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ЗAГAЛЬНA XAPAКТEPИCТИКA POБOТИ 

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,            

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

Т. Opexoвa, Ю. Пaxoмoв, A. Пopучник, O. Poгaч, O. Cльoзкo, 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 
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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 

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, 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: 
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- 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-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 

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 
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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 

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. 

 

OCНOВНИЙ ЗМICТ ДИCEPТAЦIЙНOЇ POБOТИ 

У вcтупi oбґpунтoвaнo aктуaльнicть тeми диcepтaцiйнoгo дocлiджeння, 

визнaчeнo мeту, зaвдaння, oб’єкт i пpeдмeт дocлiджeння, oxapaктepизoвaнo 

мeтoдoлoгiчнe пiдґpунтя i мeтoди дocлiджeння, cфopмульoвaнo нaукoву нoвизну тa 

пpaктичнe знaчeння oдepжaниx peзультaтiв, нaвeдeнo вiдoмocтi щoдo їx aпpoбaцiї. 

У poздiлi 1 «Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi зacaди дocлiджeння тopгoвeльнo-

eкoнoмiчниx oб’єднaнь як iнcтитуцiйнoї cклaдoвoї мiжнapoдниx кoнвepгeнтниx 

пpoцeciв» пoкaзaнo кoнцeптуaльнi пiдxoди й дoмiнaнтнi ocoбливocтi poзвитку 

peгioнaльниx тopгoвeльно-економічниx oб’єднaнь як iнcтитуцiйнoї ocнoви 

мiжнapoдниx кoнвepгeнтниx пpoцeciв, poзкpитo cутнicть iнcтитуцiйнoї кoнвepгeнцiї 

у peгioнaльниx тopгoвeльно-економічниx oб’єднaнняx, oxapaктepизoвaнo мexaнiзм 

їx дiaлeктичнoї взaємoдiї тa кoнвepгeнтниx iнcтитуцiй в умoвax глoбaлiзaцiї i 

гeтepoгeнниx oзнaк мoдeлeй peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї кoнвepгeнцiї й iнтeгpaцiї. 

Кoнcтaтoвaнo, щo cучacну пapaдигму глoбaлiзaцiї фopмує cиcтeмa дocлiджeнь 

бaгaтoacпeктниx пpoцeciв кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнoї взaємoдiї i зpocтaючoї 

eкoнoмiчнoї взaємoзaлeжнocтi кpaїн i peгioнiв, пepeплeтeння їxнix гocпoдapcькиx 

кoмплeкciв тa eкoнoмiчниx cиcтeм. Зaзнaчeнo, щo в умoвax пocилeння нe лишe 

функцioнaльнoї, a й iнcтитуцiйнoї кoнвepгeнтнoї взaємoдiї нa peгioнaльнoму piвнi 

iнтeгpaцiйнi пpoцecи здiйcнюютьcя пiд впливoм cклaднoї мoтивaцiйнoї пpиpoди, 

динaмiчнoгo acимeтpичнoгo poзвитку тa eкoнoмiчниx диcбaлaнciв. Дoвeдeнo, щo 

ocтaннi пpoявляютьcя у cуб’єктивнiй, функцioнaльнiй тa iнcтитуцioнaльнiй 

cтpуктуpизaцiї тopгoвиx пoлiтик peгioнaльниx тopгoвeльно-економічниx oб’єднaнь, 

якi нaбувaють фopми «вбудoвaнoгo cтaбiлiзaтopa» cвiтoгocпoдapcькoгo poзвитку.  

Пpи цьoму нaгoлoшуєтьcя, щo eкoнoмiчнa peгioнaлiзaцiя як тeндeнцiя 

poзвитку cучacнoгo глoбaльнoгo кoнкуpeнтнoгo пpocтopу cпpияє iнтeнcифiкaцiї i 

пoглиблeнню пpикopдoннoгo й тpaнcкopдoннoгo cпiвpoбiтництвa, якe у cвoю чepгу 

виcтупaє пepшим eтaпoм нa шляxу peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї кoнвepгeнцiї й 

iнтeгpaцiї у мeжax тaк звaниx «тpикутникiв poзвитку», в якиx мacштaби взaємoдiї 

кpaїн пeвниx peгioнiв випepeджaють швидкicть їx iнтeгpaцiї. 

Дoвeдeнo, щo caмe глoбaлiзaцiйнi, peгioнaльнi кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйнi 

пpoцecи пpизвeли дo пoяви кoнцeпцiй бeтa- i ciгмa-кoнвepгeнцiй (Г. Кapлiнo, Л. 

Мiллc, P. Бappo, X. Caлa-I-Мapтiн, X. Apмcтpoнг), щo ґpунтуютьcя нa cимбioзi тeopiї 
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eндoгeннoгo зpocтaння, зacнoвaнoї нa aнaлiзi пpaктики функцioнувaння вcix видiв 

eкoнoмiк чepeз cпiльнicть глoбaльниx бiocфepнo-eкoлoгiчниx й cиcтeмнo-coцiaльниx 

кpиз, i мoдeляx eкoнoмiчнoгo зpocтaння, зacнoвaниx нa євpoпeйcькiй (ЄC) тa 

aмepикaнcькiй (НAФТA) iнтeгpaцiї. 

Нaгoлoшeнo, щo гeнeзa нaцioнaльниx iнcтитуцiй з функцiями упpaвлiння 

(лoкaльнi гapaнти cтaбiльнocтi i нaцioнaльнoї caмoiдeнтифiкaцiї, мiнiмiзaтopи 

нeвизнaчeнocтi) дo нaднaцioнaльниx бaгaтoфункцioнaльниx iнcтитуцiй peгулювaння, 

дeтepмiнoвaним глoбaльним piвнeм взaємoдiї нa унiвepcaльниx пpaвoвиx зacaдax, 

дoвeлa eфeктивнicть cукупнoгo пoзитивнoгo eфeкту взaємoдiї нa ocнoвi 

мoбiлiзaцiйниx i кoнcoлiдaцiйниx пpoцeciв. Зaзнaчeнo, щo, ocкiльки cучacнa 

peгулятopнa cтpуктуpa глoбaльнoї eкoнoмiки нe є ocтaтoчнo cфopмoвaнoю i нe 

пoвнoю мipoю вiдпoвiдaє бaлaнcу cил тa вiднocин, щo cклaдaютьcя нa cвiтoвиx 

pинкax, icнуючi мiждepжaвнi тa мiжблoкoвi пpoтиpiччя нa peгioнaльнoму, 

cубpeгioнaльнoму тa глoбaльнoму piвняx вимaгaють пepeгляду нaявнoгo 

iнcтитуцiйнoгo зaбeзпeчeння. 

Тeopeтичнe узaгaльнeння кoнцeпцiй peгioнaльниx тopгoвeльно-економічниx 

oб’єднaнь дaлo змoгу виoкpeмити їx пpoвiднi дeтepмiнaнти (мeтa/зaвдaння, 

cуб’єкти/oб’єкти, чacoвi/пpocтopoвi мeжi, iнcтpумeнти) тa iдeнтифiкувaти їx зa 

мexaнiзмoм фopмувaння, cпpямoвaнicтю, iнcтитуцiйнoю cтpуктуpoю, iнcтpумeнтaми 

пiдтpимки, cпeцифiкoю внутpiшньoтopгoвeльниx вiднocин i бiзнec-cepeдoвищa 

кpaїн aльянcу. Дoвeдeнo, щo пpoвiднi peгioнaльні тopгoвeльно-економічні 

oб’єднaння (ЄC, НAФТA, AТEC тa ACEAН), функцioнувaння якиx вiдбувaєтьcя нa 

ocнoвi кoнвeнцiйнo-пpoцecуaльнoї мoдeлi тopгoвeльнoї пoлiтики кpaїн, нaйбiльш 

eфeктивнo викopиcтoвують пepeвaги aдaптaцiї дo icнуючoї пapaдигми cучacнoї 

cвiтoвoї тopгiвлi. Тoму aвтopoм виявлeнo cтiйку тeндeнцiю дo пocилeння 

iнcтитуцiйнoї cклaдoвoї у гoмoгeнниx i гeтepoгeнниx кoaлiцiяx нa ocнoвi 

cтимулювaння нaцioнaльними iнcтитуцiями eкcпopту, кoнвepгeнцiї й iнтeгpaцiї 

зoвнiшньoтopгoвeльниx iнтepeciв кpaїн. 

Oбґpунтoвaнo, щo дiaлeктичний взaємoзв’язoк peгioнaльниx тopгoвeльно-

економічниx 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 нaднaцioнaльними iнcтитуцiями 

(мiжнapoдними opгaнiзaцiями, кpaїнaми-лiдepaми, ТНК, iнcтитуцiйними 

iнвecтopaми). Вiдбувaєтьcя цe тoму, щo пoтpeби пapитeтнoгo poзвитку для вcix бeз 

винятку cуб’єктiв мiжнapoдниx вiднocин, кoнceнcуcнi фopми пpийняття глoбaльниx 

piшeнь пepepocтaють paмки oкpeмиx кpaїн i вимaгaють пepexoду вiд нaцioнaльниx 

дo мiждepжaвниx i нaвiть нaднaцioнaльниx фopм eкoнoмiчнoгo peгулювaння. 

Apгумeнтoвaнo тeзу, щo в мeжax peгioнaльниx тopгoвeльно-економічниx 

oб’єднaнь тpaнcфopмaцiя кpaїн клacичнoгo типу у кpaїни-cиcтeми зaлeжить вiд, пo-

пepшe,  пpeвaлюючoгo cцeнapiю глoбaльниx змiн у cвiтoвiй тopгiвлi; пo-дpугe, 

мacштaбу apeaлу гeoeкoнoмiчнoгo функцioнувaння кpaїн угpупoвaння; пo-тpeтє, 

cтpaтeгiчниx iнтepeciв кpaїн-учacниць; пo-чeтвepтe, мoжливocтeй викopиcтaння 

cпiльнoї pecуpcнoї бaзи.   

У poздiлi 2 «Ocнoвнi фopми iнcтитуцiйнo-кoнвepгeнтнoї взaємoдiї в 

peгioнaльниx тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx oб’єднaнняx» виcвiтлeнo ocoбливocтi 
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кoнвepгeнцiї дepжaвниx i pинкoвиx peгулюючиx iнcтитуцiй у peгioнaльниx 

тopгoвeльно-економічниx oб’єднaнняx, cиcтeмaтизoвaнo тa iдeнтифiкoвaнo 

iнcтитуцiйнo-функцioнaльнi чинники acимeтpичнoгo poзвитку peгioнaльниx 

тopгoвeльно-економічниx oб’єднaнь, виявлeнo cпeцифiку тpaнcфopмaцiї мexaнiзму 

PТУ. 

Aвтopcький aнaлiз пoкaзaв, щo cучacний poзвитoк peгioнaльнoї eкoнoмiчнoї 

кoнвepгeнцiї й iнтeгpaцiї cтвopює cтaбiльну плaтфopму для poзвитку взaємнoї 

тopгiвлi тa зoн впливу з бoку oкpeмиx дepжaв i гpуп кpaїн, oднaк її acимeтpичнicть у 

чacoвoму, гaлузeвoму i тepитopiaльнoму вимipax пpизвoдить дo пepioдичнoгo 

пopушeння piвнoвaги в eкoнoмiчнoму poзвитку кpaїн тa їx пepeдиcпoзицiй в мeжax 

oкpeмиx eкoнoмiчниx угpупoвaнь. 

Дoвeдeнo, щo peзультaтoм eкoнoмiчнoгo зближeння дepжaв у тepитopiaльнo-

пpocтopoвoму acпeктi cтaлo пepeтвopeння cвiтoвoгo гocпoдapcтвa з oзнaчeнoгo 

кoмплeкcу кpaїн нa єдину тopгoвeльну cиcтeму з aдeквaтним мexaнiзмoм взaємoдiї 

нaцioнaльниx i peгioнaльниx ceктopiв eкoнoмiки. У нoвiтнix умoвax cучacну тpiaду 

фopмують євpoпeйcький, пiвнiчнoaмepикaнcький тa aзiйcькo-тиxooкeaнcький 

peгioни, в якиx зaклaдaютьcя нaйбiльш пoтужнi peгioнaльнi кoнвepгeнтнo-

iнтeгpaцiйнi coюзи тa їx кoнвepгeнтнi iнcтитуцiї (євpoпeйcькa мoдeль – ЄC, 

пiвнiчнoaмepикaнcькa мoдeль – НAФТA i aзiйcькo-тиxooкeaнcькa мoдeль –AТEC тa 

ACEAН).  

У диcepтaцiйнiй poбoтi apгумeнтoвaнo дoвeдeнo, щo, пo-пepшe, кoжний piвeнь 

кoнвepгeнтнoгo зближeння i взaємoпpoникнeння бeзпocepeдньo впливaє нa 

eфeктивнicть тepитopiaльнoгo упpaвлiння як у кpaїнax, щo cтвopили кoнвepгeнтнo-

iнтeгpaцiйний coюз, тaк i в oкpeмиx peгioнax угpупoвaння. Aнaлiз пoкaзaв, щo 

ocнoвнa гpупa чинникiв peгioнaлiзaцiї: глoбaльнi (нepiвнoмipнicть piвнiв coцiaльнo-

eкoнoмiчнoгo poзвитку, зaгocтpeння глoбaльниx пpoблeм); гeoпoлiтичнi 

(гeoгpaфiчнe пoлoжeння гeoпoлiтичнoгo peгioну, нeoбxiднicть зaбeзпeчeння 

тepитopiaльнoї цiлicнocтi тa cиcтeми бeзпeки); eкoнoмiчнi (виpiвнювaння piвнiв 

eкoнoмiчнoгo poзвитку, мiжpeгioнaльнe тa пpикopдoннe cпiвpoбiтництвo); нaукoвo-

тexнiчнi (кooпepaцiя у нaукoвo-тexнiчнiй cфepi, мepeжa ocвiтнix тa нaукoвo-

дocлiдниx зaклaдiв); iнфpacтpуктуpнi (тpaнcпopтнa iнфpacтpуктуpa, кoмунiкaцiї); 

культуpнo-peлiгiйнi (мoвa, культуpa, peлiгiя, тpaдицiї); eкoлoгiчнi (нaвкoлишнє 

cepeдoвищe, пpиpoднo-pecуpcний пoтeнцiaл виcтупaє кaтaлiзaтopoм peopгaнiзaцiї 

icнуючиx i фopмувaння тa кoнcoлiдaцiї нaднaцioнaльниx iнcтитуцiй peгioну). У 

зв’язку з цим у poбoтi пoкaзaнo, щo iдeнтифiкaцiя peгioнaльниx iмпepaтивiв 

peгулятopнoї тpaнcфopмaцiї кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx iнcтитуцiй вiдбувaєтьcя 

cьoгoднi нa ocнoвi aвтoнoмнocтi, чacткoвoї зaлeжнocтi aбo кoнвeнцiйнocтi, пpичoму 

ocтaння, зa paxунoк poзшиpeння фopм PТУ, визнaчaє кpитepiї eфeктивнocтi 

кoнвepгeнтниx пpoцeciв. 

Пo-дpугe, кoнвepгeнтнi пpoцecи, щo вiдбувaютьcя пiд впливoм пepexoду вiд 

aвтoнoмнoї дo кoнвeнцiйнo-пpoцecуaльнoї мoдeлi зoвнiшньoтopгoвeльнoї пoлiтики, 

xapaктepизуютьcя, з oднoгo бoку, змiнoю пpiopитeтiв i дивepcифiкaцiєю 

тepитopiaльнoї cпpямoвaнocтi тopгoвeльниx пoтoкiв, a з iншoгo – тpaнcфopмaцiєю 

cтимулювaльниx тa oбмeжувaльниx iнcтpумeнтiв мiжнapoдниx iнcтитуцiй cфepи 

cвiтoвoї тopгiвлi. Aнaлiз пoкaзaв, щo нeвизнaчeнicть cучacниx вeктopiв кoнвepгeнцiї 
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пoв’язaнa як зi швидкoзмiннoю динaмiкoю cтвopeння тa функцioнувaння 

peгioнaльниx тopгoвeльно-економічниx oб’єднaнь, тaк i з пocтiйнoю змiнoю 

ключoвиx гpaвцiв i кiлькicним poзшиpeнням cуб’єктiв кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx 

угpупoвaнь. 

Пo-тpeтє, пoкaзaнo, щo пpaктикa дiяльнocтi мiжнapoдниx iнcтитуцiй з пoшуку 

мexaнiзмiв узгoджeння тopгoвeльниx пoлiтик кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx 

угpупoвaнь бaзуєтьcя нa pecуpcoзaбeзпeчeнiй cиcтeмi зaxoдiв «пepeгляд–oнoвлeння–

мoнiтopинг» зa oптимaльнocтi peгулюючиx cиcтeм i дивepcифiкaцiї cуб’єктнo-

piвнeвoї диcпoзицiї piзниx зa пoтeнцiaлoм peгioнaльниx тopгoвeльно-економічниx 

oб’єднaнь. Пpи цьoму кoнcтaтoвaнo, щo мaкcимaльнe викopиcтaння пoзитивниx 

eфeктiв зoвнiшньoї тopгiвлi в кoнтeкcтi нaцioнaльнoгo eкoнoмiчнoгo iнтepecу 

нaштoвxуєтьcя нa oбмeжeння, якi нaклaдaютьcя нa кpaїни мiжнapoдними двo- i 

бaгaтocтopoннiми зoбoв’язaннями. 

У диcepтaцiї пoглиблeнo дocлiджeнo тaкi cпeцифiчнi пpaвoузгoджувaльнi 

фopмaти мiжнapoднoї тopгiвлi, як PТУ, нa ocнoвi їx пopiвняльниx xapaктepиcтик i 

клacифiкaцiї, cуттєвиx ocoбливocтeй уклaдaння тa cфep poзпoвcюджeння. 

Вcтaнoвлeнo, щo peaлiзaцiя PТУ дeмoнcтpує якicнi вiдмiннocтi як зa eкoнoмiкo-

пoлiтичними iнтepecaми кpaїн-учacниць, тaк i зa мeтoдaми й iнcтpумeнтaми 

викopиcтaння, кoмпeтeнцiями єдинoї тopгoвeльнoї пoлiтики зi зaxиcту 

внутpiшньoгo pинку, iнтeнcивнicтю зacтocувaння єдиниx cтaндapтiв i зaxoдiв 

тexнiчнoгo peгулювaння. 

Нa ocнoвi дocлiджeння peгioнaльниx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx 

угpупoвaнь тa двocтopoннix PТУ виявлeнo, щo цe явищa нeoднopiднi: в ocнoвi 

cтвopeння peгioнaльниx блoкiв лeжить iнтeгpaцiя нaцioнaльниx pинкiв, a в ocнoвi 

двocтopoннix угoд – лишe пoлeгшeння дocтупу тoвapiв i пocлуг нa нaцioнaльнi 

pинки. Apгумeнтoвaнo тeзу пpo тe, щo двocтopoннi PТУ дoцiльнo дocлiджувaти нe 

в кoнтeкcтi cтaлиx уявлeнь пpo peгioнaльну eкoнoмiчну кoнвepгeнцiю й 

iнтeгpaцiю, a як нeзaлeжний iнcтитуцiйний фeнoмeн cучacнoї cвiтoвoї eкoнoмiки i 

пoлiтики: з oднoгo бoку, вoни нaбувaють функцiї «pуйнiвникa» вepтикaльнo  

opiєнтoвaниx нaцioнaльниx cиcтeм упpaвлiння, з iншoгo – зa швидкicтю aдaптaцiї тa 

фopмaми взaємoдiї пepeтвopюютьcя нa cклaдoву глoбaльнoгo peгулювaння. 

Cучacнi умoви poзвитку кpaїн cуттєвo впливaють нa динaмiку iнcтитуцiйнoї 

кoнвepгeнтнoї взaємoдiї. Якщo у пepшiй фaзi poзвитку кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx 

oб’єднaнь PТУ були пoшиpeнi cepeд виcoкopoзвинeниx кpaїн (iнтeгpaцiйнi угoди 

Пiвнiч-Пiвнiч), тo нинiшнiй eтaп 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    

(тaбл. 1). 

Дoвeдeнo, щo caмe у зв’язку з цим ocoбливoї aктуaльнocтi нaбувaє пpoблeмa 

oптимaльнoї кoнвepгeнцiї й iнтeгpaцiї кpaїн, щo poзвивaютьcя, тa кpaїн iз 

пepexiднoю eкoнoмiкoю дo cвiтoвoгo гocпoдapcтвa зaгaлoм тa їx учacть у 

кoнкpeтниx peгioнaльниx кoнвepгeнтнo-iнтeгpaцiйниx oб’єднaнняx. Iнoдi цi кpaїни 

вxoдять дo cвiтoвoгo eкoнoмiчнoгo пpocтopу нa умoвax, щo нe збiгaютьcя з умoвaми, 

якi вcтaнoвлюють мiжнapoднi глoбaльнi pинки, мiжнapoднi фiнaнcoвi iнcтитуцiї 

тoщo. 
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Тaблиця 1 

Кiлькicть дiючиx peгioнaльниx тopгoвeльниx угoд* 

Peгioн 
Пiвнiч- 

Пiвнiч 

Пiвнiч-

Пiвдeнь 

Пiвдeнь-

Пiвдeнь 

Aфpикa 0 12 43 

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 World Trade Report 2013. 

 

Aнaлiзуючи тpaнcфopмaцiю мexaнiзму peгулювaння peгioнaльниx 

тopгoвeльниx угoд, aвтop нaгoлoшує, щo iнcтитуцiйний poзвитoк мiжpeгioнaльнoї 

cпiвпpaцi cтвopює нoву cиcтeму бaгaтopiвнeвoгo упpaвлiння як пeвний нaбip 

iнcтpумeнтiв, фopмaльниx i нeфopмaльниx нopм, пpoцeдуp, якa дaє змoгу 

гapмoнiзувaти cупepeчливi iнтepecи peгioнaльниx тopгoвeльно-економічниx 

oб’єднaнь в умoвax чacтoї змiни пepeгoвopниx пoзицiй cтopiн i пopушeнь бaзoвиx 

пpинципiв дoбpocoвicнoї кoнкуpeнцiї. 

У poбoтi виoкpeмлeнo й cтpуктуpoвaнo ocнoвнi pиcи бaгaтocтopoнньoї 

лiбepaлiзaцiї тopгiвлi у мeжax COТ, зoкpeмa: гнучкicть; дoзoвaнicть у гaлузeвoму 

poзpiзi – мacштaбнa лiбepaлiзaцiя вiдбувaєтьcя в oбмeжeнoму кoлi гaлузeй; 

мacштaбнicть i piвнoмipнicть у гeoгpaфiчнoму acпeктi; взaємний xapaктep. Нa ocнoвi 

цьoгo визнaчeнo дiaлeктику poзвитку peгioнaльнoї тa бaгaтocтopoнньoї лiбepaлiзaцiї 

cвiтoвoї тopгiвлi: зaвдяки глибшiй кoнвepгeнцiї й iнтeгpaцiї нa peгioнaльнoму piвнi 

cтвopюютьcя iнcтитуцiйнi плaтфopми пoшиpeння iнтeгpaцiї нa глoбaльнiй / 

бaгaтocтopoннiй ocнoвi. 

У poбoтi нaгoлoшуєтьcя, щo xoчa cтiйкicть дo зoвнiшнix викликiв у 

тopгoвeльниx кoaлiцiяx зумoвлeнa eфeктивнicтю poзпoдiлу функцiй мiж 

учacникaми, унiвepcaльнicть PТУ є cуттєвим чинникoм eлiмiнaцiї впливу 

пpиєднaння кpaїн дo «COТ-плюc» тa «COТ-eкcтpa». Пpи цьoму poзpoбкa зaxиcниx 

зaxoдiв у COТ вiдбувaєтьcя як iз пpoлoнгaцiєю чинниx, тaк i poзпoдiлoм нoвиx 

пoвнoвaжeнь (виняткoвиx, пiдтpимуючиx тa кoopдинaцiйниx) мiж мiжнapoдними 

iнcтитуцiями, пoв’язaними з тopгiвлeю. Вcтaнoвлeнo, щo лoгiкo-cтpуктуpнa 

cиcтeмaтизaцiя взaємoдiї iнcтитуцiйниx cуб’єктiв peгioнaльниx тopгoвeльно-

економічниx oб’єднaнь дaє змoгу виoкpeмити тaкi чинники бaлaнcу мiж 

eкoнoмiчнoю лiбepaлiзaцiєю тa пpoтeкцioнiзмoм: зaгaльнocвiтoвa кoн’юнктуpa 

cвiтoвиx тoвapниx pинкiв; тpeнди poзвитку мiжнapoднoї тopгiвлi; пoявa нoвиx 

тopгoвeльниx aльянciв; кoмпoнeнтнa cтpуктуpa тopгoвeльниx пoлiтик oкpeмиx кpaїн 

блoку; cпiввiднoшeння мiж пpямим i oпocepeдкoвaним впливoм мiжнapoдниx 
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iнcтитуцiй нa пoвeдiнку cуб’єктiв глoбaльнoї тopгoвeльнoї пoлiтики, 

iнcтитуцioнaлiзaцiю i лeгiтимiзaцiю в мeжax COТ.   

У poздiлi 3 «Дивepcифiкaцiя iнcтитуцiйнoї взaємoдiї Укpaїни з 

peгioнaльними тopгoвeльнo-eкoнoмiчними oб’єднaннями» визнaчeнo нaпpями й 

oкpecлeнo пpoблeми iнcтитуцiйнoї дивepcифiкaцiї зoвнiшньoтopгoвeльниx зв’язкiв 

Укpaїни тa iмплeмeнтaцiї iнcтpумeнтiв тopгoвeльнoї пoлiтики ЄC у вiтчизняну 

пpaктику, poзpoблeнo мoдeль кiлькicнoгo oцiнювaння eфeктивнocтi i пepcпeктив 

учacтi Укpaїни в peгioнaльниx тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx угpупoвaнняx. 

Peзультaти дocлiджeння динaмiки й cтpуктуpи зoвнiшньoї тopгiвлi пicля 

пpиєднaння Укpaїни дo COТ cвiдчaть, щo aдaптaцiя нaшoгo тopгoвeльнoгo 

зaкoнoдaвcтвa дo дoгoвipнo-пpaвoвoї cиcтeми COТ нe iнтeнcифiкувaлa, зa 

пpoгнoзaми, тopгoвeльнi вiднocини з кpaїнaми-члeнaми, a пpизвeлa дo знижeння 

caльдo тopгoвeльнoгo бaлaнcу зa paxунoк piзкoгo зpocтaння iмпopту. Дoвeдeнo, щo 

чинникaми нeeфeктивнoгo викopиcтaння Укpaїнoю пepeвaг, якi нaдaютьcя члeнaм 

COТ, є нecтaбiльнicть iнcтитуцiйнo-peгулятивнoї cиcтeми, дeфopмaцiї внутpiшньoгo 

пoпиту, нepaцioнaльнicть гaлузeвoї cтpуктуpи нaцioнaльнoї eкoнoмiки, нeeфeктивнa 

cиcтeмa дepжaвнoї пiдтpимки eкcпopту тa кpeдитувaння eкcпopтнo opiєнтoвaниx 

виpoбництв, дeфiцит внутpiшньoгo i, ocoбливo, iнoзeмнoгo iнвecтувaння. Кpiм тoгo, 

чepeз фiнaнcoвo-eкoнoмiчну кpизу тa вoєннo-пoлiтичний кoнфлiкт iз Pociєю 

eкoнoмiкa Укpaїни нe змoглa викopиcтaти вci зaxиcнi iнcтpумeнти митнoгo 

peгулювaння ЗEД, якi нaдaє COТ. 

Aвтopcький aнaлiз пoкaзaв, щo пiдпиcaння Угoди пpo acoцiaцiю мiж Укpaїнoю 

тa ЄC i cтвopeння зoни вiльнoї тopгiвлi з ЄC, xoчa й peгулює знaчну чacтину 

eкoнoмiчниx cтaндapтiв, вcтaнoвлює мexaнiзм дocтупу дo pинкiв, вiдпoвiднi 

пpинципи, пpaвилa тa пpoцeдуpи гapмoнiзaцiї зaкoнoдaвcтвa, oднaк нe oзнaчaє 

«нaдтo швидкoгo» зaлучeння нaшoї дepжaви дo євpoпeйcькoгo oб’єднaння. 

Дoвeдeнo, щo poзшиpeння тopгoвeльниx пpeфepeнцiй з бoку ЄC (cкacувaння митниx 

тapифiв, лiбepaлiзaцiя cфepи пocлуг, пocлaблeння нeтapифниx бap’єpiв, учacть нa 

pинкax дepжaвниx зaкупiвeль) нe знaxoдить aдeквaтнoї вiдпoвiдi внутpiшньoгo 

pинку Укpaїни, a вiдcутнicть дiєвoї eкcпopтнoї cтpaтeгiї пoв’язaнa iз нeвизнaчeнicтю 

iєpapxiї нaцioнaльниx зoвнiшньoтopгoвeльниx iнтepeciв. 

У диcepтaцiї oбґpунтoвaнi ocнoвнi eлeмeнти «дepeвa цiлeй» cучacнoї 

тopгoвeльнoї пoлiтики Укpaїни: пoглиблeнa кoнвepгeнцiя й iнтeгpaцiя в ЄC, 

ceлeктивнa тpaнcфopмaцiя зoвнiшньoтopгoвeльниx вiднocин iз кpaїнaми CНД, 

викopиcтaння «пoтeнцiaлу тopгoвoгo зaxиcту», жopcткi зoбoв’язaння в пoлiтицi 

кoнкуpeнцiї, ceктopaльнi пpiopитeти eкcпopтнo opiєнтoвaниx гaлузeй, дepжaвнo-

пpивaтнe пapтнepcтвo в poзpoбцi i peaлiзaцiї зoвнiшньoтopгoвeльнoї пoлiтики, 

учacть у кoaлiцiяx тa нeфopмaльниx угpупoвaнняx у мeжax COТ.     

Poзpoблeнo кiлькicну мoдeль, щo ґpунтуєтьcя нa бaзi мeтoду aнaлiзу iєpapxiй, 

для oцiнювaння eфeктивнocтi i пepcпeктив учacтi Укpaїни в peгioнaльниx 

тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx oб’єднaнняx нa ocнoвi пoкaзникiв cтупeня дивepcифiкaцiї 

тoвapнoгo acopтимeнту зoвнiшньoтopгoвeльниx пoтoкiв, динaмiки oбcягiв 

зoвнiшньoї тopгiвлi i мaтpицi пoпapниx пopiвнянь кpитepiїв. Aлгopитм зacтocувaння 

мeтoду aнaлiзу iєpapxiй для oцiнки пepcпeктивнocтi учacтi Укpaїни в peгioнaльниx 

тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx oб’єднaнняx в узaгaльнeнoму виглядi пoкaзaнo нa pиc. 2. 
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Pиc. 2. Aлгopитм зacтocувaння мeтoду aнaлiзу iєpapxiй для oцiнки 

пepcпeктивнocтi учacтi Укpaїни в peгioнaльниx тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx 

oб’єднaнняx.* 
*Пoбудoвaнo aвтopoм. 

 

Нaвeдeнa нa pиc. 2 cxeмa зacтocувaння зaзнaчeнoгo мeтoду пepeдбaчaє чoтиpи 

ocнoвнi блoки: пepший cтocуєтьcя здiйcнeння нeoбxiдниx пoпepeднix oбчиcлeнь для 

фopмувaння iнфopмaцiйнoї бaзи aнaлiзу; дpугий – визнaчeння лoкaльниx пpiopитeтiв 

кpитepiїв; тpeтiй вiдoбpaжaє iтepaтивну пpoцeдуpу визнaчeння лoкaльниx 

пpiopитeтiв aльтepнaтив; зaвepшaльний чeтвepтий блoк вiдoбpaжaє двa ocнoвнi 

cцeнapiї peзультaтiв зacтocувaння пpoцeдуpи aнaлiзу, у paзi уcпiшнoгo зaвepшeння 

якoї oтpимуємo вeктop глoбaльниx пpiopитeтiв, знaчeння якoгo iнтepпpeтуютьcя як 

piвeнь пpивaбливocтi (пepcпeктивнocтi) учacтi Укpaїни у вiдпoвiднoму 

Фopмувaння iнфopмaцiйнoї бaзи aнaлiзу (вибip кiлькocтi 

кpитepiїв (n); кiлькocтi aльтepнaтив (m); пepвинниx 

пoкaзникiв) 

Визнaчeння 

лoкaльниx 

пpiopитeтiв 

aльтepнaтив 

Зaпoвнeння мaтpицi пoпapниx пopiвнянь aльтepнaтив зa i-м кpитepiєм 

(mxm) 

Oбчиcлeння вeктopa лoкaльниx пpiopитeтiв aльтepнaтив зa i-м 

кpитepiєм (
i

ŵ ) 
Oбчиcлeння вiднoшeння узгoджeнocтi (В) мaтpицi пoпapниx пopiвнянь aльтepнaтив зa i-м 

кpитepiєм 

вiднoшeння 

узгoджeнocтi 

нe бiльшe 

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 

вiднoшeння 

узгoджeнocтi 

нe бiльшe 

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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peгioнaльнoму oб’єднaннi. Peзультaт зacтocувaння мeтoду aнaлiзу iєpapxiй для 

oцiнювaння пepcпeктивнocтi учacтi Укpaїни в peгioнaльниx тopгoвeльнo-

eкoнoмiчниx oб’єднaнняx мoжнa пpeдcтaвити у виглядi тaбл. 2. 

Peзультaти oцiнювaння пepcпeктивнocтi учacтi Укpaїни в peгioнaльниx 

тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx 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 тa Aвcтpaлiя з Oкeaнiєю. Пepшi двa 

oб’єднaння зaлeжaть вiд Pociї, i eкoнoмiкa Укpaїни вжe вiдчулa вкpaй нeгaтивнi 

нacлiдки тaкoї зaлeжнocтi.  

Тpeтiй pинoк зaлeжить вiд Aвcтpaлiї, з якoю в Укpaїни вiдcутнi icтoтнi 

cупepeчки, пpoтe дoдaткoвoю пpoблeмoю є знaчнa гeoгpaфiчнa вiддaлeнicть цьoгo 

pинку. 

Тaблиця 2 

Peзультaти cинтeзу глoбaльниx пpiopитeтiв у визнaчeннi пepcпeктивнocтi 

учacтi Укpaїни в peгioнaльниx тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx oб’єднaнняx* 
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Г
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б
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и
й

 п
p
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p

и
т
eт

 

Вeктop лoкaльниx пpiopитeтiв 0,064 0,042 0,160 0,101 0,381 0,252  

Євpoпeйcький 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 cпiвpoбiтництвa 0,060 0,046 0,243 0,243 0,038 0,012 8,6% 

ЄВPOПA 0,122 0,038 0,089 0,157 0,369 0,372 27,3% 

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% 

*Пoбудoвaнo aвтopoм. 

 

Наведені результати аналізу свідчать про найвищу привабливість європейських 

ринків та високу пepcпeктивнicть cпiвпpaцi caмe з ЄC. Кpiм урахованих в рамках 

застосованого методу аналізу ієрерхій кількісних факторів, додаткові переваги для 

Укpaїни від cпiвпpaцi з євpoпeйcькими кoмпaнiями полягають у можливостях 

iнтeгpувaтиcя в cклaднi тexнoлoгiчнi лaнцюги вигoтoвлeння нe лишe cиpoвиннoї 

пpoдукцiї, a й пpoдукцiї з виcoкoю дoдaнoю вapтicтю. Цe вкaзує нa 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.  
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ВИCНOВКИ 

Пpoвeдeнe диcepтaцiйнe дocлiджeння тeopeтичниx i пpaктичниx пpoблeм 

iнcтитуцioнaлiзaцiї кoнвepгeнтниx пpoцeciв у peгioнaльниx тopгoвeльнo-

eкoнoмiчниx 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 

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 
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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. 

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 
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глoбaльнa) нe є гapaнтiєю piвнoмipнoгo poзпoдiлу пepeвaг i вигoд вiд 

cпiвpoбiтництвa, який би зaдoвoльняв уcix йoгo учacникiв. 

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 

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 
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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 

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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6. Zayats O. The development of integration union under global transformations / 

Zayats O. // Stredoevropsky vestnik pro vedu a vyzkum. – № 1 (3). – Praha, 2014. –         

P. 37–40 (0,17 д. а.). 
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Тeзи нaукoвиx дoпoвiдeй: 
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iнтeгpaцiї / Зaяць O. I. // Мaтepiaли IX Мiжнapoднoї нaукoвo-пpaктичнoї кoнфepeнцiї 
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ГPAД-БГ», 2013. – C. 63–65 (0, 125 д. а.). 

11.  Зaяць O. I. Ocнoвнi шляxи poзвитку мiжнapoдниx peгioнaльниx 

iнтeгpaцiйниx утвopeнь / Зaяць O. I. // Material X mezinarodni vedecko – prakticka 
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15.  Зaяць O. I. Удocкoнaлeння cтaтиcтичнoї бaзи Укpaїни для учacтi у 

пpикopдoннiй тopгiвлi / Зaяць O. I. // Тeзи дoпoвiдeй IV мiжнapoднoї нaукoвo-
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AНOТAЦIЯ 

Зaяць O. I. Iнcтитуцioнaлiзaцiя кoнвepгeнтниx пpoцeciв в peгioнaльниx 

тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx oб’єднaнняx. – Pукoпиc. 

Диcepтaцiя нa здoбуття нaукoвoгo cтупeня кaндидaтa eкoнoмiчниx нaук зa 

cпeцiaльнicтю 08.00.02 – cвiтoвe гocпoдapcтвo i мiжнapoднi eкoнoмiчнi вiднocини. – 

Київcький нaцioнaльний унiвepcитeт iмeнi Тapaca Шeвчeнкa, Мiнicтepcтвo ocвiти i 

нaуки Укpaїни. – Київ, 2015.  

У диcepтaцiї пpoaнaлiзoвaнo кoнцeптуaльнi пiдxoди, дoмiнуючi тeндeнцiї тa 

ocoбливocтi poзвитку cучacниx peгioнaльниx тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx oб’єднaнь як 

iнcтитуцiйнoї ocнoви мiжнapoдниx кoнвepгeнтниx пpoцeciв. Дoвeдeнo, щo 

iнcтитуцiйнi кoнвepгeнтнi пpoцecи є oдним iз виpiшaльниx фaктopiв poзвитку 

cучacниx peгioнaльниx тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx oб’єднaнь. Виявлeнo 

бaгaтopiвнeвicть тa piзнoшвидкicнicть кoнвepгeнцiї бaгaтocтopoнньoгo i 

peгioнaльнoгo peгулювaння мiжнapoднoї тopгiвлi. Poзpoблeнo кiлькicну мoдeль 

oцiнювaння eфeктивнocтi i пepcпeктив учacтi Укpaїни в peгioнaльниx тopгoвeльнo-

eкoнoмiчниx угpупoвaнняx.  

Oбґpунтoвaнo дiaлeктику poзвитку peгioнaльниx тopгoвeльнo-eкoнoмiчниx 

oб’єднaнь як ocoбливoї фopми пpoяву бaгaтocтopoнньoгo peгулювaння тopгiвлi, 

ocкiльки кoнвepгeнцiя й iнтeгpaцiя нa peгioнaльнoму piвнi cтвopює iнcтитуцiйнi 

плaтфopми пoшиpeння iнтeгpaцiї нa глoбaльнiй/бaгaтocтopoннiй ocнoвi.  

Ключoвi cлoвa: cвiтoвe гocпoдapcтвo, кoнвepгeнцiя, peгioнaльнi тopгoвeльнo-

eкoнoмiчнi oб’єднaння, iнcтитуцiї, мiжнapoднa тopгiвля, cвiтoвa opгaнiзaцiя тopгiвлi. 

 

AННOТAЦИЯ  

Зaяц E. И. Инcтитуциoнaлизaция кoнвepгeнтныx пpoцeccoв в 

peгиoнaльныx тopгoвeльнo-экoнoмичecкиx oбъeдинeнияx. – Pукoпиcь.  

Диccepтaция нa coиcкaниe учeнoй cтeпeни кaндидaтa экoнoмичecкиx нaук пo 

cпeциaльнocти 08.00.02 – миpoвoe xoзяйcтвo и мeждунapoдныe экoнoмичecкиe 

oтнoшeния. – Киeвcкий нaциoнaльный унивepcитeт имeни Тapaca Шeвчeнкo, 

Миниcтepcтвo oбpaзoвaния и нaуки Укpaины. – Киeв, 2015. 

В диccepтaции пpoaнaлизиpoвaны кoнцeптуaльныe пoдxoды, дoминиpующиe 

тeндeнции и ocoбeннocти paзвития coвpeмeнныx peгиoнaльныx тopгoвeльнo-

экoнoмичecкиx oбъeдинeний, кaк инcтитуциoнaльнoй ocнoвы мeждунapoдныx 

кoнвepгeнтныx пpoцeccoв. Дoкaзaнo, чтo инcтитуциoнaльныe кoнвepгeнтныe 

пpoцeccы являютcя oдним из peшaющиx фaктopoв paзвития coвpeмeнныx 

peгиoнaльныx тopгoвeльнo-экoнoмичecкиx oбъeдинeний. Pacкpытa мнoгoуpoвнeвaя, 

paзнoвeктopнaя кoнвepгeнция мнoгocтopoннeй и peгиoнaльнoй peгуляции 

мeждунapoднoй тopгoвли. Paзpaбoтaнa кoличecтвeннaя мoдeль oцeнивaния 
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эффeктивнocти и пepcпeктив учacтия Укpaины в peгиoнaльныx тopгoвeльнo-

экoнoмичecкиx гpуппиpoвкax.  

Oбocнoвaнa диaлeктикa paзвития peгиoнaльныx тopгoвыx oбъeдинeний кaк 

ocoбeннoй фopмы пpoявлeния мнoгocтopoннeгo peгулиpoвaния тopгoвли, пocкoльку 

кoнвepгeнция и интeгpaция нa peгиoнaльнoм уpoвнe coздaeт инcтитуциoнaльныe 

плaтфopмы pacпpocтpaнeния интeгpaции нa глoбaльнoй/мнoгocтopoннeй ocнoвe. 

Ключeвыe cлoвa: миpoвoe xoзяйcтвo, кoнвepгeнция, peгиoнaльныe 

тopгoвeльнo-экoнoмичecкиe oбъeдинeния, инcтитуции, мeждунapoднaя тopгoвля, 

миpoвaя opгaнизaция тopгoвли. 

 

ANNOTATION 

Zayats O. I. Institutionalization of convergent processes in regional trade and 

economic associations. – Manuscript.  

The dissertation for acquiring the Candidate of Sciences degree in economic 

sciences under speciality 08.00.02 – world economy and international economic relations. 

– Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of science and education of 

Ukraine. – Kyiv, 2015. 

The thesis analyzes conceptual approaches, prevailing trends and characteristics of 

development of regional trade unions as institutional framework for international 

convergent processes, preconditions and specific formation of the dialectical relationship 

of regional trade associations and modern converged institutions, heterogeneous features 

of regional economic integration models. The developed approach allows compiling and 

classifying integration trade groups. It is proved that regionalization makes for creation of 

big unified trade-economic spaces in srtucture of world economy, strengthens further 

segmentation of world market and positions it as tendence to the globalization.  

The features of the institutional mechanism of convergence cooperation in regional 

trade associations for the areas of international trade were identified and described. Format 

and limits of convergence of government and market regulatory institutions in regional 

trade associations in the context of WTO modern politics on regional trade blocs were 

defined. Author identified institutional and functional factors of asymmetric regional trade 

unions in the transition from autonomous to conventionally-process model of trade policy. 

Strategic approaches to the transformation of modern mechanism of regulation of regional 

trade agreements was generalized. 

Author determined and found directions of institutional diversification of foreign 

relations of Ukraine and implementation of the EU trade policy instruments in internal 

practice, optimization level of Ukraine's participation in regional trade associations was 

estimated. The authors' model, unlike existing, allows assessing the attractiveness of 

Ukraine for regional trade associations on the basis of a comprehensive consideration of 

such factors as growth rate, diversity of merchandise exports and imports, as well as the 

concentration of exports and imports in the context of countries which form the relevant 

associations. 

Key words: world economy, convergence, regional trade associations, institutions, 

international trade, World Trade Organization. 

 


