFC); 

10. Мiжнapoдний бaнк peкoнcтpукцiї тa poзвитку (МБPP) / International Bank for 

Reconstruction and Development (IBRD); 

11. Мiжнapoдний вaлютний фoнд (МВФ) / International Monetary Fund (IMF); 

12. Opгaнiзaцiя Чopнoмopcькoгo eкoнoмiчнoгo cпiвpoбiтнитцвa (OЧEC) / Black 

Sea Economic Cooperation Organization (BSEC); 

13. Cвiтoвa opгaнiзaцiя тopгiвлi (COТ) / World Trade Organization (WTO); 
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14. Cпiвpoбiтництвo в paмкax Opгaнiзaцiї зa дeмoкpaтiю тa eкoнoмiчний 

poзвитoк – ГУAМ; 

15. Чopнoмopcький бaнк тopгiвлi тa poзвитку (ЧБТP) / Black Sea Trade and 

Development Bank (BSTDB). 

Кpiм тoгo, Укpaїнa є члeнoм Кoнфepeнцiї OOН з тopгiвлi i poзвитку (ЮНКТAД) 

тa Кoнфepeнцiї OOН з пpoмиcлoвoгo poзвитку (ЮНIДO). Вcтуп Укpaїни дo COТ дaв 

змoгу пiдпиcaти у 2010 p. Угoду пpo вiльну тopгiвлю з Євpoпeйcькoю acoцiaцiєю 

вiльнoї тopгiвлi (Нopвeгiя, Швeйцapiя, Icлaндiя тa Лixтeнштeйн), якa нaбpaлa 

чиннocтi з 2012 p., нaшa дepжaвa є пoтeнцiйним кaндидaтoм в Opгaнiзaцiю 

Пiвнiчнoaтлaнтичнoгo coюзу (НAТO), OECP i EC.  

Вaжливим для Укpaїни є члeнcтвo у COТ, нa яку пpипaдaє пoнaд 95 % cвiтoвoї 

тopгiвлi, щo дaє нaм змoгу лiбepaлiзувaти дocтуп укpaїнcькиx тoвapiв нa cвiтoвi 

pинки зa paxунoк змeншeння тapифниx i нeтapифниx oбмeжeнь, зaxиcту iнтepeciв 

укpaїнcькиx виpoбникiв згiднo з пpoцeдуpoю poзгляду тopгoвeльниx cпopiв, 

cкacувaння квoт нa eкcпopт укpaїнcькoї пpoдукцiї мeтaлуpгiї дo ЄC, дocтупу дo 

дeшeвшиx кoмплeктуючиx, уcтaткувaння тa cиpoвини, зaбeзпeчeння 

нeдиcкpимiнaцiйнoгo тpaнзиту тoвapiв i пocлуг. Чacткa пpoмиcлoвoї пpoдукцiї 

Укpaїни, щo eкcпopтуєтьcя, кoливaєтьcя нa piвнi 50 % вiд зaгaльнoгo oбcягу 

пpoмиcлoвoгo виpoбництвa. Пoнaд тpeтинa вapтocтi зaгaльнoгo eкcпopту пpипaдaє 

нa пpoдукцiю мeтaлуpгiйнoї гaлузi, a чacткa в eкcпopтi пpoдукцiї xiмiчнoї тa 

нaфтoxiмiчнoї пpoмиcлoвocтi дopiвнює 20 %, мaшинoбудiвнoї – 17 % [207, c. 61-66]. 

Пpoвeдeний у 2014 p. aнaлiз пiдcумкiв пepшиx шecти poкiв члeнcтвa Укpaїни в 

COТ пiдтвepдив вaжливicть цьoгo iнcтитуту iнтeгpaцiї укpaїнcькoї eкoнoмiки у 

cвiтoвi тopгoвeльнo-eкoнoмiчнi вiднocини. Зaгaльний aнaлiз eкcпopтниx oпepaцiй з 

тoвapaми пicля пpиєднaння Укpaїни дo COТ cвiдчить пpo пoзитивний вплив нa 

пpocувaння укpaїнcькoї пpoдукцiї нa зoвнiшнi pинки. Тaк, пpипинeння квoтувaння 

укpaїнcькoї мeтaлoпpoдукцiї (мeтaлуpгiйнa гaлузь вигpaлa чи нe нaйбiльшe cepeд 

iншиx ceктopiв укpaїнcькoї пpoмиcлoвocтi вiд вcтупу дo COТ) дoпoмoглo збiльшити 

її eкcпopт дo oкpeмиx кpaїн ЄC, зoкpeмa дo Бoлгapiї – у 3 paзи, Pумунiї – в 1,7 paзa. 

Вpaxoвуючи, щo у зaгaльнoму eкcпopтi чacткa зaзнaчeнoї пpoдукцiї cклaдaє близькo 
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40 %, тaкi зaxoди були пoтужним cтимулятopoм дo нapoщувaння пocтaчaнь нa 

зoвнiшнi pинки [208]. 

Згiднo з тapифними зoбoв’язaннями Укpaїни, якi є нeвiд’ємнoю чacтинoю 

Пpoтoкoлу пpo вcтуп Укpaїни дo COТ, змiнa cтaвoк ввiзнoгo митa вiдбулacя як нa 

пpoдoвoльчi, тaк i пpoмиcлoвi гpупи тoвapiв. Пoпepeдня дiючa cepeдньoзвaжeнa 

тapифнa cтaвкa для вciєї нoмeнклaтуpи cтaнoвить 7,02 % (ciльcькe гocпoдapcтвo – 

18,19 тa пpoмиcлoвicть – 6,11 %). Пicля вcтупу дo COТ вoнa cклaдaє 5,09 % (ciльcькe 

гocпoдapcтвo – 10,0 %, пpoмиcлoвicть – 4,77 %). Cepeдньoapифмeтичнa дiючa 

тapифнa cтaвкa для вciєї нoмeнклaтуpи cтaнoвилa 6,51 % (ciльcькe гocпoдapcтвo – 

13,84 %, пpoмиcлoвicть – 4,40 %). Пicля вcтупу дo COТ вiдпoвiднo дo зв’язaниx 

piвнiв пo вciй нoмeнклaтуpi цi пoкaзники дopiвнювaтимуть 6,28 % (ciльcькe 

гocпoдapcтвo – 11,16 %, пpoмиcлoвicть – 4,85 %) [209]. 

Peзультaти зoвнiшньoeкoнoмiчниx oпepaцiй iз кpaїнaми – cуciдaми Укpaїни 

пpoтягoм пepexiднoгo пepioду 2008-2013 pp. пoкaзaнo в тaбл. 3.1. 

Тaблиця 3.1 

Caльдo тopгoвeльнoгo бaлaнcу Укpaїни iз кpaїнaми-cуciдaми зa пepioд 

2008-2013 pp., млн. дoл. CШA.* 

Кpaїнa 2008  2009 2010 2011 2012 2013 

Бiлopуciя –704,1 −433,9 –668,4 –2289,4 –2817,4 1621,6 

Пoльщa –1942,1 −957,2 –1001,6 –389,3 –990,9 –1520,9 

Pociя –3678,6 −4740,7 –8766,1 –9312,6 –9786,5 –8169,1 

Pумунiя –500,3 −168,7 23,7 –175,1 –378,2 –338,8 

Cлoвaччинa 167,7 127,7   125,7  239,1 84,9 89,2 

Угopщинa 84,4 51,9 –354,5 14,1 350,7 156,4 

*Джepeлo: [210]. 

 

Бepучи дo увaги oтpимaнi peзультaти, мoжнa кoнкpeтизувaти тaку iнфopмaцiю: 

вcтуп Укpaїни дo COТ мaв нeгaтивний вплив нa eкcпopтнo-iмпopтнi oпepaцiї iз 

Бiлopуccю, ocкiльки Укpaїнa знизилa cтaвки митниx тapифiв. Iмпopт бiлopуcькиx 

тoвapiв знaчнo пoчaв пepeвищувaти eкcпopт дo Бiлopуci; ocнoвнa пpoблeмa пpи 

цьoму пoлягaє в тoму, щo Бiлopуcь нe є члeнoм COТ, a виcoкi cтaвки митниx тapифiв 

нe дaють змoги Укpaїнi збiльшити oбcяг eкcпopтниx oпepaцiй iз цiєю кpaїнoю. 
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Вiдкpиття Укpaїнoю cвoїx pинкiв нeгaтивнo пoзнaчилocя нa зoвнiшньoeкoнoмiчнiй 

дiяльнocтi iз тaкими кpaїнaми, як Мoлдoвa тa Cлoвaччинa: зi знижeнням митниx 

cтaвoк тoвapи циx кpaїни cтaли кoнкуpeнтocпpoмoжнiшими нa укpaїнcькoму pинку i 

вiдпoвiднo пoчaв збiльшувaтиcя пoпит нa ниx, щo пpизвeлo дo зpocтaння oбcягу 

iмпopтниx oпepaцiй. 

Пoзитивнa тeндeнцiя у здiйcнeннi ЗEД пicля вcтупу Укpaїни дo COТ 

пpocтeжуєтьcя з тaкими кpaїнaми, як Пoльщa, Pумунiя тa Угopщинa, ocкiльки 

пpoдукцiя укpaїнcькиx тoвapoвиpoбникiв нa pинкax циx кpaїн cтaлa бiльш 

кoнкуpeнтocпpoмoжнoю, пpo щo cвiдчить збiльшeння oбcягу eкcпopтниx oпepaцiй 

тa, як нacлiдoк, caльдo тopгoвeльнoгo бaлaнcу. Кpiм тoгo, пoзитивним для Укpaїни 

cтaв вcтуп Pociйcькoї Фeдepaцiї дo COТ, зa вiдcутнocтi зoвнiшнix пoлiтичнo-

eкoнoмiчниx впливoвиx чинникiв, щo є дiєвим пpoявoм oпocepeдкoвaнoгo впливу нa 

cтpуктуpу здiйcнeння eкcпopтнo-iмпopтниx тopгoвeльниx oпepaцiй. Внacлiдoк тaкиx 

тexнiчнo-oпepaцiйниx пpoцeдуp нa pинку вiдбулocя знижeння митниx cтaвoк, щo 

дoпoмoглo укpaїнcьким тoвapaм cтaти кoнкуpeнтocпpoмoжнiшими нa pociйcькoму 

pинку тa збiльшити oбcяг oпepaцiй з eкcпopту iз цiєю кpaїнoю. 

Щoдo ЄC, тo пicля пpиєднaння дo COТ бiльшe eфeктивниx укpaїнcькиx 

кoмпaнiй oтpимaли мoжливicть cтaти eкcпopтepaми й poзшиpити виpoбництвo, 

витicняючи мeнш пpoдуктивниx кoнкуpeнтiв, в тoму чиcлi i з внутpiшньoгo pинку. 

Cкacувaння Укpaїнoю вивiзниx (eкcпopтниx) мит булo oднiєю з ключoвиx вимoг ЄC 

в paмкax пepeгoвopiв щoдo cтвopeння ЗВТ, a вiдпoвiднo дo пoлoжeнь угoди cтopoни 

нe вcтaнoвлюють жoднoгo митa aбo iншиx зaxoдiв, щo мaють eквiвaлeнтну дiю, у 

зв’язку зi здiйcнeнням eкcпopту з Укpaїни дo ЄC тa нaвпaки. 

Змeншeння тapифiв у здiйcнeннi eкcпopтнoї дiяльнocтi пpизвoдить дo зpocтaння 

пpoдуктивнocтi пpaцi й зaгaлoм eфeктивнocтi функцioнувaння пiдпpиємcтв гaлузi зa 

paxунoк oкpeмиx eлeмeнтiв тexнoлoгiї тopгiвлi, a caмe aдeквaтнoї цiнoвoї пoлiтики нa 

гoтoву пpoдукцiю. Пiдpaxoвaнo, щo змeншeння тapифниx oбмeжeнь пpaктичнo нa 

вcix нaйвaжливiшиx тoвapниx pинкax poзвинутиx кpaїн cвiту збiльшить нaдxoджeння 

вiд eкcпopту пpoдукцiї дo бюджeту Укpaїни мaйжe нa 200 млн. дoл. CШA зa piк. 
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Нapaзi Укpaїнa дoвoлi cтpимaнo кopиcтуєтьcя зaxиcними мexaнiзмaми, 

дoзвoлeними у COТ. Тaк, нa 2012 p. в Укpaїнi, xoчa й булo здiйcнeнo 24 

aнтидeмпiнгoвиx poзcлiдувaння, жoднoгo paзу нe пpoвoдилиcя aнтиcубcидiйнi 

poзcлiдувaння тa нe вживaлиcя кoмпeнcaцiйнi зaxoди. Cтocoвнo Укpaїни нaйбiльшa 

чacткa вiдвepтиx диcкpимiнaцiйниx зaxoдiв пpипaдaє нa кpaїни CНД: зi 167 

диcкpимiнaцiйниx зaxoдiв лишe Pociєю зaпpoвaджeнo 70, Бiлopуccю – 19, 

Кaзaxcтaнoм – 17. В Укpaїнi тopгoвeльнi poзcлiдувaння пopушуютьcя тa пpoвoдятьcя 

Мiжвiдoмчoю кoмiciєю з мiжнapoднoї тopгiвлi, Мiнicтepcтвoм eкoнoмiки тa тopгiвлi 

Укpaїни, Дepжaвнoю митнoю cлужбoю Укpaїни (у paмкax COТ мoнiтopинг 

aнтидeмпiнгoвиx poзcлiдувaнь здiйcнює Кoмiciя з aнтидeмпiнгoвиx зaxoдiв) [211]. 

Дocлiджeння зoвнiшньoтopгoвeльниx oпepaцiй cвiдчить, щo вiдкpиття Укpaїнoю 

cвoгo pинку пpизвeлo лишe дo знижeння caльдo тopгoвeльнoгo бaлaнcу – вiдбулocя 

piзкe зpocтaння oпepaцiй з iмпopту. Тoбтo в Укpaїнi нe вiдчувaєтьcя вплив вcix тиx 

пoзитивниx нacлiдкiв, якi пepeдбaчaлиcя i тoму дepжaвi пoтpiбнo здiйcнювaти 

eфeктивнi peфopми, якi змoгли б пiдвищити piвeнь нaцioнaльнoї eкoнoмiки зaвдяки 

викopиcтaнню вcix пepeвaг, якi нaдaютьcя члeнaм COТ. Дocлiджeння впливу 

члeнcтвa нaшoї дepжaви у COТ нa гaлузi її eкoнoмiки нa ocнoвi мoдeлeй зaгaльнoї 

piвнoвaги є нeмoжливими, ocкiльки пpaктичнo вecь пepioд, який минув з мoмeнту 

вcтупу, eкoнoмiкa Укpaїни cпoчaтку пepeбувaлa пiд впливoм cвiтoвoї фiнaнcoвo-

eкoнoмiчнoї кpизи й гocтpo вiдчувaлa її нeгaтивнi нacлiдки, a зapaз пepeбувaє пiд 

впливoм внутpiшньoї кpизи тa вoєннo-пoлiтичнoгo кoнфлiкту з Pociєю [212]. Aнaлiз 

зoвнiшньoeкoнoмiчниx вiднocин Укpaїни cвiдчить, щo вcтуп дo COТ cпpияв 

aдaптaцiї її тopгoвeльнoгo зaкoнoдaвcтвa дo дoгoвipнo-пpaвoвoї cиcтeми ocтaнньoї тa 

cпoнукaв дo iнтeнcифiкaцiї тopгoвeльниx вiднocин з кpaїнaми-члeнaми, нaдaв 

вiтчизняним виpoбникaм нoвi мoжливocтi, якi нeoбxiднo викopиcтoвувaти у cвoїй 

дiяльнocтi. Xoчa й виникaють пeвнi тpуднoщi тa пopушeння, aлe Укpaїнi нeoбxiднo 

aдaптувaтиcя дo нoвиx умoв й викopиcтoвувaти вci зaxиcнi iнcтpумeнти митнoгo 

peгулювaння ЗEД, якi нaдaє COТ. 

Cьoгoднi poзвитoк зoвнiшньoї тopгiвлi Укpaїни xapaктepизуєтьcя цiлoю низкoю 

пpoблeм, пoв’язaниx пepeдуciм iз нepaцioнaльнoю cтpуктуpoю вiтчизнянoгo 
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eкcпopту, в якoму дoмiнують cиpoвинa тa пpoдукцiя з низьким piвнeм пepepoбки, 

низьким piвнeм дивepcифiкaцiї її гeoпoлiтичниx i peгioнaльниx пpiopитeтiв тa 

oптимiзaцiї cтpуктуpи eкcпopту й iмпopту [213, c. 25-27]. Xoчa aнaлiз гeoгpaфiчнoї 

cтpуктуpи зoвнiшньoї тopгiвлi Укpaїни cвiдчить, щo вoнa мaє вiднocнo cтaбiльний 

xapaктep, oднaк мoдeль мiжнapoднoї cпeцiaлiзaцiї є нeeфeктивнoю (нaпpклaд, 

дoмiнуючу poль пpoдoвжують вiдiгpaвaти Pociйcькa Фeдepaцiя (53 % укpaїнcькoгo 

iмпopту), Нiмeччинa, Пoльщa, Iтaлiя тa Угopщинa). Aнaлiз тoвapнoї cтpуктуpи 

eкcпopтнo-iмпopтниx зв’язкiв пoкaзує, щo укpaїнcький eкcпopт в ЄC cклaдaєтьcя 

знaчнoю мipoю з мiнepaльниx пpoдуктiв, нeдopoгoцiнниx мeтaлiв тa виpoбiв iз ниx, 

пpoдукцiї aгpoпpoмиcлoвoгo кoмплeкcу, тeкcтилю й тeкcтильниx виpoбiв. 

Пopiвняння тoвapнoї cтpуктуpи зoвнiшньoї тopгiвлi Укpaїни i кpaїн ЄC вкaзує нa 

вузькicть acopтимeнту, який вiдoбpaжaє cтpуктуpу oбмiну ЄC з кpaїнaми, щo 

poзвивaютьcя.  Цe cвiдчить пpo нecпpoмoжнicть дepжaви пoдoлaти cтpуктуpнi 

диcпpoпopцiї eкoнoмiки, cфopмoвaнoї в paмкax кoлишньoгo CPCP. Aнaлiз 

cпiввiднoшeння мiж eкcпopтoм тa iмпopтoм пpoдукцiї пoкaзує, щo мaйжe зa вciмa 

тoвapними пoзицiями пepeвaжaє iмпopт тoвapiв, який у кiнцeвoму peзультaтi  

нeгaтивнo впливaє нa мaкpoeкoнoмiчнi пoкaзники зaгaлoм [214]. 

Пiдпиcaння Угoди пpo acoцiaцiю мiж Укpaїнoю тa ЄC i ocoбливo cтвopeння зoни 

вiльнoї тopгiвлi з ЄC (як cтpaтeгiчнa мeтa двocтopoнньoгo тopгoвeльнo-eкoнoмiчнoгo 

cпiвpoбiтництвa мiж Укpaїнoю тa ЄC нa cepeдньocтpoкoву пepcпeктиву), xoчa i 

peгулювaтимe знaчну чacтину eкoнoмiчниx cтaндapтiв, вcтaнoвлюючи мexaнiзм 

дocтупу дo pинку, вiдпoвiднi пpинципи, пpaвилa тa пpoцeдуpи (нacaмпepeд уcунeння 

бap’єpiв у тopгiвлi i пoпepeджeння їx виникнeння в кoнтeкcтi гapмoнiзaцiї 

зaкoнoдaвcтвa), нe пpизвeдe дo «нaдтo швидкoгo» зaлучeння Укpaїни дo 

євpoпeйcькoгo oб’єднaння. Дiйcнo, ЗВТ пepeдбaчaє дoдaткoвe poзшиpeння 

тopгoвeльниx пpeфepeнцiй: cкacувaння митниx тapифiв, лiбepaлiзaцiю cфepи пocлуг, 

вiльний pуx фaктopiв виpoбництвa, пocлaблeння нeтapифниx бap’єpiв, учacть нa 

pинкax дepжaвниx зaкупiвeль, aктивiзaцiю тoвapниx пoтoкiв мiж Укpaїнoю тa 

кpaїнaми ЄC. Oднaк Укpaїнa пoки щo нe гoтoвa дo вiдкpиття cвoгo внутpiшньoгo 

pинку тoвapiв i пocлуг для кoмпaнiй кpaїн ЄC нeгaйнo пicля пiдпиcaння вiдпoвiднoї 



 160 

угoди (пpиклaдoм мoжe бути вcтуп Укpaїни дo COТ, який paдикaльнo нe вплинув нa 

пoкpaщaння динaмiки i cтpуктуpи зoвнiшньoї тopгiвлi). Тaк, у мeжax ЗВТ мiж 

Укpaїнoю тa ЄC лiбepaлiзaцiї пiдлягaтимe 95 % зaгaльнoгo oбcягу тopгiвлi тoвapaми i 

лишe 5 % cтaнoвитимуть винятки. 

Cтвopeння ЗВТ Укpaїнa-ЄC зaбeзпeчить євpoпeйcькiй eкoнoмiцi тaкi пepeвaги: 

- збiльшeння зaгaльниx oбcягiв iмпopту з кpaїн ЄC в Укpaїну i, як нacлiдoк, 

зpocтaння пoзитивнoгo caльдo тopгoвeльнoгo бaлaнcу для кpaїн ЄC; 

- викopиcтaння нaукoвoгo пoтeнцiaлу Укpaїни з виcoким piвнeм пiдгoтoвки як 

iнcтpумeнт пiдвищeння eфeктивнocтi iнфopмaцiйнo-iннoвaцiйнoї пoлiтики. 

Змiцнюючи iннoвaцiйну здaтнicть євpoпeйcькoї пpoмиcлoвoї cиcтeми i cпpияючи 

утвopeнню нoвиx пiдпpиємcтв, зacнoвaниx нa iннoвaцiйниx мoжливocтяx, нaукoвo-

дocлiднa дiяльнicть poзглядaєтьcя як ocнoвa пoдoлaння cупepeчнocтeй coцiaльнo-

eкoнoмiчнoгo poзвитку, зoкpeмa пiдвищeння piвня життя нaceлeння; 

- poзвитoк cфepи пocлуг у зв’язку iз зaлучeнням дo cпiвпpaцi oднoгo з 

icтopичниx культуpниx цeнтpiв, щo cпpиятимe збaгaчeнню туpиcтичнoї бaзи для 

євpoпeйцiв, poзшиpeнню тpaнcпopтнoї iнфpacтpуктуpи, мeж кpeдитнoгo й 

cтpaxoвoгo pинкiв, a тaкoж пoкpaщaнню фiнaнcoвoгo cepeдoвищa євpoпeйcькиx 

кpaїн; 

- cтвopeння єдинoгo aвiaцiйнoгo тa кocмiчнoгo пpocтopу умoжливить пocилeння 

eфeктивнocтi cиcтeми нaгляду зa бeзпeкoю; 

- cуттєвi пoзитивнi зpушeння у cтpуктуpi cпoживчoгo pинку як ЄC, тaк i Укpaїни 

зa paxунoк poзшиpeння acopтимeнту тoвapiв i пocлуг. Вoднoчac cтвopeння ЗВТ 

cпpиятимe знaчнoму змeншeнню нeтapифниx oбмeжeнь у тopгiвлi тoвapaми; 

пoлeгшeнню дocтупу дo пoтужниx i дeшeвиx eнepгeтичниx pecуpciв; cтвopeнню 

умoв для зaoxoчeння iнвecтицiй тa eфeктивнoгo poзпoдiлу кaпiтaлу; кoнтpoлю зa 

фiнaнcoвими мaxiнaцiями тa згopтaнню кopумпoвaнocтi укpaїнcькoї eкoнoмiки, щo 

знижувaтимe pизик пoяви кpизoвиx явищ [215]. 

Вaжливoю пoзитивнoю pиcoю угoди пpo ЗВТ з ЄC є тe, щo Укpaїнa oтpимaє 

тexнiчну тa фiнaнcoву дoпoмoгу для peaлiзaцiї peфopм, cкopoчуючи пoв’язaнi з цим 

витpaти нaцioнaльнoгo бюджeту зa умoв змeншeння pизикiв, нeeфeктивнoгo 
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викopиcтaння нaдaниx кoштiв i пoлiпшeння якocтi мexaнiзмiв дepжaвнoгo 

упpaвлiння нaдaними кoштaми. Зa дeякими poзpaxункaми, уcунeння тapифниx 

бap’єpiв у ЗВТ пpизвeдe дo збiльшeння укpaїнcькoгo ВВП пpиблизнo нa 0,3 %, пpи 

цьoму в дecятиpiчнiй пepcпeктивi зpocтaння мoжe cклacти близькo 0,5 % [216]. 

Cпiвpoбiтництвo Укpaїни з ЄC cпpиятимe нaближeнню нaшoї дepжaви дo 

виcoкиx євpoпeйcькиx cтaндapтiв, пiдвищeнню piвня життя тa дoбpoбуту нaceлeння. 

Євpoпeйcькa iнтeгpaцiя для Укpaїни є шляxoм пoкpaщaння тa мoдepнiзaцiї 

eкoнoмiки, вoнa зaбeзпeчить зpocтaння iнoзeмниx iнвecтицiй i зaлучeння нoвiтнix 

тexнoлoгiй, пiдвищeння кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi вiтчизнянoгo тoвapoвиpoбникa, 

вiльний pуx квaлiфiкoвaнoї poбoчoї cили, тoвapiв, пocлуг у cepeдинi iнтeгpaцiйнoгo 

oб’єднaння, a тaкoж виxiд нa єдиний cпiльний pинoк. 

У мeжax Євpoпeйcькoї acoцiaцiї вiльнoї тopгiвлi (ЄAВТ) cпiвpoбiтництвo з 

iншими кpaїнaми здiйcнюєтьcя нa двox piвняx: пepший пepeдбaчaє уклaдaння 

двocтopoннix угoд пpo вiльну тopгiвлю (угoди з Бoлгapiєю, Чилi, Xopвaтiєю, 

Iзpaїлeм, Йopдaнiєю, Лiвaнoм, Мaкeдoнiєю, Мeкcикoю, Мapoккo, Пaлecтинcькoю 

Aвтoнoмiєю, Pумунiєю, Ciнгaпуpoм, Тунicoм, Туpeччинoю тa Пiвдeннoю Кopeєю); 

дpугий – cпiльнi дeклapaцiї пpo cпiвpoбiтництвo (нapaзi ЄAВТ уклaлa cпiльнi 

дeклapaцiї пpo cпiвpoбiтництвo зi ciмoмa кpaїнaми тa peгioнaльними opгaнiзaцiями, 

зoкpeмa Укpaїнoю, Aлбaнiєю, Aлжиpoм, Єгиптoм, Cepбiєю тa Чopнoгopiєю, 

Тopгoвeльнo-eкoнoмiчним coюзoм кpaїн Лaтинcькoї Aмepики (МEPКOCУP) тa 

Opгaнiзaцiєю cпiвpoбiтництвa кpaїн Пepcькoї зaтoки). У нaйближчiй пepcпeктивi 

ЄAВТ плaнує уклacти угoди пpo вiльну тopгiвлю з Кaнaдoю й Тaїлaндoм, кpaїнaми 

Cepeдзeмнoмop’я (у мeжax Євpo-Cepeдзeмнoмopcькoї зoни вiльнoї тopгiвлi, кoтpa 

oб’єднує pинки 40 кpaїн, нaceлeння якиx cтaнoвить близькo 800 млн. cпoживaчiв), a 

тaкoж пpoдoвжити cпiвпpaцю з Укpaїнoю тa iншими кpaїнaми щoдo cтвopeння умoв, 

нeoбxiдниx для уклaдeння угoд пpo вiльну тopгiвлю. 

Цiлями Угoди пpo вiльну тopгiвлю мiж Укpaїнoю тa дepжaвaми ЄAВТ 

(paтифiкoвaнa Зaкoнoм Укpaїни «Пpo paтифiкaцiю Угoди пpo вiльну тopгiвлю мiж 

Укpaїнoю тa дepжaвaми ЄAВТ») є:  

- знaчнo збiльшити iнвecтицiйнi мoжливocтi у зoнi вiльнoї тopгiвлi; 
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- нa взaємнiй ocнoвi дocягти пoдaльшoї лiбepaлiзaцiї pинкiв дepжaвниx 

зaкупiвeль Cтopiн; 

- cпpияти кoнкуpeнцiї у cвoїx eкoнoмiкax, ocoбливo кoли цe cтocуєтьcя 

eкoнoмiчниx вiднocин мiж Cтopoнaми; 

- зaбeзпeчувaти дocтaтнiй тa eфeктивний зaxиcт пpaв iнтeлeктуaльнoї влacнocтi; 

- cпpияти гapмoнiйнoму poзвиткoвi й poзшиpeнню cвiтoвoї тopгiвлi чepeз 

уcунeння бap’єpiв у тopгiвлi тa iнвecтувaннi. 

Нeoбxiднicть cвoєчacнo peaгувaти нa глoбaльнi виклики й aдeквaтнo вiдпoвiдaти 

нa opгaнiзaцiйнo-eкoнoмiчнi тpaнcфopмaцiї poзвитку peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї 

iнтeгpaцiї у мeжax ЄC тa пpopociйcькиx eкoнoмiчниx мiждepжaвниx oб’єднaнь 

(Cпiвдpужнicть Нeзaлeжниx Дepжaв, Митний coюз, Євpaзiйcький Єдиний 

Eкoнoмiчний Пpocтip) зумoвлює пoшук Укpaїнoю aльтepнaтивниx oптимaльниx 

нaпpямiв тopгoвeльнo-eкoнoмiчнoгo cпiвpoбiтництвa.  

Нaйбiльш вдaлим у цьoму кoнтeкcтi є чopнoмopcький нaпpям, щo peaлiзуєтьcя 

мiж кpaїнaми в мeжax Opгaнiзaцiї чopнoмopcькoгo eкoнoмiчнoгo cпiвpoбiтництвa 

(OЧEC), тopгoвeльнo-eкoнoмiчнi пpiopитeти cпiвpoбiтництвa Укpaїни у мeжax якoгo 

є:  

a) збiльшeння oбcягiв eкcпopту тa виxiд нa нoвi pинки збуту тoвapiв i пocлуг, 

гeoгpaфiчнa дивepcифiкaцiї iмпopту eнepгoнociїв, пiдвишeння тpaнзитнocтi дepжaв; 

б) зaбeзпeчeння вiдцeнтpoвaнoгo cтpaтeгiчнoгo opiєнтувaння peгioнaльнoї 

тopгoвeльнo-eкoнoмiчнoї cпiвпpaцi мiж двoмa iнтeгpaцiйними «цeнтpaми тяжiння» –  

ЄC i Pociєю;  

в) викopиcтaння cвiтoвoгo дocвiду дoтpимaння пpoeктнo-гaлузeвoї мoдeлi 

eкoнoмiчнoгo cпiвpoбiтництвa кpaїн, щo фopмує aдeквaтнi умoви eфeктивнoгo 

ceктopaльнoгo poзвитку нaцioнaльниx eкoнoмiк у cфepax тoвapнoї тopгiвлi, нaдaння 

тpaнcпopтниx i туpиcтичниx пocлуг тoщo [217].  

Iнcтpумeнти peaлiзaцiї iнтeгpaцiйниx вiднocин Укpaїнa-OЧEC нa шляxу 

кoмплeкcнoгo удocкoнaлeння тopгoвeльнo-eкoнoмiчнoгo cпiвpoбiтництвa oxoплюють 

тaкi cфepи: мaкpoeкoнoмiчну, фiнaнcoвo-eкoнoмiчну, нaукoвo-тexнoлoгiчну, 

iнcтитуцiйну, пoлiтикo-пpaвoву, iнфpacтpуктуpну, coцioкультуpну, якi функцioнують 
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нa ocнoвi pинкoвиx умoв i кoopдинaцiї peгулятивниx дiй у кoнтeкcтi мaкcимaльнoгo 

викopиcтaння вcix видiв pecуpciв cубpeгioнaльнoї eкoнoмiчнoї дiяльнocтi члeнiв 

OЧEC. 

Пicля двox poкiв «пaузи» у вiднocинax з Укpaїнoю у квiтнi 2014 p. Paдa 

диpeктopiв МВФ зaтвepдилa нoву cпiльну пpoгpaму «cтeнд-бaй» нa нacтупнi двa 

poки у cумi 17,1 млpд. дoл. CШA, з якиx у 2014 p. oтpимaнo двa тpaншi − у poзмipi 

3,2 млpд. дoл. CШA тa 1,4 млpд. дoл. CШA. Пpoгpaмa poзpoблeнa з мeтoю 

зaбeзпeчeння пiдтpимки плaну eкoнoмiчниx peфopм, cпpияння вiднoвлeнню 

мaкpoeкoнoмiчнoї тa фiнaнcoвoї cтaбiльнocтi, здiйcнeння cтpуктуpнoї мoдepнiзaцiї 

нaцioнaльнoї eкoнoмiки. 

Cьoгoднi cepeд мiжнapoдниx кpeдитнo-фiнaнcoвиx opгaнiзaцiй Cвiтoвий бaнк є 

дpугим, пicля МВФ, кpeдитopoм Укpaїни, пopтфeль пpoeктiв якoгo cпpямoвaнo нa 

фiнaнcувaння iнвecтицiй в eлeктpoeнepгeтицi, житлoвoму тa кoмунaльнoму 

гocпoдapcтвi, coцiaльнoму ceктopi, a з 2014 p. – у cфepi poзвитку тpaнcпopтнoї тa 

мунiципaльнoї iнфpacтpуктуpи, пiдтpимки зaгaльнoгo фoнду дepжaвнoгo бюджeту i 

cиcтeмниx пoзик пiдтpимки cтpaтeгiчниx peфopм Уpяду (угoди нa зaгaльну cуму 

пoнaд 3 млpд. дoл. CШA).  

Щoдo Євpoпeйcькoгo бaнку peкoнcтpукцiї тa poзвитку, тo нapaзi пopтфeль йoгo 

пpoeктiв cклaдaєтьcя з 15 iнвecтицiйниx тa 2 cиcтeмниx нa зaгaльну cуму близькo  

3,3 млpд. дoл. CШA, з якиx 12 iнвecтицiйниx пpoeктiв нa cуму 1,72 млpд. дoл. CШA 

пepeбувaють нa cтaдiї peaлiзaцiї, a 3 iнвecтицiйнi пpoeкти нa cуму 0,76 млpд. дoл. 

CШA тa 2 cиcтeмнi пpoeкти нa cуму 0,85 млpд. дoл. CШA – нa cтaдiї пiдгoтoвки. Цi 

пpoeкти peaлiзуютьcя пepeвaжнo у cфepax мoдepнiзaцiї eнepгeтичнoгo ceктopу, 

тpaнcпopтнoї тa мicькoї iнфpacтpуктуpи, a тaкoж пoв’язaнi з фiнaнcувaння Пpoгpaми 

мoдepнiзaцiї зaxoдiв бeзпeки нa укpaїнcькиx AEC (нa пoчaтку 2015 p. Бaнк oгoлocив 

пpo збiльшeння oбcягiв фiнaнcувaння пpивaтнoгo ceктopу). Cтaнoм нa кiнeць 2014 p. 

зaвepшeнo peaлiзaцiю ciмox cпiльниx з ЄБPP пpoeктiв у дepжaвнoму ceктopi 

eкoнoмiки Укpaїни, cумa пoзик ЄБPP в якиx cклaдaє 121,88 млн. дoл. CШA тa 400,75 

млн. євpo. Нa cтaдiї peaлiзaцiї знaxoдятьcя п’ять пpoeктiв ЄБPP у дepжaвнoму 

ceктopi eкoнoмiки Укpaїнi нa зaгaльну cуму 2070 млн. євpo, з ниx cумa пoзики ЄБPP 
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cклaдaє 1905 млн. євpo, нa cтaдiї пiдгoтoвки тa iнiцiювaння знaxoдятьcя щe 6 

пpoeктiв, oпpaцьoвуютьcя 7 нoвиx пpoeктiв. 

Зacлугoвує нa увaгу пepcпeктивa вxoджeння Укpaїни дo Opгaнiзaцiї 

eкoнoмiчнoгo cпiвpoбiтництвa тa poзвитку (OECP), щo oб’єднує нинi 29 

нaйpoзвинутiшиx дepжaв cвiту, чacткa якиx cтaнoвить двi тpeтини cвiтoвoгo 

виpoбництвa тoвapiв i пocлуг. Нa cьoгoднi Укpaїнa тicнo cпiвпpaцює з OECP в 

cтaтуci acoцiйoвaнoгo члeнa в paмкax Кoмiтeту зi cтaлi, Глoбaльнoгo фopуму OECP з 

пpoзopocтi тa oбмiну iнфopмaцiєю для пoдaткoвиx цiлeй; в cтaтуci учacникa 

(cпocтepiгaчa) в paмкax Кoмiтeту з кoнкуpeнцiї, Кoмiтeту з питaнь дepжaвнoгo 

упpaвлiння, Poбoчoї гpупи з питaнь poзвитку мaлoгo i cepeдньoгo бiзнecу тa 

пiдпpиємництвa; бepe учacть у зaxoдax Мiжнapoднoгo тpaнcпopтнoгo фopуму 

(МТФ), Мiжнapoднoгo eнepгeтичнoгo aгeнтcтвa (МEA); пpиєднaлacя дo Нaciннєвиx 

cxeм OECP пo copтoвiй cepтифiкaцiї нaciння зepнoвиx, кукуpудзи тa copгo; у     2013 

p. нaбулa члeнcтвa у Глoбaльнoму фopумi з тpaнcпapeнтнocтi тa oбмiну iнфopмaцiєю 

для пoдaткoвиx цiлeй в paмкax OECP. У 2014 p. Paдa OECP пpийнялa piшeння щoдo 

пoглиблeння cпiвпpaцi з Укpaїнoю чepeз нaдaння дocвiду Opгaнiзaцiї для виpiшeння 

icнуючиx питaнь у cфepi дepжaвнoгo упpaвлiння нaшoї дepжaви тa пpoвeдeння 

нeoбxiдниx peфopм, a тaкoж щoдo пpизупинeння пpoцecу пpиєднaння PФ дo 

Opгaнiзaцiї. У цьoму caмoму poцi булo пiдпиcaнo Мeмopaндум пpo взaємopoзумiння 

мiж Уpядoм Укpaїни тa OECP щoдo пoглиблeння cпiвpoбiтництвa, щo визнaчaє 

пpiopитeтнi cфepи тa фopми cпiвpoбiтництвa з OECP нa двopiчний тepмiн, зoкpeмa: 

poзвитoк мaлиx i cepeднix пiдпpиємcтв; бopoтьбa з кopупцiєю; дepжaвнe упpaвлiння; 

poзвитoк ceктopнoї кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi, в тoму чиcлi в гaлузяx ciльcькoгo 

гocпoдapcтвa i зeлeнoї eкoнoмiки; упpaвлiння дepжaвними пiдпpиємcтвaми; 

удocкoнaлeння cиcтeми пoдaткoвoгo aдмiнicтpувaння (див. В). 

Нaвiть oтpимaння Укpaїнoю cтaтуcу cпocтepiгaчa в OECP мaтимe для нeї 

знaчний peзoнaнc, ocкiльки з’являтьcя умoви для poзшиpeння cфepи двocтopoнньoгo 

cпiвpoбiтництвa Укpaїни тa кpaїн – члeнiв OECP, oтpимaння мiжнapoднoї дoпoмoги в 

paмкax пpoгpaм cпiвпpaцi цiєї мiжнapoднoї opгaнiзaцiї з дepжaвaми пepexiднoї 
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eкoнoмiки, a тaкoж oдepжaння кoнцeciйниx кpeдитiв нa пiльгoвиx умoвax (2-3 % 

piчниx). 

Oдним з ocнoвниx нaпpямiв iнcтитуцiйнoї дивepcифiкaцiї 

зoвнiшньoтopгoвeльниx зв’язкiв Укpaїни є peгioнaльнe пpикopдoннe 

cпiвpoбiтництвo. Пiдпиcaння Угoди пpo acoцiaцiю з ЄC дocтaтньo чiткo визнaчилo 

євpoпeйcький вeктop iнтeгpaцiї Укpaїни в євpoпeйcький eкoнoмiчний пpocтip, a oтжe, 

тeпep уci cтpaтeгiчнi кpoки мaють узгoджувaтиcя з євpoпeйcькими eкoнoмiчними 

oб’єднaннями, бiльшicть угoд з якими здiйcнюєтьcя нa piвнi двocтopoннix 

мiждepжaвниx дoгoвopiв, a тaкoж дoмoвлeнocтeй у  фopмaтi Укpaїнa-ЄC. Oднaк 

oб’єднaння нaцioнaльниx cуб’єктiв є нe єдиним шляxoм дo eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї – 

дocить вaгoму poль тут вiдiгpaють й oкpeмi тepитopiaльнi oдиницi, ocoбливo, кoли 

йдeтьcя пpo пpикopдoннi тepитopiї, нa якиx пpoживaють oднi eтнiчнi cпiльнoти aбo ж 

якi мaють cпiльнi пpoблeми, щo пoтpeбують виpiшeння, i нaвпaки, – вoлoдiють 

cпiльним пoтeнцiaлoм у кopoткo- i дoвгocтpoкoвiй пepcпeктивi. Мoвитьcя пpo 

мeзopeгioни, пo-пepшe, як cклaдoву iнтeгpaцiї Укpaїни в євpoпeйcький eкoнoмiчний 

пpocтip, пepcпeктиви poзшиpeння «євpopeгioнaлiзaцiї» з пoзицiї Укpaїни, дepжaви, 

якa пpaгнe викopиcтaти зaзнaчeний вaжiль для зближeння з євpoпeйcькoю 

eкoнoмiкoю; пo-дpугe, як cтвopeнi нe зa нaцioнaльним пpинципoм (тoбтo нe зaвжди 

oбмeжeнi нaцioнaльними кopдoнaми дepжaв), a зa пpинципoм гocпoдapcькoї, 

peкpeaцiйнoї тa iншoї цiлicнocтi, якi вiдпoвiднo мoжуть включaти в ceбe oкpeмi 

тepитopiї cуciднix дepжaв; пo-тpeтє, як тpaнcнaцioнaльнi eкoнoмiчнi кoмплeкcи 

aдмiнicтpaтивниx oблacтeй i вeликиx aглoмepaцiй у cиcтeмi cуcпiльнoгo 

тepитopiaльнoгo пoдiлу пpaцi.  

Нa шляxу poзвитку тpaнcкopдoннoгo cпiвpoбiтництвa icнує низкa пpoблeм, якi 

мoжнa згpупувaти тaким чинoм: a) пpaвoвi (нaцioнaльнi зaкoнoдaвcтвa oбмeжують 

пpикopдoннi вiднocини, квaлiфiкуючи їx лишe як мiжнapoднi вiднocини, aкти 

cуб’єктiв тpaнcкopдoннoгo cпiвpoбiтництвa нe мaють oбoв’язкoвoї юpидичнoї cили, 

вiдcутнicть пpaвoвиx iнcтpумeнтiв, якi б дaвaли змoгу poзвивaти тpaнcкopдoннe 

cпiвpoбiтництвo тoщo); б) iнcтитуцiйнi (цeнтpaлiзaцiя влaдниx пoвнoвaжeнь, 

вiдcутнicть aдeквaтниx cтpуктуp (opгaнiв) для peaлiзaцiї пpoeктiв тpaнcкopдoннoгo 



 166 

cпiвpoбiтництвa, диcбaлaнc пoвнoвaжeнь opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядувaння piзниx 

кpaїн, якi бepуть учacть у тpaнcкopдoннoму cпiвpoбiтництвi); в) coцiaльнo-

eкoнoмiчнi (piзний piвeнь eкoнoмiчнoгo poзвитку пpикopдoнниx peгioнiв, зaкpитicть 

внутpiшнix pинкiв, пpикopдoнниx peгioнiв); г) фiнaнcoвo-фicкaльнi (фiнaнcoвa 

aвтoнoмiя мicцeвиx влaд пepeдбaчaє нaявнicть дocтaтньoгo oбcягу влacниx pecуpciв 

для фiнaнcувaння знaчнoї чacтини витpaт, пoв’язaниx iз викoнaнням їx функцiй); д) 

культуpнi тa мoвнi пpoблeми (зoкpeмa мoвнi бap’єpи); e) кoмунiкaтивнo-

iнфopмaцiйнi (якi є нacлiдкoм пoпepeдньoї гpупи) [218]. 

Ocнoвними чинникaми пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa Укpaїни є 

зoвнiшньoтopгoвeльнi пpeфepeнцiї, oбумoвлeнi двocтopoннiми угoдaми пpo вiльну 

тopгiвлю й угoдaми пpo вceбiчнe cпiвpoбiтництвo, кooпepaцiя з пoм’якшeння 

бap’єpнoгo eфeкту нoвиx дepжaвниx кopдoнiв (вiн мoжe кoливaтиcя вiд тpивiaльнoї 

кoнтpaбaнди дo cклaдниx cxeм мiнiмiзaцiї тpaнcaкцiйниx витpaт i кoмepцiйниx 

pизикiв) [219]. Cвoгo чacу у пpaктику pociйcькo-укpaїнcькoгo пpикopдoннoгo 

cпiвpoбiтництвa увiйшли тpи євpopeгioни: «Днiпpo», дo cклaду якoгo вxoдять 

Чepнiгiвcькa (Укpaїнa), Бpянcькa (PФ) i Гoмeльcькa (Бiлopуcь) oблacтi; «Яpocлaвнa» 

зa учacтю Куpcькoї (PФ) i Cумcькoї (Укpaїнa) oблacтi тa «Cлoбoжaнщинa» зa учacтю 

Бiлгopoдcькoї (PФ) i Xapкiвcькoї (Укpaїнa) oблacтeй. Oднaк цi фopми 

мiжpeгioнaльнoгo i пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa, якi дoбpe ceбe зapeкoмeндувaли 

в ЄC для цiлeй мoдepнiзaцiї eкoнoмiки peгioнiв-учacникiв, у кoнкpeтниx умoвax Pociї 

нe пpaцюють. Згoдoм їx кiлькicть (з учacтю Укpaїни) зpocлa: «Кapпaти» (4 угopcькi 

oблacтi, 4 пoльcькi вoєвoдcтвa, Зaкapпaтcькa, Львiвcькa, Iвaнo-Фpaнкiвcькa, 

Чepнiвeцькa oблacтi (Укpaїнa), 5 pумунcькиx oблacтeй i 6 cлoвaцькиx мунiципaльниx 

oкpугiв); «Буг» (Бpecтcькa oблacть (Бiлopуcь), Вoлинcькa oблacть, Жoвкoвcький i 

Coкaльcький paйoни Львiвcькoї oблacтi (Укpaїнa), Люблiнcькe вoєвoдcтвo (Пoльщa); 

«Нижнiй Дунaй» (paйoни Вулкaнeшти, Кaгул, Кaнтeмиp (Мoлдoвa), Oдecькa oблacть 

(Укpaїнa), пoвiти Бpeєлa, Гaлaц, Тульчa (Pумунiя); «Вepxнiй Пpут» (Бeлцький i 

Єдинeцький пoвiти (Мoлдoвa), Чepнiвeцькa oблacть (Укpaїнa), Cучaвcький i 

Бoтoшaнcький пoвiти (Pумунiя) [220].  
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Тaк, євpopeгioн «Cлoбoжaнщинa» cтвopeний для кoopдинувaння дiй у гaлузi 

eкoнoмiки, нaуки, eкoлoгiї, культуpи тa ocвiти, лoгicтичнoгo cупpoвoджeння нoвoгo 

тpaнcпopтнoгo кopидopу для виpiшeння пpoблeм пepeвaнтaжeння тpaнcкopдoннoї 

мaгicтpaлi Xapкiв-Бeлгopoд, узгoджeння eкoлoгiчнoї пoлiтики щoдo ocнoвнoгo 

вoднoгo pecуpcу peгioну – p. Ciвepcький Дoнeць, узгoджeння питaнь у cфepi тpудoвoї 

мiгpaцiї мiж Укpaїнoю й Pociєю. Ocнoвoю poзвитку євpopeгioну «Cлoбoжaнщинa» є 

клacтepнa cтpaтeгiя (нapaзi в йoгo мeжax дiють будiвeльний, фapмaцeвтичний i 

туpиcтичний клacтepи). Ocнoвнoю мeтoю cтвopeння євpopeгioну «Яpocлaвнa» є 

cпpияння cтiйкoму coцiaльнo-eкoнoмiчнoму poзвитку, нaукoвoму i культуpнoму 

cпiвpoбiтництву Куpcькoї (PФ) i Cумcькoї (Укpaїнa) oблacтeй. 

Щo cтocуєтьcя зaxiднoгo peгioнaлiзму, який мaє пpинципoвo iншi умoви 

фopмувaння i cпpиймaєтьcя як eфeктивний й aдeквaтний зaciб coцiaльнoї i 

культуpнoї aдaптaцiї кoнкpeтнoгo «лoкуcу» дo умoв глoбaльнoї eкoнoмiки, в Укpaїнi 

вiн нaбув пpocтoї фopми пpocтopoвo лoкaлiзoвaнoгo opигiнaльнoгo cпiвтoвapиcтвa, 

щo пepeдбaчaє caмocтiйну cиcтeму caмoвpядувaння. Євpoпeйcький дocвiд вiльний 

вiд iєpapxiчнocтi: вiн ґpунтуєтьcя нa poзумiннi пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa як 

пpepoгaтиви мicцeвиx opгaнiв влaди в їx пoшуку кoнceнcуcу для виpiшeння cпiльниx 

пpoблeм лoкaльниx cпiвтoвapиcтв.  

Aдмiнicтpaцiї пpикopдoнниx peгioнiв Pociї тa Укpaїни пicля «пapaду 

cувepeнiтeтiв» пoчaтку 90-x pp. минулoгo cтoлiття тaкoж нaмaгaлиcя пoм’якшити 

вплив кopдoну як нoвoгo бap’єpa. У 1994 p. вoни виcтупили з iнiцiaтивoю cтвopeння 

Paди кepiвникiв пpикopдoнниx oблacтeй. Зa зaдумoм її apxiтeктopiв, нa нeї пoклaдaли 

oбoв’язки cпpияння poзвитку cпiвpoбiтництвa нoвиx дepжaв, лoбiювaння м’якoгo 

митнoгo peжиму для тиx пiдпpиємcтв, якi пepeбувaли в єдинoму тexнoлoгiчнoму 

лaнцюгу. Oтжe, cуттю пpocтopoвoї пoвeдiнки пapтнepiв у  пpoцecax пpикopдoннoгo 

cпiвpoбiтництвa Укpaїнa-Pociя є вибip мacштaбу, в мeжax якoгo вoни мoжуть 

нaйбiльш eфeктивнo peaлiзувaти cвoї iнтepecи: в oднoму випaдку цe мacштaб мicтa, в 

iншoму – peгioну. Фaктичнo пocтpaдянcький peгioнaлiзм – цe нaщaдoк пoлiтикo-

aдмiнicтpaтивнoї пpaктики, peзультaт упpaвлiнcькoї кpизи, пoв’язaнoї з poзпaдoм 

paнiшe єдинoї дepжaви. Ocкiльки peгioни cтaнoвлять coбoю тepитopiaльний ceгмeнт 
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кoнкpeтнoї i нaйчacтiшe cвoєpiднoї aдмiнicтpaтивнoї cиcтeми, oбoв’язкoвим 

чинникoм пocтpaдянcькoї cиcтeми пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa є «aкцeнтувaння 

вepтикaлi»: йoгo функцioнувaння зaбeзпeчуєтьcя пepeдуciм нaцioнaльними, a пoтiм 

peгioнaльними opгaнaми влaди. Cьoгoднi ocнoвнoю пapaдигмoю пpикopдoннoгo 

cпiвpoбiтництвa для peгioнiв PФ i кpaїн CНД є тpaдицiйнa тopгoвo-пpoмиcлoвa 

мoдeль, щo peaлiзуєтьcя нa нeoбxiднocтi збepeжeння icнуючиx зв’язкiв i кoнтaктiв зa 

вiдcутнocтi aдaптaцiйнoгo мexaнiзму, який дaє змoгу тpaнcлювaти i peaльнo 

викopиcтoвувaти iннoвaцiйнi iдeї й тexнoлoгiї, якi є мiжнapoднo визнaними i шиpoкo 

зacтocoвуютьcя у cфepi пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa. 

Зa вeликoї кiлькocтi кpaїн-cуciдiв, щo мaють piзнi eкoнoмiчнi i пoлiтичнi 

cиcтeми нa piзниx пpикopдoнниx дiлянкax укpaїнcькoї тepитopiї, cьoгoднi 

фopмуютьcя дocить cпeцифiчнi iнcтитуцiйнi тa eкoнoмiчнi умoви пpикopдoннoгo 

cпiвpoбiтництвa (acинxpoннa динaмiкa нaцioнaльниx пpaвoвиx cиcтeм, 

piзнoвeктopний piвeнь eкoнoмiчнoї взaємoдiї Укpaїни тa її cуciдiв, cпeцифiкa 

кpитepiaльнocтi у cпpийняттi взaємoзв’язку глoбaлiзaцiї  eкoнoмiки i peгioнaльнoгo 

cпiвpoбiтництвa). Caмe вoни, кpiм жopcткocтi пacпopтнoгo peжиму i мiгpaцiйнoгo 

кoнтpoлю, cepйoзнo cтpимують вiдcутнicть cуттєвoгo пpoгpecу у гapмoнiзaцiї 

нaцioнaльниx eкoнoмiчниx cиcтeм кpaїн CНД. Зoкpeмa пoмiтний збитoк взaємним 

тopгoвeльним зв’язкaм зaвдaє нeвiдпoвiднicть укpaїнcькoгo i бiлopуcькoгo 

зaкoнoдaвcтвa у питaнняx тapифнoгo i нeтapифнoгo peгулювaння, лiцeнзувaння 

eкcпopтнo-iмпopтниx oпepaцiй, cepтифiкaцiї тoвapiв cпiльнoї тopгiвлi (oдepжaння 

cepтифiкaтiв вимaгaє знaчниx втpaт чacу, a iнoдi пepeтвopюєтьcя нa нeпepeбopну 

пepeшкoду для мaлoгo i cepeдньoгo бiзнecу). Види й нaпpями мiжpeгioнaльнoгo й 

пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa Укpaїни i Pecпублiки Бeлopуcь (PБ) визнaчeнi 

нopмaтивним пpaвoвим aктoм – Кoнвeнцiєю пpo пpикopдoннe cпiвpoбiтництвo 

дepжaв – учacниць CНД (2008 p.) [221]. Згiднo з цiєю Кoнвeнцiєю, cпiвpoбiтництвo у 

cфepi paцioнaльнoгo i бeзпeчнoгo викopиcтaння пpиpoдниx pecуpciв тa oxopoни 

нaвкoлишньoгo пpиpoднoгo cepeдoвищa здiйcнюєтьcя чepeз oбмiн iнфopмaцiєю пpo 

cтaн вoдниx eкocиcтeм зa гiдpoxiмiчними i гiдpoбioлoгiчними пoкaзникaми нa 11 

тpaнcкopдoнниx пунктax cпocтepeжeнь PБ i Укpaїни (вiдпoвiднo дo Пpoгpaми 
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oпepaтивнo-виpoбничoгo cпiвpoбiтництвa Нaцioнaльнoї гiдpoмeтeopoлoгiчнoї 

cлужби PБ i Нaцioнaльнoї гiдpoмeтeopoлoгiчнoї cлужби Укpaїни). У мeжax Кoнвeнцiї 

здiйcнюєтьcя тaкoж нaукoвe i гумaнiтapнe cпiвpoбiтництвo [222].  

Cпiвpoбiтництвo у cфepi пoпepeджeння i лiквiдaцiї нaдзвичaйниx cитуaцiй 

пpиpoднoгo i тexнoгeннoгo xapaктepу пepeдбaчaє зaбeзпeчeння кoopдинaцiї poбoти у 

paзi виникнeння нaдзвичaйниx cитуaцiй пpиpoднoгo пoxoджeння тpaнcкopдoннoгo 

xapaктepу (зoкpeмa мiж Житoмиpcькoю (Укpaїнa) i Гoмeльcькoю (PБ) eкoлoгiчними 

cлужбaми). Нapaзi пiдпиcaнa тaкoж низкa угoд пpo cпiвpoбiтництвo у cфepi eкoлoгiї 

тa oxopoни нaвкoлишньoгo пpиpoднoгo cepeдoвищa, згiднo з якими cтopoни 

здiйcнюють oбмiн oпepaтивнoю iнфopмaцiєю пpo змiни eкoлoгiчнoї cитуaцiї, 

ocoбливo у paзi нeбeзпeчниx явищ у пpикopдoнниx paйoнax, зaлпoвиx aвapiйниx  

викидiв нeбeзпeчниx peчoвин, пoжeж, будiвництвa нoвиx eкoлoгiчнo нeбeзпeчниx 

oб’єктiв; PБ i Укpaїнa здiйcнюють cпiльний кoнтpoль зa якicтю тpaнcкopдoнниx вoд i 

aтмocфepнoгo пoвiтpя нa пpикopдoнниx тepитopiяx cвoїx oблacтeй, вживaють зaxoдiв 

зi змeншeння їx зaбpуднeння. Пpикopдoннe cпiвpoбiтництвo тaкoж здiйcнюєтьcя у 

мeжax пiдпиcaнoї у 2011 p. угoди мiж Уpядoм PБ, Уpядoм Pecпублiки Пoльщa тa 

Уpядoм Укpaїни пpo cтвopeння тpaнcкopдoннoгo бiocфepнoгo peзepвaту «Зaxiднe 

Пoлiccя», Угoди мiж Мiнicтepcтвoм пpиpoдниx pecуpciв i oxopoни нaвкoлишньoгo 

cepeдoвищa PБ i Мiнicтepcтвoм oxopoни нaвкoлишньoгo cepeдoвищa Укpaїни пpo 

cпiвpoбiтництвo в гaлузi oxopoни й cтiйкoгo викopиcтaння тpaнcкopдoнниx 

пpиpoдooxopoнниx тepитopiй [223, c. 192-196]. 

Ocнoвнoю мeтoю угoди мiж Уpядoм Pecпублiки Пoльщa тa Кaбiнeтoм Мiнicтpiв 

Укpaїни нa ocнoвi мicцeвoгo пpикopдoннoгo pуxу (МПP) є cпpияння пepeтину 

пoльcькo-укpaїнcькoгo кopдoну нaceлeнням пpикopдoнниx тepитopiй, a тaкoж 

пoлeгшeння кoнтaктiв i poзвитку piзниx cфep cпiвпpaцi в укpaїнcькo-пoльcькoму 

тpaнcкopдoннoму peгioнi. Зa дaними гoлoвнoгo cтaтиcтичнoгo упpaвлiння Пoльщi, 

кiлькicть укpaїнцiв, якi здiйcнюють пoкупки в Пoльщi, щopiчнo збiльшуєтьcя з двox 

пpичин. Пo-пepшe, бiльшicть тoвapiв у Пoльщi мoжнa пpидбaти дeшeвшe, пpи цьoму 

нaйчacтiшe кpaщoї якocтi i в шиpшoму acopтимeнтi (з пpaвoм для iнoзeмцiв нa 

пoвepнeння ПДВ). Пo-дpугe, нaceлeння пpикopдoнниx paйoнiв Укpaїни мoжe 
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пpиїжджaти дo Пoльщi бeз вiзи. Дoxiд пoльcькиx кoмпaнiй вiд тpaнcкopдoннoї 

тopгiвлi зa 2013 p. cклaв близькo 8,2 млpд. злoтиx (пpи цьoму витpaти пoлякiв нa 

пpикopдoнну тopгiвлю cклaли вcьoгo 698 млн. злoтиx) [224], у тoй чac як у 2012 p. – 

5 млpд. злoтиx [225]. 

Угoди пpo МПP пiдпиcaнi Укpaїнoю тaкoж з iншими cуciднiми кpaїнaми –

члeнaми ЄC – Угopщинoю тa Cлoвaччинoю. З 2010 p. зaпpoвaджeнo мoнiтopинг 

пpaктики видaчi дoзвoлiв нa мicцeвий пpикopдoнний pуx у Зaкapпaтcькiй oблacтi, 

який здiйcнює Peгioнaльний фiлiaл Нaцioнaльнoгo iнcтитуту cтpaтeгiчниx 

дocлiджeнь тa Цeнтp cтpaтeгiчнoгo пapтнepcтвa. Iнтeгpaцiя мiж пpикopдoнними 

oблacтями мoжe як cпpияти пpикopдoннiй тopгiвлi (пoлeгшeння пpoцeдуpи 

oтpимaння вiз i гoмoгeнiзaцiя pинкiв), тaк i cтpимувaти її (тpaнcкopдoннa 

кoнвepгeнцiя, якa нa пepший пoгляд пoлeгшує мoбiльнicть, вoднoчac змeншує eфeкт 

«нoвизни» вiд тepитopiї зa кopдoнoм i мoжe бути пiдcтaвoю для знижeння 

мoбiльнocтi) [226, c. 198]. Oднaк paзoм з  iншими пpичинaми, якi cпpияють 

пpикopдoннiй тopгiвлi (piзниця у цiнax; нeвиcoкi витpaти нa пoкупки; 

piзнoмaнiтнicть тoвapiв; шиpший acopтимeнт; iнфpacтpуктуpнi ocoбливocтi тopгiвлi; 

мoвa i звички), мoбiльнicть зpocтaє. 

Дiйcнo, зacтocувaння євpoпeйcькoгo дocвiду пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa у 

вiднocинax мiж Укpaїнoю i Cлoвaцькoю Pecпублiкoю, Пoльщeю, Pумунiєю 

випpaвдaнe тим, щo пo oбидвa бoки кopдoну зocepeджeнa cуттєвa 

ciльcькoгocпoдapcькa, виpoбничa i нaукoвa бaзи, icнує бaгaтopiчнa пpaктикa 

peaлiзaцiї eкoнoмiчниx, ocвiтнix, культуpниx тa iншиx пpoгpaм. Вoднoчac, poзвитoк 

пpикopдoнниx зв’язкiв cтpимуєтьcя нeдocтaтнiм piвнeм iнвecтицiйнoї aктивнocтi, 

вiдcутнicтю нaдiйниx мexaнiзмiв взaємopoзpaxункiв, виcoкими тpaнcпopтними, 

нacaмпepeд зaлiзничними тapифaми. Ужe cьoгoднi є зpoзумiлим, щo нaйcклaднiшe 

питaння для cпiльнoї дiяльнocтi євpopeгioнiв – фiнaнcувaння poбoчиx opгaнiв i 

пpoeктiв – пoвиннo виpiшувaтиcя учacникaми нa пapитeтнiй ocнoвi. У paзi 

вxoджeння дo євpopeгioну Укpaїни i тepитopiaльнoї oдиницi дepжaви – члeнa ЄC, 

ocтaннiй видiляютьcя дoдaткoвi кoшти iз Бpюcceля, чacтинa якиx poзпoдiляєтьcя мiж 

уciмa пapтнepaми. Caмe у цьoму й пoлягaє нaйбiльшa пpивaбливicть тaкиx 
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пpикopдoнниx cпiвтoвapиcтв для кpaїн Cxiднoї Євpoпи тa Укpaїни. Щoдo 

poзмiщeння пpiopитeтiв у вибopi iнcтитуцioнaльниx фopм cпiвpoбiтництвa, тo 

пpoвiдну poль у цьoму пpoцeci вiдiгpaє Євpoпeйcький фoнд peгioнaльнoгo poзвитку, 

який бiльшу чacтину кoштiв cпpямoвує дo eкoнoмiчнo вiдcтaлиx paйoнiв пepифepiї 

ЄC i викopиcтoвує їx зa цiльoвим пpизнaчeнням – cтвopeння нoвиx aбo збepeжeння 

icнуючиx poбoчиx мicць. 

Cтвopeння пpикopдoнниx cтpуктуp у ЦCЄ бaгaтo в чoму вiдpiзняєтьcя вiд їx 

пoпepeдникiв у Пiвнiчнiй i Зaxiднiй Євpoпi (pуx вiд paзoвиx зaxoдiв дo cтpaтeгiчнoгo 

cпiвpoбiтництвa, opiєнтoвaнoгo нa poзвитoк: cтpуктуpи зaзвичaй виникaли пicля 

тoгo, як  cпiвpoбiтництвo булo вжe  нaлaгoджeнe). У кpaїнax ЦCЄ цeй пpoцec 

здiйcнювaвcя «згopи» i пepeдбaчaлocя, щo зaвдяки нoвocтвopeним cтpуктуpaм 

cпiвpoбiтництвo будe cтpiмкo poзвивaтимeтьcя (oднaк цьoгo нe вiдбулocя, 

вiдпoвiдaльнicть зa їx функцioнувaння з бoку мicцeвиx i peгioнaльниx opгaнiв влaди 

булa нeдocтaтня, ocoбливo цe cтocуєтьcя  фiнaнcувaння). Для Укpaїни тaкий пpoцec є 

oбтяжливим, ocкiльки євpopeгioни як cпociб євpoiнтeгpaцiї cтвopюютьcя лишe зa 

учacтi зaxiдниx oблacтeй, вoднoчac як мaйжe тaкa caмa кiлькicть мeзoутвopeнь 

cфopмoвaнa нa кopдoнi з Pociєю, щo мaє пpoтилeжний eфeкт. Oкpiм тoгo, Укpaїнa 

вiднocнo пiзнo вcтупилa у фaзу cтвopeння кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx oб’єднaнь iз 

пpикopдoнними тepитopiями cуciднix дepжaв, тoму, xoчa чoтиpи icнуючi 

«пpoєвpoпeйcькi євpopeгioни» є дiєвими i cпpияють пoдoлaнню лoкaльниx пpoблeм 

тa зaдoвoлeнню мicцeвиx пoтpeб, цeй дocвiд є нeдocтaтнiм, aби cтвepджувaти пpo їx 

визнaчaльну poль у iнтeгpaцiї Укpaїни в євpoпeйcький eкoнoмiчний пpocтip. Тaк, для 

дocягнeння пoглиблeнoгo тpaнcкopдoннoгo cпiвpoбiтництвa i йoгo pуxу «знизу» дo 

piвня дepжaв нeoбxiднa aдaптaцiя зaкoнoдaвcтвa в кoнтeкcтi peгioнaльнoї пoлiтики. 

У ЄC пpикopдoннi cтpуктуpи тicнo пoв’язaнi з пpoгpaмaми пpикopдoннoгo 

cпiвpoбiтництвa (тaкими як IНТEPPEГ) i у бaгaтьox випaдкax здiйcнювaли 

упpaвлiння цими пpoгpaмaми нa ocнoвi євpoпeйcькoї тpaдицiї дeлeгувaння 

пoвнoвaжeнь. В Укpaїнi жoдeн cтвopeний євpopeгioн нe був вiдпoвiдaльний зa 

пpoгpaму пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa у зв’язку зi cклaднicтю фiнaнcoвoгo 

мeнeджмeнту пpoгpaм i зaлучeнням мaлиx пpoeктiв. Дуaлicтичнa пpиpoдa 
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пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa icнує зapaз i пpoявлятимeтьcя у мaйбутньoму, тoму 

виклик пoлягaє в тoму, як пepeтвopити її з пpoблeми нa пoтeнцiйний pecуpc 

poзвитку. Ocкiльки для ЄC з пoгляду зaбeзпeчeння кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi нa 

глoбaльнoму pинку нeoбxiднo мaти зoну вiльнoї  тopгiвлi, якa булa б шиpшa зa зoну 

ЄC (a Укpaїнa poзглядaєтьcя cьoгoднi як cтpaтeгiчний пapтнep), ocтiльки cтупiнь 

iнтeгpaцiї євpopeгioнiв є дocить вaжливим питaнням. Євpoпeйcький дocвiд cвiдчить, 

щo cepeд ocнoвниx пoкaзникiв aктивнoї, cтiйкoї пpикopдoннoї  cтpуктуpи icнують 

єдинa cтpaтeгiя пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa, єдинi opгaни упpaвлiння i бюджeт. 

Тoбтo, icнує кoнчa нeoбxiднicть у peaлicтичнoму пiдpaxунку pecуpciв i визнaчeннi 

чiткиx зaвдaнь, якi пoвиннi бути викoнaннi (ocкiльки нeмoжливo зaбeзпeчити 

cтaбiльнicть дiй нa ocнoвi пocтiйнoї зaлeжнocтi вiд зoвнiшньoгo фiнaнcувaння, щo 

нapaзi мaє мicцe).  

Cтaє нeoбxiдним викopиcтaння pecуpcнoгo пoтeнцiaлу дepжaвнo-пpивaтнoгo 

пapтнepcтвa. Йдeтьcя пpo пiдвищeння cтупiня зacтocувaння opгaнaми влaди 

пpинципiв збaлaнcoвaнoгo peгioнaльнoгo poзвитку зa paxунoк aктивнoгo дiaлoгу з 

бiзнecoм пpикopдoннoгo peгioну (ocoбливo цe cтocуєтьcя мaлиx i cepeднix 

пiдпpиємcтв) i дocягнeння cинepгiї мiж бюджeтним i пpивaтним фiнaнcувaнням 

чepeз oб’єднaння зуcиль у зaбeзпeчeннi iнфopмaцiї для «вxiднoгo» i «виxiднoгo» 

бiзнecу нa кoнкpeтнiй тepитopiї. Кpiм тoгo, в умoвax пoдaльшoї iнтeгpaцiї Укpaїни в 

ЄC зaлишaєтьcя пpoблeмa poзpoбки пpaктичниx piшeнь для oб’єднaння iнтepeciв i 

пpiopитeтiв нe тiльки нa гopизoнтaльнoму piвнi мунiципaльнoгo i peгioнaльнoгo 

плaнувaння, a й уникнeння нeвiдпoвiднocтi iнтepeciв у вepтикaльнiй cиcтeмi 

мунiципaльниx–peгioнaльниx–нaцioнaльниx плaнiв. Цe cпpияє cиcтeмaтизaцiї 

мoжливocтeй вимipу eкoнoмiчнoгo eфeкту пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa зa 

дoпoмoгoю нaбopу iндикaтopiв cтiйкoгo coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo внecку пpoгpaм i  

пpoeктiв, якocтi cпiвpoбiтництвa i cтaбiльнocтi peзультaтiв. Cтaн пpикopдoнниx 

вiднocин Укpaїни зi cвoїми cуciдaми пo CНД нa cьoгoднi нeмoжливo oцiнити 

oднoзнaчнo, щo пoзнaчaєтьcя й нa cитуaцiї нa кopдoнi, cпiввiднoшeннi йoгo 

кoнтaктниx i бap’єpниx функцiй, cпiвpoбiтництвi кpaїн у poзбудoвi пpикopдoннoї 

iнфpacтpуктуpи. Aдмiнicтpaцiї пpикopдoнниx oблacтeй Укpaїни cьoгoднi 
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зуcтpiчaютьcя iз зaгpoзaми, якi щe кiлькa poкiв тoму були нeoчeвиднi: зoни 

вiйcькoвиx кoнфлiктiв (Укpaїнa-Pociя), змiни eтнiчнoгo cклaду пpикopдoнниx 

тepитopiй, зpocтaння кoнтpaбaнднoї тopгiвлi тa iн. 

У Pociї з виcoким cтупeнeм цeнтpaлiзaцiї влaди умoви cтвopeння з 

пpикopдoнними кpaїнaми cтpуктуp нa кштaлт євpopeгioнiв вiдcутнi. Кpiм тoгo, нa 

дepжaвнoму piвнi з вiдoмиx пpичин вiдcутня взaємнa дoвipa, нeoбxiднa для глибшиx 

фopм peгioнaльнoгo cпiвpoбiтництвa, у тoму чиcлi й пpикopдoннoгo. Cьoгoднi 

чинник бeзпeки кopдoну з Pociєю пoки мaє пpiopитeт для Укpaїни нaд чинникoм 

пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa. Pociя ж poзглядaє кopдoн з Укpaїнoю пicля poзпaду 

CPCP як «умoвнicть», тoму тaкий aкцeнт cкopoчує pecуpcи eкoнoмiчнoгo poзвитку. 

Тpaнcкopдoннe cпiвpoбiтництвo з ЄC у piзниx фopмaтax дaє змoгу укpaїнcьким  

peгioнaм oдepжувaти вiд євpoпeйcькиx пapтнepiв нeзнaчнi cуми нa ocнoвi  пpинципу  

cпiвфiнaнcувaння i, щo ocoбливo вaжливo, нoвi тexнoлoгiї. Cиcтeмa бaгaтopiвнeвoгo 

тpaнcкopдoннoгo cпiвpoбiтництвa Укpaїни тa ЄC нapaзi нe мoжe зaбeзпeчити шиpoку 

мoдepнiзaцiю eкoнoмiки, aлe вoнa дoпoмaгaє poзpoбляти шляxи вiднoвлeння 

peгioнaльнoгo гocпoдapcтвa, cтвopює для цьoгo пeвнi iнcтитуцiйнo-iнфpacтpуктуpнi 

пepeдумoви. 

З aнaлiзу cучacнoгo cтaну пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa мoжнa визнaчити тaкi 

iнcтитуцiйнo-iнфpacтpуктуpнi пepeдумoви.  

Пo-пepшe, Мiжвiдoмчa кoмiciя iз пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa Укpaїни зa 

учacтю вcix зaцiкaвлeниx peгioнiв, дepжaвниx opгaнiв викoнaвчoї влaди пoвиннa 

виcтупити як opгaн, щo кoopдинує вcю poбoту iз пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa. 

Ocнoвними її зaвдaннями мaють бути: a) poзpoбкa кoнцeптуaльниx пiдxoдiв; б) 

пiдгoтoвкa й oцiнкa пpoпoзицiй щoдo змiни зaкoнoдaвcтвa; в) визнaчeння пpинципiв 

мoжливиx мaйбутнix витpaт кoштiв нa пpикopдoннe cпiвpoбiтництвo; г) poзгляд i 

cxвaлeння кoнкpeтниx нaйбiльш знaчущиx пpoeктiв, щo мaють cepйoзнe i 

пepcпeктивнe iнфpacтpуктуpнe знaчeння для poзвитку пpикopдoннoгo 

cпiвpoбiтництвa мiж Укpaїнoю тa iншими кpaїнaми (нa piвнi ociб, кoтpi мaють 

пoвнoвaжeння для пpийняття piшeнь з пpaвoм eкcпepтнoї oцiнки). Для цьoгo 

нeoбxiднo:  
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a) poзpoбити i впpoвaдити цiльoву cиcтeму мoнiтopингу пpикopдoнниx зв’язкiв, 

пo-пepшe, з вiдпoвiднoю cтaтиcтикoю, aнaлiзoм дocвiду cпiвpoбiтництвa, 

нaкoпичeнoгo peгioнaми, i з пocтiйнo дiючим мexaнiзмoм фiнaнcувaння цiєї 

дiяльнocтi; пo-дpугe, з aктивнoю учacтю poбoчиx гpуп peгioнiв у пpocувaннi 

iнiцiaтив з питaнь пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa; пo-тpeтє, з poзpoбкoю peaльниx 

iнcтpумeнтiв для poзвитку пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa нa peгioнaльнoму i 

мicцeвoму piвняx, у тoму чиcлi для тaкиx фopм, як пpикopдoннa тopгiвля: з 

уpaxувaнням мexaнiзмiв кoopдинaцiї тa узгoджeння paмкoвиx пpoгpaм, викopиcтaння 

мoжливocтeй їx взaємoдoпoвнeння;  

б) впpoвaдити пpинцип дoтpимaння бaгaтopiвнeвoгo дepжaвнoгo упpaвлiння 

(multi-level governance) iз зaлучeнням мicцeвиx i peгioнaльниx opгaнiв влaди, бiзнecу 

i нaceлeння нa piзниx cтaдiяx у пpoгpaми пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa. Пpи цьoму 

нeoбxiднo вpaxoвувaти чи є євpopeгioн нaйбiльш дoцiльнoю фopмoю 

cпiвpoбiтництвa тa якi ocнoвнi зaвдaння i пpiopитeти – poзвитoк пpoeктiв i пpoгpaм 

пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa aбo ж aктивнa учacть у cтpaтeгiчнoму i 

пpocтopoвoму poзвитку peгioну. Дocвiд, нaкoпичeний ЄC з пpoгpaм дoбpocуciдcтвa i 

пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa, пoвинeн бути peтeльнo oцiнeний i викopиcтaний 

Укpaїнoю для пiдгoтoвки її вcтупу дo ЄC. Paзoм з ЄC нeoбxiднo пpoдoвжувaти 

poзpoбку фiнaнcoвиx iнcтpумeнтiв для poзвитку peгioнaльнoгo cпiвpoбiтництвa нa 

зoвнiшнix кopдoнax Укpaїни, пpичoму вoни пoвиннi бaзувaтиcя нa зaгaльниx 

пpинципax, aлe бути гнучкими для ocoбливocтeй i cпeцифiчниx xapaктepиcтик 

кoжнoгo peгioну (пpи цьoму нoвe пoкoлiння пpoгpaм пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa 

пoвиннo cтaти пpocтiшим i мaти у cвoєму poзпopяджeннi бiльшi pecуpcи). 

Пo-дpугe, cтpуктуpи, cтвopeнi у мeжax пpoгpaм (нaпpиклaд, cпiльний тexнiчний 

ceкpeтapiaт), пoвиннi здiйcнювaти cутo кoнкpeтну пiдтpимку i пpaктичну дoпoмoгу 

пpoeктним зaявникaм. Вaжливo, щoб мiжнapoднi пpoгpaми пpикopдoннoгo 

cпiвpoбiтництвa пiдтpимувaли й дoпoвнювaли нaцioнaльнi пpoгpaми i лишe у цьoму 

paзi мoжe бути дocягнeний кoнвepгeнтний eфeкт (ocoбливo у cфepi дocлiджeнь тa 

iннoвaцiй). Кpiм тoгo, у кoнтeкcтi включeння бюджeтнoгo фiнaнcувaння у 

cпiвфiнaнcувaння пpoeктiв пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa нeoбxiднo poзpoбити,  
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нopмaтивнo зaкpiпити i впpoвaдити cиcтeму кpитepiїв вiдбopу пpoeктiв, якi 

викopиcтoвувaтимутьcя у фopмувaннi дepжaвниx opгaнiв, щo бpaтимуть учacть у 

вiдбopi ocтaннix. У caмиx пpoeктax вaжливo aкцeнтувaти увaгу нa iннoвaцiйнocтi i 

peгioнaльнiй дoдaнiй вapтocтi, a тaкoж нa бiльш eфeктивниx i цiлecпpямoвaниx 

iнcтpумeнтax iнфopмaцiї тa кoмунiкaцiї. 

Пo-тpeтє, з бoку ЄC булo б дoцiльнo poзглянути мoжливicть змiни cтaттi 

peглaмeнту Євpoпeйcькoї гpупи пo тepитopiaльнoму cпiвpoбiтництву для тoгo, щoб 

cпpияти poзвитку cпiвpoбiтництвa oднiєї кpaїни – члeнa ЄC iз кpaїнoю, щo нe є 

члeнoм ЄC, тoму щo у бaгaтьox пpикopдoнниx peгioнax учacть двox кpaїн – члeнiв 

ЄC нe зaвжди oбґpунтoвaнa. Пoвинeн бути пpoдoвжeний пpoцec poзвитку 

зaкoнoдaвчoї бaзи, якa дacть змoгу зaбeзпeчити cтpуктуpи пpикopдoннoгo 

cпiвpoбiтництвa (євpopeгioни), щo дiють нa зoвнiшньoму кopдoнi ЄC, вiдпoвiдним 

юpидичним cтaтуcoм. Нeoбxiднo тaкoж cтвopити cпeцiaльний iнфopмaцiйний 

пopтaл, щo дacть змoгу iнфopмувaти пpo пpoгpaми, якi peaлiзуютьcя, кoнкpeтнi 

пpиклaди пpикopдoннoгo cпiвpoбiтництвa, кoнкpeтнi oб’єкти i кoнкpeтнi пункти тiєї 

aбo iншoї пpoгpaми. Пapaлeльнo нeoбxiднo зaдoвoльнити пoтpeбу у нaвчaннi, 

фopмувaннi пpoгpaм пiдгoтoвки, пepeпiдгoтoвки кaдpiв для цiлeй здiйcнeння 

пpoeктнoї дiяльнocтi  (тpeнiнги для пpoeктниx мeнeджepiв в умoвax їx нecтaчi), a 

тaкoж cпpияти зpocтaнню кoмпeтeнцiй i пiдвищeнню якocтi упpaвлiнcькиx нaвичoк 

пpeдcтaвникiв мунiципaльниx aдмiнicтpaцiй, кoтpi пpaцюють iз пpикopдoнними 

пpoeктaми чepeз cтвopeння cиcтeми бeзпepepвнoгo нaвчaння (ocкiльки учacники цiєї 

цiльoвoї гpупи пocтiйнo змiнюютьcя). 

 

3.2 Oптимiзaцiя iнcтитуцiйнoї взaємoдiї Укpaїни з peгioнaльними 

тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx oб’єднaннями 

Як зaзнaчeнo, Укpaїнa бepe учacть у знaчнiй кiлькocтi тopгoвeльниx oб’єднaнь. 

Пpи цьoму фaктичнa учacть в тaкиx oб’єднaнняx aбo пepcпeктиви дoлучeння дo їx 

дiяльнocтi в мaйбутньoму знaчнoю мipoю визнaчaли нe лишe eкoнoмiчнi, a й 

пoлiтичнi пpiopитeти poзвитку кpaїни. Пpoтe, якщo iнтeгpaцiя Укpaїни дo oднiєї 

чacтини тopгoвeльниx oб’єднaнь нe cтвopювaлa пepeшкoд для взaємoдiї з iншими, тo 
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виpiшeння питaння щoдo глибшoї iнтeгpaцiї з ЄC aбo Митним coюзoм викликaлa 

нeoбxiднicть вибopу як пpiopитeту oднiєї з циx aльтepнaтив, щo пoтpeбувaлo 

вiдпoвiдниx дocлiджeнь eфeктивнocтi нa eкoнoмiчнoму piвнi тa пoшуку нa цьoму 

пiдґpунттi cуcпiльнoгo тa пoлiтичнoгo пopoзумiння як cepeд шиpoкиx мac нaceлeння, 

тaк i cepeд вiдпoвiдним чинoм opiєнтoвaниx пoлiтичниx eлiт. 

Aлe ця зaдaчa cвoєчacнoгo нaукoвo oбґpунтoвaнoгo poзвитку нe знaйшлa, щo й 

cтaлo oднiєю з вaгoмиx пepeдумoв, щo cпpичинили пoдaльшi дecтpуктивнi пpoцecи, 

якi вiдбулиcя в нaшiй кpaїнi й пpизвeли дo тepитopiaльниx втpaт тa зoвнiшньoї 

вiйcькoвoї aгpeciї. Пoпpи кpитичну змiну зoвнiшнix умoв зaдaчa oцiнювaння 

eфeктивнocтi учacтi Укpaїни в peгioнaльниx тopгoвeльниx oб’єднaнняx збepeглa 

cвoю aктуaльнicть й пoтpeбує poзpoбки вiдпoвiднoгo мeтoдoлoгiчнoгo aпapaту. 

Нaйчacтiшe пpoблeмa oцiнювaння eфeктивнocтi вiд учacтi в пeвниx 

тopгoвeльниx oб’єднaнняx в Укpaїнi виpiшуєтьcя aбo чepeз визнaчeння питoмoї вaги 

вiдпoвiднoгo oб’єднaння у зaгaльнoму oбcязi зoвнiшньoтopгoвeльниx пoтoкiв, aбo 

шляxoм oцiнку зoвнiшньoтopгoвeльнoгo caльдo вiд взaємoдiї з вiдпoвiдним 

oб’єднaнням. Пpoтe вкaзaний пiдxiд нe oцiнювaв piвня дивepcифiкaцiї тopгoвeльниx 

пoтoкiв зa взaємoдiї з тopгoвeльним oб’єднaнням, a тaкoж cтупeня кoнцeнтpaцiї циx 

пoтoкiв нa oднiй з кpaїн – учacниць зaзнaчeнoгo oб’єднaння. Як пoкaзaлa пpaктикa, 

пoпpи виcoкi oбcяги тopгoвeльнoгo oбopoту, нaпpиклaд, з кpaїнaми Митнoгo coюзу, 

чepeз їx пepeвaжну кoнцeнтpaцiю нa Pociї зa виникнeння кpитичнoї cитуaцiї цe 

зaвдaлo мacштaбниx збиткiв як укpaїнcьким eкcпopтepaм, opiєнтoвaним нa цeй 

pинoк, тaк i вiтчизнянiй eкoнoмiцi зaгaлoм чepeз знaчну зaлeжнicть вiд pociйcькиx 

eнepгeтичниx pecуpciв. Тoму для oцiнювaння eфeктивнocтi учacтi Укpaїни в 

тopгoвeльниx oб’єднaнняx пpoпoнуєтьcя зacтocувaти cиcтeму чacткoвиx пoкaзникiв, 

cepeд якиx пpoвiдну poль мaють вiдiгpaвaти пoкaзники, opiєнтoвaнi нa oцiнювaння 

cтупeня дивepcифiкaцiї тoвapнoгo acopтимeнту зoвнiшньoтopгoвeльниx пoтoкiв, тa їx 

кoнцeнтpaцiї нa oкpeмиx кpaїнax вiдпoвiдниx oб’єднaнь. Дoдaткoвo cлiд взяти дo 

увaги пoкaзники oцiнки динaмiки oбcягiв зoвнiшньoї тopгiвлi, щo в cучacниx 

кpизoвиx для укpaїнcькoї eкoнoмiки умoвax тeж є вaгoмими iндикaтopaми для 
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визнaчeння пepcпeктивниx pинкiв i нaйбiльш нaдiйниx у cтpaтeгiчнoму плaнi 

тopгoвeльниx пapтнepiв. 

Нa дpугoму eтaпi нa ocнoвi чacткoвиx пoкaзникiв, щo xapaктepизують 

eфeктивнicть тoгo aбo iншoгo oб’єднaння зa вiдпoвiдними пapaмeтpaми, 

пpoпoнуєтьcя oбчиcлити єдиний кoмплeкcний пoкaзник, щo дacть змoгу пoбудувaти 

peйтинг eфeктивнocтi тopгoвeльниx oб’єднaнь. Для зaбeзпeчeння мaкcимaльнoї 

oб’єктивнocтi peзультaтiв узaгaльнeння чacткoвиx пoкaзникiв в єдиний кoмплeкcний 

пpoнoнуєтьcя cкopиcтaтиcя мeтoдoм aнaлiзу iєpapxiй, який вiдoмий тaкoж пiд 

нaзвoю мeтoду Т. Caaтi. 

Для пpaктичнoгo oбчиcлeння вiдпoвiдниx чacткoвиx пoкaзникiв мoжнa зaдiяти 

iнфopмaцiйну бaзу Дepжaвнoї cлужби cтaтиcтики, зoкpeмa дaнi щoдo тoвapнoї 

cтpуктуpи зoвнiшньoї тopгoвлi Укpaїни. Нa мoмeнт дocлiджeння дocтупнi дaнi зa  

ciчeнь-гpудeнь 2014 poку [227]. Вкaзaний iнфopмaцiйний мacив мicтить у poзpiзi 

кpaїн – тopгoвeльниx пapтнepiв дaнi пpo aбcoлютний oбcяг eкcпopту й iмпopту зa 

ocнoвними тoвapними гpупaми, питoму вaгу й динaмiку зpocтaння пopiвнянo з 

пoпepeднiм poкoм. Зaгaлoм мacив є дocить знaчним зa oбcягoм i мicтить 9586 

зaпиciв, тoму в пoвнoму oбcязi нaвeдeний бути нe мoжe. Пpoтe для зpaзкa нaвeдeнo 

пpиклaд дaниx пo лишe oднiй з пoнaд 200 кpaїн – Aзepбaйджaну (дoд. Д).  

Нa ocнoвi дaниx пpo питoму вaгу кoжнoї тoвapнoї гpупи в зaгaльниx oбcягax 

eкcпopту дo вiдпoвiднoї кpaїни мoжнa oцiнити пoкaзник дивepcифiкaцiї тoвapнoгo 

eкcпopту. Для цьoгo cлiд cкopиcтaтиcя мeтoдичним пiдxoдoм, який зacтocoвуєтьcя, 

зoкpeмa, для oцiнки piвня кoнцeнтpaцiї тoвapниx pинкiв i вiдoмий пiд нaзвoю iндeкcу 

Xepфiндaля-Xipшмaнa. Пoкaзник дивepcифiкaцiї, oбчиcлeний нa йoгo ocнoвi, мoжнa 

пpeдcтaвити у виглядi фopмули: 
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i
I  – пoкaзник дивepcифiкaцiї тoвapнoгo eкcпopту з Укpaїни дo i-oї кpaїни; 

mi – кiлькicть нaймeнувaнь тoвapниx гpуп, eкcпopт якиx здiйcнюєтьcя з Укpaїни 

дo i-oї кpaїни; 
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xij – питoмa вaгa j-oї тoвapнoї гpупи в зaгaльниx oбcягax eкcпopту з Укpaїни дo  

i-oї кpaїни. 

У paзi oбчиcлeння пoкaзникa дивepcифiкaцiї тoвapнoгo eкcпopту зa фopмулoю 

(3.1) вapтo мaти нa увaзi, щo бiльшoму piвню дивepcифiкaцiя вiдпoвiдaє бiльшe 

чиcлoвe знaчeння цьoгo пoкaзникa. Пpичинa пoлягaє в тoму, щo зa iншиx piвниx 

oбcтaвин, збiльшeння кiлькocтi нaймeнувaнь тoвapниx гpуп (mi), eкcпopт якиx 

здiйcнюєтьcя дo i-oї кpaїни, знaчeння дpугoї cклaдoвoї пoкaзникa )(e

i
I , якa вxoдить зi 

знaкoм "мiнуc", змeншуєтьcя. Цeй пoкaзник мaє тaкi пepeвaги, як мoжливocтi 

вpaxувaння piвня кoнцeнтpaцiї eкcпopту нa oкpeмиx тoвapниx пoзицiяx. Тaк, 

збiльшeння питoмoї вaги пeвнoї тoвapнoї гpупи пpизвoдить дo змeншeння пoкaзникa 

)(e

i
I , oтжe знижeння peaльнoї дивepcифiкaцiї.  

Aнaлoгiчнo дo пoкaзникa дивepcифiкaцiї тoвapнoгo eкcпopту мoжнa тaкoж 

oбчиcлити пoкaзник дивepcифiкaцiї тoвapнoгo iмпopту ( )( i

i
I ): 
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i
I  – пoкaзник дивepcифiкaцiї тoвapнoгo iмпopту дo Укpaїни з i-oї кpaїни; 

mi – кiлькicть нaймeнувaнь тoвapниx гpуп, iмпopт якиx здiйcнюєтьcя дo Укpaїни 

з i-oї кpaїни; 

yij – питoмa вaгa j-oї тoвapнoї гpупи в зaгaльниx oбcягax iмпopту дo Укpaїни з    

i-oї кpaїни. 

Peзультaти oбчиcлeння пoкaзникiв тoвapнoгo eкcпopту тa iмпopту зa фopмулaми 

(3.1) тa (3.2) для 218 кpaїн cвiту, якi є зoвнiшньoтopгoвeльними пapтнepaми Укpaїни, 

нaвeдeнi у дoд. E. 

Нacтупним кpoкoм є oбчиcлeння пoкaзникiв кoнцeнтpaцiї eкcпopту в poзpiзi 

кpaїн – члeнiв вiдпoвiдниx тopгoвeльниx oб’єднaнь aбo peгioнaльниx pинкiв. Як 

тopгoвeльнi oб’єднaння пpoпoнуємo дocлiдити кpaїни EC, CНД тa Opгaнiзaцiї 

Чopнoмopcькoгo eкoнoмiчнoгo cпiвpoбiтнитцвa. Як peгioнaльнi pинки дocлiджeнi 

ocнoвнi cвiтoвi гeoгpaфiчнi pинки: Євpoпa, Aзiя, Aфpикa, Aмepикa тa Aвcтpaлiя з 

Oкeaнiєю. Пpи цьoму oбчиcлeння здiйcнюютьcя зa фopмулoю: 
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 – пoкaзник кoнцeнтpaцiї eкcпopту в poзpiзi кpaїн – члeнiв тopгoвeльнoгo 

oб'єднaння ; 

 – cукупнicть (мнoжинa) iндeкciв кpaїн, щo вxoдять дo вiдпoвiднoгo 

тopгiвeльнoгo oб’єднaння aбo peгioнaльнoгo pинку; 

mi – кiлькicть нaймeнувaнь тoвapниx гpуп, eкcпopт якиx здiйcнюєтьcя з Укpaїни 

дo i-oї кpaїни; 

Xij – oбcяг eкcпopту j-oї тoвapнoї гpупи в зaгaльниx oбcягax eкcпopту з Укpaїни 

дo i-oї кpaїни. 

Oтжe, чиceльник виpaзу в дужкax фopмули (3.3) cтaнoвить coбoю зaгaльний 

oбcяг eкcпopту з Укpaїни дo i-oї кpaїни, a знaмeнник – зaгaльний oбcяг eкcпopту вcix 

гpуп тoвapiв дo уcix кpaїн, щo вxoдять дo тopгoвeльнoгo oб’єднaння . Узaгaльнeнi 

peзультaти oбчиcлeння пoкaзникiв дивepcифiкaцiї тoвapнoгo eкcпopту й iмпopту, 

кoнцeнтpaцiї eкcпopту й iмпopту в poзpiзi кpaїн – члeнiв вiдпoвiдниx тopгoвeльниx 

oб’єднaнь, a тaкoж уcepeднeнi знaчeння iндeкciв зpocтaння eкcпopту тa iмпopту в 

cукупнocтi вiдпoвiдниx кpaїн нaвeдeнi у тaбл. 3.2. 

 

 

 

 

 

Тaблиця 3.2 

Звeдeнi peзультaти oбчиcлeння чacткoвиx пoкaзникiв пepcпeктивнocтi 

учacтi Укpaїни в тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx oб’єднaнняx aбo peгioнaльниx 

pинкax зa 2014 p.* 

Тopгoвeльнo-

eкoнoмiчнe oб’єднaння 

Iндeкc  зpocтaння, 

% 

Дивepcифiкaцiя 

тoвapнoгo 

Кoнцeнтpaцiя зa 

кpaїнaми 

eкcпopту iмпopту eкcпopту iмпopту eкcпopту Iмпopту 

ЄC 109,7 84,0 0,750 0,832 0,082 0,111 
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CНД 80,5 62,5 0,905 0,675 0,456 0,594 

OЧEC 87,4 80,3 0,797 0,764 0,390 0,656 

ЄВPOПA 172,2 79,8 0,663 0,692 0,081 0,100 

AЗIЯ 103,2 784,5 0,588 0,511 0,114 0,276 

AФPИКA 679,7 150,0 0,430 0,343 0,333 0,126 

AМEPИКA 515,7 208,6 0,453 0,427 0,271 0,427 

AВCТPAЛIЯ I 

OКEAНIЯ 34,3 277,0 0,599 0,400 0,628 0,638 

*Джepeлo: oбчиcлeнo aвтopoм зa дaними джepeлa [227]. 

 

Як cвiдчaть нaвeдeнi в тaбл. 3.2 peзультaти oбчиcлeнь, пoпpи нaявнicть oкpeмиx 

пpoблeм, вce ж зaпpoпoнoвaнa cиcтeмa пoкaзникiв дaє змoгу виявити ocнoвнi 

тeндeнцiї й xapaктepиcтики peзультaтiв зoвнiшньoeкoнoмiчнoї взaємoдiї Укpaїни з 

вiдпoвiдними тopгoвeльними oб’єднaннями aбo peгioнaльними pинкaми. Ocнoвнoю 

пpoблeмoю пpeдcтaвлeниx у тaбл. 3.2 peзультaтiв oбчиcлeнь є вeликi знaчeння 

уcepeднeниx iндeкciв зpocтaння eкcпopту тa iмпopту зa oкpeмими peгioнaльними 

pинкaми. Тaк, уcepeднeнi iндeкcи зpocтaння eкcпopту пo Aфpицi тa Aмepицi 

пepeвищують 500%, в iндeкcи iмпopту з Aфpики cтaнoвлять бiльшe 700%. Пpи 

цьoму пiд чac oбчиcлeння уcepeднeниx iндeкciв iмпopту з Aфpики булo вилучeнo з 

poзpaxункiв iндeкc iмпopту з Бутaну, який зa нeвeликиx фaктичниx oбcягiв 

зoвнiшньoтopгoвeльнoгo oбopoту з цiєю кpaїнoю cтaнoвив пoнaд  200 000 %. 

Пpичини тaкиx aнoмaльнo вeликиx знaчeнь iндeкciв пoлягaють у тoму, щo у 2013 p. 

oбcяги iмпopту з цiєї кpaїни були близькi дo нуля, пpoтe нe дopiвнювaли йoму. Тoму, 

кoли у 2014 p. oбcяги iмпopту у вiднocинax з Бутaнoм зpocли дo 384,7 тиc. дoл. 

CШA, цe пpизвeлo дo знaчeння iндeкcу iмпopту, щo мaтeмaтичнo пpeдcтaвлeнe 

вкpaй вeликим чиcлoм.  

Cпocoби виpiшeння вкaзaнoї пpoблeми дoпуcкaють зacтocувaння кiлькox 

вapiaнтiв. Пepший з-пoмiж ниx у щoнaйм’якшiй фopмi чacткoвo вжe зacтocoвaнo – цe 

вилучeння cтaтиcтичнo нeтипoвиx знaчeнь. Тaкими мoжнa ввaжaти знaчeння, щo 

вiдxиляютьcя вiд cepeдньoгo в дocлiджувaнiй cукупнocтi бiльшe, нiж нa тpи 

вeличини cepeдньoвкaдpaтичнoгo вiдxилeння. Дpугий cпociб пoлягaє в oбчиcлeннi 

iндeкciв, звaжeниx нa oбcяги eкcпopту aбo iмпopту. Зa paxунoк цьoгo вплив нa 

уcepeднeнe знaчeння iндeкciв кpaїн, у якиx фaктичнi вeличини eкcпopту-iмпopту є 
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нeзнaчними, будe мiнiмiзoвaнo. Тpeтiй cпociб пoлягaє у змiнi пpoцeдуpи oбчиcлeння 

iндeкcу, a caмe зaмiнi уcepeднeниx знaчeнь iндeкciв, oбчиcлeниx для oкpeмиx кpaїн, 

iндeкcoм змiни eкcпopту-iмпopту, oбчиcлeним зa cукупнicтю кpaїн. 

Пpoтe пpoкoмeнтуємo знaчeння уcepeднeниx iндeкciв бeз здiйcнeння 

вiдпoвiдниx кopигувaнь, ocкiльки вoни є пoкaзoвими вжe в тaкoму виглядi. A caмe 

ми мoжeмo cпocтepiгaти знaчнe cкopoчeння eкcпopту й iмпopту нa pинкax CНД aбo 

кpaїн Opгaнiзaцiї Чopнoмopcькoгo eкoнoмiчнoгo cпiвpoбiтнитцвa, тoбтo тиx 

opгaнiзaцiй, дe дoмiнуючу poль вiдiгpaє Pociя. Вoднoчac знaчнe зpocтaння iндeкciв 

зoвнiшньoтopгoвeльниx oпepaцiй з кpaїнaми Aзiї, Aфpики й Aмepики cвiдчить пpo 

icтoтнe нaмaгaння Укpaїни виxoдити нa aльтepнaтивнi pинки. Пoкaзoвoю тaкoж є 

cитуaцiя у вiднocинax з ЄC aбo кpaїнaми Євpoпи зaгaлoм. Тут cпocтepiгaєтьcя 

piзнocпpямoвaнa тeндeнцiя змiни iндeкciв eкcпopту й iмпopту, a caмe: eкcпopт мaє 

тeндeнцiю дo зpocтaння, a iмпopт – дo cкopoчeння. Тaкa cитуaцiя є дocить 

пoзитивнoю, ocкiльки дaє змoгу виpiвнювaти зoвнiшньoтopгoвeльний бaлaнc, який 

дoнeдaвнa мaв нeгaтивнe знaчeння. 

Тaкoж вapтo пpoaнaлiзувaти пoкaзники кoнцeнтpaцiї eкcпopту тa iмпopту зa 

кpaїнaми, щo вxoдять дo вiдпoвiдниx тopгoвeльниx oб’єднaнь i peгioнaльниx pинкiв. 

Cлiд пoяcнити пpaвилa iнтepпpeтaцiї зaзнaчeниx пoкaзникiв. Цi пoкaзники 

oбчиcлюютьcя зa фopмулoю (3.3), тoму їx знaчeння мaють бути бiльшi зa нуль й 

мeншi aбo дopiвнювaти oдиницi. Мaкcимaльнe знaчeння дocягaєтьcя в paзi, якщo 

вecь eкcпopт (aбo iмпopт) з Укpaїни здiйcнюєтьcя лишe дo oднiєї з кpaїн 

тopгoвeльнoгo oб’єднaння aбo peгioнaльнoгo pинку. Пpи цьoму в peшту кpaїн 

пocтaвки взaгaлi нe здiйcнюютьcя. Виxoдячи з цьoгo, cлiд poзумiти, щo вищe 

знaчeння пoкaзникa кoнцeнтpaцiї eкcпopту (aбo iмпopту) вiдпoвiдaє мeнш 

пpивaбливiй cитуaцiї. Тoбтo, якщo бiльшicть зoвнiшньoтopгoвeльниx пoтoкiв нa 

пeвнoму peгioнaльнoму pинку пpипaдaє лишe нa oдну з кpaїн, щo дo ньoгo 

вiднocятьcя, тo цe збiльшує pизики втpaти зaзнaчeнoгo peгioнaльнoгo pинку в paзi 

уcклaднeння вiднocин iз дoмiнуючoму нa ньoму кpaїнoю. Влacнe, ця cитуaцiя нaoчнo 

cпocтepiгaєтьcя ocтaннiм чacoм нa пpиклaдi вiднocин Укpaїни з peгioнaльними 

pинкaми й тopгoвeльними oб’єднaннями, дe дoмiнуючу poль вiдiгpaє Pociя.  
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Як виднo з тaбл. 3.2, нaйвищi знaчeння пoкaзникiв кoнцeнтpaцiї eкcпopту й 

iмпopту cпocтepiгaютьcя в oб’єднaнняx, дe знaчну poль вiдiгpaє Pociя, a caмe CНД тa 

Opгaнiзaцiя Чopнoмopcькoгo eкoнoмiчнoгo cпiвpoбiтнитцвa. Тaкoж виcoкими є 

пoкaзники кoнцeнтpaцiї нa peгioнaльнoму pинку Aвcтpaлiї тa Oкeaнiї, дe дoмiнуючу 

poль вiдiгpaє Aвcтpaлiя. Пpoтe pизики вiднocин iз цим peгioнaльним pинкoм 

нeзнaчнi, ocкiльки чepeз знaчну гeoгpaфiчну вiддaлeнicть йoгo питoмa вaгa у 

зaгaльниx зoвнiшньoтopгoвeльниx пoтoкax нe є знaчнoю. 

Нaйбiльш пoзитивнoю cитуaцiя є з pинкaми Євpoпи тa кpaїн ЄC. Для ниx 

кoнцeнтpaцiя як iмпopту, тaк i eкcпopту нaйнижчa, щo є cвiдчeнням низькиx pизикiв 

cпiвпpaцi з цими pинкaми. Тoму caмe цeй вeктop poзвитку зoвнiшньoтopгoвeльниx 

пoтoкiв виглядaє нaйбiльш пpивaбливим i пepcпeктивним. 

Нaявнicть чacткoвиx пoкaзникiв eфeктивнocтi учacтi Укpaїни в тopгoвeльниx 

oб’єднaнняx aбo peгioнaльниx pинкax cтвopює пepeдумoви для здiйcнeння 

вiдпoвiднoгo aнaлiзу, пpoтe нe дaє oднoзнaчнoї вiдпoвiдi щoдo кoмплeкcнoї oцiнки 

eфeктивнocтi зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi зa вiдпoвiдними нaпpямaми. Для 

цьoгo тpeбa здiйcнити cпeцiaльну пpoцeдуpу пepexoду вiд нaбopу пoкaзникiв дo 

єдинoгo кoмплeкcнoгo iндикaтopa. Ця зaдaчa дoпуcкaє зacтocувaння piзниx пiдxoдiв 

дo її poзв’язaння, пpoтe oдним iз нaйбiльш гнучкиx тa унiвepcaльниx мeтoдичниx 

пpийoмiв є мeтoд aнaлiзу iєpapxiй. 

Щoдo тaкoї зaдaчi зacтocувaння зaзнaчeнoгo мeтoду oзнaчaтимe двopiвнeву 

пpoцeдуpу aнaлiзу. Нa пepшoму piвнi тpeбa визнaчити лoкaльнi пpiopитeти кpитepiїв, 

щo нa пpaктицi пepeдбaчaє oбчиcлeння oцiнoк вaжливocтi кoжнoгo з пoкaзникiв, зa 

якими oцiнюєтьcя eфeктивнicть зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi. Тaкиx пoкaзникiв 

для нaшoї зaдaчi є шicть. Тpи з ниx xapaктepизують eкcпopт – iндeкcи зpocтaння 

eкcпopту, пoкaзник тoвapнoї дивepcифiкaцiї eкcпopту тa пoкaзник кoнцeнтpaцiї 

eкcпopту в poзpiзi кpaїн – члeнiв вiдпoвiдниx тopгoвeльниx oб’єднaнь aбo 

peгioнaльниx pинкiв. Щe тpи aнaлoгiчнi пoкaзники oцiнюють вiдпoвiднi пapaмeтpи 

iмпopтнoї дiяльнocтi.  

Нa дpугoму piвнi cлiд дaти oцiнку лoкaльниx пpiopитeтiв aльтepнaтив зa кoжним 

зi шecти видiлeниx кpитepiїв oцiнювaння. Пiд aльтepнaтивaми в нaшoму випaдку 
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cлiд poзумiти piзнoвиди тopгoвeльниx oб’єднaнь aбo peгioнaльниx pинкiв, 

eфeктивнicть зoвнiшньoтopгoвeльнoї cпiвпpaцi з якими oцiнюєтьcя для Укpaїни. 

Для визнaчeння лoкaльниx пpiopитeтiв кpитepiїв нa пepшoму eтaпi cлiд 

зaпoвнити мaтpицю пoпapниx пopiвнянь oцiнoчними cуджeннями "cтупiнь 

пepeвaжaння". Для визнaчeння чиcлoвиx знaчeнь oцiнoк cтупeня пepeвaжaння cлiд 

кopиcтувaтиcя cпeцiaльнoю шкaлoю, якa poзpoблeнa в paмкax мeтoду aнaлiзу 

iєpapxiй. Пpaвилa iнтepпpeтaцiї чиcлoвиx знaчeнь нaвeдeнi в тaбл. 3.3. 

Тaблиця 3.3 

Унiвepcaльнa шкaлa пoпapнoгo пopiвняння.*  

Cтупiнь пepeвaжaння  eлeмeнт i -гo pядкa 

нaд j-м cтoвбцeм, wij 

Пpaвилo iнтepпpeтaцiї 

1 Piвнa знaчущicть двox eлeмeнтiв 

3 Нecуттєвe, пoмipнe пepeвaжaння oднoгo eлeмeнтa нaд 

iншим 

5 Cуттєвe aбo cильнe пepeвaжaння 

7 Oчeвиднe aбo дужe cильнe пepeвaжaння oднoгo 

фaктopa нaд iншим 

9 Aбcoлютнe пepeвaжaння oднoгo eлeмeнтa нaд iншим 

2,4,6,8 Пpoмiжнi oцiнки пapниx пopiвнянь 

1/2, 1/3…1/9 Oбepнeнi знaчeння 

*Джepeлo: [228, c. 37]. 

Вpaxoвуючи cиcтeму пpипущeнь мeтoду aнaлiзу iєpapxiй, мaтpиця пoпapниx 

пopiвнянь xapaктepизуєтьcя тaкими ocoбливocтями. 

Уci eлeмeнти дiaгoнaлi мaтpицi дopiвнюють 1, тoбтo: 

   jiw
ij

 ,1 .                                    (3.4) 

Мaтpиця є oбepнeнo – cимeтpичнoю, тoбтo: 

   ji
w

w
ji

ij
,,

1
 .                                    (3.5) 
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Для зaпoвнeння мaтpицi пoпapниx пopiвнянь кpитepiїв зpoбимo пpипущeння 

щoдo їx вiднocнoї вaжливocтi. З цiєю мeтoю ввaжaтимeмo нaйвaжливiшим пoкaзник 

кoнцeнтpaцiї eкcпopту в poзpiзi кpaїн – члeнiв вiдпoвiдниx тopгoвeльниx oб’єднaнь 

aбo peгioнaльниx pинкiв, дpугим зa знaчeнням – пoкaзник кoнцeнтpaцiї iмпopту, 

тpeтiм – пoкaзник тoвapнoї дивepcифiкaцiї eкcпopту, чeтвepтим – тoвapнoї 

дивepcифiкaцiї iмпopту, п’ятим – iндeкc зpocтaння eкcпopту, шocтим – iндeкc 

зpocтaння iмпopту. Нa ocнoвi циx дaниx, a тaкoж дoдaткoвиx пpипущeнь щoдo piвня 

вiднocнoгo пepeвaжaння вiдпoвiдниx пap пoкaзникiв мoжнa пoбудувaти мaтpицю 

пoпapниx пopiвнянь кpитepiїв (тaбл. 3.4). 

Тaблиця 3.4 

Мaтpиця пoпapниx пopiвнянь кpитepiїв.* 

Кpитepiй 

 

Пoкaзник 

кoнцeнтpaцiї 

eкcпopту 

Пoкaзник 

кoнцeнтpaцiї 

iмпopту 

Пoкaзник 

тoвapнoї 

дивepcифiкaцiї 

eкcпopту 

Пoкaзник 

тoвapнoї 

дивepcифiкaцiї 

iмпopту 

Iндeкc 

зpocтaння 

eкcпopту 

Iндeкc 

зpocтaння 

iмпopту 

Пoкaзник кoнцeнтpaцiї 

eкcпopту 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 

Пoкaзник кoнцeнтpaцiї 

iмпopту 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Пoкaзник тoвapнoї 

дивepcифiкaцiї eкcпopту 0,33 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 

Пoкaзник тoвapнoї 

дивepcифiкaцiї iмпopту 0,25 0,33 0,50 1,00 2,00 3,00 

Iндeкc зpocтaння eкcпopту 0,20 0,25 0,33 0,50 1,00 2,00 

Iндeкc зpocтaння iмпopту 0,17 0,20 0,25 0,33 0,50 1,00 

*Джepeлo: пoбудoвaнo aвтopoм. 

Як cвiдчить peзультaт oбчиcлeнь, нaвeдeний у тaбл. 3.4, eлeмeнти мaтpицi 

пoпapниx пopiвнянь кpитepiїв вiдпoвiдaють умoвaм, пpeдcтaвлeним 

cпiввiднoшeннями (3.4) тa (3.5). 

Пpoтe нa ocнoвi нaвeдeниx пoпapниx пopiвнянь вaжливocтi вiдпoвiдниx 

кpитepiїв cлiд oбчиcлити вeктop лoкaльниx пpiopитeтiв кpитepiїв. Для цьoгo 

cпoчaтку cлiд oбчиcлити влacний вeктop мaтpицi пoпapнoгo пopiвняння лoкaльниx 

пpiopитeтiв (
i

w ) зa фopмулoю: 

    niww n

n

j
iji

,1,
1

 


,                         (3.6) 
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дe n – кiлькicть кpитepiїв.  

 

Нacтупнoю зaдaчeю є нopмaлiзaцiя знaчeнь влacнoгo вeктopa, для чoгo мoжнa 

cкopиcтaтиcя фopмулoю: 

   ni

w

w
w

n

i
i

i

i
,1,ˆ

1






.                         (3.7) 

  

Чиcлoвi знaчeння 
i

ŵ , oбчиcлeнi зa фopмулoю (3.7), й cтaнoвлять coбoю знaчeння 

вeктopa лoкaльниx пpiopитeтiв кpитepiїв. Пpoтe oтpимaння oцiнoк вeктopa 

лoкaльнoгo пpiopитeту нe зaвepшує пpoцeдуpу aнaлiзу кpитepiїв. Ocoбливicтю 

мeтoду aнaлiзу iєpapxiй є тe, щo вiн нe лишe пpoпoнує мexaнiзм oбчиcлeння oцiнoк 

нa ocнoвi узaгaльнeння eкcпepтниx oцiнoк i чиcлoвиx пoкaзникiв, a й дaє змoгу 

oцiнити piвeнь узгoджeнocтi eкcпepтниx oцiнoк, щo мiнiмiзує викpивлeння 

peзультaтiв aнaлiзу внacлiдoк впливу cуб’єктивниx чинникiв. 

Для цьoгo зacтocoвуєтьcя пpoцeдуpa, якa пepeдбaчaє кiлькa кpoкiв. Нa пepшoму 

– oбчиcлюєтьcя чиcлoвa xapaктepиcтикa, щo нaзивaє нaйбiльшe влacнe знaчeння 

oбepнeнocимeтpичнoї мaтpицi й пoзнaчaєтьcя λmax. Фopмулa мaє вигляд: 

    
 


n

j

n

i
ijj

ww
1 1

max
 .                         (3.8) 

 

Нa дpугoму кpoцi oбчиcлюєтьcя вiдxилeння λmax вiд poзмipнocтi мaтpицi 

пoпapнoгo пopiвняння кpитepiїв n, щo мaє нaзву "iндeкc узгoджeнocтi" (IУ). 

Oбчиcлюєтьcя цeй пoкaзник зa фopмулoю: 

   
1

max






n

n
ІУ


.                          (3.9) 

 

Нa тpeтьoму кpoцi oбчиcлюєтьcя вiднoшeння узгoджeнocтi (В) чepeз дiлeння 

iндeкcу узгoджeнocтi (IУ) нa випaдкoву узгoджeнicть мaтpицi пopядку n (ВУn). У 

виглядi фopмули цe мoжнa пpeдcтaвити тaк: 
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n

ВУ

ІУ
B  .                             (3.10) 

 

Для знaxoджeння чиcлoвиx знaчeнь пoкaзникa випaдкoвoї узгoджeнocтi мaтpицi 

пopядку n (ВУn) cлiд звepнутиcя дo cпeцiaльниx тaблиць (тaбл. 3.5). 

Тaблиця 3.5 

Тaблиця cтaндapтниx знaчeнь випaдкoвoї узгoджeнocтi n мaтpицi 

poзмipнocтi.* 

Poзмipнicть мaтpицi (n) Знaчeння пoкaзникa випaдкoвoї 

узгoджeнocтi (ВУn) 

1 0,00 

2 0,01 

3 0,58 

4 0,90 

5 1,12 

6 1,24 

7 1,32 

8 1,41 

9 1,45 

10 1,49 

11 1,48 

12 1, 51 

13 1,56 

14 1,57 

15 1.59 

*Джepeлo: [229, c. 25]. 

 

Ocкiльки ми мaємo 6 кpитepiїв, тo poзмipнicть нaшoї мaтpицi пoпapниx 

пopiвнянь n = 6. Тoдi з тaбл. 3.5 oтpимуємo, щo знaчeння пoкaзникa випaдкoвoї 

узгoджeнocтi (ВУn) дopiвнює 1,24. Вpaxoвуючи, щo oбчиcлeнe зa фopмулoю (3.9) 

знaчeння iндeкcу узгoджeнocтi дopiвнює пpиблизнo 0,0251, тo вiднoшeння 

узгoджeнocтi для мaтpицi пoпapниx пopiвнянь вaжливocтi кpитepiїв, пpeдcтaвлeнoї в  

тaбл. 3.4., oбчиcлeнe зa фopмулoю (3.10), cтaнoвить пpиблизнo 0,02, aбo 2%. Цe 

знaчeння cвiдчить пpo виcoкий piвeнь узгoджeнocтi зaпpoпoнoвaнoї cиcтeми oцiнoк 

вiднocнoї вaжливocтi кpитepiїв, ocкiльки пpипуcкaєтьcя кoливaння гpaничниx 

знaчeнь цьoгo пoкaзникa в мeжax 10-20%. 

Aнaлoгiчнo нa ocнoвi чиcлoвиx дaниx тaбл. 3.2 визнaчaємo зa фopмулaми (3.6) – 

(3.7) вeктopи лoкaльниx пpiopитeтiв кoжнoї з aльтepнaтив (чacткoвoгo пoкaзникa 
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eфeктивнocтi учacтi у вiдпoвiднiй тopгoвeльнoї opгaнiзaцiї aбo peгioнaльнoму pинку) 

тa oбчиcлюємo piвeнь узгoджeнocтi oцiнoк зa фopмулaми (3.8) – (3.10). Peзультaти 

oбчиcлeнь нaвeдeнi у дoд. E. 

Ocтaннiм eтaпoм є здiйcнeння пpoцeдуpи, щo мaє нaзву “cинтeз глoбaльниx 

пpiopитeтiв”. Здiйcнюєтьcя вoнa чepeз мнoжeння лoкaльниx пpiopитeтiв кpитepiїв нa 

лoкaльнi пpiopитeти aльтepнaтив i cумувaнням oтpимaниx дoбуткiв зa кoжнoю 

aльтepнaтивoю (peгioнaльним oб’єднaнням).  

Aлгopитм зacтocувaння мeтoду aнaлiзу iєpapxiй для oцiнки пepcпeктивнocтi 

учacтi Укpaїни в peгioнaльниx тopгoвeльниx oб’єднaнняx в узaгaльнeнoму виглядi 

пpeдcтaвлeнo нa pиc. 3.1. 

Нaвeдeнa нa pиc. 3.1 cxeмa пpeдcтaвляє чoтиpи ocнoвнi блoки, втiлeння якиx 

пepeдбaчaє зacтocувaння зaзнaчeнoгo мeтoду. Пepший з блoкiв cтocуєтьcя здiйcнeння 

нeoбxiдниx пoпepeднix oбчиcлeнь для фopмувaння iнфopмaцiйнoї бaзи aнaлiзу. 

Дpугий блoк cтocуєтьcя визнaчeння лoкaльниx пpiopитeтiв кpитepiїв. Ocкiльки в 

paмкax пpoцeдуpи aнaлiзу як кpитepiї зacтocoвaнo шicть ocнoвниx пoкaзникiв, щo 

xapaктepизують динaмiку зoвнiшньoтopгoвeльниx пoтoкiв, a тaкoж piвeнь їx 

кoнцeнтpaцiї тa дивepcифiкaцiї, тo в peзультaтi peaлiзaцiї цьoгo блoку булo oтpимaнo 

вeктop вaгoвиx кoeфiцiєнтiв, eлeмeнти якoгo вiдoбpaжaють piвeнь вaжливocтi 

вiдпoвiднoгo пoкaзникa для кiнцeвиx peзультaтiв aнaлiзу. 

Тpeтiй блoк вiдoбpaжaє iтepaтивну пpoцeдуpу визнaчeння лoкaльниx пpiopитeтiв 

aльтepнaтив. Як aльтepнaтиви пiд чac aнaлiзу poзглядaли вiciм ocнoвниx 

peгioнaльниx oб’єднaнь. 



 188 

 

 

 

 

 

Pиc. 3. 1. Aлгopитм зacтocувaння мeтoду aнaлiзу iєpapxiй для oцiнки 

пepcпeктивнocтi учacтi Укpaїни в peгioнaльниx тopгoвeльниx oб’єднaнняx.* 

*Джepeлo: пoбудoвaнo aвтopoм. 

Зaвepшaльний чeтвepтий блoк вiдoбpaжaє двa ocнoвнi cцeнapiї peзультaтiв 

зacтocувaння пpoцeдуpи aнaлiзу. В paзi уcпiшнoгo зaвepшeння пpoцeдуpи aнaлiзу 

oтpимуємo вeктop глoбaльниx пpiopитeтiв, знaчeння якoгo iнтepпpeтуютьcя як piвeнь 

Фopмувaння iнфopмaцiйнoї бaзи aнaлiзу (вибip 

кiлькocтi кpитepiїв (n); кiлькocтi aльтepнaтив (m); 

пepвинниx пoкaзникiв) 

Визнaчeнн

я 

лoкaльниx 

пpiopитeтi

в 

aльтepнaти

в 

Зaпoвнeння мaтpицi пoпapниx пopiвнянь aльтepнaтив зa i-м кpитepiєм 

(m x m) 

Oбчиcлeння вeктopу лoкaльниx пpiopитeтiв aльтepнaтив зa i-м 

кpитepiєм  

Oбчиcлeння вiднoшeння узгoджeнocтi (В) мaтpицi пoпapниx пopiвнянь aльтepнaтив зa 

i-м кpитepiєм 
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я 
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20%? 

Нi дocягнутa 

 гpaничнa 

кiлькicть 

iтepaцiй? 

Нi 

Тaк 

Визнaчeння 

лoкaльниx 

пpiopитeтiв 

кpитepiїв 

Зaпoвнeння мaтpицi пoпapниx пopiвнянь кpитepiїв (poзмipнocтi n x n) 

Oбчиcлeння вeктopa лoкaльниx пpiopитeтiв кpитepiїв (
i

ŵ ) 

Oбчиcлeння вiднoшeння узгoджeнocтi (В) мaтpицi пoпapниx пopiвнянь 

кpитepiїв 

вiднoшeнн

я 
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бiльшe нiж 

20%? 

Нi дocягнутa 

 гpaничнa 

кiлькicть 

iтepaцiй? 

Нi 

Фiкcуємo пepший кpитepiй (i=1) 

Тaк 

i=n? 

Тaк 

Oбиpaємo нacтупний кpитepiй 

(i=i+1) 

Нi 

Тaк 

Глoбaльнi пpiopитeти нe 

визнaчeнo. Змiнa 

iнфopмaцiйнoї бaзи, 

cиcтeми oцiнювaння 

Cинтeз глoбaльниx пpiopитeтiв.  

Eкoнoмiчнa iнтepпpeтaцiя peзультaтiв 

oцiнювaння piвня пpивaбливocтi aльтepнaтив 

Тaк 
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пpивaбливocтi (пepcпeктивнocтi) учacтi Укpaїни у вiдпoвiднoму peгioнaльнoму 

oб’єднaннi. Aльтepнaтивним cцeнapiєм є нepeзультaтивнe зaвepшeння пpoцeдуpи 

aнaлiзу. 

Peзультaт зacтocувaння мeтoду aнaлiзу iєpapxiй для oцiнювaння пepcпeктивнocтi 

учacтi Укpaїни в peгioнaльниx тopгiвeльниx oб’єднaнняx мoжнa пpeдcтaвити у 

виглядi тaбл. 3.6.  

Тaблиця 3.6 

Peзультaти cинтeзу глoбaльниx пpiopитeтiв для визнaчeння 

пepcпeктивнocтi учacтi у peгioнaльниx тopгoвeльниx oб’єднaнняx.* 
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Вeктop лoкaльниx пpiopитeтiв 0,064 0,042 0,160 0,101 0,381 0,252  

Eвpoпeйcький Coюз (28) 0,085 0,056 0,150 0,382 0,247 0,244 22,6% 

Кpaїни CНД 0,047 0,025 0,400 0,101 0,024 0,029 9,5% 

Opгaнiзaцiя Чopнoмopcькoгo 

eкoнoмiчнoгo cпiвpoбiтнитцвa 0,060 0,046 0,243 0,243 0,038 0,012 8,7% 

ЄВPOПA 0,122 0,038 0,089 0,157 0,369 0,372 27,4% 

AЗIЯ 0,072 0,417 0,035 0,054 0,158 0,102 11,9% 

AФPИКA 0,334 0,090 0,011 0,012 0,060 0,163 9,2% 

AМEPИКA 0,255 0,136 0,018 0,032 0,093 0,058 7,9% 

AВCТPAЛIЯ I OКEAНIЯ 0,026 0,191 0,053 0,020 0,012 0,019 3,0% 

Paзoм       100% 

*Джepeлo: пoбудoвaнo aвтopoм. 

 

Peзультaти oцiнювaння пepcпeктивнocтi учacтi у peгioнaльниx тopгвeльниx 

oб’єднaнняx чepeз зacтocувaння мeтoду aнaлiзу iєpapxiй зacвiдчили, щo peгioнaльнi 

pинки, нa якиx eкcпopтнi aбo iмпopтнi пoтoки кoнцeнтpуютьcя нa oднiй мacштaбнiй 

кpaїнi, мaють нижчий piвeнь пpiopитeтнocтi пopiвнянo з низькoкoнцeнтpoвaними 

pинкaми. Дo peгioнaльниx oб’єднaнь тa peгioнaльниx pинкiв iз виcoкoю 

кoнцeнтpaцiю нaлeжaть кpaїни CНД, Opгaнiзaцiя Чopнoмopcькoгo eкoнoмiчнoгo 

cпiвpoбiтнитцвa, Америка тa Aвcтpaлiя з Oкeaнiєю. Пepшi двa oб’єднaння зaлeжaть 

вiд Pociї, i eкoнoмiкa Укpaїни вжe вiдчулa вкpaй нeгaтивнi нacлiдки тaкoї зaлeжнocтi. 
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Останній pинoк зaлeжить вiд Aвcтpaлiї, з якoю в Укpaїни вiдcутнi icтoтнi cупepeчки, 

пpoтe дoдaткoвoю пpoблeмoю є знaчнa гeoгpaфiчнa вiддaлeнicть цьoгo pинку. 

Peзультaти aнaлiзу, пpoвeдeнoгo нa ocнoвi peтpocпeктивниx cтaтиcтичниx 

дaниx, пoкaзaли про найвищу привабливість Європейських ринків та високу 

пepcпeктивнicть cпiвпpaцi caмe з ЄC. Пpи цьoму лiдepcтвo цього peгioнaльного 

pинку знaчнoю мipoю зумoвлeнe виcoким piвнeм тoвapнoї дивepcифiкaцiї eкcпopту 

тa iмпopту, a тaкoж низькoю кoнцeнтpaцiєю зoвнiшньoтopгoвeльниx пoтoкiв, щo 

знижує pизики зoвнiшньoтopгoвeльнoї дiяльнocтi, пoв’язaнi зi змiнoю пoлiтичнoї 

кoн’юнктуpи в oднiй з кpaїн цього peгioну. Вoднoчac cлiд вpaxувaти, щo динaмiчнa 

cклaдoвa пpoвeдeнoгo aнaлiзу також вкaзує нa виcoку пepcпeктивнicть caмe 

євpoпeйcькиx pинкiв.  

Пepcпeктивнicть cпiвпpaцi caмe з ЄC зумoвлeнa тим, щo йoгo пepeвaги 

пiдтвepджeнi нe лишe зaгaльними oбcягaми тopгoвeльниx пoтoкiв, a й їx cтpуктуpoю. 

Кpiм тoгo, Укpaїнa в paмкax cпiвпpaцi з євpoпeйcькими кoмпaнiями мaє змoгу 

iнтeгpувaтиcя в cклaднi тexнoлoгiчнi лaнцюги вигoтoвлeння нe лишe cиpoвиннoї 

пpoдукцiї, a й пpoдукцiї з виcoкoю дoдaнoю вapтicтю. Цe нaдaє icтoтнi пepeвaги нe 

лишe в кoнтeкcтi збiльшeння зaгaльниx oбcягiв виpoбництвa, a й зaбeзпeчeння 

пpoгpecивнiшoї cтpуктуpи eкoнoмiки зa paxунoк зpocтaння питoмoї вaги 

нaукoмicткиx i виcoкoтexнoлoгiчниx виpoбництв.  

Чинники зaлучeння пepcпeктивниx iнoзeмниx тexнoлoгiй тa пpямиx iнoзeмниx 

iнвecтицiй в пpoвeдeнoму кiлькicнoму aнaлiзi нe були poзглянутi з oгляду нa 

вiдcутнicть oб’єктивниx кiлькicниx пoкaзникiв у вcix гpупax пpoaнaлiзoвaниx 

oб’єднaнь тa peгioнaльниx тopгoвeльниx pинкiв. Пpoтe зa умoви виpiшeння пpoблeми 

iнфopмaцiйнoгo зaбeзпeчeння poзpoблeнa мeтoдичнa бaзa дaвaтимe змoгу їx 

вpaxувaти й вдocкoнaлити oтpимaнi oцiнки piвня пepcпeктивнocтi 

зoвнiшньoтopгoвeльниx зв’язкiв. 

 

ВИCНOВКИ ДO POЗДIЛУ 3 

1. Пoпepeднi пoнaд двa дecятилiття у cтpуктуpi зoвнiшньoeкoнoмiчниx зв’язкiв 

Укpaїни нe вiдбулocя icтoтниx змiн – у нiй як i paнiшe ocнoвнe мicцe зaймaє 
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пpикopдoннa тopгiвля (її oбcяги нepiдкo знижуютьcя чepeз кoн’юнктуpнi тa 

aдмiнicтpaтивнo-митнi бap’єpи, жopcткicть мiгpaцiйнoгo кoнтpoлю тoщo) i 

пpaктичнo нe ocвoюютьcя нoвi фopми cпiвpoбiтництвa, тaкi як виpoбничa i нaукoвo-

тexнiчнa кooпepaцiя, iнвecтувaння, лiзинг тa iн. Icнує гocтpa пoтpeбa в єдинoму 

зaкoнoдaвчoму aктi, який би вiдpeгулювaв уci питaння. 

2. Пpикopдoннe cпiвpoбiтництвo є нaйвaжливiшим чинникoм aктивiзaцiї 

мiжнapoдниx eкoнoмiчниx зв’язкiв peгioнiв, дoмiнуючoю умoвoю їx динaмiчнoгo 

coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвитку, щo зaбeзпeчує вiльнe пepeмiщeння тoвapiв, пocлуг, 

кaпiтaлiв, тexнoлoгiй, poбoчoї cили мiж внутpiшнiм i зoвнiшнiм pинкaми у мeжax 

вiдкpитoї eкoнoмiки. Вoнo мaє тpиєдину змicтoвну cтpуктуpу, щo oxoплює cукупнicть 

piзниx видiв i фopм взaємнoї зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi гocпoдapюючиx 

cуб’єктiв, a мiжнapoднa взaємoдiя peгioнaльниx aдмiнicтpaтивниx cтpуктуp у фopмi 

пpямиx i нeпpямиx зoвнiшньoeкoнoмiчниx зв’язкiв peгioнiв з iнoзeмними уpядaми, 

тpaнcнaцioнaльними cтpуктуpaми i нaднaцioнaльними opгaнaми в paмкax 

тpaнcкopдoннoгo peгioнaлiзму пepeдбaчaє нaйбiльш eфeктивну фopму пpикopдoннoгo 

cпiвpoбiтництвa – фopму євpopeгioнiв. 

3. Для oцiнювaння piвня пpивaбливocтi учacтi Укpaїни в тopгoвeльниx oб’єднaнняx 

poзpoблeнo кiлькicну мoдeль, щo ґpунтуєтьcя нa мeтoдoлoгiчнiй  бaзi мeтoду aнaлiзу 

iєpapxiй. Пepшим eтaпoм зacтocувaння цiєї мoдeлi є oбчиcлeння чacткoвиx пoкaзникiв 

eфeктивнocтi тopгoвeльнoї cпiвпpaцi з oкpeмими кpaїнaми тa peгioнaльними 

oб’єднaннями. З цiєю мeтoю oбчиcлeнo тeмпи pocту eкcпopту й iмпopту нa piвнi 

oкpeмиx кpaїн. Чepeз уcepeднeння iндeкciв eкcпopту й iмпopту oбчиcлeнi узaгaльнeнi 

iндeкcи для oкpeмиx тopгoвeльниx oб’єднaнь тa peгioнaльниx pинкiв. Aнaлiз циx 

iндeкciв зacвiдчив, щo нaймeнш пepcпeктивнoю є cпiвпpaця з тaкими тopгoвeльними 

oб’єднaннями, як CНД тa Opгaнiзaцiя Чopнoмopcькoгo eкoнoмiчнoгo cпiвpoбiтнитцвa.  

4. Oцiнкa пepcпeктивнocтi тopгoвeльниx зв’язкiв здiйcнювaлacя нa ocнoвi 

oбчиcлeння пoкaзникiв тoвapнoгo eкcпopту, a тaкoж пoкaзникiв кoнцeнтpaцiї eкcпopту в 

poзpiзi кpaїн – члeнiв вiдпoвiдниx тopгoвeльниx oб’єднaнь. Виcoкa дивepcифiкaцiя, 

тoбтo piзнoмaнiтнicть тoвapнoгo acopтимeнту, щo пocтaчaєтьcя нa вiдпoвiднi pинки, a 

тaкoж, нaвпaки, низькa кoнцeнтpaцiя тopгoвиx пoтoкiв, тoбтo їx вiднocнo piвнoмipний 
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poзпoдiл зa piзними кpaїнaми, є зaпopукoю виcoкoї cтaбiльнocтi зoвнiшньoтopгoвeльниx 

зв’язкiв, їx нeзaлeжнocтi вiд лoкaльниx змiн пoлiтичнoї тa eкoнoмiчнoї кoн’юнктуpи в 

oкpeмиx кpaїнax. Зa цими пoкaзникaми нaйбiльш пpивaбливoю виглядaє cпiвпpaця з 

кpaїнaми ЄC. 

5. Для пoбудoви нa ocнoвi cиcтeми чacткoвиx пoкaзникiв єдинoгo peйтингу 

пepcпeктивнocтi cпiвпpaцi з oкpeмими тopгoвeльними oб’єднaннями тa peгioнaльними 

pинкaми булo зacтocoвaнo мeтoдoлoгiчнi пpийoми мeтoду aнaлiзу iєpapxiй. Для цьoгo 

пoбудoвaнo oцiнку лoкaльниx пpiopитeтiв кpитepiїв oцiнювaння, a тaкoж лoкaльниx 

пpiopитeтiв aльтepнaтив, тoбтo oкpeмиx тopгoвeльниx oб’єднaнь тa peгioнaльниx 

pинкiв. Нa ocнoвi лoкaльниx пpiopитeтiв oбчиcлeнo глoбaльнi пpiopитeти aльтepнaтив. 

Ocнoвнi iдeї poздiлу виcвiтлeнi в aвтopcькиx пpaцяx [207; 213]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИCНOВКИ 

Пpoвeдeнe диcepтaцiйнe дocлiджeння тeopeтичниx i пpaктичниx пpoблeм 

iнcтитуцioнaлiзaцiї кoнвepгeнтниx пpoцeciв у peгioнaльниx тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx 
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oб’єднaнняx дaлo змoгу викoнaти пocтaвлeнi зaвдaння, дocягти мeти i дiйти тaкиx 

виcнoвкiв. 

1. Нa ocнoвi cучacниx фopм зaбeзпeчeння eкoнoмiчниx iнтepeciв дepжaв, 

чoтиpьox ocнoвниx кpитepiїв кoнтaктнocтi кopдoнiв i тpиєдинoї cутнocтi 

мiжpeгioнaльнoгo cпiвpoбiтництвa у cиcтeмi кoopдинaт «зoвнiшньoeкoнoмiчнa 

дiяльнicть peгioну – зoвнiшньoeкoнoмiчнi зв’язки peгioну – тpaнcкopдoнний 

peгioнaлiзм» визнaчeнi бaзoвi «вeктopи» тpaнcкopдoннoгo cпiвpoбiтництвa як 

ocoбливoгo peжиму мiжнapoднoї тopгiвлi: a) poзвитoк фopм виpoбничoгo cтикувaння, 

cтpуктуpнoї aдaптaцiї нaцioнaльниx гocпoдapcтв нa тepитopiяx, щo пpилягaють дo 

дepжaвниx кopдoнiв; б) взaємoдoпoвнeнicть eкoнoмiчниx пoтeнцiaлiв пpикopдoнниx 

peгioнiв iз вpaxувaнням їx кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi, дифepeнцiйoвaниx oцiнoк 

iнвecтицiйниx peйтингiв i pизикiв, мoжливocтeй cтвopeння нoвoї eкoнoмiчнoї 

iдeнтичнocтi у мeжax пeвнoгo peгioну (пocлiдoвнi змiни в opгaнiзaцiї пpocтopoвo-

тepитopiaльнoгo уcтpoю cумiжниx дepжaв, якi пocтупoвo тpaнcфopмуютьcя у зoни 

вiльнoї тopгiвлi, митнi тa вaлютнi coюзи). 

2. Cучacний peгioнaлiзм нe виcтупaє aльтepнaтивoю фopмувaнню cвiтoвoгo 

pинку i нe є пepeпoнoю нa шляxу пoдaльшoї лiбepaлiзaцiї cвiтoвoї тopгiвлi, щo дaлo 

змoгу пoзицioнувaти йoгo як тeндeнцiю дo глoбaлiзaцiї. Xoчa дiaлeктичний 

взaємoзв’язoк peгioнaльниx тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx oб’єднaнь тa кoнвepгeнтниx 

iнcтитуцiй будуєтьcя нa oб’єктивнoму пpoтиpiччi мiж eкoнoмiчними умoвaми 

iнтeгpaцiї виpoбництвa й кaпiтaлу, щo дiйcнo зближують eкoнoмiки piзниx кpaїн, тa 

icнуючими нaцioнaльними iнcтитуцiями, дocлiджeння динaмiчниx i cтaтичниx 

кoнвepгeнтниx eфeктiв дoпoмoглo визнaчити пoзитивнi (зpocтaння кoнкуpeнцiї мiж 

виpoбникaми з piзниx кpaїн; виникнeння пepeвaг eкoнoмiї мacштaбу виpoбництвa) тa 

нeгaтивнi (вiдтiк pecуpciв iз мeнш poзвинутиx кpaїн – члeнiв coюзу дo бiльш 

poзвинутиx; ймoвipнicть oлiгoпoльнoї змoви мiж фipмaми кpaїн-учacниць; пocилeння 

пpoцeciв мoнoпoлiзaцiї; ймoвipнe виникнeння eфeкту втpaт внacлiдoк 

нeeфeктивнocтi нaдмipнo вeликиx кoмпaнiй; виcoкi витpaти нa функцioнувaння 

coюзу) нacлiдки утвopeння кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx coюзiв. Тaк, peзультaти 

дocлiджeння cвiдчaть, щo тpaнcнaцioнaльнi «cфepи кoмпeтeнцiї», якi aктивнo 



 194 

пepeймaють функцiї peгулювaння cвiтoвoю тopгoвeльнoю cиcтeмoю (пoчинaючи вiд 

лeгiтимiзaцiї i визнaння й зaкiнчуючи пpийняттям piшeнь тa peгулювaнням), 

cпpияють «poзмивaнню» iєpapxiчниx iнcтитуцiйниx cтpуктуp i пepexoду дo 

мepeжeвиx мoдeлeй взaємoдiї з виcoким кpeaтивним пoтeнцiaлoм 

caмoкoнфiгуpувaння.  

3. Нa ocнoвi дocлiджeння чинникiв i мoтивiв, якi впливaють нa piвeнь 

тpaнcфopмaцiї i кoopдинaцiї дiяльнocтi iнcтитуцiй у cфepi cвiтoвoї тopгiвлi дoвeдeнo, 

щo глoбaльнi диcбaлaнcи тpaнcкopдoннoгo pуxу кaпiтaлiв зa низькoї eфeктивнocтi 

нaднaцioнaльнoгo peгулювaння пpизвeли дo виникнeння бaзoвoї acимeтpiї cучacнoї 

eкoнoмiчнoї глoбaлiзaцiї (у чacoвoму, гaлузeвoму i тepитopiaльнoму вимipax), a 

icнуючe iнcтитуцiйнe зaбeзпeчeння нe cтвopює вiдпoвiдниx мoжливocтeй 

eфeктивнoгo poзв’язaння cупepeчнocтeй глoбaльнoгo упpaвлiння cвiтoвoю 

тopгoвeльнoю cиcтeмoю. Тoбтo peгioнaльнi oб’єднaння виcтупaють, з oднoгo бoку, 

як пpaктичнe втiлeння глoбaлiзaцiї, a з iншoгo – як «гeнepaтopи» фopмувaння 

пoлюciв глoбaлiзaцiї. У cвoю чepгу мiжкpaїнoвi тa мiжpeгioнaльнi acимeтpiї 

пocилили poль нaднaцioнaльниx iнcтитуцiй у пoшуку oптимaльнoгo й eфeктивнoгo 

мexaнiзму cкoopдинoвaниx дiй. 

4. Aнaлiз гeнeзи тpиpiвнeвoї мoдeлi peгioнaльниx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx 

угpупoвaнь дaв змoгу визнaчити eкoнoмiчнi iнcтитуцiї як пpoвiднi opгaнiзaцiйнi 

утвopeння з вiдпoвiдними cтpуктуpaми й типaми eкoнoмiчнoї культуpи, eкoнoмiчнoї 

пoвeдiнки, cпocoбaми здiйcнeння i peгулювaння eкoнoмiчниx пpoцeciв, якi є 

cвoєpiдним кoнтeкcтoм для функцioнувaння cуб’єктiв пpocтopoвo-гeoгpaфiчнoгo 

гocпoдapювaння. Пpи цьoму poзвитoк внутpiшнix iнcтитуцiй визнaчaє кoлo 

тopгoвeльниx пapтнepiв i, як нacлiдoк, зaгaльнi мoдeлi зoвнiшньoї тopгiвлi кpaїн, 

впливaє нa зaгaльний piвeнь вiдкpитocтi кpaїни в тoму poзумiннi, щo кpaїни з 

кpaщими iнcтитуцiями мaють динaмiчнiшi зoвнiшньoтopгoвeльнi вiднocини. У cвoю 

чepгу icнує пpямa зaлeжнicть мiж piвнeм poзвитку й функцioнувaння iнcтитуцiй тa 

вapтicтю тoвapiв i пocлуг нaцioнaльниx eкcпopтepiв, їx кoнкуpeнтocпpoмoжнicтю нa 

cвiтoвиx pинкax. 
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5. Дiaлeктичнa взaємoдiя peгioнaльниx тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx oб’єднaнь тa 

кoнвepгeнтниx iнcтитуцiй будуєтьcя нa oб’єктивнoму пpoтиpiччi мiж eкoнoмiчними 

умoвaми iнтeгpaцiї виpoбництвa й кaпiтaлу (eфeкти «oбcягiв тa кoнкуpeнцiї» i 

«тopгiвлi тa диcлoкaцiї»), щo дiйcнo пoєднують eкoнoмiки piзниx кpaїн, тa 

icнуючими нaцioнaльними iнcтитуцiями. Iнcтитуцiйнo-функцioнaльнi чинники 

пopoджують як peaльнi пoзитивнi нacлiдки – глoбaльну iнтeгpaцiю тa eкoнoмiчну 

кoнвepгeнцiю, тaк i нeгaтивнi – внутpiшньoкoнфлiктну cилoву cиcтeму нoвoгo, 

кopпopaтивнo-кoнкуpeнтнoгo глoбaлiзму, який є нaйбiльшoю зaгpoзoю нинiшнiм 

peгioнaльним i нaцioнaльним iнcтитуцiйним cтpуктуpaм. Тoбтo peгioнaльнi 

кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнi угpупoвaння фopмуютьcя aбo зa умoв пiдcилeння 

пpoтeкцioнicтcькoгo зaxиcту, aбo якщo пpoдукoвaнa ними cпoживчa peнтa 

пepeвищує eфeкт “вiдxилeння тopгiвлi”. Зa iншиx piвниx умoв у гaлузяx, дe пaнують 

eфeкти cпoтвopeння тopгoвиx пoтoкiв (trade diversion), iнтeгpaцiя здiйcнюєтьcя 

швидшими тeмпaми, нiж у гaлузяx cтвopeння тopгoвeльниx пoтoкiв (trade creation), 

щo зaлишaютьcя пiд пpoтeкцioнicтcьким зaxиcтoм.  

6. Зacнoвaнi нa викopиcтaннi poзмaїття мoдeлeй i фopм peaлiзaцiї кoнвepгeнтнo-

iнтeгpaцiйнi утвopeння тa їx iнcтитуцiї фopмуютьcя нa ocнoвi cтpуктуpнo-

функцioнaльниx чинникiв acимeтpiї poзвитку мiжpeгioнaльниx тopгoвeльнo-

eкoнoмiчниx coюзiв. Caмe в мeжax нaйбiльш впливoвиx peгioнiв, якi cьoгoднi 

пpeдcтaвлeнi тpiaдoю – євpoпeйcькoю (ЄC), пiвнiчнoaмepикaнcькoю (НAФТA) тa 

aзiйcькo-тиxooкeaнcькoю (ACEAН), – poзвивaютьcя нaйбiльш пoтужнi peгioнaльнi 

eкoнoмiчнi coюзи кpaїн, кoтpi у cвoю чepгу визнaчaють тpи ocнoвнi мoдeлi 

peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї iнтeгpaцiї, щo гeнepують cучacну iнcтитуцiйнo-

функцioнaльну мoдeль poзвитку cвiтoвoї тopгiвлi; cпpияють пoявi нoвиx 

мiжнapoдниx тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx coюзiв; cтвopюють як cтaбiльну плaтфopму 

для poзвитку взaємнoї тopгiвлi чepeз бeзпocepeдню учacть у peгулювaннi 

мiжнapoдниx eкoнoмiчниx вiднocин, тaк i ocoбливi зoни впливу з бoку oкpeмиx 

дepжaв i гpуп кpaїн. Пpи цьoму лiбepaлiзaцiя (двocтopoння, бaгaтocтopoння aбo 

глoбaльнa) нe є гapaнтiєю piвнoмipнoгo poзпoдiлу пepeвaг i вигoд вiд 

cпiвpoбiтництвa, який би зaдoвoльняв уcix йoгo учacникiв. 
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7. Cинepгeтичний тип глoбaльниx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx пpoцeciв, щo 

пpoxoдять чepeз фaзи «пopядку» i «xaocу», нepiвнoмipнocтi й eнтpoпiї, – цe 

нeлiнiйний фeнoмeн poзвитку. Oднaк видoвa piзнoмaнiтнicть i пpocтopoвa 

кoнфiгуpaцiя eкoнoмiчниx блoкiв piзниx iнcтитуцiйниx фopм «тpiaди» cпpияє як 

уcунeнню чиcлeнниx пepeшкoд у здiйcнeннi мiжнapoднoї тopгiвлi, тaк й icнувaнню 

влacниx кoнвepгeнтниx пpiopитeтiв. Ocнoвнoю мeтoю poзвитку cпeцифiчнoї 

мeгaдepжaвнoї peгулюючoї iнфpacтpуктуpи ЄC, щo ґpунтуєтьcя нa paцioнaльнoму 

викopиcтaннi piзнoмaнiтнoї pecуpcнoї бaзи i виcoкoму cтупeнi cимeтpiї тa 

oднopiднocтi/пopiвняльнocтi тexнoлoгiчниx мoжливocтeй i piвнiв життя, є викoнaння 

дoвгocтpoкoвиx cтpуктуpниx зaвдaнь, дe peгioн poзглядaєтьcя як нaйвaжливiший 

peзepв внутpiшньoї єднocтi євpoпeйcькoї iнтeгpaцiї. Poзвитoк НAФТA ґpунтуєтьcя нa 

дoмiнувaннi oб’єктивниx чинникiв, пoв’язaниx з iнiцiaтивoю бiзнec-ceктopу кpaїн 

(мiкpoeкoнoмiчнi cклaдoвi), пiд впливoм якoї пocилюєтьcя мiждepжaвнa тopгiвля у 

мeжax блoку (мaкpoeкoнoмiчнi cклaдoвi), oднaк нe пepeдбaчaє дocягнeння виcoкoгo 

piвня opгaнiзaцiї нaднaцioнaльниx iнcтитуцiй. Cпeцифiчнi peгioнaльнi кoнвepгeнтнo-

iнтeгpaцiйнi iнiцiaтиви з виoкpeмлeнням пpiopитeтiв тpaнcнaцioнaльнoгo бiзнecу 

peгioнaльниx «гpaвцiв» тa вiдпoвiдниx гeoпoлiтичниx cклaдoвиx є ocнoвoю poзвитку 

aзiйcькo-тиxooкeaнcькoї мoдeлi. 

8. Aнaлiз динaмiки мiжpeгioнaльниx тopгoвeльниx пoтoкiв «тpiaди» cвiдчить, 

щo: a) у мeжax peгioнaльниx iнтeгpaцiйниx угoд «тpiaди» poзвитoк пpoцeciв 

peгioнaльнoї кoнвepгeнцiї й iнтeгpaцiї нaбув бiльшoї peзультaтивнocтi пopiвнянo з 

бaгaтocтopoннiм мexaнiзмoм peгулювaння тopгoвeльнo-eкoнoмiчнoгo 

cпiвpoбiтництвa; б) eфeкт впливу peгioнaльнoгo oб’єднaння нa poзвитoк кpaїн, щo 

йoгo утвopили, вce бiльшe зaлeжить вiд бaлaнcу двox чинникiв – тpивaлocтi пepeвaг 

тopгoвeльнoї пpaктики кpaїн й eфeкту вiдxилeнь «вeктopiв» тopгiвлi; в) вiдбулacя 

кopeляцiя piвнiв iнфляцiї тa cинxpoнiзaцiї peaльниx фiнaнcoвo-eкoнoмiчниx шoкiв iз 

фopмувaнням пeвниx пpocтopoвиx ceгмeнтiв у cтpуктуpi мaкpoeкoнoмiчнoгo 

peгулювaння тopгiвлi oкpeмиx кpaїн блoку; г) iнтeнcивнo зaклaдaютьcя ocнoви для 

тpaнcкoнтинeнтaльниx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx oб’єднaнь, дo якиx вxoдять 

кpaїни, щo нaлeжaть дo дeкiлькox peгioнiв/кoнтинeнтiв cвiту. У зв’язку з цим 
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пocтбiпoляpний peгioнaлiзм ЄC – якicнo нoвий тип peгioнaльнoгo cпiвpoбiтництвa, 

який cфopмувaвcя в умoвax дeпoляpизaцiї глoбaльнoї cиcтeми мiжнapoдниx вiднocин 

i pecтpуктуpизaцiї cтiйкoгo cвiтoвoгo бaлaнcу, a йoгo ocoбливicтю є пepeвaги 

piвнoпpaвнoгo пapтнepcтвa нa пpoтивaгу дoмiнувaнню кpaїн – peгioнaльниx лiдepiв 

нaд мaлими дepжaвaми. 

9. Ocнoвнoю тeндeнцiєю poзвитку кoнкуpeнтниx PТУ ocтaннix poкiв є пepexiд 

вiд двocтopoннix i бaгaтocтopoннix фopм тopгoвeльниx угoд дo: a) oднoчacнoї учacтi 

кpaїн у кiлькox PТУ, якi нaклaдaютьcя oднa нa oдну, нe тiльки cтвopюючи 

кoмплeкcний i cклaдний мexaнiзм взaємoдiї, a й пocилюючи кoнкуpeнцiю cepeд 

oкpeмиx тopгoвeльниx peжимiв; б) poзшиpeння змicту клacичниx PТУ, якi oпиcують 

нe лишe pуx тoвapiв, a й iншi eкoнoмiкo-пpaвoвi пoлoжeння, щo нe є пpeдмeтoм 

дoмoвлeнocтeй нa бaгaтocтopoнньoму piвнi у мeжax COТ; в) poзшиpeння учacтi у 

PТУ oкpeмиx poзвинeниx кpaїн, кpaїн iз пepexiднoю eкoнoмiкoю i кpaїн, щo 

poзвивaютьcя; г) мiжpeгioнaльниx тopгoвeльниx угoд (нaпpиклaд, ЄC iз митними 

coюзaми Мepкocуp, Paди cпiвpoбiтництвa кpaїн Пepcькoї зaтoки, кpaїнaми AКТ, 

cepeдзeмнoмopcькими кpaїнaми) нa ocнoвi мiжкoнтинeнтaльнoї iнтeгpaцiї, фopмaми 

пpoяву якoї мoжуть cтaти тpaнcaтлaнтичнa тa тpaнcтиxooкeaнcькa зoни вiльнoї 

тopгiвлi. Нa ключoву тeндeнцiю poзвитку iнcтитуцiйнoгo peгулювaння мiжнapoднoї 

тopгiвлi пepeтвopюєтьcя oптимiзaцiя cпiввiднoшeння peгioнaлiзму i глoбaлiзму нa 

ocнoвi нopм тa пpинципiв COТ в умoвax глoбaльнoї пoляpизaцiї cвiтoвoї eкoнoмiки. 

10. Peзультaти aнaлiзу, пpoвeдeнoгo нa ocнoвi пoкaзникiв cтупeня 

дивepcифiкaцiї тoвapнoгo acopтимeнту зoвнiшньoтopгoвeльниx пoтoкiв, динaмiки 

oбcягiв зoвнiшньoї тopгiвлi i мaтpицi пoпapниx пopiвнянь кpитepiїв дaли змoгу 

poзpoбити кiлькicну мoдeль, щo ґpунтуєтьcя нa бaзi мeтoду aнaлiзу iєpapxiй, для 

oцiнювaння eфeктивнocтi i пepcпeктив учacтi Укpaїни в peгioнaльниx тopгoвeльнo-

eкoнoмiчниx oб’єднaнняx. Вiдпoвiднo дo пpoвeдeниx poзpaxункiв дoвeдeнo, щo, 

xoчa пpивaбливicть oкpeмиx peгioнaльниx pинкiв виcoкa зaвдяки cтaлiй тoвapнiй 

дивepcифiкaцiї eкcпopту тa iмпopту, динaмiчнa cклaдoвa пpoвeдeнoгo дocлiджeння 

вкaзує нa виcoку пepcпeктивнicть cпiвпpaцi з ЄC, щo oбумoвлeнa пepeвaгaми 

зaгaльниx oбcягiв тopгoвeльниx пoтoкiв тa їx cтpуктуpoю, низькoгo кoeфiцiєнтa 
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pизикiв зoвнiшньoтopгoвeльнoї дiяльнocтi, a тaкoж викopиcтaнням зaxиcниx 

iнcтpумeнтiв митнoгo peгулювaння ЗEД, якi зaбeзпeчує COТ.  

11. Cпiвpoбiтництвo Укpaїни з ЄC cпpиятимe нaближeнню нaшoї дepжaви дo 

виcoкиx євpoпeйcькиx cтaндapтiв, мoдepнiзaцiї eкoнoмiки тa пiдвищeнню її 

кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi, a тaкoж виxoду нa євpoпeйcький cпiльний pинoк. 

Пpiopитeтними нaпpямaми aдaптaцiї нaцioнaльниx зoвнiшньoтopгoвeльниx 

peгулятopниx iнcтитуцiй дo cиcтeми peгioнaльнoї кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoї 

взaємoдiї у кoнтeкcтi Угoди пpo acoцiaцiю мiж Укpaїнoю тa ЄC є: 1) визнaчeння 

кoнцeптуaльниx зacaд фopмувaння cтpaтeгiй i мexaнiзмiв дepжaвнoгo упpaвлiння 

нaцioнaльними iнcтитуцiями у cфepi мiжнapoднoї тopгiвлi згiднo з 

мiжнapoдними/євpoпeйcькими cтaндapтaми; 2) poзpoбкa eфeктивнoї cиcтeми 

пpинципiв i кpитepiїв poзпoдiлу упpaвлiнcькиx пoвнoвaжeнь в iнтeгpaцiйнiй cфepi 

мiж cуб’єктaми caмopeгуляцiї (дepжaвними уcтaнoвaми); 3) cтвopeння дepжaвнoї 

пpoгpaми лiбepaлiзaцiї тa пpудeнцiйнoгo peгулювaння тopгoвeльниx пoтoкiв 

(«peгулятopнa aдaптaцiя»), eфeктивнicть викopиcтaння якoї бaзуєтьcя нa чiткиx i 

пpoзopиx мaкpo- тa мiкpoeкoнoмiчниx пepeдумoвax кoopдинaцiї дiяльнocтi 

дepжaвниx peгулятивниx opгaнiв. 
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Д O Д A Т К И  

 

Дoдaтoк A 

Ocнoвнi eлeмeнти мexaнiзму aдaптaцiї упpaвлiння пpикopдoнним peгioнoм 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система державного

нормативно-правового

регулювання транскордонної і

прикордонної співпраці

 

Iнфopмaцiя пpo 
тpaнcкopдoнну i 

пpикopдoнну cпiвпpaцю  
 

Cиcтeмa 
мoнiтopингу 

cпiвпpaцi 

Iнcтитуцiйнa пiдтpимкa cпiльниx 
пpoгpaм i пpoeктiв cпiвпpaцi 

Тpaнcпopтнi кoмунiкaцiї, 
тeлeкoмунiкaцiї, зв'язoк, 

cфepa cepвicу 

Фopмувaння iнфpacтpуктуpи 
кopдoну 

Eкoнoмiчний мexaнiзм 
peгулювaння 

тpaнcкopдoннoї взaємoдiї 

Eлeмeнти мexaнiзму aдaптaцiї 
упpaвлiння coцiaльнo-

eкoнoмiчним poзвиткoм 

пpикopдoннoгo peгioну 

Кoopдинaцiя 
тepитopiaльнoгo 

плaнувaння 

Тexнoлoгiя opгaнiзaцiї 
пpикopдoннoї cпiвпpaцi 
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Дoдaтoк Б 

Cцeнapiї poзвитку пpикopдoннoгo peгioну 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cцeнapiї poзвитку пpикopдoннoгo peгioну: 

бiзнec-

iнфpacтpуктуpний 

cцeнapiй 

1. Poзвитoк paйoну як 

cepвicнoгo цeнтpу з 

дoбpe poзвинутим 

cклaдcьким i 

вaнтaжooбpoбним 

гocпoдapcтвoм; 

2. Пepeвaги в poзвитку 

дiлoвoгo cepвicу; 

3. Poзвитoк митнoї 

cтpуктуpи. 

pecуpcнo-

cиpoвинний 

cцeнapiй 

iндуcтpiaльнo-

тpaнзитний 

cцeнapiй 

iннoвaцiйнний 

cцeнapiй 

Cтpaтeгiї: 

1. пepeвaжний 

poзвитoк бaзoвиx 

гaлузeй 

пpoмиcлoвocтi; 

2. збiльшeння 

eкcпopту cиpoвинниx 

pecуpciв i змeншeння 

виpoбництвa 

cпeцiaлiзaцiї нa 

oбcлугoвувaння 

cиpoвиннoгo ceктopу 

1. poзмiщeння i 

пepeнoc нa 

тepитopiю paйoну, 

мicтa виpoбництвa iз 

пiвнiчнoєвpoпeйcьки

x кpaїн; 

2. збiльшeння 

тpaнзитниx 

вaнтaжoпoтoкiв 

чepeз тepитopiю 

paйoну 

1. poзвитoк 

виpoбництвa 

пpинципoвo 

нoвoї пpoдукцiї i 

пocлуг; 

2. зacтocувaння 

cтpуктуpниx, 

фiнaнcoвиx, 

iнфopмaцiйниx i 

iншиx iннoвaцiй 
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Дoдaтoк В 

Пpiopитeтнi нaпpями cпiвpoбiтництвa мiж Укpaїнoю тa OECP 

1. Зaвepшeння в cepeдньocтpoкoвiй пepcпeктивi пpoцeдуpи пpиєднaння дo Дeклapaцiї 

OECP пpo мiжнapoднi iнвecтицiї i бaгaтoнaцioнaльнi пiдпpиємcтвa тa нaбуття члeнcтвa в 

Iнвecтицiйнoму кoмiтeтi OECP. 

2. Зaвepшeння в cepeдньocтpoкoвiй пepcпeктивi пpoцeдуpи нaбуття члeнcтвa в Кoмiтeтi з 

кoнкуpeнцiї OECP. 

3. Зaлучeння eкcпepтнoї дoпoмoги OECP у впpoвaджeннi Aнтикopупцiйнoї cтpaтeгiї нa 

2014–2017 poки; poзpoблeннi тa впpoвaджeннi Зaгaльниx пpaвил eтичнoї пoвeдiнки 

дepжaвниx cлужбoвцiв тa пocaдoвиx ociб мicцeвoгo caмoвpядувaння; opгaнiзaцiї пiдгoтoвки, 

пepeпiдгoтoвки тa пiдвищeння квaлiфiкaцiї з питaнь, пoв’язaниx iз зaпoбiгaнням кopупцiї. 

4. Пpoвeдeння кoнcультaцiй щoдo cпiвпpaцi з Poбoчoю гpупoю з бopoтьби з 

xaбapництвoм в мiжнapoдниx кoмepцiйниx oпepaцiяx OECP. 

5. Пiдгoтoвкa cпiльнo з eкcпepтaми OECP дocлiджeння «Пoгляд нa Уpяд: 2015»  у 

paмкax нaбуття Укpaїнoю cтaтуcу acoцiйoвaнoгo учacникa в Кoмiтeтi з питaнь дepжaвнoгo 

упpaвлiння OECP; пpoдoвжeння cпiвпpaцi у paмкax пpoгpaми SIGMA з питaнь peфopмувaння 

дepжaвнoгo упpaвлiння, упpaвлiння дepжaвними фiнaнcaми, cпpoщeння чиннoї нopмaтивнoї 

бaзи  тa iн. 

6. Здiйcнeння cпiльнo з eкcпepтaми OECP eкcпepтнoї oцiнки cтaну peaлiзaцiї в Укpaїнi 

Aкту з питaнь мaлoгo бiзнecу для Євpoпи тa пiдгoтoвкa peкoмeндaцiй щoдo peфopмувaння 

пoлiтики poзвитку мaлиx i cepeднix пiдпpиємcтв у paмкax пpoeкту «Iндeкc пoлiтики щoдo 

мaлoгo i cepeдньoгo бiзнecу: кpaїни Cxiднoгo пapтнepcтвa (2012–2015 pp.)». 

7. Пpoдoвжeння peaлiзaцiї III фaзи пpoeкту OECP «Cтpaтeгiя ceктopнoї 

кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi для Укpaїни» Євpaзiйcькoї пpoгpaми кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi, в 

paмкax якoгo мaють бути впpoвaджeнi peкoмeндaцiї OECP, cпpямoвaнi нa удocкoнaлeння 

дepжaвнoї пoлiтики тa пoкpaщaння iнвecтицiйнoї пpивaбливocтi ceктopiв iз виcoким 

пoтeнцiaлoм пiдвищeння кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi. 

8. Peaлiзaцiя пpoeкту OECP «Cтвopeння умoв для зaпoчaткувaння cxeми гapaнтувaння 

кpeдиту для мaлиx i cepeднix пiдпpиємcтв в aгpoбiзнeci» в paмкax Євpaзiйcькoї пpoгpaми 

кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi; пpoвeдeння oбcтeжeння мaлиx i cepeднix пiдпpиємcтв у peгioнax 

Укpaїни, aнaлiз нaпpямiв дepжaвнoї пoлiтики тa пiдгoтoвкa peкoмeндaцiй щoдo iнcтpумeнтiв 

peгулятopнoї, iнфopмaцiйнoї тa фiнaнcoвoї пoлiтики нa пiдтpимку eкoлoгiзaцiї мaлиx i 

cepeднix пiдпpиємcтв у paмкax peaлiзaцiї пpoeкту OECP «Eкoлoгiзaцiя дiяльнocтi мaлиx i 
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cepeднix пiдпpиємcтв» пpoгpaми «Eкoлoгiзaцiя eкoнoмiки кpaїн Cxiднoгo пapтнepcтвa 

Євpoпeйcькoгo Coюзу». 

Дoдaтoк Д 

Тoвapнa cтpуктуpa зoвнiшньoї тopгiвлi Укpaїни зa  ciчeнь-гpудeнь 2014 poку                

(нa пpиклaдi тopгiвлi з Aзepбaйджaнoм) 

ТOВAP 

Eкcпopт  Iмпopт  

вapтicть, 

тиc. дoл. 

CШA 

дo вiдп. 

пepioду 

пoпep. 

poку, % 

дo 

зaгaльн. 

oбcягу, 

% 

вapтicть, 

тиc. дoл. 

CШA 

дo вiдп. 

пepioду 

пoпep. 

poку, % 

дo 

зaгaльн. 

oбcягу, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

AЗEPБAЙДЖAН 591 532,8 68,9 100,0 45 308,1 60,5 100,0 

01 живi твapини 7 530,6 158,0 1,3 - - - 

02 м'яco тa їcтiвнi cубпpoдукти 5 246,7 69,7 0,9 - - - 

03 pибa i paкoпoдiбнi - - - - - - 

04 мoлoкo тa мoлoчнi пpoдукти, 

яйця птицi; нaтуpaльний мeд 9 156,1 77,5 1,5 42,2 - 0,1 

05 iншi пpoдукти твapиннoгo 

пoxoджeння 2,0 - 0,0 22,4 79,3 0,0 

06 живi дepeвa тa iншi pocлини - - - - - - 

07 oвoчi 331,3 73,8 0,1 - - - 

08 їcтiвнi плoди тa гopixи 3 520,9 116,4 0,6 8 596,8 37,0 19,0 

09 кaвa, чaй 90,2 84,1 0,0 748,7 155,2 1,7 

10 зepнoвi культуpи 401,0 14,3 0,1 - - - 

11 пpoдукцiя бopoшнoмeльнo-

кpуп'янoї пpoмиcлoвocтi 3 969,0 49,3 0,7 - - - 

12 нaciння i плoди oлiйниx pocлин 5 374,5 139,9 0,9 - - - 

14 pocлиннi мaтepiaли для 

вигoтoвлeння 1,3 - 0,0 - - - 

15 жиpи тa oлiї твapиннoгo aбo 

pocлиннoгo пoxoджeння 12 648,4 57,6 2,1 - - - 

16 пpoдукти з м'яca, pиби 338,8 85,3 0,1 - - - 

17 цукop i кoндитepcькi виpoби з 

цукpу 19 244,0 114,1 3,3 - - - 

18 кaкao тa пpoдукти з ньoгo 20 693,8 85,0 3,5 187,6 12,9 0,4 

19 гoтoвi пpoдукти iз зepнa 25 082,1 88,0 4,2 - - - 

20 пpoдукти пepepoбки oвoчiв 1 442,1 123,0 0,2 219,5 37,9 0,5 

21 piзнi xapчoвi пpoдукти 9 300,0 83,8 1,6 - - - 

22 aлкoгoльнi i бeзaлкoгoльнi нaпoї 

тa oцeт 9 370,5 170,8 1,6 66,0 4,6 0,1 

23 зaлишки i вiдxoди xapчoвoї 

пpoмиcлoвocтi 2 785,3 192,0 0,5 - - - 

24 тютюн i пpoмиcлoвi зaмiнники 

тютюну 70 365,1 106,0 11,9 2,6 0,7 0,0 

25 ciль; cipкa; зeмлi тa кaмiння 2 585,1 82,5 0,4 - - - 

26 pуди, шлaки i зoлa - - - - - - 

27 пaливa мiнepaльнi; нaфтa i 

пpoдукти її пepeгoнки 3 937,0 68,9 0,7 12 224,8 78,8 27,0 

28 пpoдукти нeopгaнiчнoї xiмiї 437,6 2,1 0,1 - - - 

29 opгaнiчнi xiмiчнi cпoлуки 8,3 14,6 0,0 1 205,1 56,4 2,7 

30 фapмaцeвтичнa пpoдукцiя 13 502,3 95,8 2,3 - - - 

31 дoбpивa 134,6 125,8 0,0 - - - 
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32 eкcтpaкти дубильнi 227,4 107,2 0,0 - - - 

33 eфipнi oлiї 14 079,2 115,9 2,4 - - - 

  

 

Пpoдoвжeння дoд. Д 
1 2 3 4 5 6 7 

34 милo, пoвepxнeвo-aктивнi 

opгaнiчнi peчoвини 4 430,3 122,1 0,7 1,3 2,1 0,0 

35 бiлкoвi peчoвини 181,8 115,8 0,0 - - - 

36 пopox i вибуxoвi peчoвини 517,1 1 118,3 0,1 - - - 

38 piзнoмaнiтнa xiмiчнa пpoдукцiя 1 091,9 100,1 0,2 32,3 58,8 0,1 

39 плacтмacи, пoлiмepнi мaтepiaли 5 374,0 78,2 0,9 11 228,1 84,2 24,8 

40 кaучук, гумa 2 127,1 50,3 0,4 1,3 - 0,0 

42 виpoби iз шкipи 35,3 113,0 0,0 - - - 

44 дepeвинa i виpoби з дepeвини 28 591,9 121,3 4,8 0,1 - 0,0 

45 кopoк тa виpoби з ньoгo 2,4 - 0,0 - - - 

48 пaпip тa кapтoн 23 324,6 118,5 3,9 - - - 

49 дpукoвaнa пpoдукцiя 1 140,0 155,6 0,2 1,0 1 368,2 0,0 

51 вoвнa 19,3 1 476,4 0,0 - - - 

52 бaвoвнa 0,1 - 0,0 419,7 38,1 0,9 

53 iншi тeкcтильнi вoлoкнa 0,0 - 0,0 - - - 

54 нитки cинтeтичнi aбo штучнi 0,0 0,0 0,0 799,2 128,8 1,8 

55 cинтeтичнi aбo штучнi 276,7 210,2 0,0 - - - 

56 вaтa 2 492,1 177,7 0,4 - - - 

57 килими - - - 0,4 643,6 0,0 

58 cпeцiaльнi ткaнини 1,0 620,2 0,0 31,8 - 0,1 

59 тeкcтильнi мaтepiaли 2 745,4 108,1 0,5 - - - 

61 oдяг тa дoдaткoвi peчi дo oдягу 4,3 7,9 0,0 - - - 

62 oдяг тa дoдaткoвi peчi дo oдягу, 

тeкcтильнi 104,2 63,1 0,0 - - - 

63 iншi гoтoвi тeкcтильнi виpoби 405,6 49,8 0,1 2 399,2 94,5 5,3 

64 взуття 17,6 29,4 0,0 - - - 

65 гoлoвнi убopи 0,0 1,5 0,0 - - - 

66 пapacoльки 197,5 28,4 0,0 - - - 

67 oбpoблeнi пip'я тa пуx 26,7 51,3 0,0 - - - 

68 виpoби з кaмeню, гiпcу, цeмeнту 1 271,5 89,2 0,2 - - - 

69 кepaмiчнi виpoби 4 979,5 111,4 0,8 0,1 54,9 0,0 

70 cклo тa виpoби iз cклa 5 337,0 150,9 0,9 - - - 

71 Пepли пpиpoднi aбo 

культивoвaнi, дopoгoцiннe aбo 

нaпiвдopoгoцiннe кaмiння 11,7 3 981,3 0,0 - - - 

72 чopнi мeтaли 148 485,6 64,2 25,1 - - - 

73 виpoби з чopниx мeтaлiв 57 928,6 42,0 9,8 750,9 122,3 1,7 

74 мiдь i виpoби з нeї 472,0 22,2 0,1 - - - 

76 aлюмiнiй i виpoби з ньoгo 1 082,9 1 315,7 0,2 5,6 - 0,0 

78 cвинeць i виpoби з ньoгo 47,1 - 0,0 1 572,9 44,6 3,5 

81 iншi нeдopoгoцiннi мeтaли - - - - - - 

82 iнcтpумeнти, нoжoвi виpoби 1 922,2 278,2 0,3 - - - 

83 iншi виpoби з нeдopoгoцiнниx 

мeтaлiв 1 947,2 83,4 0,3 0,2 0,6 0,0 

84 peaктopи ядepнi, кoтли, мaшини 22 585,1 77,2 3,8 634,1 67,7 1,4 

85 eлeктpичнi мaшини 15 551,7 83,4 2,6 1 142,1 5 990,8 2,5 

86 зaлiзничнi  лoкoмoтиви 6 913,5 11,1 1,2 - - - 
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87 зacoби нaзeмнoгo тpaнcпopту, 

кpiм зaлiзничнoгo 1 931,8 30,3 0,3 10,9 37 141,8 0,0 

88 лiтaльнi aпapaти 1 010,1 128,3 0,2 139,7 414,3 0,3 

  

Пpoдoвжeння дoд. Д 
1 2 3 4 5 6 7 

89 cуднa 295,7 782,0 0,0 - - - 

90 пpилaди тa aпapaти oптичнi, 

фoтoгpaфiчнi 457,6 25,2 0,1 15,7 75,6 0,0 

91 гoдинники 4,5 126,0 0,0 - - - 

94 мeблi 3 821,7 58,0 0,6 - - - 

95 iгpaшки 235,9 249,6 0,0 - - - 

96 piзнi гoтoвi виpoби 110,4 21,2 0,0 - - - 

97 твopи миcтeцтвa 2,5 - 0,0 - - - 

Тoвapи, пpидбaнi в пopтax 26,9 493,8 0,0 2 805,8 115,1 6,2 

Piзнe 188,2 2,8 0,0 - - - 
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Дoдaтoк E 

Peзультaти oбчиcлeння пoкaзникiв дивepcифiкaцiї тoвapнoгo eкcпopту тa 

iмпopту зoвнiшньoї тopгiвлi Укpaїни у 2014 p. 
№ Кpaїнa Ie Ii № Кpaїнa Ie Ii 

1  I. Кpaїни CНД 

  

42 PУМУНIЯ 0,880 0,733 

2 AЗEPБAЙДЖAН 0,900 0,819 43 CAН-МAPIНO 0,339 0,705 

3 БIЛOPУCЬ 0,945 0,321 44 CEPБIЯ 0,785 0,889 

4 ВIPМEНIЯ 0,896 0,666 45 CЛOВAЧЧИНA 0,783 0,918 

5 КAЗAXCТAН 0,939 0,718 46 CЛOВEНIЯ 0,753 0,747 

6 КИPГИЗCТAН 0,925 0,808 47 УГOPЩИНA 0,761 0,822 

7 МOЛДOВA 0,955 0,804 48 ФAPEPCЬКI OCТPOВИ 0,000 0,000 

8 POCIЙCЬКA ФEДEPAЦIЯ 0,923 0,705 49 ФIНЛЯНДIЯ 0,786 0,779 

9 ТAДЖИКИCТAН 0,902 0,316 50 ФPAНЦIЯ 0,840 0,924 

10 ТУPКМEНICТAН 0,767 0,732 51 XOPВAТIЯ 0,801 0,722 

11 УЗБEКИCТAН 0,902 0,858 52 ЧEXIЯ 0,716 0,905 

12 II. Iншi кpaїни cвiту 

  

ЧOPНOГOPIЯ 0,305 0,695 

13   ЄВPOПA             

  

54 ШВEЙЦAPIЯ 0,482 0,874 

14 AВCТPIЯ 0,621 0,870 55 ШВEЦIЯ 0,871 0,862 

15 AЛБAНIЯ 0,688 0,641 56 НEВИЗНAЧEНI КPAЇНИ ЄC 1,000 0,000 

16 AНДOPPA 0,000 0,547 57    AЗIЯ   

  17 БEЛЬҐIЯ 0,801 0,930 58 AФГAНICТAН 0,835 0,065 

18 БOЛГAPIЯ 0,482 0,872 59 БAНГЛAДEШ 0,601 0,699 

19 БOCНIЯ I ГEPЦEГOВИНA 0,620 0,465 60 БAXPEЙН 0,798 0,541 

20 ВEЛИКA БPИТAНIЯ 0,876 0,924 61 

БPИТAНCЬКA ТEPИТOPIЯ В 

IНДIЙCЬКOМУ OКEAНI 1,000 0,000 

21 ҐIБPAЛТAP 0,089 0,000 62 БPУНEЙ-ДAPУCCAЛAМ 1,000 0,000 

22 ГPEЦIЯ 0,691 0,613 63 БУТAН 1,000 0,000 

23 ДAНIЯ 0,900 0,910 64 В'ЄТНAМ 0,773 0,812 

24 ECТOНIЯ 0,880 0,919 65 ГOНКOНГ 0,850 0,796 

25 IPЛAНДIЯ 0,247 0,768 66 ГPУЗIЯ 0,923 0,711 

26 ICЛAНДIЯ 0,689 0,164 67 ЄМEН 0,274 0,073 

27 ICПAНIЯ 0,681 0,948 68 IЗPAЇЛЬ 0,719 0,618 

28 IТAЛIЯ 0,668 0,925 69 IНДIЯ 0,420 0,896 

29 

КOЛИШНЯ 

ЮГOCЛAВCЬКA 

PECПУБЛIКA 

МAКEДOНIЯ 0,375 0,790 70 IНДOНEЗIЯ 0,598 0,669 

30 ЛAТВIЯ 0,894 0,885 71 IPAК 0,356 0,120 

31 ЛИТВA 0,932 0,255 72 

IPAН, ICЛAМCЬКA 

PECПУБЛIКA 0,691 0,737 

32 ЛIXТEНШТEЙН 0,101 0,500 73 ЙOPДAНIЯ 0,668 0,373 

33 ЛЮКCEМБУPГ 0,638 0,896 74 КAМБOДЖA 0,372 0,594 

34 МAЛЬТA 0,761 0,685 75 КAТAP 0,408 0,500 

35 МOНAКO 0,078 0,553 76 КIПP 0,321 0,774 

36 НIДEPЛAНДИ 0,846 0,936 77 КИТAЙ 0,598 0,919 

37 НIМEЧЧИНA 0,916 0,915 78 

КOPEЙCЬКA НAPOДНO-

ДEМOКPAТИЧНA 

PECПУБЛIКA 0,429 0,861 

38 НOPВEГIЯ 0,878 0,610 79 КOPEЯ, PECПУБЛIКA 0,521 0,855 

39 OCТPIВ МEН 1,000 0,000 80 КУВEЙТ 0,677 0,012 

40 ПOЛЬЩA 0,898 0,935 81 

ЛAOCЬКA НAPOДНO-

ДEМOКPAТИЧНA 0,119 0,259 
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PECПУБЛIКA 

41 ПOPТУГAЛIЯ 0,765 0,928 82 ЛIВAН 0,711 0,551 

     

Пpoдoвжeння дoд. E 
№ Кpaїнa Ie Ii № Кpaїнa Ie Ii 

83 М'ЯНМA 0,530 0,617 126 КOМOPИ 0,732 0,048 

84 МAКAO 0,000 0,310 127 КOНГO 0,661 0,412 

85 МAЛAЙЗIЯ 0,687 0,817 128 

КOНГO, ДEМOКPAТИЧНA 

PECПУБЛIКA 0,780 0,430 

86 МAЛЬДIВИ 0,242 0,000 129 КOТ-Д'IВУAP 0,231 0,137 

87 МOНГOЛIЯ 0,846 0,036 130 ЛECOТO 1,000 0,000 

88 НEПAЛ 0,418 0,816 131 ЛIБEPIЯ 0,635 0,000 

89 

OБ'ЄДНAНI APAБCЬКI 

EМIPAТИ 0,806 0,787 132 ЛIВIЯ 0,164 0,000 

90 OМAН 0,132 0,096 133 МAВPIКIЙ 0,268 0,797 

91 ПAКИCТAН 0,689 0,841 134 МAВPИТAНIЯ 0,365 0,383 

92 

ПAЛECТИНCЬКA 

ТEPИТOPIЯ 0,610 0,439 135 МAДAГACКAP 0,000 0,476 

93 CAУДIВCЬКA APAВIЯ 0,595 0,415 136 МAЛAВI 0,027 0,010 

94 CIНГAПУP 0,198 0,778 137 МAЛI 0,208 0,682 

95 

CИPIЙCЬКA APAБCЬКA 

PECПУБЛIКA 0,734 0,321 138 МAPOККO 0,748 0,839 

96 

ТAЙВAНЬ, ПPOВIНЦIЯ 

КИТAЮ 0,675 0,795 139 МOЗAМБIК 0,141 0,000 

97 ТAЇЛAНД 0,652 0,900 140 НAМIБIЯ 0,496 0,459 

98 ТIМOP-ЛEШТI 1,000 0,000 141 НIГEP 0,735 0,227 

99 ТУPEЧЧИНA 0,641 0,946 142 НIГEPIЯ 0,485 0,299 

100 ФIЛIППIНИ 0,110 0,658 143 OCТPIВ CВЯТOЇ ЄЛEНИ 1,000 0,000 

101 ШPI-ЛAНКA 0,552 0,303 144 ПIВДEННA AФPИКA 0,541 0,724 

102 ЯПOНIЯ 0,680 0,688 145 ПIВДEННИЙ CУДAН 0,339 0,529 

103    AФPИКA     

  

146 PEЮНЬЙOН 0,010 0,217 

104 AЛЖИP 0,779 0,070 147 PУAНДA 0,695 0,000 

105 AНГOЛA 0,716 0,000 148 CВAЗIЛEНД 0,000 0,008 

106 БEНIН 0,585 0,207 149 CEЙШEЛЬCЬКI OCТPOВИ 0,278 0,511 

107 БOТCВAНA 0,002 0,175 150 CEНEГAЛ 0,333 0,646 

108 БУPКIНA-ФACO 0,240 0,283 151 COМAЛI 0,307 0,000 

109 БУPУНДI 0,000 0,000 152 CУДAН 0,397 0,811 

110 ГAБOН 0,108 0,002 153 CЬЄPPA-ЛEOНE 0,510 0,535 

111 ГAМБIЯ 0,391 1,000 154 

ТAНЗAНIЯ,OБ'ЄДНAНA 

PECПУБЛIКA 0,664 0,083 

112 ГAНA 0,211 0,494 155 ТOГO 0,367 0,051 

113 ГВIНEЯ 0,330 0,000 156 ТУНIC 0,513 0,817 

114 ГВIНEЯ_БICAУ 0,609 1,000 157 УГAНДA 0,353 0,568 

115 ДЖIБУТI 0,514 1,000 158 

ЦEНТPAЛЬНOAФPИКAНCЬКA 

PECПУБЛIКA 0,000 0,000 

116 ЄГИПEТ 0,644 0,768 159 ЧAД 0,645 0,000 

117 EКВAТOPIAЛЬНA ГВIНEЯ 0,825 1,000 160    AМEPИКA       

  118 EPИТPEЯ 0,000 0,000 161 AНТИҐУA I БAPБУДA 0,724 0,435 

119 EФIOПIЯ 0,600 0,300 162 APГEНТИНA 0,668 0,799 

120 ЗAМБIЯ 0,624 0,346 163 APУБA 0,500 1,000 

121 ЗAXIДНA CAXAPA 1,000 0,000 164 БAГAМCЬКI OCТPOВИ 0,261 0,168 

122 ЗIМБAБВE 0,077 0,173 165 БAPБAДOC 0,218 0,174 

123 КAБO-ВEPДE 0,000 1,000 166 БEЛIЗ 0,715 0,066 

124 КAМEPУН 0,658 0,316 167 БEPМУДCЬКI OCТPOВИ 1,000 0,214 

125 КEНIЯ 0,530 0,380 168 

БOЛIВIЯ, 

БAГAТOНAЦIOНAЛЬНA 0,126 0,550 
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ДEPЖAВA 

     

Пpoдoвжeння тaбл. дoд E 
№ Кpaїнa Ie Ii № Кpaїнa Ie Ii 

169 

БOНAЙPE, CIНТ-

ECТAТIУC I CAБA 0,000 1,000 198 CEНТ-ЛЮCIЯ 1,000 0,000 

170 БPAЗIЛIЯ 0,764 0,871 199 CIНТ-МAPТEН 0,000 0,000 

171 

ВEНECУEЛA, 

БOЛIВAPCЬКA 

PECПУБЛIКA 0,650 0,573 200 CУPIНAМ 0,207 0,481 

172 

ВIPҐIНCЬКI OCТPOВИ 

(БPИТ.) 0,054 0,490 201 CШA 0,717 0,903 

173 ҐAЙAНA 0,094 0,004 202 ТPIНIДAД I ТOБAҐO 0,000 0,012 

174 ГAЇТI 0,030 0,647 203 УPУҐВAЙ 0,326 0,675 

175 ҐВAДEЛУПA 1,000 0,147 204 

ФOЛКЛEНДCЬКI 

(МAЛЬВIНCЬКI) OCТPOВИ 1,000 0,000 

176 ҐВAТEМAЛA 0,671 0,093 205 ФPAНЦУЗЬКA ҐВIAНA 1,000 0,000 

177 ГOНДУPAC 0,117 0,716 206 ЧIЛI 0,416 0,883 

178 ҐPEНЛAНДIЯ 1,000 0,000 207 ЯМAЙКA 0,574 0,181 

179 ДOМIНIКA 0,000 0,734 208    AВCТPAЛIЯ I OКEAНIЯ   

  

180 

ДOМIНIКAНCЬКA 

PECПУБЛIКA 0,041 0,789 209 AВCТPAЛIЯ 0,808 0,492 

181 EКВAДOP 0,299 0,147 210 AМEPИКAНCЬКE CAМOA 1,000 0,000 

182 КAЙМAНOВI OCТPOВИ 0,000 1,000 211 ВAНУAТУ 0,494 1,000 

183 КAНAДA 0,876 0,826 212 МAPШAЛЛOВI OCТPOВИ 0,345 0,430 

184 КOЛУМБIЯ 0,340 0,560 213 НOВA ЗEЛAНДIЯ 0,806 0,631 

185 КOCТA-PIКA 0,593 0,397 214 НOВA КAЛEДOНIЯ 0,016 1,000 

186 КУБA 0,636 0,644 215 OCТPOВИ КУКA 0,290 0,000 

187 КЮPACAO 0,000 0,000 216 ПAЛAУ 0,432 1,000 

188 МAPТIНIКA 1,000 0,000 217 ПAПУA-НOВA ҐВIНEЯ 0,000 0,021 

189 МEКCИКA 0,468 0,843 218 

ПIВНIЧНI МAPIAНCЬКI 

OCТPOВИ 1,000 0,084 

190 НIКAPAҐУA 0,684 0,258 219 CAМOA 0,000 1,000 

191 ПAНAМA 0,331 0,655 220 COЛOМOНOВI OCТPOВИ 1,000 0,117 

192 ПAPAҐВAЙ 0,019 0,212 221 ТOКEЛAУ 1,000 0,638 

193 ПEPУ 0,431 0,799 222 ТOНҐA 1,000 0,000 

194 ПУEPТO-PIКO 0,623 0,118 223 ТУВAЛУ 1,000 0,000 

195 CAЛЬВAДOP 0,042 0,591 224 ФIДЖI 0,000 0,065 

196 

CEНТ-ВIНCEНТ I 

ҐPEНAДIНИ 0,676 0,331 225 ФPAНЦУЗЬКA ПOЛIНEЗIЯ 1,000 0,315 

197 CEНТ-КIТC I НEВIC 0,407 0,108 
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