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У дисертації визначено концептуальні засади екологізації світової торгівлі 

через виявлення її сутнісних характеристик, передумов, рушійних сил еволюції, 

трансформацій її асиметричного розвитку, досліджено генезис концептуальних 

поглядів на екологізацію світової торгівлі, виокремлено концепції екологізації 

глобального трансформаційного розвитку, проведено аналіз механізмів 

фінансування міжнародних екологічних ініціатив. Ґрунтуючись на дослідженні 

об’єктів та напрямів екологізації, позитивних та негативних векторів її впливу на 

розвиток міжнародних економічних відносин, критичному аналізі концепцій 

екологізації світового господарства, доведено, що ефективний підхід до 

управління раціональним природокористуванням вимагає реалізації вітчизняного 

законодавства, контролю за дотриманням вимог екологічної безпеки, 

забезпечення проведення комплексних заходів щодо охорони навколишнього 

середовища, раціонального використання природних ресурсів, досягнення 

узгодженості дій країн світу в інвайронментальній площині. 

Основну увагу приділено дослідженню впливу глобалізації на 

інтенсифікацію екологічного розвитку міжнародних торговельних відносин. 

Значне місце відведено формуванню напрямів моделювання оптимізації 

екологічної спрямованості світової торгівлі, аналізу екологічних орієнтирів 

розвитку регіональних товарних ринків, обґрунтуванню національної специфіки 

екологічного забезпечення зовнішньої торгівлі. Проведено системне дослідження 

домінант взаємодії екологізації та глобалізаційних зрушень у міжнародних 
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торговельних відносинах, обґрунтовано механізми здійснення екологізації 

світової торгівлі. 

У межах дослідження виокремлено особливості подолання асиметрій 

екологічного розвитку торговельної взаємодії на міжнародному, інтеграційному, 

регіональному та національному рівнях, розкрито суперечності взаємодії 

екологізації та глобалізаційних зрушень у міжнародних торговельних відносинах. 

Важливе місце відведено аналізу впливу глобалізації на інтенсифікацію 

екологічного розвитку світової торгівлі, транснаціонального впливу на 

екологізацію світових ринків. 

Розроблено економічні прогнози екологізації світової торгівлі, виокремлено 

її наслідки в економічному розвитку країн світу, запропоновано моделі впливу 

глобальної екологізації торговельних відносин на конкурентоспроможність країн 

світової спільноти, обґрунтовано перспективи розвитку екологізації 

зовнішньоторговельної взаємодії країн світової спільноти на всіх рівнях розвитку 

сучасних міжнародних торговельних відносин. Незважаючи на глобальний 

характер процесів екологізації, у тому числі міжнародних торговельних відносин, 

підкреслено наявність певних регіональних особливостей пристосування 

торговельних та відповідних виробничих систем до умов екологічно стійкого, 

безпечного для навколишнього середовища розвитку. Виокремлено основні 

передумови, що визначають регіональні аспекти формування екологічного 

співробітництва та мають значний вплив на ступінь екологізації експортного 

виробництва. 

Доведено, що цивілізаційний вплив, що формується в умовах необхідності 

дотримання екологічних умов виробництва, розподілу, обміну та споживання, 

видозмінює основні тенденції й структуру міжнародних торговельних операцій.  

Підкреслено, що екологізація світової торгівлі тісно пов’язана з 

необхідністю застосування у виробництві екологічно спрямованих рішень та 

технологій. Із цією метою проведено системний аналіз наслідків екологізації 

торгівлі в промисловому розвитку країн світової спільноти. Досліджено 

пріоритети екологізації зовнішньої торгівлі України за умов мінливості 
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глобального розвитку, визначено національну специфіку екологічного 

забезпечення зовнішньої торгівлі, вектори секторальної екологізації 

зовнішньоторговельних відносин України.  

Для України, в контексті європейського вектору розвитку, екологізація 

зовнішньої торгівлі є однією з суттєвих складових інтеграційної співпраці. Не 

зважаючи на наявні проблеми у сфері екологічно безпечного 

природокористування, сучасному етапу формування системи взаємодії 

торговельно-економічних та екологізаційних механізмів характерні позитивні 

зрушення, зумовлені перспективними можливостями, зокрема в контексті 

підписання Угоди про Асоціацію з ЄС. Вони стосуються насамперед 

законодавчих та організаційних трансформацій у сфері ефективного використання 

природних ресурсів, поглиблення міжнародної екологічної співпраці, приведення 

механізмів використання екологічних ресурсів відповідно до вимог світового 

економічного співтовариства. 

Подальша екологічно спрямована трансформація зовнішньоторговельних 

векторів розвитку України сприятиме формуванню екологічно орієнтованих засад 

господарювання, що відповідає вимогам сучасного світового еколого-

економічного простору в контексті його функціонування на основі стійких 

екологізаційних пріоритетів. Обґрунтовано напрями оптимізації екологізації 

торговельної діяльності України в умовах посилення конкурентного потенціалу 

держав світової спільноти в цій сфері. 

Ключові слова: екологічний розвиток, екологізація, екологізація світової 

торгівлі, рушійні сили екологізації, екологічне регулювання, регіональні 

особливості екологізації, екологізаційні пріоритети, екологічні параметри 

світової торгівлі, торговельно-екологічна взаємодія, екологічні виміри 

зовнішньоторговельних відносин, екологізація зовнішньої торгівлі України. 
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ABSTRACT 

 

 

Tsybuliak AG Ecologization of world trade in terms of transformation of 

global development. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis submitted for the degree of doctor of economic sciences, specialty 

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

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation defines the conceptual foundations of ecologization of world 

trade through revealing its essential characteristics, prerequisites, evolutionary and 

transformational shifts of its development, examines the genesis of conceptual views on 

the ecologization of world trade, identifies the concepts of greening global 

transformational development, and analyzes mechanisms of financing international 

environmental initiatives. It is proved that an effective approach to the management of 

rational use of nature requires the implementation of legislation, control over 

compliance with environmental safety requirements, ensuring the implementation of 

comprehensive measures for environmental protection, the rational use of natural 

resources, the achievement of coordination of world countries in the environmental 

plane. At the same time, based on the researched objects and directions of greening, 

positive and negative vectors of its influence on the development of international 

economic relations, critical analysis of the concepts of greening global economy. 

The focus is on the research of globalization impact on intensification of 

international trade relations ecological development. Significant attention is paid to the 

formation of directions for modeling the optimization of the world trade ecological 

orientation, ecological guidelines analysis of regional commodity markets development 

and national specificity substantiation of foreign trade ecological support. A systematic 

study has been conducted, namely the dominant of the interaction between greening and 

globalization shifts in international trade relations, and the mechanisms for 

implementing ecologization of world trade have been substantiated. 

Within the framework of the research it revealed contradictions of the interaction 



6 

 

between greening and globalization shifts in international trade relations. The features 

of overcoming the asymmetry of ecological development of trade interaction at the 

international, integration, regional and national levels are highlighted. An important 

place is given to the analysis of the globalization impact on the intensification for the 

world trade ecological development, the transnational impact on the greening global 

markets. 

Economic forecasts of ecologization of world trade are developed, its 

consequences in the world countries` economic development are highlighted, models of 

global greening influence for trade relations on the competitiveness of the world 

community are offered. Prospects of greening foreign trade interaction development for 

the world community countries at all levels of development of modern international 

trade relations are grounded as well. Despite the global nature of greening processes, 

including international trade relations, it is emphasized that there are certain regional 

features of adapting trading and relevant production systems to environmentally 

sustainable, environmentally friendly development. The basic prerequisites that 

determine the regional aspects of the ecological cooperation formation and which have a 

significant impact on the degree of the greening of export production are identified. 

It is proved that the civilizational influence formed in the languages of necessity 

to observe the ecological conditions of production, distribution, exchange, and 

consumption, changes the basic tendencies and structure of international trade 

operations. It has highlighted that ecologization of world trade is closely linked to the 

need to apply environmentally friendly solutions and technologies. For this purpose, a 

systematic analysis of the greening trade effects in the industrial development for the 

world community countries was carried out. 

Priorities of greening of Ukraine’s foreign trade under the conditions of global 

development volatility are investigated, the national specificity of environmental 

implementation of foreign trade and vectors of sectoral greening of Ukraine’s foreign 

trade relations is defined. In the context of the European vector of development, the 

greening of foreign trade is one of the essential components of integration cooperation 

for Ukraine. Despite the existing problems in the field of environmentally friendly use 
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of nature, the current stage of the formation of the trade interaction system, economic 

and environmental mechanisms is characterized by positive changes, caused by 

promising opportunities, in particular in the context of the Association Agreement with 

the EU. Firstly, they concern legislative and organizational transformations in the field 

of efficient use of natural resources, deepening of international ecological cooperation, 

bringing mechanisms of use of ecological resources in conformity with the requirements 

of the world economic community. 

Further ecologically oriented transformation of foreign trade vectors of Ukraine 

development will contribute to the formation for ecologically oriented economic bases 

that meet the modern world ecological and economic space requirements in the context 

of its operation on the basis of sustainable environmental priorities. In this regard the 

directions of optimization of Ukraine trade activity greening in the conditions of 

competitive potential strengthening for world countries community in this sphere are 

substantiated. 

Keywords: ecological development, ecologization, ecologization of world trade, 

motive forces of ecologization, ecological regulation, regional features of ecologization, 

ecological priorities, ecological parameters of world trade, trade and ecological 

interaction, ecological dimensions of foreign trade, greening of Ukraine’s foreign trade. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

ЄС  – Європейський Союз 

ВВП  – валовий внутрішній продукт 

ООН  – Організація Об’єднаних Націй 

СОТ  – Світова організація торгівлі 

ЮНЕП – Програма ООН з довкілля 

ОЕСР – Організація економічного співробітництва та розвитку 

ЮНЕСКО – Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 

ТНК  – транснаціональна корпорація 

ЮНКТАД – Конференція ООН з торгівлі та розвитку 

ISO  – Міжнародна організація із стандартизації 

ГМО  – генно-модифіковані організми 

EMAS – система екологічного менеджменту та аудиту 

ІКАО  – Міжнародна організація цивільної авіації 

REACH – регламент ЄС про хімічні речовини та їх безпечне використання 

НАФТА – Північноамериканська зона вільної торгівлі 

БРІКС – Об’єднання країн Бразилії, Росії, Індії, Китаю, ПАР 

НЕФКО – Північна екологічна фінансова корпорація 
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ВСТУП 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Орієнтація світової спільноти 

функціонувати на засадах стійкого розвитку – це наразі стратегічний пріоритет 

формування системи глобального співробітництва, одним із основних 

структурних елементів якого є міжнародна екологічна взаємодія. Вона передбачає 

залучення всіх країн світу до системи глобальної екологічної взаємодії із 

визначенням місця, ролі, функцій кожної з них у процесі побудови безпечних 

економічних, правових, технологічних, організаційних, соціальних засад 

природокористування. Екологічна детермінанта розширення міжнародної 

економічної співпраці набуває суттєвого значення внаслідок ускладнення 

взаємодії природно-ресурсного, економічного, виробничого та особливо 

торговельного потенціалів світового ринку. Це обумовлює необхідність 

дослідження екологізації світової торгівлі, обґрунтування векторів її розвитку на 

напрямі зниження деструктивного впливу торговельно-виробничої діяльності на 

навколишнє середовище з метою зміцнення відтворювального потенціалу 

глобальної екологічної системи. 

Актуальність дослідження зумовлена також особливим для України 

значенням питання систематичного підтримання високого рівня екологічності 

використання природних ресурсів у контексті поглибленої інтеграції у 

глобальний економічний простір, необхідністю пошуку шляхів підвищення 

рівня конкурентоспроможності національної економіки, інтенсифікацією 

зовнішньої торгівлі. У зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію з ЄС проблема 

екологізації зовнішньоторговельної діяльності України вимагає розроблення 

інноваційних підходів до її вирішення з урахуванням нових вимог щодо 

організації екологічно орієнтованої взаємодії з партнерами цього інтеграційного 

угруповання.  

Теоретичному дослідженню екологізації світової торгівлі в умовах 

трансформації глобального розвитку, вивченню прикладних аспектів цього 
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питання присвячено значну кількість наукових праць і практичних розробок у 

світовій економічній літературі. Зокрема, варто відмітити здобутки таких 

зарубіжних учених, як К. Андерсон, Дж. Бегін, Д. Гелд, Д. Голдблатт, Г. Дейлі, 

П. Ерліх, Д. Есті, Гж. Колодко, Ф. Котлер, Б. Коупленд, П. Кругман, Х. Нордстром, 

Т. Панайоту, Дж. Перратон, М. Раушер, Р. Робертсон, С. Стівенс, І. Уолтер, 

Дж. Фарлей, Дж. Холдрен та ін. 

Проблеми, пов’язані із взаємним впливом процесів екологізації та сучасних 

напрямів розвитку світового господарства, у тому числі міжнародних 

торговельних відносин, узгодженням екологічних і торговельно-економічних 

інтересів на національному рівні в контексті інтеграції України у світовий 

екологічний простір, знайшли відображення у працях вітчизняних науковців. 

Вагомий науковий внесок у їхнє дослідження зробили Н. Андреєва, О. Балацький, 

В. Барановський, О. Білорус, І. Бураковський, Б. Буркинський, О. Веклич, 

В. Вергун, А. Гальчинський, В. Геєць, І. Грабинський, О. Гребельник, Л. Гринів, 

В. Грищенко, Б. Данилишин, О. Діденко, Р. Дяків, Л. Кістерський, Н. Корнійчук, 

Л. Купінець, Д. Лук’яненко, Л. Мельник, С. Мочерний, Т. Орєхова, С. Писаренко, 

І. Піддубний, І. Пінчук, А. Поручник, І. Пузанов, О. Рогач, Ю. Саталкін, 

Е. Семенюк, І. Синякевич, В. Сіденко, Я. Столярчук, Т. Туниця, Ю. Туниця, 

Л. Українець, А. Філіпенко, С. Харичков, Т. Циганкова, В. Чужиков, В. Шевчук, 

О. Шнирков та ін. 

Незважаючи на значну кількість публікацій, присвячених різним аспектам й 

особливостям екологізаційної складової міжнародної торговельної співпраці, 

недостатньо дослідженими залишаються питання, пов’язані з визначенням впливу 

екологічних суперечностей на розвиток міжнародної торгівлі, а також сучасних 

векторів екологізації міжнародних торговельних відносин у контексті 

структурних зрушень у світовому господарстві. Необхідним є також наукове 

обґрунтування практичних кроків з оптимізації процесів екологізації економіки 

України, площин узгодження національних екологічних інтересів з пріоритетами 

екологізаційного розвитку світового господарства та регіональних, інтеграційних 

утворень, передусім Європейського Союзу. Зазначене становить зміст нової 
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наукової проблеми, вирішення якої передбачає комплексні узагальнення та 

систематизацію теоретичних і прикладних досліджень, що відображають 

сучасний стан екологічної еволюції міжнародних торговельних відносин. Цим 

зумовлений вибір теми дисертаційної роботи. 

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

Дисертаційне дослідження здійснене відповідно до планових тем наукових 

досліджень кафедри міжнародних фінансів, наукових тем Інституту міжнародних 

відносин у рамках комплексної науково-дослідної теми Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: 

політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти» (№ 16БФ048-01), 

яка є складовою комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України 

в умовах світових процесів глобалізації». Згідно з тематикою зазначених програм 

у дисертаційному дослідженні автором особисто розроблено економічні прогнози 

екологізації світової торгівлі, обґрунтовано пріоритети екологізації зовнішньої 

торгівлі України з урахуванням глобальних та євроінтеграційних орієнтирів 

розвитку екологічної компоненти національного господарства. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження 

й узагальнення теоретико-методологічних засад аналізу сучасних напрямів 

екологізації світової торгівлі, обґрунтування науково-практичних рекомендацій 

щодо оптимізації механізмів міжнародного торговельно-екологічного 

співробітництва в контексті реалізації концепції сталого розвитку. Комплексний 

підхід до здійснення поставленої мети дисертаційної роботи зумовив необхідність 

розв’язання в ній таких завдань: 

- розробити науково-методологічні підходи до оцінювання екологічної 

трансформації світової торгівлі в умовах глобалізації; 

- систематизувати змістовні риси процесу екологізації світової торгівлі; 

- виявити глобальні асиметрії екологізації світових товарних ринків і 

фактори, що їх зумовлюють; 
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- визначити детермінанти еволюційно-трансформаційних зрушень у 

міжнародних торговельних відносинах; 

- розкрити природу суперечливості екологічного розвитку 

торговельних відносин у глобальному асиметрично орієнтованому середовищі та 

її вплив на їхній перебіг; 

- класифікувати екологічні потреби та інтереси учасників міжнародної 

торговельної взаємодії; 

- виокремити суттєві риси формування, методологічну основу та 

інституційні складові механізмів реалізації глобальних екологічних процесів у 

сфері світової торгівлі; 

- з’ясувати специфіку використання фінансових важелів при реалізації 

глобальних екологічних заходів у міжнародній торгівлі; 

- обґрунтувати доцільність розроблення стратегії екологізації світової 

торгівлі, спрогнозувати очікувані результати її реалізації; 

- виокремити георегіональні орієнтири торговельно-екологічної 

взаємодії країн світу; 

- визначити показники екологічної трансформації міжнародних 

торговельних відносин; 

- розробити комплексний підхід до аналізу чинників негативного 

впливу екологізації на торговельно-економічне співробітництво суб’єктів 

світового господарства; 

- обґрунтувати основні компоненти впливу зовнішньоторговельних 

операцій на екологізацію; 

- розробити моделі взаємозв’язку між глобальною екологізацією 

торговельних відносин та рівнем конкурентоспроможності країн світу; 

- розробити рекомендації щодо оптимізації екологічного розвитку 

зовнішньоторговельної діяльності України. 

Об’єктом дослідження є процес екологізації світової торгівлі в умовах 

переходу світової спільноти на функціонування на засадах стійкого розвитку. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні основи і 

закономірності екологізації світової торгівлі та процес трансформації механізмів 

її реалізації. 
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Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою 

дослідження є вітчизняні та зарубіжні фундаментальні положення економічної 

теорії й різноаспектні практичні дослідження з питань екологізації світового 

господарства, екологічних аспектів розвитку міжнародних торговельних відносин, 

національних політик екологізації, екологічних трансформацій світової економіки. 

Методологічний апарат дослідження становлять: загальнонаукові методи 

[діалектичний метод пізнання, наукова індукція та дедукція, методи порівняння, 

аналізу і синтезу (підрозділи 1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 5.1)]; визначення прямих та 

зворотних зв’язків між економічними явищами та процесами (підрозділи 2.3, 3.2, 

4.2); абстракція [зокрема при розкритті соціально-економічних наслідків 

екологізації світової торгівлі (підрозділ 5.3) та орієнтирів оптимізації 

екологічного розвитку зовнішньої торгівлі України (підрозділ 6.3)]. При 

дослідженні економічної природи та рушійних сил екологізації світової торгівлі, 

суперечливості екологічного розвитку торговельних відносин у глобальному 

асиметричному середовищі в роботі застосовано методи історизму та 

узагальнення (підрозділи 1.3, 2.1, 2.2), при аналізі регіональних особливостей 

екологізації міжнародних торговельних відносин та екологічних вимірів 

зовнішньої торгівлі України – метод порівняльного аналізу (підрозділи 4.2, 6.1). 

Системний аналіз (підрозділи 1.1, 5.1) застосовано з метою обґрунтування 

концепцій екологізації глобального трансформаційного розвитку та оцінювання 

наслідків екологізації світової торгівлі для економічного розвитку країн світу.  

Для досягнення поставленої мети використано спеціальні економічні 

методи, які дали змогу провести всебічний науковий аналіз досліджуваної 

проблеми: статистично-аналітичний – для аналізу сучасних векторів розвитку 

екологізації світової торгівлі (підрозділи 4.1, 5.2, 6.2), метод якісного та 

кількісного аналізу – для вивчення структури торговельно-екологічних відносин 

(підрозділи 4.1, 6.1), метод ситуаційного аналізу – при визначенні глобальних та 

євроінтеграційних орієнтирів екологізації вітчизняних зовнішньоторговельних 

відносин (підрозділ 6.2), метод експертних оцінок – для аналізу стану 

торговельно-екологічного співробітництва у глобальній площині та пошуку 
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шляхів розв’язання екологічних проблем розвитку міжнародних торговельних 

відносин (підрозділи 3.2, 3.3, 4.3), метод економіко-математичного моделювання 

(підрозділи 5.2, 5.3, 6.3). 

Інформаційною основою дослідження є статистичні дані міжнародних 

економічних організацій, національні статистичні довідники, фактологічні дані 

монографічної і періодичної літератури, звітні дані статистичних органів країн 

світової спільноти, екологічних фондів та економічних об’єднань. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розкритті нових 

теоретико-методологічних засад і систематизації підходів до становлення і 

розвитку екологічно сприятливих основ міжнародної торговельної взаємодії, 

визначенні стратегічних пріоритетів екологізації світової торгівлі. 

У процесі дослідження автором отримано наукові результати, що 

розкривають його особистий внесок у розроблення досліджуваної проблеми та 

конкретизують новизну роботи, а саме: 

уперше: 

- обґрунтовано концептуальні підходи до дослідження процесу 

екологізації світової торгівлі на основі узагальнення наукових засад розвитку 

цього процесу в межах світового виробництва товарів і надання послуг та 

розширення обсягів їхньої пропозиції на міжнародних ринках. Зазначений підхід 

розглядається як складний, багатовекторний процес, сутність якого полягає в 

комплексному об’єднанні методів та інструментів впливу на зменшення 

навантаження на глобальний природно-ресурсний потенціал поряд із 

забезпеченням можливості досягнення торговельних цілей зовнішньоекономічної 

взаємодії країн світу. Визначено передумови екологізації світової торгівлі. Це, по-

перше, невідповідність виробничо-господарської діяльності ресурсно-

екологічним можливостям світового торговельного простору; по-друге, 

збільшення обсягів споживання товарів і послуг унаслідок зростання чисельності 

населення, що висуває нові вимоги до якісних характеристик продукції, яка є 

предметом міжнародних торговельних угод; по-третє, розширення екологічної 

свідомості споживачів, що вимагає від провідних світових виробників товарів і 
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послуг урахування екологічної складової у розвитку торговельної взаємодії; по-

четверте, підвищення попиту на екологічно чисті та безпечні для використання 

товари та послуги; по-п’яте, необхідність комплексної імплементації екологічних 

підходів і принципів у процес міжнародної торговельної співпраці;  

- розкрито сутнісні риси еволюційного розвитку рушійних сил 

екологізації світової торгівлі. Головними факторами еволюційно-

трансформаційних зрушень у цьому напрямі визначено: 1) вплив природних 

чинників на формування навколишнього середовища; 2) рівень цивілізаційного 

розвитку та інтенсифікація взаємодії між людиною і природою; 3) виникнення 

нових транспортних засобів, диверсифікація напрямів науково-технічного 

прогресу; 4) розвиток форм і методів міжнародної торгівлі, стратегій виходу на 

зовнішні ринки; 5) поширення інноваційних технологій виробництва продукції; 6) 

посилення впливу міжнародних організацій на вирішення екологічних проблем, 

пов’язаних із розвитком світової торгівлі; 7) підвищення свідомості споживачів 

міжнародних ринків щодо формування вимог до екологічності продукції, 

усвідомлення населенням країн світу глобальності екологічних загроз; 

- встановлено змістовні риси процесу екологізації світової торгівлі: 

а) екологічна складова є органічним елементом усіх об’єктів світової торгівлі, 

тому об’єктивно їм притаманна; б) економічна природа та сутність екологічної 

компоненти експортного виробництва полягає у витратах, спрямованих на такі 

зміни їхніх якісних характеристик, які зумовлюють зменшення їхнього 

негативного впливу на довкілля; в) економічний зміст процесу екологізації 

світової торгівлі може бути розкритий за допомогою прямої економіко-

математичної залежності: підвищення рівня екологізації світової торгівлі – 

зростання рівня конкуренції на світовому ринку – підвищення цін на екологічні 

товари та послуги – зростання витрат виробництва – зростання добробуту 

споживачів – оптимізація інноваційної складової світових торговельних зв’язків; 

- побудовано систему показників екологічної трансформації 

міжнародних торговельних відносин, які дають уявлення як про загальні тенденції 

розвитку національних систем зовнішньої торгівлі країн світу, так і про екологічні 
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показники, що характеризують екологічну складову міжнародних торговельних 

відносин. До загальних показників включено: обсяги експортних та імпортних 

операцій, частку світового експорту у ВВП, індекси концентрації та 

диверсифікації експорту, темпи зростання експорту і динаміку 

зовнішньоторговельного балансу, географічну й товарну структуру світового 

експорту. Екологічно спрямовані показники включають індекс екологічної 

ефективності, ступінь забруднення повітря виробничими потужностями, рівень 

використання відновлювальних джерел енергії в забезпеченні економічних, у 

тому числі торговельних, процесів, обсяги державної підтримки екологізації 

національних економік, обсяги витрат на дослідження та розроблення у сфері 

екологізації експортного виробництва, обсяги виробництва й експорту 

екологічних товарів та їхню структуру;  

- визначено доцільність застосування економіко-математичних моделей 

аналізу взаємозв’язку між глобальною екологізацією світової торгівлі та 

показниками, що визначають рівень конкурентоспроможності країн світу у 

вигляді таких моделей: імітаційної моделі структурного взаємозв’язку між 

індексом глобальної конкурентоспроможності, індексом екологічної ефективності, 

обсягом експорту та часткою в ньому високотехнологічних товарів; 

багатофакторної степеневої моделі залежності обсягів експорту від екологічно 

орієнтованих показників; кореляційно-регресійної моделі аналізу залежності 

індексу глобальної конкурентоспроможності від двох компонент екологічного 

спрямування для країн-лідерів і країн-аутсайдерів за значенням індексу з метою 

дослідження взаємного впливу екологізаційних і торговельних пріоритетів 

розвитку світового господарства; 

удосконалено: 

- комплексний підхід до аналізу чинників негативного впливу 

екологізації на міжнародну торговельно-економічну взаємодію. Серед них 

виділено, по-перше, диспропорційність соціально-економічної та екологічної 

політики на різних рівнях розвитку світогосподарського простору та перенесення 

виробництв, заборонених на внутрішніх ринках розвинених країн, на території 
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країн з низьким рівнем економічного розвитку; по-друге, встановлення 

екологічних стандартів, що призводять до зниження рівня 

конкурентоспроможності суб’єктів господарської діяльності в країнах із високим 

рівнем витрат на природоохоронні заходи; по-третє, ускладнення реалізації 

положень міжнародних екологічних угод, пов’язане з можливістю запровадження 

торговельних обмежень; 

- системну структуризацію екологічних потреб та інтересів, які в 

процесі трансформації умов виробництва та розширення торговельної взаємодії 

між країнами світу еволюціонують і змінюються з урахуванням комплексного 

впливу взаємопов’язаних чинників формування глобального економічного 

простору. Визначено етапи їхньої еволюції: розвиток засобів захисту довкілля – 

удосконалення технологій виробництва – удосконалення товарів та послуг на 

напрямі підвищення їхньої екологічності;  

- специфіку формування системи економічних суперечностей, які є 

органічною умовою розвитку сучасного глобалізованого простору. Визначено її 

передумови: взаємодія процесів глобалізації та регіоналізації; інтенсифікація 

торговельних потоків водночас із їхнім нерівномірним розподілом серед суб’єктів 

торговельної взаємодії; відмінності в забезпеченні ресурсами природного та 

порівняльного економіко-соціального характеру;  

- структуру взаємозв’язків між компонентами міжнародних індексів, які 

здійснюють найбільший вплив на процес екологізації зовнішньоторговельних 

операцій. Для цього побудовано лінійну багатофакторну модель залежності 

ефективності експорту товарів України від чотирьох індексів оцінки ефективності 

різних складових розвитку країн – індексу глобальної конкурентоспроможності, 

індексу екологічної ефективності, індексу сприяння торгівлі, індексу глобалізації, 

що підтверджує їхній об’єктивний зв’язок; 

- перелік основних орієнтирів екологізації зовнішньоторговельної 

діяльності України, до якого включено: розроблення та впровадження сучасних 

високоефективних інноваційних технологій із мінімальним впливом на довкілля; 

впровадження заходів зі зменшення викидів, скидів та інших шкідливих впливів 
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для довкілля на національному рівні; раціональне використання природних 

ресурсів усередині країни при забезпеченні власних торговельних інтересів; 

скорочення споживання енергоносіїв, зокрема через використання альтернативної 

енергетики; удосконалення процесу утилізації відходів; дотримання законодавчих 

актів стосовно всіх визначених аспектів зовнішньоторговельної діяльності та її 

взаємозв’язку з екологічною безпекою людства; 

набули подальшого розвитку: 

- дослідження асиметричних тенденцій екологічного розвитку світової 

торгівлі. Визначено конкретні прояви асиметричних коливань екологізації 

світових товарних ринків: а) нерівномірність зростання виробництва екологічних 

товарів і відсутність комплексного підходу до з’ясування сутнісних рис категорії 

«екологічні товари»; б) наявність значної асиметрії в структурі та масштабах 

торгівлі; в) диспропорційність екологізації регіональних товарних ринків, яка 

полягає в тому, що в окремих країнах значний експортний потенціал з точки зору 

участі в торгівлі екологічними товарами поєднується з високим ступенем 

забрудненості; г) різні обсяги фінансових ресурсів, що виділяються країнами світу 

для переведення національних товарних ринків на екологічно сприятливі засади 

розвитку; 

- стратегія екологізації світової торгівлі та фактори впливу на її 

формування. Очікуваними результатами реалізації стратегії визначено: 

узгодження цілей і принципів екологічної політики на національному, 

регіональному та глобальному рівнях торгівлі; оптимізація впливу екологічно-

інноваційної політики на світову торгівлю, її структурну диверсифікацію, 

динаміку; реалізація екологічних інтересів світової спільноти у процесі розвитку 

глобального торговельного співробітництва; 

- інституційний механізм регулювання екологічних вимірів світової 

торгівлі, що є складною архітектурною будовою і тому може розглядатися в 

різних площинах системного аналізу. Серед них виділено економіко-

територіальний принцип, пов’язаний із регулюванням екологічних засад розвитку 

торговельних відносин на всіх рівнях функціонування економічних інституцій з 
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урахуванням територіальної ознаки, та функціональний принцип, пов’язаний з 

економічними інструментами, які є конкретними проявами реалізації 

регуляторних аспектів розвитку торговельно-екологічного співробітництва на всіх 

рівнях його здійснення; 

- підходи до формування фінансового механізму екологізації світової 

торгівлі, сутність якого полягає в органічному поєднанні принципів глобальної 

фінансової діяльності в екологічній сфері, методів, форм, інструментів, важелів її 

здійснення, які використовуються з метою досягнення екологічних цілей розвитку 

сучасного світу. Визначено конкретні прояви його реалізації, серед яких 

екологічні інвестиції, екологічні інновації, екологічні податки, екологічні 

субсидії, екологічні кредити, екологічні тарифи, ціни на екологічні товари та 

послуги;  

- георегіональні орієнтири екологізації міжнародних торговельних 

відносин. На основі симбіотичного поєднання регіональних особливостей 

торговельної співпраці з передумовами розвитку їхньої екологічної складової 

визначено систему зведених показників, які є підґрунтям для формування 

пріоритетних напрямів екологізації та характеризують загальні умови 

економічного, енергетичного, демографічного, географічного розвитку 

пріоритетних регіонів. Серед них виділено США, Китай, ЄС, Японію. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

положення та висновки дослідження можуть бути використані в діяльності 

органів виконавчої та законодавчої влади при розробленні напрямів екологічної 

трансформації зовнішньоторговельної стратегії розвитку України, у тому числі з 

метою більш ефективної гармонізації екологічних показників експортно-

імпортних операцій із торговельно-екологічними стандартами ЄС, приведення 

екологічних показників експортно-імпортних операцій відповідно до торговельно-

екологічних стандартів ЄС, оптимізації взаємодії із міжнародними екологічними та 

економічними організаціями. 

Результати дослідження можуть становити практичний інтерес для 

вітчизняних промислових підприємств, господарств аграрно-промислового 
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комплексу, діяльність яких відповідає вимогам екологічно безпечного розвитку. 

Крім того, матеріали роботи можуть бути використані в навчальному процесі під 

час викладання курсів, спецкурсів і при підготовці навчально-методичної 

літератури з питань екологічних аспектів розвитку сучасного світогосподарського 

комплексу, взаємного зв’язку та взаємовпливу торговельної та екологічної 

складових міжнародної взаємодії. 

Наукові результати дисертації були застосовані в роботі Комітету Верховної 

Ради України з питань промислової політики та підприємництва (довідка  

№ 04-30/44-257/130281 від 19.06.2018 р.), Ради національної безпеки та оборони 

України (довідка № 972/14-04/2-18 від 26.06.2018 р.), Державної фіскальної служби 

України (довідка № 9745/Ц/99-99-04-05-02-14 від 06.07.2018 р.), Головного 

управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (довідка 

№ 12545 від 15.06.2018 р.), ДУ «Інститут економіки природокористування та 

сталого розвитку Національної академії наук України» (довідка № 01-11/132 від 

10.07.2018 р.), виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) (довідка № 001-3021 від 25.09.2018 р.), Комітету 

Верховної Ради України з питань податкової та митної політики (довідка народного 

депутата України Святаша Д.В. № 190/0112 від 16.07.2018 р.), Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України (довідка № 2401-04/27300-08 від 

25.06.2018 р.), ТОВ «Трайдент Енерджі» (довідка № 21/11/2017-1 від 21.11.2017 р.), 

ТОВ «Концептпродукт» (довідка № 20/11-17-1 від 20.11.2017 р.), а також у 

навчальному процесі Національної академії СБ України (акт впровадження від 

15.06.2017 р.), Українсько-Американського гуманітарного інституту 

«Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні» (довідка № 25-05/15-

6 від 25.05.2015 р.), Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (довідка № 048-308 від 25.11.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

завершеною автором науковою працею. Представлені в дисертації, наукових 

статтях і працях автора висновки, пропозиції, рекомендації є його особистим 

науковим здобутком. 
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Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та наукові 

результати дослідження доповідалися й обговорювалися на 29 міжнародних 

науково-практичних та наукових конференціях, круглих столах в Україні й за 

кордоном, зокрема: ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і 

перспективи розвитку світової економіки і міжнародних економічних відносин» 

(м. Київ, 8 жовтня 2015 р.), Міжнародному симпозіумі «Соціальна та економічна 

солідарність – український вибір» (м. Київ, 28 січня 2016 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Трансформація зовнішньої політики України в 

умовах нестабільності» (м. Київ, 31 березня 2016 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Формування сучасного економічного простору: переваги, 

ризики, механізми реалізації» (м. Тбілісі, Грузія, 29 квітня 2016 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Інноваційний потенціал соціально-економічних 

систем: виклики глобального світу» (м. Лісабон, Португалія, 30 червня 2016 р.), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Європейський вибір економічного 

поступу регіону» (м. Чернівці, 26-27 травня 2016 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні аспекти модернізації економіки та фінансової 

системи України» (м. Запоріжжя, 26 серпня 2016 р.), Міжнародній науковій 

конференції «Економіка без кордонів: інтеграція, інновації, транскордонне 

співробітництво» (м. Каунас, Литва, 26 серпня 2016 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: 

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

Міжнародній науковій конференції «Інтегровані бізнес-структури: моделі, 

процеси, технології» (м. Кишинів, Молдова, 25 листопада 2016 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Проблеми підвищення ефективності економіки 

та управління в сучасних умовах» (м. Одеса, 19 грудня 2016 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Формування та розвиток інноваційного 

потенціалу економіки України» (м. Ужгород, 17-18 лютого 2017 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Інтеграція бізнес-структур: стратегії та 

технології» (м. Тбілісі, Грузія, 24 лютого 2017 р.), Міжнародній науковій 

конференції «Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху 
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глобалізації» (м. Клайпеда, Литва, 24 березня 2017 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному 

середовищі» (м. Київ, 18 квітня 2018 р.), IV Міжнародній науково-практичній 

конференції «Розвиток економіки країни: можливості, проблеми, перспективи» 

(м. Запоріжжя, 22 вересня 2018 р.), Міжнародній науковій конференції «Сучасні 

економічні дослідження: теорія, методологія, стратегія» (м. Кельце, Польща, 

28 вересня 2018 р.), VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегічні 

пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень 

глобального середовища» (м. Одеса, 28-29 вересня 2018 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні наукові погляди на механізми стимулювання 

соціально-економічного розвитку» (м. Ужгород, 16 лютого 2019 р.), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Національні економічні стратегії розвитку в 

глобальному середовищі» (м. Київ, 10 квітня 2019 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

69 наукових праць (загальний обсяг 48,38 а. а.), з них одна одноосібна монографія 

(19,1 а. а.), 10 розділів у колективних монографіях (особисто автору належить 

8,19 а. а.), з них 4 – виданих у видавництвах країн ЄС (3,28 а. а.), 22 одноосібні 

статті (12,13 а. а.) у фахових наукових виданнях України (з них 14 статей у 

виданнях, які входять до наукометричних баз даних), 7 одноосібних статей 

(4,09 а. а.) в іноземних виданнях, 29 матеріалів і тез доповідей на наукових 

конференціях (4,87 а. а.). 

Структура та обсяг дисертації. Структура роботи зумовлена метою і 

завданням дослідження, складається зі вступу, шести розділів, вісімнадцяти 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 13 додатків на 

11 сторінках. Основний текст дисертації становить 406 сторінок. Робота містить 

109 рисунків, 34 таблиці. Список використаних джерел налічує 375 позицій на 

36 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ  

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ 

 

 

1.1. Концепції екологізації розвитку світового господарства 

 

Сучасний глобальний економічний простір розвивається в умовах зростання 

взаємозалежності всіх напрямів господарської діяльності, зокрема торговельної, 

фінансової, інвестиційної, інноваційної, виробничої взаємодії країн світу, 

перебуваючи при цьому на стадії трансформаційного розвитку. Зазначені процеси 

супроводжуються нарощенням диспропорцій у соціально-економічному розвитку, 

ресурсному забезпеченні, використанні новітніх технологій, ступені 

навантаження на навколишнє середовище. Як наслідок, функціонування світових 

ринків набуває рис комплексності, взаємодоповнюваності та інтегрованості, що в 

свою чергу вимагає спільного вирішення низки проблем їхнього розвитку, серед 

яких слід виділити економічну, ресурсну, сировинну, екологічну проблеми. 

Інтенсифікація розвитку ринкових механізмів забезпечення належного рівня 

конкурентоспроможності, поглиблення процесів інтернаціоналізації 

господарського життя країн світу, розширення міжнародної кооперації 

виробництва призводить до невідповідності виробничо-економічної діяльності та 

ресурсно-екологічного потенціалу світового простору.  

Функціонування світового господарського простору здійснюється під 

впливом різновекторних факторів, що мають як позитивне, так і негативне 

значення для його розвитку. Тобто інтенсифікація процесів інтеграції, глобалізації 

й транснаціоналізації, розширення структури та динаміки міжнародних 

економічних відносин одночасно посилюють екологічну домінанту 

навколишнього середовища. Екологічна проблема є одним із ключових протиріч 

розвитку сучасного світу. Нарощення навантаження на навколишнє середовище 

зумовлює загострення екологічної ситуації в глобальному масштабі, спричиняє 



35 

 

втрату природою відтворювального потенціалу і в кінцевому підсумку 

призводить до виникнення екологічної кризи, що полягає в незворотних змінах в 

екологічній системі та порушенні природної рівноваги.  

У системі взаємодії екологічних та економічних аспектів розвитку світової 

спільноти, особливої актуальності набуває питання екологізації світового 

господарства. Екологізація є об’єктивно зумовленим процесом перетворення 

суспільної праці, спрямованим на зниження навантаження на навколишнє 

середовище, збереження і відтворення природних ресурсів, переоснащення 

виробництв і впровадження безвідходних технологій, проведення 

природоохоронних заходів.  

Взаємодія людини і навколишнього середовища, вплив господарської 

діяльності на розвиток екологічних процесів з використанням різних підходів 

досліджувалися протягом багатьох століть. Поняття “екологія” має досить давнє 

коріння. Навіть первісна людина не маючи наукових уявлень про екологічні 

процеси, у своїй практичній діяльності, що була безпосередньо прив’язана до 

природних процесів, розуміла необхідність збереження і охорони найбільш 

цінних для її існування об’єктів. У період функціонування наступних суспільних 

форм розвитку окремі елементи екологічних знань розвивались у рамках 

фундаментальних та прикладних соціальних та гуманітарних наук.  

Наукові основи екологізації світового виробництва спираються насамперед 

на визначення суті поняття “екологія” з різних підходів. Особливості взаємодії 

рослин, тварин і навколишнього середовища, вплив зовнішніх умов на розвиток 

живих організмів, взаємозв’язок між діяльністю людини та природними 

елементами досліджували ще Аристотель, Теофраст, а значно пізніше Ж. Бюффон, 

Ж. Ламарк, Ч. Дарвін, Е. Геккель, К. Мебіус та інші [5, с. 20; 66, с. 113]. Серед 

українських eчених питання взаємовідносин людини та природи досліджували 

В. Вернадський, М. Холодний, М. Гавриленко, Д. Белінг, В. Гурський, В. 

Бруховський [17, с. 242; 53, с. 342]. Проте їхні напрацювання в цій сфері хоч 

стосувалися переважно особливостей взаємодії окремих природних організмів із 
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навколишнім світом без урахування комплексності досліджуваного явища, проте 

безумовно стали важливим підгрунтям для подальших наукових розробок. 

В цілому етапність розвитку уявлень про екологію та становлення її як 

науки представлено в додатку Б. Період із середини ХІХ ст. до середини ХХ ст. 

характеризувався інтенсивним розвитком біоекології у взаємозв’язку з 

дослідженням глобальних географічних процесів. Саме в цей період у 1866-1868 рр. 

німецьким ученим Е. Геккелем було започатковано термін “екологія”. Він уперше 

виокремив частину біології, яка досліджувала взаємодію живих організмів з 

екологічним середовищем. На думку Е. Геккеля, екологія ‒ це пізнання економіки 

природи, одночасне дослідження всіх взаємовідносин живого з органічними і 

неорганічними компонентами середовища. Основною перевагою цього визначення 

слід вважати розуміння системності цього поняття та його тісного зв’язку з 

повсякденною діяльністю. Системний характер дослідження екології притаманний 

також М. Реймерсу, який вважає, що термін “екологія” містить не лише біологічні 

компоненти, а й включає геологічні, культурні, соціальні, геологічні, фізичні, 

економічні аспекти розвитку суспільства [53, с. 221]. Таке розуміння зазначеної 

категорії є спробою пов’язати екологічні питання з іншими аспектами розвитку 

людської цивілізації. 

Так, В. Крисаченко визначає, що екологія – це один із найважливіших 

напрямів теоретичного освоєння дійсності й унаслідок цього виконує певну 

гносеологічну функцію в суспільстві. Отже, ефективність впливу екології на 

розвиток сучасного світу дійсно враховує можливість розкриття нею комплексу 

функцій, зокрема економічної, інформативної, освітньої, що буде залежати в 

кінцевому підсумку від конкретних умов розвитку системного середовища [87, 

с. 326]. У свою чергу К. Ситнік наголошує на глобальному характері проблем, які 

досліджує екологія [166, с. 280]. Водночас її зв’язок з економічними аспектами 

розвитку світової спільноти є предметом досліджень Т. Акимової, В. Хаскіна, 

О. Яблокова, В. Некоса. Слід відмітити, що в багатьох дослідженнях західних 

учених термін “екологія” ототожнюється здебільшого із суто біологічним 

поняттям, а з погляду взаємозв’язку з розвитком сучасного людства 
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використовуються поняття “наука про довкілля”, “інвайронментологія”, 

“діяльність у напрямі стійкого розвитку” тощо [272; 280, с. 653]. На наш погляд, 

ці поняття хоч і мають окремі відмінності, проте є синонімічним відображенням 

досліджуваної категорії.  

Важливе значення для розвитку екології мало також учення про ноосферу, 

вивчення якої започаткував відомий український учений В. Вернадський1 [17, с. 25]. 

Він вперше визначив людину з її господарською діяльністю як геологічну силу 

планетарного розміру, тобто показав, що антропогенний вплив на оточуюче 

середовище не менш сильний, ніж глобальні природні процеси. Початок 

сучасному ставленню до еколого-економічної взаємодії був закладений, на нашу 

думку, створенням та діяльністю Римського клубу, організації, заснованої у 1968 

р., яка об’єднала вчених з понад 30 країн світу2. Вперше членами Римського клубу 

була запропонована методологія оцінювання можливостей природи не в цілому, а 

з позиції врахування можливостей природи витримати зростаючий антропогенний 

тиск, спричинений інтенсифікацією економічних процесів. Перша доповідь 

Римського клубу, підготовлена американськими вченими Д. Медоузом і 

Дж. Форрестером у вигляді математичної моделі розвитку світової ситуації на 

засадах урахування таких взаємозалежних змін, як капіталовкладення, 

використання ресурсів, забруднення середовища, виробництво продуктів 

споживання, стала основою концепції встановлення глобальної рівноваги між 

природою і людством 3 . Проте важливого значення для розвитку сучасної 

екологічної парадигми набула робота першого президента Римського клубу 

                                                 

Терміном “ноосфера”, уведеним В. Вернадським для позначення нового стану в еволюції 

природи, пов’язаного з появою людської свідомості, він став називати етап еволюції біосфери, 

обумовлений цілеспрямованою на перетворення природи діяльністю. Центральною темою 

вчення про ноосферу є єдність біосфери і людства. Вернадський у своїх працях розкриває 

корені цієї єдності, значення організованості біосфери у розвитку людства.  
2 Римський клуб формувався як незалежна експертна група для оцінки довгострокових 

наслідків існуючих проблем та перспектив розвитку людства, а також інтелектуального 

сприяння діяльності міжнародних організацій і національних урядів.  
3  Перша доповідь була представлена у 1972 р. у Вашингтоні. Модель давала 

неоптимістичні прогнози на майбутнє. Через 75 років, стверджувалось у доповіді, сировинні 

ресурси будуть вичерпані, а нестача продовольства стане катастрофічною. Запобігання світової 

катастрофи, відповідно до висновків доповіді, можливе лише тому разі, якщо негайно буде 

вжито заходів створення умов «екологічної безпеки й економічної стабільності», що дозволяє 

досягти «стан глобального рівноваги» у світі.  
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А. Печчеї “Людські якості”, опублікована в 1977 р. Зважаючи на важливість 

вкладу цього дослідження до системи створення еколого-орієнтованої економіки, 

доцільно, на нашу думку, провести порівняльну характеристику цілей розвитку 

людства на напрямі вирішення екологічних проблем, закладених у цій доповіді, та 

сучасних підходів до розв’язання екологічних проблем на основі дво- та 

багатосторонньої міждержавної взаємодії (рис. 1.1): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.1. Порівняльна характеристика напрямів вирішення екологічних проблем  

розвитку світового господарства на основі дослідження А Печчеї  

та сучасних інструментів регулювання* 

*Складено автором за матеріалами [2; 29;124; 125, с. 98; 126, с. 165] 
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Першою спробою пов’язати поняття “екологія” та “економіка” слід вважати 

введення терміна “природокористування” як системи регулювання всіх типів 

використання природних ресурсів для господарства. Це стало основою для 

розуміння необхідності врахування екологічних аспектів розвитку людства з його 

господарською, економічною, виробничою діяльністю. Варто зазначити, що 

термін “екологічний розвиток” було вперше сформульовано у 1972 р. на 

Всесвітній конференції з навколишнього середовища, а в 1987 р. наголошено на 

тому, що економічне зростання повинне враховувати екологічні можливості 

навколишнього середовища1. 

На нашу думку, по суті екологізація є одним з визначальних чинників 

фундаментальних положень економічної теорії, згідно з якими матеріальні 

потреби світового суспільства є безмежними, а економічні ресурси, необхідні для 

задоволення цих потреб, ‒ обмеженими. Це формує дію двох законів суспільного 

розвитку ‒ зростання потреб й економії праці. Ці закони взаємопов’язані і є 

відображенням загальноекономічного закону зростання соціально-економічної 

ефективності. На рівні світового суспільства дія цього закону проявляється в тому, 

що в умовах необмеженості потреб суспільство, яке хоче забезпечити їхнє 

найповніше задоволення, прагне до ефективного використання економічних 

ресурсів, їхнього раціонального поєднання та розподілу між виробництвом різних 

благ і створення на цій основі умов для задоволення одних потреб і просування до 

інших вищого рівня. Йдеться насамперед про те, що в сучасних умовах розвитку 

світового господарства формування потреб суспільства безперечно враховує 

екологічну детермінанту. Це проявляється, по-перше, у необхідності зменшення 

                                                 
1  У 1987 році Міжнародна комісія з питань навколишнього середовища та розвитку, 

створена в межах ЮНЕП, оприлюднила документ "Наше спільне майбутнє", в якому було 

всебічно обґрунтовано концепцію "стійкого розвитку" (sustainable development). Цей термін 

часто трактують як синонім "екологічного розвитку". В зазначеному докуиенті "стійкий 

розвиток" подано як такий, в якому потреби сучасного покоління можуть бути задоволені без 

зменшення шансів майбутніх поколінь щодо реалізації їхніх потреб. Зазначалось, що людська 

цивілізація досягла рівня добробуту, який людство може надалі зберігати за умови належного 

господарювання. Модель цього господарського розвитку передбачала свідоме формування 

відносин між економічним зростанням і турботою про навколишнє середовище та здоров’я 

людини.  
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навантаження виробничих, транспортних і торговельних потужностей на 

навколишнє середовище, по-друге, підвищенні попиту на світовому ринку на 

екологічні товари, по-третє, зростанні вимог споживачів міжнародних ринків до 

ступеня екологічності товарів та послуг і виробничої складової їхнього створення. 

Теорія мотивації А.Маслоу 1 , на нашу думку, може бути певною мірою 

трансформована з урахуванням екологічних пріоритетів розвитку країн світової 

спільноти (рис. 1.2): 

 
Рис. 1.2. Екологічна трансформація теорії мотивації А.Маслоу* 

*Складено автором за матеріалами [314] 

На нашу думку, ієрархічний перелік потреб, запропонований А. Маслоу, 

може розглядатися також у площині екологічних пріоритетів розвитку 

суспільства загалом. У цьому випадку він буде мати таку структуру: екологічно 

чиста продукція, питна вода, повітря; екологічна безпека; екологічні ініціативи; 

екологічне лідерство; оптимізація методів та інструментів екологізації 2 . Варто 

відмітити, що вищим рівнем прояву екологізації теорії мотивації є оптимізація 

методів та інструментів екологічного спрямування, що передбачає застосування 

                                                 
1 Теорія мотивації А. Маслоу, сформульована у 40-х роках 20 століття, передбачає, що у 

людей постійно виникають різні потреби, які можна об’єднати в 5 груп ієрархії. Фізіологічні 

потреби є необхідними для виживання, потреби безпеки включають потреби в захисті від 

фізичних і психологічних загроз з боку зовнішнього середовища, соціальні - підтримку з боку 

оточення, визнання заслуг людини, приналежність до тієї чи іншої спільноти, потреби у 

самоствердженні - визначення людини з боку оточення, потреби у самовираженні - реалізація 

потенційних можливостей й зростанні як особистості.  
2 При цьому ми зберігаємо сутність пірамідального розміщення: від потреб нижчого рівня 

до вищого. 
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ефективних механізмів підтримки, контролю екологічних ініціатив, узгодження 

діяльності на цьому напрямі між країнами світової спільноти.  

Подальший розвиток та усвідомлення екологічної складової 

функціонування світового господарства продовжується і досі. Визначальними 

рисами цього функціонування є: розвиток уявлення про глобальність природних й 

антропогенних процесів, неможливість вирішення екологічних проблем силами 

окремих країн; пошук раціонального ресурсовикористання і зменшення рівнів 

забруднення, інших негативних впливів шляхом впровадження економічних 

методів регулювання природокористування; формування регіональної і 

глобальної систем контролю за станом навколишнього середовища; формування 

міжнародних інститутів екологічного спрямування, проведення міжнародних 

науково-практичних конференцій, прийняття глобальних стратегій розвитку 

людства з урахуванням екологічного аспекту.  

Інтенсифікація міждержавної взаємодії як одна з визначальних 

характеристик сучасного етапу трансформаційного розвитку світового 

господарства має свій прояв, зокрема в розширенні світового виробництва. Це 

зумовлено передусім широким спектром переваг, які надають суб’єктам 

господарювання міжнародне розміщення виробництва й оптимізація торгово-

політичної складової цього процесу. Водночас саме розвиток виробничих 

потужностей здійснює значний негативний вплив на навколишнє середовище, 

загострюючи екологічну проблему, і вимагає пошуку можливих напрямів його 

екологізації. Зважаючи на багатогранність і різноспрямованість підходів до 

розуміння екології та її впливу на розвиток продуктивних сил та виробничих 

відносин, слід зазначити, що екологізація може мати різні прояви залежно від 

сфери її застосування. До визначення суті цього терміна в науковій літературі 

існують різні концептуальні підходи.  

Так, на думку Л. Мельника, екологізація – це цілеспрямований процес 

перетворення економіки, орієнтований на зменшення інтегрального впливу 

процесів виробництва і споживання в розрахунку на одиницю сукупного 

суспільного продукту [103, с. 140]. Імовірно, йдеться про екологічний вплив 
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виробничих процесів, який має свсій прояв у характеристиках суспільного 

продукту. При цьому зазначений процес розглядається дещо звужено, без 

урахування глобального характеру його складових. Відповідно до погляду 

Л. Купінець, екологізація – це результат реалізації екологічної політики, цілі, 

завдання і темпи якої залежать від соціального середовища й економіко-

екологічного стану навколишнього природного середовища [89]. Проте 

необхідним є врахування не лише соціально-економічного, а й політичного, 

культурного, демографічного та інших чинників. Низка дослідників тісно 

пов’язує екологізацію з необхідністю впровадження нової техніки і технології, 

нових форм організації виробництва, удосконаленням технологічних процесів, які 

мають забезпечувати принцип непорушення екологічної рівноваги [16; 40, с. 84; 

259; 275, с. 211; 289, с. 150].  

К. Лещенко розглядає екологізацію як конвергентний поліструктурний 

процес гармонізації дії механізмів та інструментів регулювання, який сприяє 

збереженню природи та зменшенню техногенного навантаження на неї за 

допомогою глобальних та наднаціональних інституцій, урядів країн та їхніх 

регіонів через досягнення прямих й опосередкованих ефектів соціального й 

економічного розвитку.  

Систематизація концептуальних поглядів на процес та зміст категорії 

“екологія”, їхня екстраполяція з урахуванням сучасного етапу розвитку 

природоохоронних знань та вплив на виокремлення складових екологізації 

трансформаційного розвитку зображені на рис.1.3. 
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Рис.1.3. Складові процесу екологізації як екстраполяція концептуальних 

підходів до розуміння сутності та природи екології* 

*Складено автором за матеріалами [16; 40, с. 84; 259; 275, с. 211; 289, с. 150] 
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З урахуванням зазначеного, екологізація, на наш погляд, є складним, 

багатовекторним, проте цілком закономірним процесом, сутність якого полягає в 

комплексному об’єднанні методів та інструментів впливу на зменшення 

навантаження на природно-ресурсний потенціал поряд із забезпеченням 

можливості досягнення економічних, політичних, інноваційних цілей розвитку 

країн світової спільноти. У найбільш загальному вигляді об’єкти та напрями 

екологізації трансформаційного розвитку світового господарства представлені на 

рис. 1.4. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Об’єкти та напрями екологізації світового господарства* 

*Складено автором за матеріалами [12; 14, с. 45; 23, с. 58; 26, с. 32; 27, с. 65] 
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Процес екологізації економіки є одним з етапів глобального розвитку. З 

одного боку, він має на меті цілі людського розвитку, а з іншого – є його 

складовою. Зазначений процес відбувається переважно за рахунок інноваційної 

економічної діяльності та має забезпечувати соціальну стабільність і людський 

розвиток. З точки зору економічної складової цього процесу варто виділити такі 

механізми екологізації: 1) ліберальний, що спрямований головним чином на 

боротьбу з негативними екологічними наслідками суспільного виробництва, а не з 

причинами виникнення екологічних деформацій; 2) стимулюючий, основним 

завданням якого є сприяння збільшенню обсягів виробництва шляхом 

розроблення і запровадження нових технологій; 3) жорсткий, який ґрунтується на 

використанні адміністративних і ринкових інструментів, що призводить до 

налагодження раціонального, енергозбережного використання природних ресурсів.  

Узагальнюючи зазначене, можна виокремити концепції екологізації 

трансформаційного розвитку світового господарства, що здійснюють вплив на 

формування стратегічних напрямів міжнародної екологічної взаємодії, а саме: а) 

концепція біотичної регуляції навколишнього середовища, згідно з якою стійкий 

розвиток є неможливим, доки в основу збереження природи не буде покладений 

біотичний принцип регулювання [21, с. 47]; б) концепція коеволюційного 

розвитку людини і природи, яка орієнтує на те, що гармонійні стосунки між ними 

неможливі (головна ідея цієї концепції полягає в тому, що спільний розвиток 

суспільства і природи вимагає своєрідної адаптації один до одного 

різношвидкісних процесів біосфери й техносфери; в) концепція 

“неотехнооптимізму”, відповідно до якої основні надії людства в гармонізації 

взаємодії техносфери й біосфери полягають в ефективному розвитку новітніх 

технологій. Зауважимо, що кожна з зазначених наукових концепцій, на нашу 

думку, має певні обмеження, які накладають сучасні глобальні процеси, що 

здійснюють вплив на світове господарство та диверсифікованість впливу 

екологізації на нього.  

За характером чинників, які негативно позначаються на розвитку 

природного середовища, доцільно виділити такі їхні поєднання та стратегії 
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впливу на них. Ресурсно-технологічна стратегія наголошує на зв’язку екологічних 

проблем розвитку світових товарних ринків із перевищенням рівня вживання 

природних ресурсів і надмірним технологічним навантаженням на навколишнє 

середовище. Вирішення цієї проблеми лежить у площині вдосконалення 

технологій виробництва товарів, обмеження економічного зростання і 

споживання. Ресурсно-технологічна стратегія викладена в концепції стійкого 

розвитку, яку було розроблено комісією ООН під керівництвом Г. Брунтланд і 

підтримано Конференцією ООН з навколишнього середовища в Ріо-де-Жанейро в 

1992 році 1 . Ця концепція передбачає вирішення проблеми забруднення 

навколишнього середовища за рахунок екологізації промисловості, транспорту та 

торгівлі, тобто основних чинників формування ринкової системи. Слід відмітити, 

що значну увагу в ній приділено вдосконаленню технологій виробництва, 

переходу до маловідходних технологій, очищенню викидів та стоків промислових 

підприємств, створенню взаємопов’язаних виробництв, де відходи одних 

виробництв використовуються іншими (одержання основної частини сировини з 

відходів, використання сміття для одержання компосту та біогазу тощо) [329].  

Згідно з біосферно-екологічною стратегією стійкість та властивість 

саморегуляції біосфери обмежені певним рівнем, тому доцільно визначати закони 

функціонування біосфери і дотримуватися їх, розвиваючи економічну діяльність у 

сфері виробництва товарів. Соціально-психологічна стратегія передбачає, що 

екологічна криза пов’язана з психологією людини. Тому для її подолання 

необхідне розроблення системних підходів до розуміння споживачами ринків 

необхідності збережного ставлення до навколишнього середовища.  

Серед позитивних чинників впливу екологізації на міжнародну 

господарську взаємодію слід виділити наступні. По-перше, економічне зростання 
                                                 

1  Ріо-де-жанейрська декларація з навколишнього середовища і розвитку ухвалена 

Конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку в 1992 році. Одним із основних її 

принципів в контексті екологізації світових товарних ринків слід вважати наступний: для більш 

ефективного вирішення проблем погіршення стану навколишнього середовища держави 

повинні співпрацювати в справі створення сприятливої і відкритої міжнародної економічної 

системи, яка привела б до економічного зростання і сталого розвитку в усіх країнах. Заходи у 

сфері торговельної політики, що вживаються з метою охорони навколишнього середовища, не 

повинні представляти собою засоби довільної або невиправданої дискримінації або 

прихованого обмеження міжнародної торгівлі.  
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внаслідок розширення експортно-імпортних зв’язків на світовому ринку сприяє 

виділенню додаткових фінансових ресурсів на захист навколишнього середовища 

і підвищенню доходів населення та його екологічної свідомості. По-друге, розвиток 

світогосподарських зв’язків сприяє поширенню екологічно чистої продукції та 

ресурсозберігаючих технологій, що є важливим для всіх сторін-учасниць цього 

процесу [44]. По-третє, за умов відображення в цінах на товари екологічних 

витрат міжнародна торгівля ними сприяє реалізації концепції стійкого розвитку.  

Негативними факторами слід вважати: диспропорційність соціально-

економічної та екологічної політики на різних рівнях розвитку 

світогосподарського простору; перенесення забороненого на внутрішніх ринках 

розвинутих країн виробництва на території держав з низьким рівнем 

економічного розвитку; встановлення екологічних стандартів, що спричиняють 

зниження рівня конкурентоспроможності суб’єктів господарської діяльності в 

країнах із високим рівнем витрат на природоохоронні заходи; ускладнення 

реалізації положень міждержавних екологічних угод, пов’язане з можливістю 

введення торговельних обмежень [30, с. 43]. Зазначені протиріччя вимагають 

запровадження підходу, за якого всі країни прагнули б такого типу розвитку, який 

би об’єднував інтереси світового виробництва з інтересами збереження й 

підвищення значення еколого-ресурсної бази і забезпечував високий життєвий 

рівень населення. Такий підхід потребує управління раціональним 

природокористуванням, яким є реалізація законодавства, контроль за 

дотриманням вимог екологічної безпеки, забезпечення проведення ефективних і 

комплексних заходів щодо охорони навколишнього середовища, раціонального 

використання природних ресурсів, досягнення погодженості дій країн світу у 

сфері навколишнього середовища. 

Торкаючись проблеми розвитку екологізації світового господарства, слід 

особливо підкреслити, що він повинен здійснюватися, передусім, з урахуванням 

концепції сталого розвитку. Її варто розглядати як стратегію вирішення проблем 

збереження та відтворення навколишнього природного середовища і забезпечення 

високого рівня життя населення країн світу. Слід зауважити, що за своїм змістом 

сталий розвиток є керованим. Основою його керованості є системний підхід та 

сучасні інформаційні технології, які дозволяють швидко моделювати різні 

http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%85%D1%96%D0%B4.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html
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варіанти напрямків розвитку, з високою точністю прогнозувати їхні результати та 

вибрати найбільш оптимальний. 

Генезис підходів до тлумачення цієї концепції, на наш погляд, має за основу 

античні ідеї створення ідеальної моделі суспільства Платона та Аристотеля, а 

також Т. Мора та Т. Компанеллі, роботи яких були присвячені, зокрема, опису 

ідеальної держави, побудованої на принципах справедливості й сприяння 

стабільному розвитку суспільства. Збільшення можливостей людини у 

суспільстві, викликане впливом цивілізаційного розвитку, зумовило появу ідеї 

про необмежене економічне зростання. Тут варто погодитися із сумнівами Т. 

Мальтуса про безмежність людського розвитку, які були покладені в основу теорії 

про обмеженість природних ресурсів. Пізніше було сформовано теорію 

«ноосфери». Термін запропонував французький учений Едуард Леруа, а теорію 

розвинув видатний учений В. І. Вернадський [17, с. 234]. Проте, слід зауважит, що 

незважаючи на посилення уваги вчених до проблем взаємовідносин людини і 

природи, жодних змін в людському розвитку, що мали б яскравий 

антропоцентричний характер, не відбулося. Навпаки, антропогенне навантаження 

на природні екосистеми продовжувало збільшуватися.  

Прогресивний етап розвитку зазначеної концепції зумовлений 

дослідженнями Н. Джорджеску-Рогена, який пов’язував розвиток економіки з 

природними обмеженнями та здійснив спробу поєднати термодинаміку з 

економікою довкілля1. Автором інноваційної економічної теорії сталого розвитку 

слід вважати Г. Дейлі. На його думку, сталий розвиток являє собою гармонійний, 

збалансований, безконфліктний прогрес земної цивілізації, груп країн (регіонів, 

субрегіонів), а також окремо взятих країн нашої планети за науково 

обґрунтованими планами (методами системного підходу), коли в процесі 

неухильного інноваційного інтенсивного (а не екстенсивного) економічного 

розвитку країн одночасно позитивно вирішується комплекс питань щодо 

                                                 
1 Дослідження Н. Джорджеску-Рогена проводились незалежно від К. Боулдинга, який у 

1966 р. був визнаний за обґрунтування довкільних проблем принципу рівноваги речовини, а 

також від Г.Айреса і Л.Кохрсена, які використовували підхід балансу матеріалів та вхідних і 

вихідних системах. 

http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%85%D1%96%D0%B4.html
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збереження довкілля, ліквідації експлуатації, бідності та дискримінації як кожної 

окремо взятої людини, так і цілих народів чи груп населення, у тому числі за 

етнічними, расовими чи статевими ознаками. Слід погодитися з тим, що це 

передбачає врахування основної визначальної характеристики такого типу 

розвитку – вплив на економічні, соціальні, культурні, політичні та інші процеси 

[275, С.348]. 

Сучасне розуміння зазначеної концепції грунтується на поняттях 

екорозвитку, розвитку без руйнування, необхідності стійкого розвитку екосистем1. 

Подальший її розвиток у Всесвітній стратегії охорони природи, доповіді “Наше 

спільне майбутнє”, Порядку денному на ХХІ століття 2  зумовив, по-перше, 

розуміння сталого розвитку, як розвитку, який забезпечує потреби нинішнього 

покоління без завдавання шкоди можливості майбутнього покоління 

задовольнити свої власні потреби, по-друге, розвиток дослідження з екологічної 

безпеки як частини національної і глобальної безпеки, по-третє, необхідність та 

постійність врахування цієї концепції у розвитку суб’єктів світового господарства. 

Серед ключових векторів впливу стратегії сталого розвитку на екологічну 

адаптацію світового господарства до нових викликів та напрямів її інтеграції у 

функціонування світової спільноти варто відзначити, передусім, підписання 

кліматичних угод в Кіото у 1997 році та в Парижі у 2015 році, Світовий саміт зі 

сталого розвитку 3 , а також рішення, прийняті на Міжнародній конференції з 

фінансування розвитку в 2002 році. Основним надбанням останньої слід вважати 

визначення та обговорення можливих напрямів використання екологічних 

                                                 
1 Всесвітня стратегія охорони природи, прийнята в 1980 році, вперше в міжнародному 

документі містила згадку стійкого розвитку. 
2  Ідеї сталого розвитку були офіційно проголошені на Міжнародній конференції з 

навколишнього середовища і розвитку у Ріо-де-Жанейро у 1992 році. Ця конференція 

розглядала оточуюче середовище і соціально-економічний розвиток як взаємопов’язані і 

взаємозалежні області. 
3 Саміт у Йоганнесбурзі дав змогу визначити цілі, часові рамки і зобов’язання з широкого 

спектру питань, які покликані змінити життя у всіх регіонах світу, у тому числі, деякі нові 

цільові показники, пов’язані із забезпеченням базовими елементами санітарії, використанням і 

виробництвом хімічної продукції та ін. Найважливішим результатом зустрічі варто вважати те, 

що міжнародні зобов’язання були доповнені низкою добровільних партнерських ініціатив зі 

сталого розвитку. 

 

http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%91%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.html
http://library.kiwix.org/wikipedia_uk_all/A/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.html
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інструментів, серед яких: податкові важелі, інвестиції в економічну і соціальну 

інфраструктуру, розвиток ринків капіталу через банківські системи, проведення 

раціональної бюджетної і грошової політики та ін. Слід зауважити також, що в 

рамках Маракешської угоди про створення СОТ члени встановили чіткий зв’язок 

між сталим розвитком та лібералізацією торгівлі – задля того, щоб відкриття 

ринку координувалося з екологічними та соціальними цілями. Слід зауважити, що 

націлений на сприяння відкритій торгівлі, ряд аспектів Дохійського раунду мав 

пряме відношення до сталого розвитку, і тому позитивно сприяв зусиллям щодо 

пом’якшення та адаптації до зміни клімату. Крім того, регулярна робота СОТ 

забезпечує платформу для розширення зв’язків між торгівлею та зміною клімату 

[374, С.211]. 

Слід відмітити також, що країни-учасниці СОТ намагаються розвивати 

взаємодію у напрямі лібералізації торгівлі екологічними товарами та товарами і 

послугами, що можуть принести користь навколишньому середовищу. 

Полегшення доступу до продуктів та послуг у цій сфері може допомогти 

підвищити енергоефективність, зменшити викиди парникових газів та мати 

позитивний вплив на якість повітря, води, ґрунтів та природних ресурсів. 

Успішний результат переговорів щодо екологічних товарів та послуг може 

принести потрійні переваги членам СОТ: виграш для навколишнього середовища, 

виграш для торгівлі та виграш для розвитку. 

Інвайронментальні товари можуть охоплювати ряд ключових технологій, 

які позитивно сприятимуть боротьбі зі зміною клімату. Зниження або усунення 

імпортних тарифів та нетарифних бар’єрів у цих видах товарів знизить їх ціну та 

зробить їх більш доступними. Посилена конкуренція сприятиме розвитку 

технологічних інновацій у сферах, пов’язаних із захистом навколишнього 

середовища та боротьбою зі змінами клімату. Відповідно до нещодавнього 

дослідження Світового банку щодо торгівлі та зміни клімату, усунення як 

тарифних, так і нетарифних бар’єрів для чистих технологій може призвести до 

зростання торгівлі на 14 %. У 2014 році ряд країн (США, країни ЄС, Китай і 

Японія, на які припадає переважна частка торгівлі цими товарами) взяли на себе 
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зобов’язання укласти угоду про вільну торгівлю екологічною продукцією у 

співпраці з іншими країнами-членами СОТ. Проте, в даному випадку йдеться про 

свідоме співробітництво, засноване на екологічних засадах і справедливій 

конкурентній боротьбі. 

Не зважаючи на зростання обсягів торгівлі екологічними товарами, досі не 

вироблено єдиного методичного підходу до їх сутності та механізму регулювання 

торгівлі ними на світових ринках. За визначенням ЮНЕП та ОЕСР, у найбільш 

загальному вигляді, екологічні товари – це товари, які призводять до підвищення 

добробуту споживачів одночасно із зниженням екологічних ризиків їх 

використання. На нашу думку, екологічним товаром може також вважатися 

продукт, вироблений з використанням екологічно чистої сировини, а також той, 

який може бути безпечно утилізований [319, С.45; 367, С.18]. 

Так, Міжурядова група з питань зміни клімату визначила низку технологій 

пом’якшення наслідків та адаптації, які можуть допомогти у вирішенні проблем зі 

зміною клімату. Зауважимо, що в багатьох випадках йдеться про екологічні 

товари, виробництво яких передбачає застосування екологічних технологій. До 

них слід віднести: вітрові та гідроенергетичні турбіни, сонячні водонагрівачі, 

резервуари для виробництва біогазу, і звалища для збору метану.  

Загалом концепція стійкого розвитку поєднує в собі економічну, соціальну 

та екологічну складові (рис.1.5): 
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Рис. 1.5. Загальна характеристика концепції стійкого розвитку* 

*Складено автором за матеріалами [129; 144; 267] 

Економічний підхід до концепції стійкого розвитку заснований на теорії 

максимального потоку сукупного доходу Хікса-Ліндаля, який може бути 

досягнуто за умови, принаймні, збереження сукупного капіталу, за допомогою 

якого він одержується. Соціальна складова спрямована на збереження 

стабільності соціальних і культурних систем, екологічна – на забезпечення 

цілісності біологічних і фізичних природних груп [267]. Концепція стійкого 

розвитку орієнтує країни світу на реалізацію екологічно спрямованих заходів 

щодо структурної перебудови як національних економік, так і міжнародних 

економічних відносин на напрямі екологізації всіх видів життєдіяльності 

суспільства. У цілому саме завдяки збалансованим екологічним зусиллям, 

здійснюваним державами з метою досягнення соціально-економічного прогресу й 

Концепція  

стійкого розвитку 

Економічна складова 

Соціальна складова Екологічна складова 

o обмеження зростання виробництва й споживання в економічно  
розвинених країнах; 

o підтримка стійкого масштабу економіки, розроблення і 
впровадження нових технологій;  

o підвищення питомої ваги наукоємних галузей і технологій. 

o збереження людського 

капіталу; 

o скорочення кількості 

руйнівних конфліктів; 

o справедливий розподіл 

ресурсів між усіма 

членами суспільства. 

o забезпечення стабільності біологічних 
і фізичних систем шляхом підтримки 
використання вторинної сировини; 
o мінімізація кількості відходів і 

поширення відтворювальних джерел 
енергії; 
o будівництво очисних споруд, заводів 

із перероблення побутового й 
промислового сміття. 
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гармонізації взаємовідносин між цивілізацією та природою, які окреслені 

концепцією стійкого розвитку світової спільноти, створюються реальні 

передумови для подальшого збереження природно-ресурсного потенціалу з 

метою забезпечення життєвих потреб нинішнього і майбутніх поколінь. 

Такий підхід орієнтований на реалізацію екологічно спрямованих заходів 

щодо структурної перебудови національної економіки і міжнародних економічних 

відносин, екологізацію всіх видів життєдіяльності суспільства шляхом 

комплексного проведення відповідних організаційних, технологічних, фінансово-

кредитних, міжнародно-правових, адміністративних заходів, що 

здійснюватимуться світовим товариством, його регіональними інституціями та 

кожною країною окремо. 

У цілому для раціонального поєднання екологічної та економічної 

складових розвитку світового господарства доцільно розробити такі механізми 

міжнародної господарської співпраці, які ґрунтуються на концепції стійкого 

розвитку та передбачають використання в ній інструментів збереження 

навколишнього середовища. Економічний підхід до концепції стійкого розвитку 

заснований на теорії максимального потоку сукупного доходу Хікса-Ліндаля, 

який може бути досягнуто за умови, принаймні, збереження сукупного капіталу, 

за допомогою якого він одержується. Соціальна складова спрямована на 

збереження стабільності соціальних і культурних систем, екологічна – на 

забезпечення цілісності біологічних і фізичних природних груп [265]. Досягнення 

зазначеної рівноваги стає можливим насамперед у випадку дотримання та 

реалізації таких підходів. По-перше, діяльність суб’єктів господарських відносин 

не повинна завдавати шкоди навколишньому середовищу. По-друге, важливе 

значення для забезпечення ефективного взаємовигідного розвитку економічних 

зв’язків та захисту екологічної складової їхнього розширення має чітко визначена 

комплексна система відповідних санкцій та штрафів. По-третє, об’єктивно 

необхідною є розробка механізму надання пільг та кредитів на діяльність, яка має, 

зокрема, екологічне спрямування. По-четверте, сприяння підвищенню 

конкурентоспроможності за рахунок екологічних властивостей продукції. Її 

основоположником є Й. Хубер. У середині 1980-х рр. його ідеї підтримали 

екосоціологи – М. Джонік та А. Мол. Слід відмітити, що саме в країнах де були 
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підтримані зазначені ідеї – Німеччині та Нідерландах, було покладено цю 

концепцію в основу державної екологічної політики. Прихильники екологічної 

модернізації вважали, що екологічні проблеми можливо вирішити за допомогою 

суперіндустріалізації, що передбачає розвиток і впровадження нових, більш 

досконалих технологій виробництва. 

Існують різні тлумачення концепції екологічної модернізації. Вона може 

сприйматися як синонім стратегічного екологічного менеджменту, промислової 

екології та екологічної реструктуризації з урахуванням відповідних змін в ін-ших 

секторах – бізнесі, промисловості, галузях, пов’язаних з рециклінгом та 

утилізацією відходів (П. Хокен, М. Нейс). Вона також характеризує поведінку 

підприємців щодо одночасного збільшення ефективності виробництва і мінімі-

зації викидів та забруднень (М. Шнайберг, П. Андерсен) [268].  

Концептуально така модернізація стосується інновацій в екополітиці та змін 

у навколишньому природному середовищі: включає державну політику щодо 

інтерналізації зовнішніх ефектів (екстерналій), тобто встановлення виплат для 

промисловців за екологічні ризики і наслідки забруднення, що збільшує 

собівартість продукції, заохочує промисловців змінювати технології на більш 

екологічні. Це сприяє не лише звільненню їх від виплат, але й формує позитивний 

імідж продукції, підвищує її конкурентоспроможність на екологічно чутливих 

ринках, наприклад, Західної Європи та Північної Америки (М. Мерфі). 

Представники одного з напрямів визначали пріоритетною необхідність змін 

у промисловості, а саме технологій, розглядаючи екологічну модернізацію як 

подолання негативних впливів на довкілля з боку індустріального суспільства 

шляхом трансформацій у промисловій сфері, технологічних зрушень. 

Допускаючи можливість незначного втручання органів влади в інноваційний 

процес, вважалося, що нові соціальні рухи, у тому числі екологічні, відіграють 

обмежену роль у модернізації. Оскільки основними в ній є економічні гравці, 

насамперед, підприємці, процес розглядається як закономірна фаза переходу 

індустріального суспільства в надіндустріальне відповідно до економічних 

законів і характеризується необхідністю переоцінки наслідків впливу людства на 
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довкілля. Представники другого напрямку основою екологічної модернізації 

розглядали макроекономічну реструктуризацію (М. Джонік, Г. Монх, Т. Раннебург 

і У. Сіммоніс), а саме: зміни технологій і галузевої структури – зниження частки 

важкої промисловості, збільшення ресурсозберігаючих екологічно не обтяжливих 

галузей, наприклад, фінансових послуг і туризму. Зазначене передбачає високий 

рівень економічного розвитку при незначному впливі на навколишнє природне 

середовище. 

Згідно з іншою концепцією базисом екомодернізації вважалася нова 

екологічна політика (А. Вив, С. Бохмер-Крістіансен, А. Вейднер, А. Гоулдсон, Дж. 

Мерфі). Основна увага зосереджувалася на практичній політиці й екологічній 

модернізації в межах підприємств, зокрема, розробці принципів стратегічного 

планування та інструментів інноваційної політики в галузі промисловості, які 

можливо використовувати при підготовці державних програм. Екологічна 

модернізація розглядалася як державна програма дій з кількома ключовими 

елементами: 

- Перший – екологічна політика, основою якої є уникнення конфлікту 

між збереженням довкілля та економічним зростанням, що повинні розвиватися у 

тісному взаємозв’язку. 

- Другий елемент – власне модернізація, яка має базуватися на 

включенні цілей екологічної політики в загальну політику країни. 

- Третьою складовою є пошук альтернативних інноваційних підходів в 

екологічній політиці, впровадження відповідних концепцій у механізми й 

принципи останньої. Це означає економічну оцінку об’єктів навколишнього 

природного середовища. 

- Четвертий елемент – інновації в технічну сферу і впровадження нових 

промислових технологій шляхом реалізації рішень урядових структур. 

Представники більш пізнього напряму (А. Мол, Г. Спааргарін і Ф. Буттел) 

розглядали екологічну модернізацію як прояв інституціональних змін у 

державних структурах і промисловості. Основна мета останніх – попередити 

екологічну кризу. Навколишнє природне середовище стає основним фактором 
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при ухваленні рішень, а екологічна модернізація – феноменом ототожнення, тобто 

прикладом інституціональної рефлексивності з боку індустрії, що виникла 

унаслідок екологічного тиску. З таких позицій екологічні проблеми спричинені 

індустріалізмом, їх можливо вирішити шляхом взаємодії держави і промисловості, 

що підтримує економічне зростання. Держава повинна забезпечувати екологічну 

модернізацію і контролювати її вплив на довкілля. Це потребує стратегічного 

планування та відповідних державних заходів щодо структурних 

макроекономічних змін. У цілому авторами концепції цей процес інтерпретується 

як рефлексивна реорганізація індустріального суспільства в спробі протистояти 

можливій екологічній кризі. 

Представники сучасного напряму до учасників екологічної модернізації 

включають природні об’єкти. Вони можуть розвиватися незалежно й впливати на 

людину (Ю. Кортелайнен)1, зокрема зміненим негативним виглядом, що ви-ник 

внаслідок людської діяльності, та небезпечними для здоров’я й життя факторами. 

У такому разі природні об’єкти сприяють формуванню суспільної еко-логічної 

свідомості. Остання визначає розвиток економічної свідомості, що враховує 

інтереси майбутніх поколінь, формує екологічний стиль життя, сприяє 

поверненню природних об’єктів до стану гомеостазу і позитивного впливу на 

людину (І. Кулясов). Але цей процес досить тривалий, може сприйматися 

громадськістю як погіршення їхнього соціально-економічного стану і поліпшення 

духовного – свідомий мінімалізм у споживанні матеріальних благ і творчий 

енвайронменталізм в обміні духовними благами. Лише нащадки зможуть 

усвідомити, що високий соціально-економічний розвиток залежить від стану 

природних об’єктів. 

Наразі у світі переважає модель переходу від дуже слабкої до слабкої 

стабільності (Б. Тернер). Її основний недолік полягає в концентрації уваги на 

економічній динаміці та соціальних процесах, а не на екологічних проблемах. У 

                                                 
1  Існує два протилежні погляди на розвиток екологічної модернізації (за Ю. 

Кортелайненом): технологічна та інституціональна (рефлексивна), або сильна і слабка версії. 
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цілому концепції дуже слабкої та слабкої екомодернізації пов’язані з підходами 

до охорони навколишнього природного середовища, спрямованими на 

збереження і деяке корегування нинішнього антропоцентричного характеру 

соціально-економічного розвитку. Розгляд теорії сильної та дуже сильної 

екомодернізації – це розгляд моделей сталого розвитку під більшим або меншим 

впливом екоцентризму. 

Зауважимо, що загострення суперечностей взаємодії економічної спільноти 

з оточуючим середовищем донедавна супроводжувався виникненням лише 

локальних або регіональних екологічних криз, які охоплювали продуктивні сили, 

екологічні умови господарської діяльності та впливали на життя лише певної 

окремої частини людства. Проте якісне ускладнення й загострення таких 

суперечностей спричинило розширення їх просторових масштабів, з одного боку, 

та посилення екологічної інтернаціоналізації та взаємозалежності держав у 

вигляді виникнення транскордонних екологічних ефектів антропотехногенної 

діяльності, експорт власних національних екологічних проблем за кордон, 

зростання обсягів споживання, забруднення міжнародних природних ресурсів – з 

іншого, призвело до загострення глобальних і регіональних екологічних 

суперечностей. Поглиблення інтернаціоналізації соціально-економічного 

розвитку посилює транскордонний характер екологічних проблем, провокуючи 

загрозу глобальної екологічної катастрофи. 

Із метою розвитку сучасного світу відповідно до зазначених положень 

доцільним є визначення ключових екологічних проблем, які мають пріоритетне 

значення в контексті реалізації парадигми екологізації міжнародних економічних 

відносин. До них слід віднести захист ґрунтів та розширене відтворення 

родючості сільськогосподарських угідь; відновлення лісів, охорона водойм і 

забезпечення населення чистою питною водою; підвищення ефективності 

використання енергоресурсів, енергозбереження та перехід на альтернативні, 

відновлювані джерела енергоносіїв; регулювання чисельності народонаселення 

(рис.1.6): 
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Рис. 1.6. Глобальні проблеми екологічного розвитку світового господарства  

та напрями їхнього подолання* 

*Складено автором за матеріалами [288; 292, с. 54; 293, с. 43] 

Зважаючи на це, вагомий вплив на розвиток глобального економічного 

простору та взаємодію між його суб’єктами здійснюють нові вектори 

екологічного спрямування. Йдеться насамперед про демпінг, неоколоніалізм та 

протекціонізм, які набувають нового забарвлення в контексті врахування 

екологічних аспектів їхньої реалізації. Зокрема, екологічний демпінг є одним із 

проявів недобросовісної конкуренції і пов’язаний із необґрунтованим зниженням 

експортних цін шляхом скорочення витрат на природозберігаючі та екологічно 
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безпечні технології. У свою чергу екологічний неоколоніалізм має місце у вигляді 

екологічної експансії розвинених країн, їхніх спроб розв’язати власні екологічні 

проблеми за рахунок переміщення небезпечних для природи виробництв, 

токсичних та радіоактивних відходів у менш розвинені країни, інтенсивного 

використання світових природних багатств при консервації власних природних 

ресурсів, нарощування збуту за межами країни екологічно шкідливих товарів.  

Політика екологічного протекціонізму використовується у формі заборони 

та обмеження виробництва, продажу і використання екологонебезпечної 

продукції та ввезення в країну технологій і товарів, які завдають шкоди 

навколишньому середовищу і становлять загрозу здоров’ю населення. Тут слід 

зауважити, що введення країнами заборон на виробництво, продаж, використання 

та імпорт екологонебезпечної продукції або технологій може різнопланово 

впливати на зовнішньоекономічні зв’язки, спричиняючи або скорочення обсягів 

міжнародної торгівлі товарами, або активізуючи експортно-імпортні операції з 

екологічно небезпечними товарами переважно з країнами, які не запровадили 

екологічні обмеження. 

Таким чином, напрями подолання глобальних проблем екологічного 

розвитку світового господарства передбачають раціональне використання 

ресурсів, застосування екологобезпечних технологій, особливо в забруднюючих 

галузях, контроль за зменшенням викидів в атмосферу, використання 

альтернативних джерел енергії, зміна ставлення світової спільноти до природно-

ресурсного потенціалу планети та ін. Поглиблення інтернаціоналізації соціально-

економічного розвитку посилює транскордонний характер екологічних проблем, 

які в свою чергу зумовлюють об’єктивні зміни в розвитку світових ринків. 

Зокрема, йдеться про проблеми забруднення повітряного середовища та водних 

ресурсів, виснаження ґрунтів, впливу науково-технічного прогресу на розвиток 

екологічної ситуації та ін.  

Так, атмосфера має велике інвайронментальне значення: є однією з головних 

умов життя на планеті, захищає живі організми від космічного випромінювання і 

метеоритів, регулює сезонні і добові коливання температури, є носієм тепла й 

вологи. За даними ЮНЕСКО, на Землі сьогодні промисловістю, енергетикою, 



60 

 

транспортом поглинається стільки кисню, скільки б вистачило для життя більше 

ніж 45 млрд осіб. Щорічно у світі близько 400 великих міст-мегаполісів 

викидають в атмосферу до 3 млрд тонн відходів. Атмосфера не поділена 

державними кордонами, і її забруднення однією країною позначається на інших, 

навіть порівняно віддалених [370].  

У результаті розвитку світових ринків гідросфера Землі змінюється й 

забруднення води стає дедалі важливою проблемою. Наразі особливо гостро 

постала проблема забруднення водного середовища Світового океану. Найбільш 

небезпечні забруднювачі ‒ нафта й нафтопродукти, промислові і побутові тверді 

відходи. Щорічно на планеті вирубується більше 3 млрд м3 лісу, і ця цифра 

невпинно зростає, на межі зникнення знаходяться понад 25 тис. видів рослин, 

близько 600 видів птахів, багато видів риби, земноводних, молюсків, комах. 

Прогнозується, що через значні антропогенні зміни в довкіллі в наступні  

20-30 років щодня на Землі зникатимуть приблизно 100 видів рослин і тварин, 

загальна кількість яких наблизиться до 1 млн [56, с. 32; 73, с. 47]. 

Водночас розвиток науково-технічного прогресу сприяє реалізації 

передумов для суттєвої позитивної зміни ставлення людей до природного 

середовища. Проте можливості, що він розкриває, дають новий поштовх для 

урбанізації, розвитку транспорту, комунікаційної та інформаційної техніки, що в 

свою чергу негативно впливає на навколишнє середовище.  

У контексті системної екологізації світового господарства екологічні 

чинники стають визначальними також у формуванні та функціонуванні 

міжнародних економічних відносин. Водночас розширення міжнародного 

економічного співробітництва посилює вплив світогосподарських зв’язків на 

динаміку процесів суспільного виробництва в межах окремих країн, набуваючи 

значення самостійного чинника формування екологічної ситуації в країнах-

учасницях міжнародного економічного обміну. Практика розвинених країн 

засвідчує, що в них уже втілюється на макро- і мікрорівнях господарювання 

екологоорієнтована стратегія економічного зростання як об’єктивно 

обґрунтований напрям досягнення стійкого розвитку. Екологічні проблеми в 

країнах, що розвиваються, неможливо вирішити без застосування принципово 



61 

 

нової моделі стабільного екологобезпечного функціонування світової економіки. 

Особливість екологічної ситуації в країнах з перехідною економікою визначається 

довготривалою системною соціально-економічною кризою, яка тісно поєдналася з 

екологічною кризою. З огляду на це саме позитивний досвід 

природокористування інших країн, а також міжнародна підтримка національної 

природоохоронної справи набирають тут особливого значення.  

Слід зауважити, що економічне та науково-технічне співробітництво між 

державами світу, спрямоване на раціональне використання і збереження 

природних багатств, ускладнюється відмінностями їхнього геополітичного 

розвитку. 

В цілому розгляд концепцій та проблем екологізації глобального розвитку 

світового господарства свідчить, що це складний багатогранний та 

всеохоплюючий процес. Тому дослідження сутнісних рис, передумов, 

особливостей екологізації світового госпордарства у сучасних умовах безперечно 

має здіснюватися шляхом застосування методів наукового аналізу цього явища як 

системного утоворення. У даному зв’язку важливо дослідити змістовні складові, 

якісні параметри, специфіку функціонування провідних структурних ланок 

екологізації світового господарства в період розгортання глобалізаційних 

процесів. Головне місце серед них за масштабами обсягу товарних, вартісних, 

соціальних показників належить світовій торгівлі. 

 

1.2. Теоретичне підґрунтя екологізації світової торгівлі 

 

Теоретико-методологічним підґрунтям розвитку екологізації світової 

торгівлі є еволюція її теорій. Причини цього слід вбачати в наступному. По-перше, 

їхнє формування, розвиток і періодизація відображають зміни економічного та 

інших характерів, які відбуваються в суспільстві і здійснюють вплив не лише на 

утвердження та оптимізацію зовнішньоторговельних зв’язків, а й на ставлення до 

факторів, які опосередковано виконують формоутворюючу роль у процесі 

міжнародної торговельної взаємодії, зокрема екологічних та пов’язаних із ними. 



62 

 

По-друге, зміна наукових поглядів на процеси реалізації торговельних переваг 

тісно пов’язана з еволюцією суспільних інтересів, серед яких на сучасному етапі 

розвитку міжнародних торговельно-економічних відносин переважають й 

екологічні [6]. Йдеться про те, що результати аналізу розвитку теорій міжнародної 

торгівлі й виявлення їхнього зв’язку з екологічною компонентою розвитку 

світового господарства дають змогу сформувати уявлення про всебічні аспекти 

виникнення та інтенсифікації екологічної проблеми. Зважаючи на закономірне 

превалювання міжнародних торговельних зв’язків як однієї з ключових ланок 

розвитку міждержавної співпраці, екологізація цього напряму економічної 

діяльності виступає суттєвою складовою глобальних еколого-економічних 

пріоритетів.  

Проте варто відмітити, що екологізація торгівлі не є винятково сьогоденною 

детермінантою забезпечення екологічно стабільного функціонування світової 

спільноти. Необхідність її врахування в розвитку торговельно-економічних 

процесів протягом тривалого часу була складовим чинником прямого або 

опосередкованого впливу як в економічній теорії, так і теоріях міжнародної торгівлі. 

Причини цього слід вбачати передусім у тісному взаємозв’язку розвитку факторів 

та умов виробництва, виробничих технологій, транспортного забезпечення, 

методів і способів міжнародного торговельного обміну, потреб та інтересів 

споживачів на різних етапах розвитку людства, їхнього впливу на формування 

екологічних засад господарської взаємодії [34]. 

Саме тому вважаємо доцільним систематизувати теоретичні підходи до 

формування засад міжнародного торговельного співробітництва з виокремленням 

екологічної складової цих процесів (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 

Генезис теоретичних підходів до міжнародного торговельного 

співробітництва з урахуванням екологічної детермінанти 

Назва теорії Представники Екологічна детермінанта 

Теорія меркантилізму Ч.Дейвіант, Т.Ман, 

Ж.Б.Колберт, У.Петті 

Перерозподіл торговельно-

екологічних виграшів 

Теорія абсолютних 

переваг 

А.Сміт Запровадження поняття 

абсолютних та порівняльних 

переваг, в т.ч. екологічних 

Теорія порівняльних 

переваг 

Д.Рікардо, Р.Торенс Вплив переваг на торговельно-

екологічне лідерство 

Теорія співвідношення 

факторів виробництва 

Б.Олін, Е.Хекшер Праця та капітал як складники 

забезпечення екологічних потреб 

Теорія вирівнювання цін 

на фактори виробництва 

Б.Олін, П.Самуельсон, 

Е.Хекшер 

Принцип загальної, в т.ч. 

екологічної рівноваги 

Парадокс Леонтьєва В.Леонтьєв Включення до аналізу 

торговельних зв’язків 

додаткових факторів впливу, в 

т.ч. екологічних 

Теорія життєвого циклу 

товару 

Р.Вернон, 

Ч.Кіндельберг, Л.Уелс 

Обгрунтування рішень 

екологічного спрямування щодо 

розміщення виробництва 

Теорія подібності країн С.Ліндер Екологічні подібності між 

країнами у розвитку 

торговельних зв’язків 

Теорія конкурентних 

переваг 

М.Портер Складові екологічної 

конкурентоспроможності 

Теорія технологічного 

розриву 

М.Познер Екологічність технологій як 

фактор забезпечення 

торговельно-екологічних переваг 

Модель економії на 

масштабах виробництва 

М.Кемп, П.Кругман, 

К.Ланкастер 

Оптимізація масштабів 

виробництва в контексті впливу 

на торговельно-екологічні 

показники співпраці 

Теорія 

внутрішньогалузевої 

торгівлі 

Б.Баллас Вплив попиту на екологічні 

товари на торгівлю ними 

Теорії врахування 

екологічної складової в 

розвитку торговельних 

відносин 

І.Грабинський, 

Г.Брундтланд, 

Б.Р.Коупленд, 

М.МакГваєр, 

Дж.Маркусем, 

М.Раушер, М.Тейлор 

Доведення тісного взаємозв’язку 

і необхідності виваженого 

регулювання торговельних та 

екологічних пріоритетів розвитку 

світового господарства 

*Складено автором за матеріалами [29; 271; 300; 3308; 312; 315; 327; 371] 
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Першою спробою пояснити необхідність та доцільність міжнародної торгівлі 

слід вважати теорію меркантилізму, яка обгрунтувала роль товару і необхідність 

економічного виходу національних держав на зовнішні ринки. Саме 

меркантилісти заклали основи і довели доцільність формування виваженої теорії 

міжнародної торгівлі, її важливість для економічного зростання, запровадили 

спрощене поняття платіжного балансу. Безперечно, екологічні детермінанти не 

розглядалися меркантилістами як складова зазначеної теорії, проте намагання 

пояснити необхідність наявності достатньої кількості грошових засобів для 

ефективного розвитку країни, ідея можливості перерозподілу заклали, на нашу 

думку, підгрунтя для формування сучасних торговельних відносин. 

Меркантилісти розуміли перерозподіл таким чином: оскільки у світі, на думку 

прихильників цієї теорії, існує обмежена кількість багатства, то країни можуть 

збільшувати його також за рахунок зубожіння інших, тобто внаслідок 

перерозподілу. Ми вважаємо доцільним розглядати ідею перерозподілу як 

можливість трансформаційного переміщення екологічних ресурсів із метою 

забезпечення спільних цілей стійкого розвитку. 

Водночас хибною ідеєю меркантилістів стало ототожнення багатства із 

грошовим капіталом і надання надмірно високого значення сфері обігу, а не сфері 

виробництва. Враховуючи це, екологічні аспекти об’єктивно не набували 

важливого значення, оскільки вони більшою мірою пов’язані з реалізацією 

виробничо-торговельного потенціалу. Натомість розгляд меркантилістами 

міжнародної торгівлі як гри з нульовою сумою доцільно інтерпретувати в 

сучасному контексті в площині розміщення міжнародного виробництва [138]. 

Йдеться про те, що розміщення виробничих потужностей на території країн, що 

розвиваються, та менш розвинених призводить до економічного й екологічного 

виграшів саме розвинених країн і неминучих екологічних програшів останніх. Це 

вимагає комплексного аналізу, і насамперед екологічної складової міжнародної 

торгівлі.  
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На противагу меркантилістам, Девід Хьюм 1  довів, що приплив золота 

внаслідок підтримки позитивного сальдо торгового балансу збільшує пропозицію 

грошей всередині країни та призводить до зростання зарплати і цін, щ у свою 

чергу спричиняє падіння конкурентоспроможності країни [304]. Головні його ідеї 

полягають, на наш погляд, в тому, що, по-перше, країна не може постійно 

підтримувати позитивне сальдо торгового балансу, оскільки цьому 

перешкоджають внутрішньоекономічні чинники; по-друге, розміри експорту та 

імпорту мають врівноважуватися і торгове сальдо дорівнювати нулю; по-третє, 

кількість грошових коштів не має переважного значення, а важливим є обсяг 

товарів, які можна на них придбати. Саме останнє твердження стало основою 

сучасної торговельної взаємодії між продавцями і покупцями екологічних товарів 

і послуг, коли ставлення споживачів до них, навіть за умов готовності придбання, 

вимірюється їхньою вартістю.   

На нашу думку, інтенсифікація розвитку експорту та обмеження імпорту, на 

яких наголошували меркантилісти, не тільки призведе, як вважає Д. Хьюм, до 

концентрації в одних країн товарів, а в інших – запасів золота, адже зосередження 

виробничих потужностей в окремих регіонах (країнах) може мати незворотні 

наслідки для розвитку екологічної ситуації в країнах світової спільноти. 

Згідно з наступною теорією ‒ теорією абсолютних переваг А. Сміта ‒ 

основою багатства націй та народів є міжнародний поділ праці та відповідна йому 

спеціалізація різних країн на виробництві тих товарів, щодо яких вони мають 

абсолютні переваги. 2 . У широкому розумінні суть теорії абсолютних переваг 

полягає в тому, що країни експортують ті товари, які вони виробляють з меншими 

витратами (наявність абсолютної переваги у виробництві), та імпортують товари, 

                                                 
1 Англійський економіст Девід Х’юм (1711-1776) був одним з перших, хто кинув виклик 

меркантилізму, розробивши механізм взаємодії “цін - золота – потоків”. 
2 Для визначення того, на виробництві якої продукції слід спеціалізуватися країні, А. Сміт 

пропонував враховувати природні переваги та набуті переваги країни. Природні переваги 

країна може мати завдяки своїм кліматичним особливостям або володінню деякими природни-

ми ресурсами. Набуті переваги країна може мати внаслідок розвитку технології виробництва та 

високої кваліфікації робочої сили. 
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що продукуються іншими країнами з меншими витратами (абсолютна виробнича 

перевага зовнішньоторговельного партнера), у тому числі екологічними.  

Таким чином, суттєве значення для розуміння взаємодії екологічного та 

торговельного потенціалів світового господарства має запровадження А. Смітом 

поняття природних та порівняльних переваг. Безперечним приматом теорії А. 

Сміта є те, що вона базується на трудовій теорії вартості та підтверджує переваги 

поділу праці не тільки на національному, а й на міжнародному рівні. Проте з 

точки зору екологічного розвитку відсутність втручання урядів у зовнішню 

торгівлю не є, на наш погляд, раціональним способом сприяння екологізації 

світового господарства. У контексті пояснення суто торговельних інтересів країн 

світової спільноти слабким місцем теорії є те, що вона не відповідає на запитання, 

чому країни торгують між собою навіть за умови відсутності абсолютної переваги 

у виробництві тих чи інших товарів, тобто коли одна з них має абсолютні 

переваги у виробництві всіх товарів. 

З точки зору адаптації до сучасного етапу стійкого розвитку країн 

світогосподарського комплексу природні та набуті переваги можуть бути 

представлені таким чином (рис. 1.7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Екологічна інтерпретація системи абсолютних та порівняльних 

переваг* 
*Складено автором за матеріалами [159; 180; 184, С.125] 
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Подальший розвиток зазначених тверджень у теорії порівняльних переваг Д. 

Рікардо 1  доводить насамперед неоднозначність впливу абсолютних переваг на 

торговельні зв’язки. Цікавим вбачається те, що країни, забезпечені такими 

перевагами, не завжди витримують екологічне лідерство серед інших учасників 

світового ринку. Йдеться про те, що забезпеченість абсолютними перевагами 

екологічного спрямування не забезпечує неодмінного превалювання за 

показниками екологізації міжнародних торговельних зв’язків країни.  

Головним надбанням цієї теорії слід вважати доведення існування вигоди 

від спеціалізації та торгівлі для всіх країн-учасниць 2  та обґрунтування 

необхідності ведення зовнішньоекономічної політики. Серед недоліків, що 

стосуються також екологічних аспектів розвитку міжнародної торгівлі, слід 

відмітити, по-перше, відсутність врахування транспортних витрат, які не тільки 

акумулюють значну частину фінансового навантаження, а й є важливим 

екологічним фактором; по-друге, ігнорування відмінностей у забезпеченості країн 

факторами виробництва, що пов’язане з нерівномірністю використання 

екологічних ресурсів; по-третє, неможливість пояснення торгівлі між приблизно 

однаковими за економічним розвитком країнами, жодна з яких не має відносної 

переваги перед іншою. 

Суттєве значення в розвитку теорій міжнародної торгівлі мало розширення 

переліку тих факторів виробництва, крім праці, що були запропоновані 

попередніми дослідниками. Так, теорія співвідношення факторів виробництва 

Хекшера-Оліна 3  розглядає землю та капітал як важливі фактори впливу на 

експортно-імпортну орієнтацію країни-учасниці міжнародного торговельного 

                                                 
1 Теорію абсолютних переваг розвинув Д. Рікардо (1772-1823), довівши, що абсолютні 

переваги є лише частковим випадком загального правила. Він показав, що торгівля вигідна 

кожній з двох країн, навіть якщо одна з них має абсолютні переваги у виробництві обох товарів.  
2  Суть теорії порівняльних переваг: якщо країни спеціалізуються на виробництві тих 

товарів, які вони можуть виробляти з відносно нижчими витратами порівняно з іншими 

країнами, то торгівля буде взаємовигідною для обох країн, незалежно від того, чи є 

виробництво в одній з них абсолютно ефективнішим, ніж в іншій. 
3 Розроблена в сер. 20-х рр. 20 ст. шведськими економістами-неокласиками Елі Хекшером 

(1879-1952) та Бертілом Оліном (1899-1979). Доповнили трудову теорію вартості положенням 

про те, що у її створенні беруть участь, крім праці, також й інші фактори виробництва, такі як 

земля та капітал. 
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обміну [299]. Ідея експорту країнами продуктів інтенсивного використання 

надлишкових факторів та імпорту продуктів інтенсивного використання 

дефіцитних для них факторів є підгрунтям для сучасного розуміння міжнародного 

розподілу екологічних пріоритетів. У цьому контексті надлишковими факторами 

виробництва виступають праця або капітал. З екологічної точки зору вони 

становлять значний інтерес як складники забезпечення екологічних потреб 

споживачів на внутрішніх і зовнішніх ринках. Якщо країни забезпечені 

екологічними ресурсами з однаковими характеристиками (згідно з теоремою 

вирівнювання цін на фактори виробництва Хекшера-Оліна-Самуельсона) 1 , то 

міжнародна торгівля призведе до вирівнювання цін на ці фактори виробництва. 

Проте, на думку П. Самуельсона, йдеться винятково про фактори виробництва 

капітал, землю та робочу силу.  

З теоретичного погляду наявність у країнах достатнього рівня фінансування 

екологічних ініціатив, спрямованих, наприклад, на екологізацію виробництва й 

обміну, могли б призвести до приблизного вирівнювання цін на гомогенний 

екологізаційний капітал. Але при цьому екологізаційна праця та екологізаційні 

землі повинні мати схожі характеристики, що практично неможливо. Водночас 

суттєвою перевагою теорії є те, що вона доводить принцип загальної рівноваги, 

якому повинен підпорядковуватись економічний розвиток. Саме це і є основою 

сучасної загальнопланетарної концепції стійкого розвитку і необхідності 

об’єднання зусиль країн світової спільноти для реалізації екологізаційних завдань.  

Перевірка положень теорії Хекшера-Оліна за допомогою парадокса 

Леонтьєва свідчить про те, що країни експортують товари, у виробництві яких 

інтенсивно використовуються надлишкові й тому дешевші для них фактори 

виробництва, та імпортують товари, у виробництві яких ці фактори 

застосовуються менш інтенсивно. Це повністю відповідає особливостям 

                                                 
1  Згідно цієї теореми, розробленої у 1948 р. американський економістом Полом 

Самуельсоном на основі поглиблення теорії Хекшера-Оліна, міжнародна торгівля приводить до 

вирівнювання абсолютних та відносних цін на гомогенні фактори виробництва у країнах, що 

торгують.  
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зовнішньоторговельної співпраці. Саме парадокс Леонтьєва 1  змусив учених 

вводити до моделі інші фактори виробництва. Так, при аналізі їхньої екологічної 

складової суттєвого значення набувають екологічні інновації, екологічність умов 

праці, оскільки екологічна продукція може створюватися в різних умовах і 

різними методами, які залежать від ступеня економічного, інноваційного, 

технологічного, виробничого розвитку країн світової спільноти.  

Теорія міжнародного життєвого циклу продукту2 стверджує, що деякі види 

продукції проходять цикл, що складається із чотирьох етапів ‒ впровадження, 

зростання, зрілість та занепад; виробництво цієї продукції переміщується з країни 

в країну залежно від етапу циклу [371]. На наш погляд, це дає можливість 

відстежити взаємозв’язок між етапом життєвого циклу та перенесенням 

шкідливого виробництва на території країн, що розвиваються, та менш 

розвинених. 

На етапі впровадження розробляються нововведення у відповідь на 

виявлену потребу. Переважно головна роль тут належить промислово розвиненим 

країнам. На етапі зростання країна нововведення паралельно із вітчизняним 

виробництвом нового товару може розпочати його випуск за кордоном. На етапі 

зрілості світовий попит на новий продукт починає вирівнюватися. Саме на цьому 

етапі приймаються рішення екологічного спрямування щодо перенесення 

виробництва, особливо такого, що завдає шкоди екологічним показникам країни 

або складно корелюється із посиленням законодавчих вимог на території інших 

країн світу. Водночас додатковими преференціями можуть бути більш сприятливі 

вимоги екологічного законодавства, вартість ресурсів тощо [317]. На етапі 

занепаду виробництво остаточно переміщується в менш розвинені країни, які 

мають надлишок дешевої робочої сили та ресурсів. Головним надбанням цієї 

                                                 
1 Аналіз парадоксу проводився Д. Хартігеном, який виключив із розрахунків галузі, які 

значною мірою залежать від капіталомісткої сировини, в результаті чого парадокс зник, і 

Р.Белдвіном, який врахував існування американського імпортного тарифу і показав, що його 

відміна зменшує ефект парадокса Леонтьєва на 5 %, але не скасовує його. 
2 запропонована у 1966 р. Р. Верноном  
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теорії слід вважати намагання пояснити торгівлю великими групами товарів, що 

має свої узагальнені особливості.  

Теорія подібності країн, або теорія попиту, що перетинається1, грунтується 

на тому, що значна частка міжнародної торгівлі здійснюється між країнами з 

подібними характеристиками. Йдеться передусім про промислово розвинені 

країни. Зауважимо, що попередні теорії базувалися, навпаки, на відмінностях між 

країнами. Варто погодитися з думкою С. Ліндера, що виробники різних країн 

виходять на зовнішній ринок із товарами, які реалізовувалися на внутрішньому 

ринку, а отже, структура споживання країни-імпортера має бути максимально 

подібною до структури споживання країни-експортера 2 . Таким чином, саме 

подібності між країнами можуть бути передумовою для торгівлі. Ця теорія одна з 

небагатьох, що пояснюють міжнародну торгівлю переважно з боку попиту, а не 

пропозиції. 

Нефакторний підхід у цілому зберігає методологію неокласичних торгових 

моделей і поглиблює розуміння необхідності врахування в теоріях торговельної 

взаємодії різних за характеристикою та інтенсивністю використання факторів. Це 

значно наближує до формування системи екологічних факторів, які здійснюють 

значний вплив на розвиток міжнародної торгівлі. Серед нефакторних варто 

виділити моделі з урахуванням: різної інтенсивності факторів; особливостей 

попиту; неоднорідності факторів; нових факторів3.  

Теорія конкурентних переваг М. Портера 4  показує залежність 

конкурентоспроможності країни на світовому ринку від низки параметрів. Так, на 

                                                 
1 спроба пояснити особливості сучасної міжнародної торгівлі Стефаном Б. Ліндером у 

1961 році.  
2  Чим більше перетинаються структури попиту в країні-експортері та імпортері, 

підкріплені високим рівнем доходу, тим вищий рівень торгівлі між ними - феномен попиту, що 

перетинається, відкритий С. Ліндером.  
3 разом з працею і капіталом враховуються також природні ресурси. 
4 З метою з’ясування досягнення країнами конкурентної переваги у тих чи інших галузях, 

а також розуміння вихідних положень політики підприємств та національної економіки, М. 

Портер здійснив чотирирічне дослідження десяти країн, які займають важливе місце у світовій 

торгівлі: Великобританії, Німеччини, Данії, Італії, Кореї, Сінгапуру, США, Швейцарії, Швеції 

та Японії. 
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конкурентоспроможність нації впливають ‒ факторні умови, умови попиту на 

товари і послуги, стратегія підприємства, характер споріднених та підтримуючих 

галузей. Ця теорія повною мірою може бути використана як основа для 

формування екологічної конкурентоспроможності. У цьому випадку йдеться про 

спроможність країн світового співтовариства забезпечувати дотримання 

екологічних умов виробництва, обміну та реалізації продукції, випуску 

екологічних товарів та послуг. Отже, факторами впливу на екологічну 

конкурентоспроможність країни слід вважати:  

по-перше, ступінь екологічності факторів виробництва (необхідно зважати 

на рівень фінансування екологічних ініціатив, екологічність умов виробництва 

продукції, ступінь екологізації виробництва, рівень викидів шкідливих речовин в 

атмосферу в процесі реалізації торговельно-виробничих проєктів);  

по-друге, рівень попиту на екологічні товари та послуги на внутрішньому 

ринку, що безперечно буде залежати від рівня економічного розвитку країни [131, 

с. 342]; 

по-третє, стратегія екологізації національної економіки, яка відображає 

напрями реалізації екологічно значимих напрямів господарського розвитку 

учасників світового ринку; 

по-четверте, характер розвитку споріднених та підтримуючих галузей, 

функціонування яких спрямоване на забезпечення екологічних засад 

господарювання.  

Натомість екологічні фактори як неодмінна умова раціонального 

функціонування країн світової спільноти й основа забезпечення реалізації цілей 

стійкого розвитку можуть розглядатися як додаткова група впливу на 

конкурентоспроможність національних економік у цілому. Проте такий підхід, на 

нашу думку, не враховує необхідності екологізації всіх напрямів господарської 

діяльності. 

Згідно з теорією розміру країни з більшою територією зазвичай мають 

різноманітніші кліматичні умови та природні ресурси і є загалом ближчими до 

економічної самодостатності, ніж малі за розміром країни. Її суттєві переваги 
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полягають у тому, що ця теорія враховує вплив на міжнародну торгівлю 

транспортних витрат. І якщо сама ідея їхнього розподілу між великими і малими 

країнами, на наш погляд, є досить суперечливою, то прийняття до уваги 

додаткового фактору впливу такого спрямування є суттєвим надбанням. Водночас 

ця теорія доводить доцільність спеціалізації великих країн на виробництві 

високотехнологічних товарів.  

При аналізі теоретичних моделей неотехнологічного напряму в контексті 

врахування в них екологічної складової слід відзначити наступне.  

По-перше, ідея важливості впливу техніко-технологічних умов виробництва 

на рівень розвитку міжнародних торговельних зв’язків має тісний зв’язок з 

екологічними детермінантами господарювання.  

По-друге, потрібно враховувати в зазначених теоріях різний ступінь 

націленості відповідними ресурсами розвинених країн і тих, що розвиваються.  

По-третє, технологічна складова, яка надає переваги країні в розвитку 

торговельних відносин і визначає ступінь залучення до них, з екологічного 

погляду може виступати негативним фактором, оскільки передбачає розширення 

виробництва та його вузьку орієнтованість в окремих випадках.  

Серед неотехнологічних теорій доцільно виділити теорію наукомісткої 

спеціалізації, що обґрунтовує спеціалізацію розвинених країн на виробництві та 

експорті наукомістких і високотехнологічних товарів, які імпортуються країнами, 

що розвиваються, в обмін на експорт сировини та матеріалів.  

Екологізаційна детермінанта зазначеної співпраці може мати негативні 

характеристики, оскільки експортна орієнтованість країн, що розвиваються, 

згідно із суттю теорії передбачає розвиток видобувних галузей, що може мати 

негативні наслідки для екологічного потенціалу країни.  
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У свою чергу теорія технологічного розриву, запропонована М. Познером1, 

пов’язує торгівлю між країнами з існуванням відмінностей у рівнях їхнього 

технологічного розвитку2. Саме прогресивні технології надають країні переваги в 

боротьбі за ринки. У випадку ототожнення прогресивності технологій з 

урахуванням у них екологічних пріоритетів варто погодитися, що рівень 

технологічно-екологічного розвитку буде виступати провідним фактором 

забезпечення переваг країни на світовій арені. Проте в будь-якому випадку 

розвиток і підвищення технологічних характеристик виробничих процесів 

повинен враховувати необхідність їхньої екологізаційної оптимізації.  

Теорія ефекту масштабу 3  як фактору міжнародної спеціалізації країн 

розглядає економію витрат на одиницю продукції, яка виникає при збільшенні 

масштабів виробництва до оптимальних розмірів. Основне припущення теорії 

щодо наділеності розвинених країн факторами виробництва приблизно в 

однакових пропорціях, що обумовлює доцільність торгівлі між ними у випадку 

спеціалізації на виробництві товарів різних галузей і, як наслідок, зниження 

витрат за рахунок масового виробництва, вбачається сумнівним з погляду 

врахування екологізаційної детермінанти. Саме тому не може йтися про 

однаковість забезпеченості факторами виробництва. Натомість суттєве значення 

має узгодження ступеня так званої оптимальності масштабів виробництва в 

                                                 
1  Теорія технологічного розриву М. Познера є особливим частковим видом теорії 

Хекшера- Оліна з введеним у неї додатково технологічним фактором. Згідно теорії, міжнародна 

торгівля викликається технічними нововведеннями, які виникають спочатку в якій-небудь 

галузі в одній з країн, що торгують. Внаслідок цього обмін технікою та технологією асиметрич-

ний. Країна-інноватор володіє тимчасовою квазімонополією на виробництво продукції (нової 

або з меншими витратами) та експортує її, імпортуючи ненаукомістку продукцію. З часом 

технологічний розрив зменшується внаслідок передачі технології, заміщення імпорту, 

впровадження альтернативних технологій у відсталих країнах.  
2  У цій моделі розглядається імітаційний лаг, що складається з лага попиту і лага 

реагування. Лаг попиту являє собою час, необхідний для розвитку попиту на новий експортний 

продукт. Лаг реагування пов’язаний з часом, що необхідний виробникам країни-імпортера для 

реагування на конкуренцію з-за кордону. Різниця між цими двома лагами і обумовлює 

міжнародну торгівлю (експорт в іншу країну можливий, коли лаг попиту коротший за лаг 

реагування). Технологічний розрив можна подолати через копіювання нововведень, але тільки 

"потік" нововведень забезпечує умови стабільної технологічної переваги і відповідної 

спеціалізації країни.  
3 Серед представників теорії – М. Кемп, П. Кругман, К. Ланкастер. 



74 

 

контексті їхнього впливу на екологічні показники. Проте ця теорія створює 

підгрунтя для розуміння того, що отримання економічних вигід (економія витрат 

на одиницю продукції) і формування на основі цього напрямів міжнародної 

торговельної спеціалізації пов’язане з імовірними екологічними загрозами, 

оскільки збільшення обсягів виробництва має неминучий вплив на навколишнє 

середовище. 

У свою чергу П. Кругман доводить, що мобільність факторів і зростаюча 

економія від масштабу будуть призводити до їхнього перетікання в певні 

економічні регіони, що оптимізує концентрацію та активізує ділову активність 

окремих із них. У кінцевому підсумку це сприятиме стабілізації міжнародної 

торгівлі [86, с. 324]. Разом з тим, заслуговує на увагу модель нової економічної 

географії, запропонована П.Кругманом [308], яка пояснює розмішення 

виробництва і переміщення робочої сили між регіонами. На його думку, врешті-

решт така ситуація буде призволити до перетворення більших регіонів у 

промислові центри, а менших – у сільськогосподарські. Основним надбанням в 

цьому контексті слід вважати врахування регіону як важливої складової 

формування засад господарської взаємодії. Саме це дає можливість на основі 

аналізу виробничо-торговельного потенціалу визначати доцільність та 

пріоритетність застосування екологізаційних механізмів впливу на регіональний 

розвиток у світовому масштабі.  

В основу цієї моделі покладені окремі принципи теорії фрагментарного 

виробництва Й.Тюнена 1 , який розглядав модель ізольованої держави або 

сільськогосподарського штандорта, що заклало початок теорії 

внутрішньонаціонального розміщення виробництва. В контексті зв’язку з 

екологізаційними принципами господарювання дана модель дозволяє виділити ті 

регіони в межах країни або географічної території, які в силу інтенсивності 

використання природних та земельних ресурсів потребують особливих 

                                                 
1  Й.Тюнен вперше створив схему, близьку до моделі оптимального розміщення 

сільськогосподарського виробництва, в якій головним аргументом є відстань, заклавши основи 

розвитку теорії розміщення. Тюнен перший застосував грунтовні математичні розрахунки для 

обгрунтування розміщення виробництва.  
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інструментів екологічної підтримки. При цьому необхідність інтенсивності їх 

застосування буде знижуватися по мірі відділення від центрального елемента. На 

нашу думку, головним надбанням моделі стала можливість будувати на її 

підгрунті ефективні схеми розміщення виробничих потужностей, які є нерозривно 

пов’язаними з економічним зростанням регіонів їх розміщення. Це дозволяє, 

зокрема, оптимізувати використання транспортних потужностей, що означає, з 

однієї сторони, мінімізацію транспортних витрат, а з іншої – зменшення 

негативного впливу на довкілля. З точки зору теорії внутрішньогалузевої торгівлі 

йдеться про те, що мотиваційним чинником міжнародної торгівлі виступають не 

умови виробництва, а умови попиту. Така орієнтованість теорії дозволяє певною 

мірою пояснити вплив зростання попиту на екологічні товари та ускладнення 

його структури на розвиток міжнародної торгівлі ними [290]. 

Еволюція розвитку міжнародної торгівлі пов’язана з поступовим переходом 

суспільства на нові рівні розвитку суспільно-економічних відносин. Тому 

важливим є аналіз причиново-наслідкових зв’язків між специфічними 

характеристиками етапів його розвитку та формуванням теорій міжнародної 

торгівлі. На нашу думку, такими етапами є наступні (рис. 1.8): 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Етапи розвитку світового суспільства  

в контексті екологізаційних пріоритетів 

Складено автором за матеріалами [24, с.86; 56, с.112] 

Етап аграрного суспільства характеризується переважанням сільського 

господарства серед інших галузей господарювання, незначним розвитком 

видобувних та промислових галузей. Це створило підгрунтя для формування теорій 

меркантилізму з незначною увагою до виробничої сфери, теорій абсолютних та 
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порівняльних переваг, які оперують здебільшого ступенем забезпеченості 

ресурсами. Наступний етап, етап індустріального суспільства, має свої 

особливості, а саме: зростання обсягів виробництва в промисловості та сільському 

господарстві; інтенсифікація розвитку науково-технічного прогресу; 

централізація державної влади; покращання рівня життя населення та підвищення 

споживацьких вимог до продукції, яка пропонується світовому ринку; розвиток 

міждержавної співпраці в різних напрямах. Це сприяло ускладненню теорій 

міжнародної торгівлі, врахуванню в них питань оптимізації торговельної 

співпраці, її залежності від витрат виробництва та ступеня інтенсифікації 

використання факторів виробництва [52].  

Слід зауважити, що попередні теорії міжнародної торгівлі, сформовані в 

аграрну епоху, орієнтовані швидше на пояснення особливостей міжнародного 

обміну, ніж виробничо-торговельних пріоритетів. Саме тому індустріалізація 

світового суспільства призводить до формування теорій, які хоч й 

опосередковано, проте враховують певні екологічні аспекти розвитку людства. На 

цьому етапі були сформульовані, зокрема, теорії співвідношення факторів 

виробництва, парадокс Леонтьєва. У свою чергу етап постіндустріального 

суспільства, основою розвитку якого є насамперед орієнтація на сферу послуг, 

інформатизацію, дав поштовх для розвитку теорій, які враховують більше 

факторів, зокрема технологічні, транспортні, а опосередковано ‒ екологічні.  

На нашу думку, на сучасному етапі розвитку глобалізованого економічного 

простору відбувається формування інформаційно-екологізаційного суспільства, 

що тісно пов’язане зі ступенем інформатизації, підгрунтям розвитку якого має 

стати підтримання оптимального балансу між суспільними пріоритетами розвитку 

в планетарному масштабі та забезпеченням засад екологічно безпечного 

господарювання. Саме тому важливого значення набувають теоретичні спроби 

пояснення економіко-екологічної взаємодії. Слід відмітити, що сучасні 

дослідники проблем міжнародної торгівлі намагаються враховувати в 

теоретичному підгрунті розвитку зовнішньоторговельної взаємодії екологічні 
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фактори, які вступають у суперечність із формуванням взаємовигідного 

торговельного співробітництва (табл. 1.2): 

Таблиця 1.2 

Сучасні підходи до врахування екологічної складової  

в теоретичних поглядах на світову торгівлю* 

Прихильники 

теорії 

Сутність теорії 

І. Грабинський Теоретична модель світової економіки як глобальної еколого-

економічної системи. Досліджено абсолютні та відносні еколого-

економічні переваги у зовнішній торгівлі національних еколого-

економічних систем. 

Згідно з теорією відносності екологічна ефективність 

зовнішньоторговельних зв’язків визначається умовою, що обсяг 

відходів вирoбництва, щo утворились внаслiдoк виробництва 

eкспoртної продукції та залишаються у країні-виробнику, має бути 

більшим обсягу відходів споживання, спричинених імпортом, тоді 

вони експортуються 1 [27]. 

М. МакГваєр Розгляд двосекторної моделі Хекшера-Оліна, доповненої таким 

регульованим фактором виробництва, як навколишнє середовище. 

Обгрунтовано обернено пропорційну залежність між ефектом 

екологічного регулювання та технологічним прогресом [315]. 

Б.Р. Коупленд, 

М.С. Тейлор 

Проаналізовано вплив екологічного регулювання на торгівлю. 

Доведено, що для малої відкритої економіки існує залежність між 

екологічним впливом лібералізації торгівлі та вибором 

інструментів політики, її гнучкості та порівняльними перевагами 

країни [272].  

Дж. Маркусем  Досліджено просту модель забруднення як засіб для розвитку низ-

ки пропозицій, що однаковою мірою стосуються широкого спектру 

проблем міжнародних зовнішніх виявів. У цій моделі національний 

уряд бере на себе відповідальність за максимізацію функції 

соціального добробуту [312].  

Н. Джорджеску-

Роген 

Обгрунтування зв’язку між розвитком економіки з природними 

обмеженнями та поєднання термодинаміки з економікою довкілля. 

Г. Брундтланд Формування концепції стосовно необхідності встановлення 

балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом 

інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному 

і здоровому довкіллі [144]. 

*Складено автором за матеріалами [27; 144, c. 47; 272; 312; 315] 

                                                 
1 Грабинський І. зазначив, що еколого-економічні переваги в міжнародній торгівлі існують 

лише у короткостроковому періоді. Вигідна експортно-імпортна орієнтація держави може бути 

шкідливою для людства, оскільки планета - це глобальна еколого-економічна система, яка є 

замкненою, і відходи залишаються в ній.  
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Так, М.МакГваєр довів, що односторонне екологічне регулювання разом з 

мобільністю будь-якого з факторів припинить в країні виробництво 

забруднюючого товару. Спірність цієї ситуації для розвитку екологізації світової 

торгівлі полягає, насамперед, в тому що виробництво, імовірно, буде перенесене в 

іншу країну, що в жодному разі не змінить шкідливого впливу 

загальнопланетарного масштабу. В свою чергу Б.Р. Коупленд та М.С. Тейлор 

висувають дві гіпотези, що пов’язують регулювання забруднення та порівняльні 

переваги країни. Варто погодитися з першою з них, яка говорить про те, що 

посилення екологічного регулювання впливатиме на рішення щодо розміщення 

заводів та торговельних потоків. Це ефект притулку для відходів. Друга гіпотеза 

полягає в наступному. Зниження торговельних бар’єрів спричинить переміщення 

забруднюючих галузей з країн із суворим екологічним регулюванням до країн зі 

слабшим регулюванням. А це виступає підтвердженням того, що застосування 

торговельних бар’єрів з метою обмеження забруднюючих галузей у світовому 

масштабі не змінює ситуацію, а тільки її провокує.  

В контексті врахування екологічної складової в теоретичному підгрунті 

міжнародної торгівлі особливого значення набуває спроба інтегрувати елементи 

різних теорій П. Баклі, що сформулював основні положення концепції 

«міжнародного бізнесу», оскільки ця концепція відображає економічні, політичні 

й соціальні складові міжнародного підприємництва. Вона передбачає дослідження 

процесів, що відбуваються в міжнародній організованій виробничій системі під 

впливом зовнішніх факторів. На думку П. Баклі, на транснаціоналізацію 

виробництва на початку 21 століття буде робити вплив одночасне посилення як 

конкуренції, так і співробітництва між компаніями, що виражається, по-перше, у 

прагненні поліпшити конкурентоспроможність на національному, галузевому, 

фірмовому й продуктовому рівнях з підвищенням уваги до проблеми джерел 

конкуренції; по-друге, у розвитку спільного підприємництва різних союзів і 

альянсів, а також інших форм співробітництва між фірмами [261]. Окремо ним 

наголошується на особливому значенні технологічних імперативів. Все більшу 

роль відіграє напрямок зростаючих ресурсів на дослідження і розвиток, керування 
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радикальними інноваціями як відносно виробленого продукту, так і самого 

інноваційного процесу. 

Внесок П. Баклі в теорію міжнародного бізнесу був доповнений положеннями, 

висловленими американським дослідником Р. Кейвзом. За його переконанням, 

діяльність різних за потужністю ТНК не сумісна з поняттям «чиста конкуренція». 

ТНК негайно споруджує бар’єри на шляху появи в сфері її діяльності нової фірми, 

особливо тоді, коли конкуруючі суб’єкти господарювання схилені до проведення 

політики самооборони, а не політики співробітництва і взаємодії. Відхід від 

принципів здорової конкуренції також неминучий, коли ТНК поглинає місцеві 

компанії. З точки зору Кейвза ТНК із вертикальною структурою побудови, як 

правило,конкурують на ринках не поновлюваних ресурсів. Це змушує їх, як 

вважає Кейвз, «змагатися» з урядовими структурами країн-реципієнтів, які 

прагнуть максимізувати переклад ресурсної ренти у свій національний дохід. 

Значущість витрат, пов’язаних з видобутком природних ресурсів, що пов’язано 

безпосередньо з екологічними аспектами, імовірність здійснення урядом 

експропріації теоретично стримують процес інвестування до тих пір, поки не 

відбудеться перенесення зобов’язань по витратах на уряд. 

Загалом включення такого фактору, як екологія, у теорію міжнародної 

торгівлі є необхідним з погляду стійкості розвитку. Адже сучасний етап розвитку 

торговельної взаємодії супроводжується швидким і неефективним вичерпуванням 

природних ресурсів для збільшення виробництва товарів, що продукує надмірне 

забруднення, небезпечне для майбутніх поколінь. Зазначені теорії враховують 

природні ресурси та ступінь можливого їхнього забруднення як невід’ємної 

частини їхніх постулатів.  

Дослідження теоретичного підґрунтя екологізації світової торгівлі дозволяє 

зробити наступні висновки. По-перше, екологізація світової торгівлі як складова 

процесу міждержавного співробітництва протягом тривалого часу розглядалася в 

якості опосередкованого чиннику впливу в економічній теорії та теоріях 

міжнародної торгівлі. По-друге, еволюція розвитку міжнародної торгівлі 

пов’язана із поступовим переходом суспільства на нові рівні становлення 
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суспільно-економічних відносин. Саме тому з кожним наступним етапом його 

розвитку питання екологізації набувало все більшого значення. По-третє, 

безперечно, екологічний фактор на перших етапах теоретичних пошуків не був 

включений в якості суттєвого чинника розвитку міжнародної торговельної 

взаємодії. Проте аналіз еволюції теоретичного підґрунтя розвитку 

зовнішньоторговельної співпраці дозволяє виокремити тенденції 

еволюціонування розуміння важливості реалізації екологічних ініціатив у 

формування пріоритетних засад міждержавної торговельної взаємодії. Серед них 

суттєве значення мають наступні: перерозподіл торговельно-екологічних 

виграшів, запровадження поняття абсолютних та порівняльних переваг, в т.ч. 

екологічних, аналіз впливу переваг на торговельно-екологічне лідерство, 

врахування працяі та капіталу як складових забезпечення екологічних потреб, 

формування принципу загальної, в т.ч. екологічної рівноваги, включення до 

аналізу торговельних зв’язків додаткових факторів впливу, в т.ч. екологічних, 

обгрунтування рішень екологічного спрямування щодо розміщення виробництва, 

аналіз екологічних подібностей між країнами у розвитку торговельних зв’язків, 

виокремлення складових екологічної конкурентоспроможності, забезпечення 

екологічності технологій як фактору створення торговельно-екологічних переваг, 

оптимізація масштабів виробництва в контексті впливу на торговельно-екологічні 

показники співпраці, дослідження впливв попиту на екологічні товари на 

торгівлю ними, доведення тісного взаємозв’язку і необхідності виваженого 

регулювання торговельних та екологічних пріоритетів розвитку світового 

господарства.  

Все вище зазначене доцільно вважати теоретичним підґрунтям формування 

сучасного розуміння важливості врахування екологізаційних пріоритетів у 

розвитку світової торгівлі. Це, в свою чергу, обумовлює необхідність дослідження 

економічної природи екологізаційного феномену та аналізу сучасних напрямів 

екологізації міжнародної торговельної взаємодії. 
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1.3. Економічна природа та асиметричність екологізації  

міжнародних торговельних відносин 

 

Розширення світового виробництва, диверсифікація та інтенсифікація 

торговельних зв’язків є об’єктивним наслідком розвитку глобалізаційних процесів 

у сучасному світі. Динаміка цих процесів представлена в додатку Б. Зазначені 

процеси, які характеризуються переважанням темпів зростання обсягів торгівлі 

над темпами зростання обсягів виробництва, зростанням чисельності населення 

світу, яке за прогнозними підрахунками ЮНКТАД 1 до 2050 р. може збільшитися 

до 9725148 тис. осіб, переважною мірою визначають передумови екологізації 

світової торгівлі. До них слід віднести: 1) невідповідність виробничо-

господарської діяльності та ресурсно-екологічних можливостей світового 

торговельного простору; 2) зростання обсягів споживання внаслідок збільшення 

чисельності населення, що висуває нові вимоги до якісних характеристик продукції, 

що є предметом міжнародних торговельних угод; 3) розширення екологічної 

свідомості споживачів, що вимагає від провідних світових виробників товарів та 

послуг врахування екологічної складової в розвитку торговельної взаємодії; 

4) підвищення попиту на екологічно чисті та безпечні для використання товари та 

послуги; 5) зростання рівня конкуренції на світовому ринку; 6) необхідність 

комплексної імплементації теоретико-методологічних підходів та принципів у 

процес екологізації міжнародної торговельної співпраці.  

Дослідження економічної природи екологізації світової торгівлі в 

методологічному аспекті передбачає розгляд сутнісних рис цього процесу. По-

перше, слід відзначити, що екологічна складова є органічним елементом й 

об’єктивно притаманна всім об’єктам світової торгівлі. По-друге, економічна 

природа та сутність екологічної компоненти експортного виробництва, товарів та 

послуг, що реалізуються на світових ринках, полягає у витратах, які спрямовані на 

такі зміни їхніх якісних характеристик, що за умов виробничого і невиробничого 

споживання зазначених об’єктів світової торгівлі зумовлює зменшення їхнього 

                                                 
1 Trade and development report. – UNCTAD. – New York and Geneva.- 2014. – 34 p. 
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негативного впливу на довкілля, поліпшує характеристики технологічних процесів, 

веде до покращання системи показників розвитку життєвого рівня населення країн 

світу. По-третє, економічний зміст екологізації світової торгівлі конкретно може 

бути розкритий за допомогою наступної прямої економіко-математичної 

залежності: 

↑ конкуренції на світовому ринку 

↑ цін на екологічні товари та послуги 

↔  ↑ витрат виробництва 

↑ добробуту споживачів 

↑ інноваційної складової світових торговельних зв’язків. 

Основним системним показником екологізації світової торгівлі виступає 

конкурентоспроможність. Це зумовлено насамперед зростанням значення 

екологічної складової у виробництві, технологіях, методах та інструментах торгівлі. 

Сучасний торговельно-економічний простір вимагає від компаній-виробників 

виходу на зовнішні ринки з екологічно чистою продукцією з метою збільшення 

конкурентних переваг. З одного боку, реалізація екологічно чистих та 

енергозбережних товарів забезпечує високий рівень порівняльних переваг щодо 

представлених на ринку компаній, з іншого – отримання доступу на ринок у 

багатьох випадках пов’язане з відповідністю продукції національним та 

міжнародним вимогам щодо її екологічності. 

Таким чином, важливого значення набувають: вимоги споживачів до 

екологічності продукції, що їм пропонується, та екологічних аспектів її виробництва; 

ступінь врахування конкурентами на ринку вимог до екологічності їхньої 

діяльності та виробництва; вимоги торговельних партнерів щодо екологізації 

виробничо-господарської діяльності; система взаємодії з постачальниками 

сировини та матеріалів з погляду їхньої відповідності екологічним вимогам. У 

свою чергу забезпечення екологічно виграшного рівня конкурентоспроможності 

продукції дозволяє використовувати розширені інструменти формування цінової 

політики на товари або послуги, оскільки споживачі готові витрачати додаткові 

фінансові ресурси за умов отримання екологічно значимої продукції. 
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Водночас забезпечення належного рівня екологізації світової торгівлі 

призводить до зростання витрат виробництва, що пов’язане не тільки з високою 

вартістю екологічно якісної сировини для виробництва продукції, а й необхідністю 

врахування вимог щодо обмеження імпорту, а також використанням нетарифних 

бар’єрів у вигляді спеціальних технічних стандартів, спеціального маркування 

товарів, що підтверджують їхню екологічну чистоту. Варто зауважити, що в 

2001 р. на Дохійському раунді переговорів у рамках Світової організації торгівлі 

(СОТ) особлива увага була приділена, зокрема, розробці політики, пов’язаної з 

відображенням на етикетці екологічних властивостей продукції, включаючи 

екологічне маркування продукції. Під час обговорення були прийняті деякі 

вимоги до екологічного маркування. Також відзначалася необхідність 

забезпечення прозорості при розробленні та реалізації програм екомаркування для 

запобігання дискримінації закордонних виробників [121]. 

Підвищення рівня інноваційності як показника екологізації світової торгівлі 

відображає динаміка обсягів світового експорту високотехнологічної продукції, 

яка як одна з характеристик містить екологічну складову і є зростаючою (див. 

додаток Г). Як зазначалося, розширення міжнародних торговельних зв’язків 

значною мірою пов’язане із загостренням екологічної проблеми, що є спільною 

для всіх країн світу. Це дозволяє стверджувати, що торговельним відносинам 

притаманні, зокрема, загальні екологічні виміри, що впливають на розвиток 

світового господарства. Невідповідність системи господарської діяльності та 

екологічних можливостей світового простору вимагає обґрунтування таких 

напрямів реалізації торговельної співпраці у глобальному масштабі, які б 

враховували необхідність забезпечення раціонального розвитку екологічної 

складової цього процесу. В цілому, основною площиною для розвитку 

екологізації міжнародних торговельних відносин виступають світові ринки 

товарів та послуг, надбудовою над якими, в свою чергу, є світова торгівля (див. 

додаток Д). 

Зважаючи на це, екологізація міжнародних торговельних відносин повинна, 

зокрема, враховувати рівні розвитку торговельних зв’язків, можливості участі 
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торговельних партнерів у розширенні співробітництва, вплив екологічної 

складової на розвиток внутрішнього виробництва та ступеня розробки 

торговельно-екологічних нормативів в різних країнах. Ці питання є предметом 

досліджень багатьох учених, котрі мають подекуди протилежні погляди на: вплив 

екологічної політики на умови торгівлі; переваги, які отримує країна-експортер та 

країна-імпортер у разі введення обмежень на торгівлю та її лібералізації; 

запровадження виробничих податків на діяльність, що викликає забруднення; 

роль тарифних та нетарифних інструментів регулювання в екологічних аспектах 

торгівлі тощо1 [260; 271; 325; 372]. Проте в цілому слід наголосити на існуванні 

тісного взаємозв’язку між торговельною політикою на національному і 

міжнародному рівнях та проблемами її екологізації. Отже, варто зазначити, що в 

процесі екологізації світової торгівлі існують певні протиріччя, які стосуються 

суперечностей між торговельною політикою та політикою екологічного розвитку.  

Слід зауважити, що країни, де не існує жорстких екологічних стандартів, 

мають переваги на світовому ринку і впливають на країни з жорсткими 

екологічними вимогами, вимагаючи їхнього пом’якшення при розвитку 

міжнародних торговельних відносин, а у конкурентній боротьбі між промислово 

розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, важко зберігати підвищені 

соціальні й екологічні стандарти, які в останніх є нижчими [118, С.323]. Крім того, 

вільна торгівля призводить до більшого географічного відокремлення переваг 

виробництва від екологічних витрат, пов’язаних зі зростанням притоку ресурсів.  

Наявність зазначених протиріч є однією з найгостріших проблем розвитку 

світового торговельного простору. Досягнення необхідного для нормального його 

функціонування рівня екологізації є неможливим без вироблення спільних 

напрямів екологічної політики при здійсненні торговельних відносин. Розвиток 

                                                 
1На думку Петіга Р. умови торгівлі залежать від торговельної політики, зокрема, в частині 

її екологічної складової. К.Андерсон висуває припущення, що в результаті відкриття 

внутрішніх ринків виграє країна, яка імпортує товари, у виробництві яких використовуються 

забруднюючі технології. З іншої сторони, зменшення внутрішнього виробництва і орієнтація на 

імпорт дозволяє отримати додатковий виграш через зменшення забруднюючих факторів у 

розвитку внутрішніх технологій. Б.Коупленд тв І.Уолтер у своїх працях наголошують на 

взаємозалежності економічної та торговельної політики в частині жорсткості її екологічного 

регулювання.  
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міжнародних торговельних відносин має різновекторну регіональну 

спрямованість (див. додаток Е), що ускладнює процес забезпечення екологізації 

світової торгівлі. Обсяги світового експорту та імпорту мають зростаючу 

динаміку протягом розглянутого періоду, проте спостерігається нерівномірність 

їх регіональної спрямованості. В контексті об’єктивного впливу глобалізаційних 

процесів на розвиток регіональної та міжнародної торговельної взаємодії, 

необхідним є врахування чинників екологізації в системі лібералізації міжнародних 

торговельних відносин. 

Слід зауважити, що процеси лібералізації торговельних потоків у межах 

дво- та багатосторонніх міждержавних угод впливають як позитивно, так і 

негативно на екологічну ситуацію. Позитивні наслідки цього процесу 

проявляються передусім у наступному: зростання обсягів зовнішньої торгівлі 

окремих країн у кінцевому підсумку призводить до економічного зростання, що в 

свою чергу сприяє формуванню фінансових ресурсів, які можуть бути спрямовані 

на реалізацію заходів із захисту навколишнього середовища та вирішення 

екологічних проблем розвитку; поглиблення зовнішньоторговельних переваг, які 

включають екологічні складові політики їхнього формування, сприяють реалізації 

концепції стійкого розвитку; впровадження екологічних технологій в 

експортоорієнтоване виробництво виступає однією з важливих передумов 

розширення конкурентних переваг окремих країн на світовому ринку; 

покращання екологічної ситуації шляхом встановлення жорстких національних 

стандартів передбачає їхнє застосування і до імпортної продукції, що в комплексі 

сприяє підвищенню загального рівня вимог до екологічних аспектів торгівлі на 

світовому ринку.  

Зауважимо, що розвиток торговельних зв’язків між державами світової 

спільноти повинен здійснюватися з урахуванням ступеня ефективності інтеграції 

екологічних ресурсів та специфіки їхнього функціонування. При цьому 

загострення глобальної проблеми захисту довкілля від негативних впливів, 

спричинених розвитком торговельних відносин, призводить до необхідності 

розроблення заходів, спрямованих не лише на захист довкілля окремої країни, але 
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й на захист екологічних активів, якими користується людство, наприклад, 

озонового шару, кліматичної системи. Для досягнення своїх цілей у цій сфері 

розвинені країни світу й ті, що розвиваються, використовують систему 

торговельних заходів екологічного спрямування, успіх яких значною мірою 

залежить від обсягу засобів, які можуть бути для цього виділені. Світовий ринок 

технологій, обладнання та послуг, спрямованих на зниження негативного 

господарського впливу на навколишнє середовище, а також на його реабілітацію, 

оцінюється більше ніж у 700 млрд доларів. У високорозвинених країнах частка 

природоохоронних витрат у структурі ВВП зазвичай коливається в межах від 1 до 

1,5 %. У цілому річний обіг ринку природоохоронних технологій досягає сьогодні 

майже 1 трлн доларів і продовжує зростати [365]. 

Збільшується кількість компаній із виробництва очисного і 

природоохоронного устаткування, альтернативних джерел енергії, моніторингу і 

проведення екологічної експертизи. Таким чином, світовий попит продовжує 

трансформуватись у напрямі екологізації, що є, безперечно, об’єктивним та 

закономірним процесом. Варто зауважити, що на розвиток екосистем впливають 

такі основні чинники: рівень споживання; техніко-технологічне навантаження 

виробництва на природні комплекси; чисельність населення. Стан екологічної 

складової розвитку країн світу різниться, зокрема, залежно від рівня їхнього 

економічного розвитку. Зважаючи на це, американськими екологом П. Ерліхом і 

фізиком Дж. Холдреном запропонована формула антропогенної дії на довкілля. На 

їхню думку, складовими такого впливу є населення, добробут, технологія. Так, при 

зростанні доходу на душу населення рівень деградації довкілля зростає [280, 

с. 453]. Далі через зростання економіки, її структурно-технологічні 

ресурсозберігаючі зміни, поширення екологічно чистих технологій, перехід до 

постіндустріальної стадії розвитку з пріоритетами у сфері інформаційних 

технологій і сфері послуг екологічна дія починає знижуватися.  

Загалом економічна природа, діалектична взаємодія та спрямованість 

процесу екологізації та світової торгівлі проявляються в прямій залежності від 

рівня конкуренції, обсягів витрат на екологічно безпечне виробництво та 
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технології здійснення торговельних угод, рівня цін на екологічно безпечні товари 

та послуги, ступеня регулювання екологічних аспектів світової торговельної 

взаємодії, рівня лібералізації зовнішньоторговельних потоків, що 

супроводжується наявністю певних асиметрій глобального спрямування. Загальна 

екологічна спрямованість екологізації світової торгівлі відображена в низці 

нормативно-правових документів, дво- та багатосторонніх угод на регіональному, 

інтеграційному та міжнародному рівнях, які регламентують провідні засади 

розвитку торговельної взаємодії з урахуванням її екологічної складової. 

Процесам екологічного розвитку сучасного світу притаманні асиметричні 

тенденції. Серед них слід виділити, по-перше, нерівномірність доступу до 

екологічно чистої сировини та ресурсів; по-друге, різний рівень розвитку 

науково-технологічного потенціалу країн світової спільноти, що значною мірою 

визначає диспропорції у можливостях розвитку екологічного виробництва; по-

третє, відмінності у забезпеченості енергетичними ресурсами та можливостях 

розвитку відновлюваної енергетики; по-четверте, різний ступінь забруднення 

навколишнього середовища та екологічної безпеки; по-п’яте, рівень розвитку 

законодавчих інституцій, які відіграють важливу роль у регулюванні 

екологізаційної складової функціонування національних ринків [275, с. 219].  

Зазначені прояви асиметрії екологічного розвитку сучасного світу мають 

тісний зв’язок з економічним середовищем функціонування світових товарних 

ринків. Об’єктивно зумовлені процесами глобалізації розширення міждержавних 

господарських зв’язків, ускладнення асиметричності структури світових ринків, 

зростання динаміки експортно-імпортних відносин мають здійснюватися з 

урахуванням екологічної складової їхнього розвитку. Формування світового 

економічного простору під впливом екологічних факторів супроводжується не 

лише диверсифікацією торговельних потоків і процесів лібералізації 

зовнішньоторговельних відносин, а й проявом зовнішніх ефектів позитивного та 

негативного характерів, що є наслідком взаємодії різноаспектних впливів на 

навколишнє середовище. Зважаючи на це, розвиток світових ринків повинен 
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здійснюватися з урахуванням ступеня ефективності інтеграції екологічних 

ресурсів та специфіки розвитку країн світу.  

Процеси індустріалізації та урбанізації, неузгодженість природно-ресурсних 

питань економічного розвитку, зростання конкуренції між розвиненими країнами і 

тими, що розвиваються, поряд із відсутністю єдиних екологічних стандартів для них, 

зміни в довкіллі з метою його пристосування для забезпечення потреб власного 

функціонування, намагання оптимізувати торговельні переваги стали причиною 

загострення екологічних проблем розвитку світових товарних ринків, що можуть 

бути вирішені винятково за умови поєднання зусиль їхніх суб’єктів. Сучасний етап 

розвитку екологізації світових товарних ринків характеризується наявністю 

сукупності асиметрій їхнього функціонування. Йдеться насамперед про те, що 

закономірні процеси, які супроводжують розвиток глобального торговельного 

простору, негативно впливають на природно-ресурсний та соціально-

демографічний потенціали, що в свою чергу виступає вимушеним підґрунтям для 

пошуку раціональних шляхів екологізації його розвитку. На рис. 1.9 представлено 

причиново-наслідкові зв’язки між зазначеними процесами: 

Рис. 1.9. Асиметрії екологізації товарних потоків* 
*Складено автором за матеріалами [9; 54, с. 81; 277, с. 89] 
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Зауважимо, що глобалізація економічного простору поряд з низкою вигод від 

зростання участі країн в процесах виробництва, розподілу, обміну та споживання 

пов’язана зі збільшенням ступеня ризикованості для її учасників. Неминуче 

погіршення екологічних аспектів розвитку світових товарних ринків спонукає до 

розробки нових інструментів подолання негативних наслідків, зокрема, за 

рахунок вироблення єдиних підходів до екологізації їх функціонування. Світові 

товарні ринки являють собою складну диверсифіковану систему взаємовідносин, 

які формуються між споживачами, виробниками, державами, міжнародними 

організаціями та неурядовими об’єднаннями. Взаємодія зазначених суб’єктів з 

урахуванням екологічної складової взаємовигідного торговельного 

співробітництва може бути представлена у вигляді структурної схеми (рис.1.10): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.10. Система екологізації світових товарних ринків* 

* Складено автором за матеріалами [133; 174, с. 86; 188] 
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Основною, на наш погляд, площиною асиметрії екологізації світових 

товарних ринків є зростання значення виробництва екологічних товарів, з однієї 

сторони, та відсутність комплексного підходу до розуміння цієї категорії з іншої. 

Головним проявом асиметрії екологізації світових товарних ринків у їхньому 

регіональному розрізі є те, що саме країни, що є основними експортерами 

екологічних товарів, одночасно займають провідні позиції в переліку найбільш 

забруднюючих виробників у світі. Це питання стало одним із предметів 

обговорення на саміті в Парижі в грудні 2015 р. Так, підсумком проведення саміту 

стало зобов’язання ЄС знизити свої викиди на 40 % до 2030 р. порівняно з 1990 р., 

США – на 28 % до 2025 р. порівняно з 2005 р., Китаю – на 25 % до 2025 р. [258].  

Зауважимо, що Китай входить до переліку країн, що завдають найбільшої 

шкоди повітрю планети. Наразі Китай має намір протягом 5 років виділити 277 

млрд доларів на екологію, а також зменшити податки і виділити значні кредити 

виробництвам, які будуть переходити на чисті технології. Із 2017 р. країна буде 

використовувати досвід ЄС у торгівлі квотами на викиди шкідливих речовин. У 

свою чергу, США викидають в атмосферу 5,9 млн т парникових газів щорічно1. 

Головною причиною цього є електропромисловість: 39 % електроенергії 

виробляється за допомогою вугілля, 27 % – газу.  

На частку поновлюваних джерел енергії припадає лише 7 %, а 6 % 

складають гідроелектростанції. Зважаючи на це, США намагаються збільшити 

частку чистих джерел енергії, пропонуючи вигідні кредити, субсидії та знижки на 

податки. На стимуляцію розвитку галузі урядом у 2015 р. виділено 90 млрд 

доларів. Індія викидає в атмосферу майже 1,3 млн т парникових газів на рік. 

Основним джерелом забруднення є вугілля, яке використовують понад 400 млн 

жителів. Проте, розуміючи важливість екологічної складової розвитку, у 2015 р. 

було збільшено вдвічі податки на видобуток вугілля та розпочато поступову 

переорієнтацію на використання енергії вітру та сонця. 

                                                 
1  Близько 20% американських викидів парникових газів припадає на транспорт. Як 

боротьбу з цією проблемою в країні введені найжорсткіші екологічні стандарти для 

автовиробників. В останні роки у США готуються ввести нові обмеження для вантажівок, 

завдяки яким планується економити 285 млрд л палива щорічно 
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Важливість розвитку екологічної складової світових товарних ринків стає 

передумовою збільшення частки ресурсів, що виділяються країнами світової 

спільноти для фінансування екологізаційних основ їхнього розвитку. Зважаючи на 

те, що виробництво та реалізація на світовому ринку екологічної продукції тісно 

пов’язані із застосуванням інноваційних рішень, методів та підходів, йдеться про 

частку коштів, що виділяються на дослідження та розроблення. В цілому 

переважна частка бюджетних ресурсів, що виділяються з цією метою, в 

розвинутих країнах спрямовується на енергетику та екологію. Питома частка 

таких витрат в різних країнах коливається, але в ряді держав коливається в межах 

10-20%, зокрема, в Мексиці, Латвії, Японії, Канаді, Новій Зеландії, Аргентині, 

Італії [284]. Варто відмітити, що перелік держав, які виділяють значні обсяги 

фінансування на розвиток екологічної складової своїх ринків, не обмежується 

розвинутими країнами, а включає також країни, що розвиваються. 

На екологічні технології, що забезпечують ефективний розвиток світових 

товарних ринків, припадає близько 10% всіх запатентованих винаходів у світі. 

Традиційними лідерами в цьому є країни, що є провідними експортерами 

екологічних товарів, такі як США, Південна Корея, Японія, Німеччина, Китай. 

Усунення асиметрій екологізації світових товарних ринків тісно пов’язане з 

екологічними аспектами виробництва товарів, що є об’єктами експортно-

імпортних операцій. Йдеться, передусім, про модель екологічно чистого 

виробництва, яка була розроблена департаментом технології, індустрії та 

економіки ЮНЕП з прийняттям Міжнародної декларації з чистого виробництва1. 

Модель екологічно чистого виробництва активно впроваджується в таких країнах 

як Норвегія, Голандія, Австрія, Данія, Франція, США, Словаччина, Польша, 

Чехія, Литва, Китай. Важливою складовою такого виробництва є використання 

відновлювальних джерел енергії, які не завдають шкоди оточуючому 

середовищу. За період 2004-2014 рр. обсяг світових інвестицій у відновлювальну 

                                                 
1 "Чисте виробництво" трактується ЮНЕП як модель використання інтегрованої стратегії 

упередження забруднення довкілля по відношенню до виробничих процесів, продукції та 

послуг, що також містить енергоспоживання та водоспоживання, з метою зниження викидів 

шкідливих речовин, а також відходів, мінімізації ризиків здоров’ю людей та навколишньому 

природному середовищу.  
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енергетику збільшитвся до 270 млрд.дол., а на відновлювальні джерела енергії в 

2014 році припадало більше половини нових енергетичних потужностей у світі. 

Головними сеггментами вкладання інвестиційних ресурсів стали вітрова, сонячна 

та гідроенергетика, а серед основних інвесторів варто відмітити 

Китай, США, Японію, Великобританію і Німеччину [281]. Поряд з цим варто 

відзначити асиметричність розвитку інвестиційної активності в сфері екологізації 

товарного виробництва для забезпечення екологічних потреб розвитку світових 

ринків, що зміщується у напрямі Китаю, Бразилії, Індії, ПАР та інших нових 

індустріальних держав. 

У цілому в умовах загострення екологічних проблем розвитку світового 

господарства важливе значення мають: розроблення системи взаємодії всіх країн 

у сфері природокористування, що обумовлює необхідність узгодження 

насамперед національних природоохоронних екологічних норм і стандартів; 

спільне розроблення та реалізація міждержавних програм і проєктів у галузі 

природокористування; узагальнення методів нормування антропогенних впливів 

на природне середовище; проведення узгодженої науково-технічної політики в 

галузі екології та охорони навколишнього середовища; впровадження загальних 

принципів стимулювання природоохоронної діяльності, а також санкцій за 

порушення природоохоронного законодавства; розширення співпраці 

багатосторонніх організацій у цій сфері; посилення взаємодії ТНК, міжнародних 

асоціацій та неурядових організацій, які відіграють зростаючу роль у 

міжнародному співробітництві.  

Зауважимо, що загальною тенденцією розвитку світового торговельного 

простору є перехід до стабільного виробництва та споживання. Одним із 

регулятивних механізмів такого переходу є екологічна сертифікація, що слугує 

дієвим інструментом на шляху до екологічно безпечного розвитку країн світу та 

торговельних зв’язків між ними. Перешкодою цьому є передусім відсутність 

чітких вимог до процедури проведення екологічної сертифікації та відсутність 

належної законодавчої підтримки у вигляді відповідних нормативних норм. 

Комплексний захист прав споживачів у тому вигляді, у якому він існує сьогодні, 
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почав розвиватися лише наприкінці ХІХ ст. у США та Європі. Це стало 

результатом промислової революції. Споживчі питання розглядалися як частина 

змін у контрактному законодавстві, транспортній політиці, конкуренції, 

стандартів і безпеки харчової продукції тощо1. 

У світовій практиці екологічну сертифікацію почали впроваджувати з 1992 

р. на основі Директиви ЄС “Про екологічні знаки”, стандарту BS 7750 “Система 

екологічного управління”, міжнародних стандартів ISO серії 9000 і 14000 2 . 

Ключовою концепцією функціонування ISO є: цінність – партнерство – 

оптимізація. Для досягнення цих стратегічних цілей ISO має зв’язки більш як із 

585 міжнародними організаціями, у тому числі з ООН та її спеціалізованими 

установами. Міжнародна організація зі стандартизації має загальний 

консультативний статус в Економічній та Соціальній Раді ООН (ECOSOC); 

Комісії Codex Alimentarius FAO/WHO (експорт та імпорт сільськогосподарської 

продукції); Міжнародній організації праці (ILO) (врахування соціальної 

відповідальності у стандартах, зокрема на системи менеджменту); Міжнародному 

центрі торгівлі UNCTAD-WTO (ITC) (розроблення стандартів та встановлення 

відповідності тощо); Європейській Економічній Комісії (комітет з розвитку 

                                                 
1  Від середини 1970-х років і надалі ситуація поступово змінювалася, але лише з 

прийняттям Маастрихтської угоди 1993 року стало можливими прийняття Директиви щодо 

споживчих прав, які не стосуються безпосередньо ринкової інтеграції чи гармонізації. Це 

призвело до створення у структурі Європейської комісії окремого Директорату споживчої 

політики. Пізніше до сфери його відповідальності увійшли також питання охорони здоров’я та 

безпеки харчової продукції, і зараз це орган відомий як Генеральний директорат Європейського 

союзу з питань охорони здоров’я та захисту прав споживачів.  
2 ISO – це абревіатура, яка походить від назви Міжнародної організації зі стандартизації 

(International Organization for Standardization), яка розробляє стандарти, дотримання яких 

гарантує, що продукти та послуги є безпечними, надійними й якісними, а виробничі процеси 

побудовано на використанні максимально ефективних ресурсів із мінімальним впливом на 

навколишнє середовище. Стандарти ISO розроблені для різноманітних сфер, серед яких: 

управління якістю, екологічна безпека, енергетичний менеджмент та ін. Усі стандарти ISO 

мають своє маркування, яке вказує на сферу його застосування. Цифри до двокрапки у назві 

стандарту зазначають до чого відноситься певний стандарт (якість, екологія тощо), а цифри 

після нього – на рік, у якому стандарт затвердили. Один із найпопулярніших стандартів, 

розроблених Міжнародною організацією зі стандартизації. Він прийнятий у більш ніж 170 

країнах світу. ISO 22000:2005. Це стандарт системи менеджменту у сфері безпеки 

продовольства та харчової продукції, який поєднав у собі вимоги ISO 9001 та принципи НАССР. 

ISO 14001:2004. Входить до низки стандартів екологічного менеджменту. Впровадження цього 

стандарту на підприємстві означає, що виробник прагне мінімізувати власний негативний вплив 

на навколишнє середовище.  
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торгівлі, промисловості та підприємництва та робоча група з політики в галузі 

технічного узгодження і стандартизації) та інших організаціях. 

Екологічна сертифікація набула важливого значення в країнах світової 

спільноти 1 . Зокрема, йдеться про стандарти ISO 9000 і 14000, систему 

забезпечення безпеки продукції харчування (НАССР), європейські стандарти EN 

45000 та ін. Світовими лідерами в цій сфері є Китай, Італія, Велика Британія, 

Японія, Німеччина. Виробники та імпортери несуть відповідальність за безпеку 

товарів, які вони продають. Саме тому в кожній країні повинні існувати органи, 

відповідальні за перевірку відповідності вимогам і виведення небезпечної 

продукції з ринку, якщо це потрібно. 

При цьому, наприклад, в ЄС існує ряд Директив, які стосуються певних 

товарних груп, наприклад, харчових продуктів, іграшок, хімікатів, косметичних 

засобів. Саме вони є основою системи захисту прав споживачів, як суб’єктів 

світових ринків, яка передбачає захист від споживання харчових продуктів, які 

можуть становити загрозу їх життю та здоров’ю. Реалізувати імпортовані харчові 

продукти без підтвердження їх безпечності відповідними документами, виданими 

або визнаними в межах ЄС, через ринкову мережу неможливо. В ЄС діють 84 

органи з сертифікації харчових продуктів (в тому числі в Великобританії – 23, в 

Німеччині – 10, в Іспанії – 10). Жорсткий контроль за імпортованими харчовими 

продуктами на законодавчому рівні встановлений у США, Канаді, Австралії та 

Японії. За різними експертним оцінкам у найближчий час частка екологічно 

чистої продукції у світовому продовольчому балансі досягне 12-18%. До 2020 

року екологічним продуктам споживання буде належати четверта частина 

світового екологічного ринку, а світовий обсяг продажів продукції органічного 

землекористування досягне 200-250 млрд. дол. на рік [282]. Така ситуація 

зумовлює необхідність розробки відповідних інструментів доступу на ринок для 

                                                 
1  Мета і завдання екологічної стандартизації зумовлені рівнем науково-технічного 

розвитку. Сутність діяльності у сфері стандартизації залежить від рівня промислового, 

соціального розвитку країни, розвитку науки, техніки, технологій, наявності гармонізованих 

стандартів, участі в роботі міжнародних організацій з метрології, стандартизації і сертифікації.  
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виробників зазначеної продукції та товарів, які не відповідають екологічним 

вимогам. На ринках розвинених країн, враховуючи потреби захисту екології, 

приймаються рішення про обмеження імпорту, використовуються нетарифні 

бар’єри у вигляді спеціальних технічних стандартів та маркування товарів, що 

підтверджують їхню екологічну чистоту.  

Для ринків країн, що розвиваються, це створює перешкоди для розвитку 

їхнього експорту. Прикладом взаємодії між ринковими суб’єктами зазначених груп 

країн є так званий “зелений протекціонізм”, який за допомогою торговельних 

інструментів обмежує імпорт екологічно недосконалих продуктів із країн, що 

розвиваються [301]. Такий вид протекціонізму є системою заходів, спрямованих на 

обмеження доступу на ринок товарів, які не володіють повною мірою 

екологізаційними ознаками (якість сировини, безпечна для навколишнього 

середовища технологія виробництва, екологічність утилізації, повна безпека 

використання тощо) і може бути реалізований у таких напрямах:  

по-перше, застосування тарифів, державних закупівель, субсидій або інших 

традиційних нетарифних заходів із захисту або підтримки екологічно безпечної 

промисловості, яка функціонує в країні;  

по-друге, стратегічне використання екологічної політики з метою захисту 

або підтримки вітчизняної промисловості або розвитку конкретного 

національного товарного ринку;  

по-третє, застосування інструментів державної екологічної політики, що 

призводять до зменшення доступу іноземних виробників на внутрішній ринок; 

по-четверте, реалізація комплексу заходів на національному та 

міжнародному суспільному рівнях (громадські рухи й неурядові організації), які 

створюють відповідні умови та підґрунтя для здійснення неправомірних заходів 

еколого-економічного впливу на торговельну політику окремої країни. 

Безперечно, заходи зеленого протекціонізму можуть бути використані з метою 

запобігання зростанню рівня конкуренції на окремих товарних ринках, проте 

їхній позитивний, в окремих випадках, вплив на розвиток світового ринкового 
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середовища є безперечним, оскільки відповідає умовам стійкого розвитку та 

забезпечує розвиток екологізації товарних ринків [306]. 

Важливими складовими функціонування світових товарних ринків в 

екологічній площині виступають: своєрідність екологічних інструментів 

торговельної політики при розв’язанні національних і глобальних 

природоохоронних проблем; узгодженість національних інструментів екологічної 

політики з правилами міжнародної торгівлі та їхнє можливе взаємне лімітування; 

використання інструментів технологічної безпеки в міжнародній торгівлі для 

врівноваження стану навколишнього середовища і його елементів; посилення 

взаємодоповнюваності заходів у сфері лібералізації торгівлі, охорони довкілля та 

стійкого розвитку. Натомість їхньому функціонуванню притаманні певні 

асиметричні явища, які в найбільш загальному вигляді корелюються з 

асиметріями розвитку світового господарства в цілому. Серед них варто 

виокремити: нерівномірність доступу до екологічно чистої сировини та ресурсів; 

різний рівень розвитку науково-технологічного потенціалу країн світової 

спільноти, що значною мірою визначає диспропорції у можливостях розвитку 

екологічного виробництва; відмінності в забезпеченості енергетичними ресурсами 

та можливостях розвитку відновлюваної енергетики; різний ступінь забруднення 

навколишнього середовища та екологічної безпеки; рівень розвитку законодавчих 

інституцій, які відіграють важливу роль у регулюванні екологізаційної складової 

функціонування національних ринків.  

Більш конкретні асиметричні коливання екологізаційної складової світових 

товарних ринків стосуються нерівномірності зростання виробництва екологічних 

товарів та відсутністю комплексного підходу до розуміння цієї категорії, 

наявності значної асиметрії в структурі та масштабах розвитку торговельної 

взаємодії, проявів екологізації світових товарних ринків у їх регіональному розрізі, 

що полягає в поєднанні в межах окремих країн одночасно найбільшого 

експортного потенціалу з точки зору участі в торгівлі екологічними товарами та 

найвищих ступенів виробничої забрудненості, значної диспропорційності 

ресурсів, що виділяються країнами світової спільноти для фінансування 
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екологізаційних основ їх розвитку. Це вимагає пошуку оптимальних інструментів 

пом’якшення та зменшення впливу асиметричних хвиль у розвитку екологізації 

світових товарних ринків. 

Проте, слід зважати на те, що економічне та науково-технічне 

співробітництво між державами світу, спрямоване на раціональне використання і 

збереження природних багатств, ускладнюється відмінностями геополітичного 

розташування країн, що мають різні рівні економічного розвитку й величинами 

природно-ресурсних потенціалів, а також способів природокористування. 

Зважаючи на те, що до видів діяльності, які становлять підвищену екологічну 

небезпеку відносять, зокрема, атомну енергетику, фармацевтичне виробництво, 

хімічну промисловість, металургію, видобуток нафти та її переробку, 

машинобудування, деревообробну промисловість, тобто саме ті види виробничої 

діяльності, які є найбільш прибутковими складовими розвитку світового ринку, 

проблема врахування екологічної складової розвитку світового виробництва 

вимагає поглибленої уваги [282]. У цьому зв’язку варто виділити основні складові 

екологізації глобального трансформаційного розвитку світового господарства, які 

мають стати основою безпечного розвитку виробничих потужностей країн світу.  

По-перше, використання енергозберігаючих технологій у виробництві. 

Низький рівень впровадження ресурсозбережних та екологічно чистих технологій 

призводить до того, що із загального обсягу природної речовини, яка 

застосовується у виробництві, форми кінцевого продукту набуває лише 1,5 %. 

Застосування недосконалих технологій, зокрема спалювання нафти, вугілля і 

природного газу, призводить до того, що вміст вуглекислого газу в повітрі 

щорічно зростає на 0,5 %, а за останні 150 років зріс на 25 %, причому на 12 % – 

за останні 30 років. Найбільшої шкоди завдають теплові електростанції, які 

працюють на вугіллі. У пилогазових викидах міститься понад 1400 шкідливих для 

людини речовин. Тому важливого значення набуває застосування альтернативних 

джерел енергії у виробничому процесі. Таке виробництво або зовсім не 

передбачає викидів в атмосферу шкідливих речовин (вітроенергетика, 
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гідроенергетика, використання геотермальних джерел та енергії Сонця) або 

принаймні не збільшує їхнього обсягу [281].  

Незворотне виснаження світових вуглеводневих запасів, зростаюча ціна на 

енергоносії, проблеми екологічного забруднення навколишнього середовища 

змушують більшість розвинених країн формувати свої енергетичні стратегії, 

спрямовані на розвиток альтернативної енергетики. За даними Міжнародного 

енергетичного агентства, до 2030 р. частка електроенергії, видобутої за 

допомогою альтернативних джерел, збільшиться вдвічі порівняно із 

сьогоднішніми показниками, що складають близько 16 % від усього виробництва. 

У більшості розвинених країн, зокрема у США, Німеччині, Іспанії, Швеції, Данії, 

Японії, заплановано довести частку відновлюваних джерел енергії в загальному 

енергобалансі до 20-50 %. Європейська комісія вважає, що у 2020 р. в Європі 

п’ята частина енергії вироблятиметься з екологічно безпечних джерел [281]. 

По-друге, забезпечення пропорційності соціально-економічної та 

екологічної політики на різних рівнях розвитку виробничо-господарського 

простору. Йдеться насамперед про обмеження щодо перенесення забороненого на 

внутрішніх ринках розвинених країн виробництва на території країн із низьким 

рівнем економічного розвитку; заборону встановлення екологічних стандартів, що 

спричиняють зниження рівня конкурентоспроможності суб’єктів господарської 

діяльності в країнах із високим рівнем витрат на природоохоронні заходи; 

необхідність сприяння реалізації положень міждержавних екологічних угод [302]. 

По-третє, ефективний розвиток корпоративної соціальної відповідальності 

найбільших виробничих підприємств країн світової спільноти. Тому суб’єкти 

світового виробництва повинні передусім зважати на відповідність виробничих 

перспектив діяльності на зовнішніх ринках національним нормам та вимогам 

щодо їхньої екологічності; необхідність використання екологічно чистої сировини 

у виробничих процесах; доцільність застосування таких складових та методів 

управління й організації виробництва, які враховують безпечність його впливу на 

навколишнє середовище [59, с. 86].  
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По-четверте, розробка комплексної міжнародної системи оподаткування 

підприємств, виробнича діяльність яких здійснює надмірний негативний вплив на 

екологічну ситуацію. Базисом такої системи повинні стати найбільш раціональні 

інструменти екологічного спрямування, що застосовуються країнами світу для 

підтримки екологічності їхнього розвитку. Прикладом можуть слугувати 

адміністративні платежі, гарантії екологічної позики, ввізне екологічне мито, 

екологічні податки, екологічна сертифікація, екологічний аудит, екологічні 

субсидії, екологічні фонди, екологічне страхування, податкові пільги, 

природоохоронні інвестиції, квоти на забруднення та ін. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Дослідження теоретико-методологічних основ екологізації світової торгівлі 

дозволяє зробити наступні висновки. По-перше, інтенсифікація процесів 

інтеграції, глобалізації, транснаціоналізації, розширення структури та динаміки 

міжнародних економічних відносин сприяючи розвитку міждержавної співпраці 

одночасно посилюють екологічну домінанту оточуючого середовища. Сучасний 

глобальний економічний простір розвивається в умовах зростання 

взаємозалежності всіх напрямів господарської діяльності, зокрема, торговельної, 

фінансової, інвестиційної, інноваційної, виробничої взаємодії країн світу. 

Зазначені процеси супроводжуються нарощенням диспропорцій у соціально-

економічному розвитку, ресурсному забезпеченні, використанні новітніх 

технологій, ступені навантаження на навколишнє середовище. 

По-друге, в системі взаємодії екологічних та економічних аспектів розвитку 

світової спільноти, особливої актуальності набуває питання екологізації світового 

господарства. Екологізація є об’єктивно зумовленим процесом перетворення 

суспільної праці, спрямованим на зниження навантаження на навколишнє 

середовище, збереження та відтворення природних ресурсів, переоснащення 

виробництв і впровадження безвідходних технологій, проведення 

природоохоронних заходів. Визначення сутності процесу екологізації має 
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спиратися на історичні підходи до розуміння екології як такої, які у 

трансформованому вигляді є основою для дослідження цього поняття. З 

урахуванням цього, екологізація є складним, багатовекторним, проте цілком 

закономірним процесом, сутність якого полягає в комплексному об’єднанні 

методів та інструментів впливу на зменшення навантаження на природно-

ресурсний потенціал поряд із забезпеченням можливості досягнення економічних, 

політичних, інноваційних цілей розвитку країн світової спільноти. 

 По-третє, процеси екологізації економіки відбуваються, головним чином, за 

рахунок інноваційної економічної діяльності та мають забезпечувати соціальну 

стабільність та людський розвиток. З точки зору економічної складової цього 

процесу, варто виділено наступні механізми екологізації: ліберальний, 

стимулюючий, жорсткий. До сучасних концепцій екологізації світового 

господарства, які здійснюють вплив на формування стратегічних напрямів 

міжнародної екологічної взаємодії віднесено: а) концепцію біотичної регуляції 

навколишнього середовища; б) концепцію коеволюційного розвитку людини і 

природи; в) концепцію “неотехнооптимізму”; г) концепцію сталого розвитку, яка 

орієнтує країни світу на реалізацію екологічно спрямованих заходів щодо 

структурної перебудови як національних економік, так і міжнародних 

економічних відносин у напрямі екологізації всіх видів життєдіяльності 

суспільства. 

По-четверте, загострення суперечностей взаємодії економічної спільноти з 

оточуючим середовищем донедавна супроводжувався виникненням лише 

локальних або регіональних екологічних криз, які охоплювали продуктивні сили, 

екологічні умови господарської діяльності та впливали на життя лише певної 

окремої частини людства. Проте якісне ускладнення й загострення таких 

суперечностей спричинило розширення їх просторових масштабів, з однієї 

сторони, та посилення екологічної інтернаціоналізації та взаємозалежності держав 

у вигляді виникнення транскордонних екологічних ефектів антропотехногенної 

діяльності, експорт власних національних екологічних проблем за кордон, 

зростання обсягів споживання, забруднення міжнародних природних ресурсів – з 
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іншої, призвело до загострення глобальних і регіональних екологічних 

суперечностей. Поглиблення інтернаціоналізації соціально-економічного 

розвитку посилює транскордонний характер екологічних проблем, провокуючи 

загрозу глобальної екологічної катастрофи. 

По-п’яте, дослідження концепцій та проблем екологізації глобального 

трансформаційного розвитку світового господарства свідчить, що це складний 

багатогранний та всеохоплюючий процес, який здійснює вплив на розвиток всіх 

його структурних ланок і, зокрема, на світову торгівлю. Розширення торговельної 

взаємодії об’єктивно сприяє лібералізації експортно-імпортних відносин, що 

призводить до загострення проблеми взаємодії суспільства з навколишнім 

середовищем. Невідповідність системи господарської діяльності та екологічних 

можливостей світового простору вимагає обґрунтування таких напрямів реалізації 

торговельної співпраці у глобальному масштабі, які б враховували необхідність 

забезпечення раціонального розвитку екологічної складової цього процесу. 

По-шосте, серед передумов екологізації світової торгівлі варто виокремити 

а) невідповідність виробничо-господарської діяльності та ресурсно-екологічних 

можливостей світового торговельного простору; б) зростання обсягів споживання 

в наслідок збільшення чисельності населення, що висуває нові вимоги до якісних 

характеристик продукції, що є предметом міжнародних торговельних угод; в) 

розширення екологічної свідомості споживачів, що вимагає від провідних 

світових виробників товарів та послуг врахування екологічної складової у 

розвитку торговельної взаємодії; г) підвищення попиту на екологічно чисті та 

безпечні для використання товари та послуги; д) зростання рівня конкуренції на 

світовому ринку; е) необхідність комплексної імплементації екологічних підходів 

та принципів у процес міжнародної торговельної співпраці.  

По-сьоме, економічна природа та сутність екологічної компоненти 

експортного виробництва, товарів та послуг, що реалізуються на світових ринках 

полягає у витратах, які спрямовані на такі зміни їх якісних характеристик, що за 

умов виробничого і невиробничого споживання зазначених об’єктів світової 

торгівлі зумовлює зменшення їх негативного впливу на довкілля, поліпшує 



102 

 

характеристики технологічних процесів, веде до покращення системи показників 

розвитку життєвого рівня населення країн світу. В свою чергу, економічна 

природа, сутність, діалектична взаємозалежність процесу екологізації та світової 

торгівлі знаходить свій прояв у існуванні прямої економіко-математичної 

залежності, згідно якої стан та зростання рівня екологізації світової торгівлі 

посилює конкуренцію на світовому ринку, впливає на рівень цін на екологічні 

товари та послуги, обумовлює зростання витрат виробництва, сприяє зростанню 

добробуту споживачів та інтенсифікує значення інноваційної складової світових 

торговельних зв’язків.  

По-восьме, формування міжнародних торговельних відносин з урахуванням 

екологічних факторів супроводжується не лише диверсифікацією торговельних 

потоків і процесів лібералізації зовнішньоторговельної взаємодії, але й проявом 

зовнішніх ефектів позитивного та негативного характеру, що є наслідком 

поєднання різноаспектних впливів на навколишнє середовище. Зважаючи на це, 

розвиток торговельних зв’язків між державами світової спільноти повинен 

здійснюватися з урахуванням ступеня ефективності інтеграції екологічних 

ресурсів та специфіки їх функціонування, а вирішення еколого-економічних 

проблем екологізації світових товарних потоків лежить у площині використання 

адміністративно-правових та економічних заходів багатоаспектного впливу. 

По-дев’яте, розвитку процесів екологізації світових товарних ринків 

притаманні певні асиметричні явища, які у найбільш згальному вигляді 

корелюються з асиметріями розвитку світового господарства в цілому. 

Конкретними проявами асиметричних коливань екологізації світових товарних 

ринків є наступні: 1) нерівномірність зростання виробництва екологічних товарів 

та відсутністю комплексного підходу до розуміння цієї категорії; 2) наявність 

значної асиметрії в структурі та масштабах розвитку торговельної взаємодії; 3) 

диспропорційність екологізації світових товарних ринків у їх регіональному 

розрізі, що полягає в поєднанні в межах окремих країн одночасно найбільшого 

експортного потенціалу з точки зору участі в торгівлі екологічними товарами та 

найвищих ступенів виробничої забрудненості; 4) різні обсяги ресурсів, що 
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виділяються країнами світової спільноти для фінансування екологізаційних засад 

розвитку національних товарних ринків.  

Основні наукові результати даного розділу висвітлено в низці праць автора 

[196; 200; 207; 214; 217; 224; 231-232; 353]. 
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РОЗДІЛ 2 

ДІАЛЕКТИЧНІ ДОМІНАНТИ ВЗАЄМОДІЇ  

ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТА СУЧАСНИХ ЗРУШЕНЬ  

У МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ 

 

 

2.1. Рушійні сили екологізації світової торгівлі 

 

Глобальні процеси, що характеризують сучасний етап розвитку світового 

господарства, здійснюють суттєвий вплив на його динаміку, структурну 

диверсифікацію. Глибинною основою цих змін є еволюція рушійних сил 

формування глобальної економіки. У даному зв’язку треба відмітити, що до 

рушійних сил глобалізації вчені доречно відносять, зокрема, технологію, 

лібералізацію торгівлі, розширення торговельних потоків та рух капіталу, 

зростання коефіцієнту мобільності факторів виробництва. На думку окремих 

дослідників, рушійні сили глобалізації слід поділяти на конкурентні, економічні, 

ринкові та екологічні [75, С.143; 76, С.87]. Проте, поза увагою в даному випадку 

залишаються політичні, соціальні, культурні, історичні чинники, які мають 

значний вплив на розвиток глобалізованого економічного простору. М Мусса 

вважає, що на процес економічної глобалізації впливають три основні чинники. 

По-перше, вдосконалення технології транспорту та зв’язку, що скорочують 

витрати на доставку товарів, послуг і факторів виробництва. По-друге, вимоги 

споживачів та суспільства в цілому1. По-третє, державна політика зацікавлених 

країн партнерів у взаємному господарському співробітництві [317]. В свою чергу, 

Мочерний С.В. вважає, що рушійні сили зводяться, передусім, до виникнення та 

                                                 
1  У даному зв’язку доцільно було б до рушійних сил глобальної економіки віднести, 

передусім, економічні потреби споживачів та суспільного виробництва. Їх вимоги, на наш 

погляд, за своїм змістом поняття більш широке, яке може обумовлюватись та включати 

політичні, соціальні, юридичні, організаційні умови розвитку взаємовідносин між країнами та 

їх представниками. 
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вирішення економічних суперечностей1 [108, С.235]. На нашу думку, зазначені 

процеси формуються під впливом об’єктивно зумовлених, закономірних факторів, 

пов’язаних із загальними історичним етапами розвитку суспільного виробництва. 

У найбільш загальному вигляді, рушійні сили екологізації слід поділяти на дві 

групи факторів. Прямими факторами слід вважати зміни клімату, рівень 

забезпеченості природними ресурсами, вичерпність окремих видів ресурсів, 

ступінь забрудненості навколишнього середовища.  

Функціонування суб’єктів світового господарства, ступінь їхнього 

залучення до взаємовигідної співпраці, рівень економічного, соціального, 

політичного, культурного розвитку, застосування технологічно нових умов 

виробництва, розподілу, обміну, споживання обумовлені насамперед 

особливостями взаємодії людства з природничо-ресурсним, регіонально-

географічним, технологічно-інфраструктурним потенціалом світового простору. 

Йдеться про існування прямого взаємозв’язку між розвитком продуктивних сил, 

характером виробничих відносин та ступенем використання можливих 

преференцій ресурсного та технологічного характеру, що видозмінюються з часів 

початку людської цивілізації. Будь-які процеси, безумовно, формуються в умовах 

впливу чинників, котрі справляють стимулюючий ефект на розвиток усіх їхніх 

складових. Навіть розвиток первісної людини був зумовлений її потребою у 

видобуванні їжі, виникненні інтересу щодо її накопичення, змаганні за її 

одержання [53, с. 175]. Із розвитком людства трансформувалися умови, потреби, 

інтереси, можливості всіх суб’єктів господарювання у напрямку їхнього 

доповнення, розширення, ускладнення, диференціації, набуття ними нових рис, 

форм, особливостей.  

Незмінним залишається вплив зазначених чинників на розвиток взаємодії на 

всіх рівнях розвитку економічної, соціальної, культурної, політичної взаємодії. 

                                                 
1  Економічна суперечність - суттєве, закономірне відношення і взаємодія між 

протилежними сторонами економічного явища чи процесу, внаслідок якої вона є їх рушійною 

силою розвитку, а в гносеологічному аспекті - основою пізнання сутності економічних законів 

та категорій.  
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Саме умови виробництва, економічні потреби, економічні інтереси, економічні 

суперечності, що виникають на національному, регіональному та міжнародному 

рівнях функціонування світогосподарського комплексу, в кінцевому підсумку 

виступають рушійними силами розвитку світового господарства. З одного боку, 

комплекс цих чинників змінює внутрішню та зовнішню будову глобальної 

економічної взаємодії, з іншого – залежить від неї. Зазначені компоненти 

рушійних сил формуються в умовах переходу світової спільноти до 

функціонування на основі концепції стійкого розвитку, яка передбачає вирішення 

проблем збереження та відтворення навколишнього природного середовища і 

забезпечення високого рівня життя населення країн світу.  

У найбільш загальному вигляді рушійні сили виникнення суперечностей 

екологізації та флуктуацій світової торгівлі слід поділяти на дві групи факторів – 

прямі і непрямі. Прямими факторами слід вважати зміни клімату, рівень 

забезпеченості природними ресурсами, вичерпність окремих видів ресурсів, 

ступінь забрудненості навколишнього середовища. До непрямих факторів, що 

впливають на розвиток процесів екологізації, відносять зміну чисельності 

населення, зростання глобальної економічної активності, ступінь участі населення 

у прийнятті екологічних рішень, розвиток науки та технологій, ступінь 

зацікавленості країни у вирішенні екологічних проблем. 

Розвиток світового господарства характеризується насамперед зростанням 

обсягів виробництва та інтенсифікацією торговельних потоків між його 

суб’єктами. Це, з одного боку, сприяє виникненню нових вимог до якості, вартості, 

екологічності продукції, що реалізується на світових ринках, а з іншого – впливає на 

товарну кон’юнктуру, умови та специфіку реалізації, встановлення зв’язку зі 

споживачами.  

Ідеться про існування прямого зв’язку між умовами виробництва, 

екологічними потребами, екологічними інтересами, екологічними суперечностями, 

які формують систему рушійних сил розвитку екологізації світової торгівлі, що 

виступає похідною від рушійних сил розвитку суспільного виробництва. У свою 

чергу екологічні потреби різняться залежно від характеру виникнення, ступеня 
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задоволення, суб’єктів прояву, ступеня реалізації. Екологічні інтереси можуть 

мати форму особистих, підприємницьких, державних, інтеграційних, 

міжнародних. Екологічні суперечності еволюціонують на стадіях тотожності, 

відмінності, суперечливості, розгорнутої суперечності. У загальному вигляді 

система рушійних сил екологізації світового господарства представлена на рис. 2.1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.1. Система рушійних сил екологізації світового господарства* 

*Складено автором 

Таким чином, рушійні сили екологізації світового господарства є комплексним 

багатоаспектним явищем, що тісно пов’язане з чинниками, умовами, тенденціями 

розвитку міжнародних торговельних відносин. При цьому спостерігається тісний 

зв’язок між розвитком світової торгівлі та екологічними аспектами її здійснення. 

Проявляється він насамперед у необхідності врахування екологічних вимог 

підприємств, країн, регіональних інтеграційних об’єднань, міжнародних організацій 

у розвитку торговельної співпраці. Йдеться про існування низки обмежень та 

заборон щодо ввезення на території окремих країн продукції, яка може завдати 

шкоди здоров’ю споживачів, наколишньому середовищу не лише в процесі 
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реалізації, а й у випадку утилізації. Це певною мірою ускладнює співпрацю, а 

також дозволяє використовувати екологічні характеристики як важливу 

конкурентну перевагу. Слід відмітити, що на формування рушійних сил значно 

впливає система факторів функціонування країн світової спільноти (рис. 2.2.): 

 

Рис. 2.2. Фактори впливу на рушійні сили екологізації світової торгівлі* 

*Складено автором 

Фактори впливу на рушійні сили екологізації світової торгівлі передбачають 

врахування їхньої різноспрямованої, проте взаємопов’язаної дії на екологічні 

характеристики розвитку світового ринку економічного, політичного, природного, 

культурного, соціального, демографічного, поведінкового спрямувань та 

співпраці між його суб’єктами. Зазначена система факторів перебуває в постійній 

трансформації відповідно до етапів розвитку людської цивілізації та ступеня 

залучення країн світової спільноти до міжнародних торговельних відносин. На 

нашу думку, не зменшуючи суттєвої ролі інших, слід відзначити вагомий вплив 

економічних, природних, демографічних, поведінкових аспектів на розвиток 

торговельного співробітництва в екологічно спрямованому аспекті. Зазначена 

система факторів перебуває в постійній трансформації відповідно до етапів 

розвитку людської цивілізації та ступеня залучення країн світової спільноти до 

міжнародних торговельних відносин. Важливим аспектом аналізу рушійних сил 

екологізації світової торгівлі є дослідження еволюції цього процесу та його 

періодизація. Етапи еволюції рушійних сил екологізації світової торгівлі включають 

вплив природних факторів, розвиток людської цивілізації та взаємодія людини і 
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природи, епоху Великих географічних відкриттів, виникнення та розвиток 

транспортних засобів, розвиток науково-технічного прогресу, розвиток форм та 

методів міжнародної торгівлі, розвиток інноваційних технологій виробництва 

продукції, поширення впливу міжнародних організацій на вирішення екологічних 

проблем та ін. (рис. 2.3): 

 

Рис. 2.3. Фактори еволюції рушійних сил екологізації світової торгівлі 
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Еволюційний розвиток рушійних сил екологізації світової торгівлі 

передбачає, на нашу думку, їхній тісний зв’язок із подальшими процесами.  

По-перше, вплив природних факторів на формування навколишнього 

середовища. Йдеться насамперед про сукупність усіх чинників середовища, що 

діють на екологічну систему. За походженням і характером дії їх доцільно поділяти 

на такі групи: абіотичні, біотичні та антропогенні [102, с. 147]. Такий поділ певною 

мірою є умовним, оскільки кожен із факторів існує і проявляється лише як 

результат загальної дії середовища 1. Перші дві групи здійснюють вплив на умови 

господарювання, третя ‒ пов’язана із впливом людини на навколишнє середовище 

в процесі її еволюції, що варто розглядати з погляду таких аспектів: зміна 

структури земної поверхні (розорювання степів, вирубування лісів, меліорація, 

створення штучних водойм, інші зміни режиму поверхневих вод); зміна складу 

біосфери, кругообігу і балансу тих речовин, які її складають (видобування 

корисних копалин, створення відвалів, викиди різних речовин в атмосферу та 

водойми); зміна енергетичного, зокрема теплового, балансу окремих регіонів 

земної кулі і планети; зміни, які вносяться у сукупність живих організмів унаслідок 

знищення деяких видів, руйнування їхніх природних місць існування, створення 

нових порід тварин та сортів рослин, переміщення їх на нові місця існування тощо. 

По-друге, розвиток людської цивілізації та взаємодія людини і природи, 

що доцільно поділити на чотири основні стадії: органічна взаємодія людини і 

природи; початок активного використання людиною природних ресурсів, 

розвиток землеробства, ремесел, будівництва; розвиток локальних і 

регіональних екологічних криз 2 , викликаний надмірною експлуатацією 

                                                 
1  До абіотичних відносять фактори неорганічної або неживої природи, до біотичних - 

вплив живої природи, а також людини. Антропогенні фактори зумовлені діяльністю людини, 
вплив її на природу може бути як свідомим, так і випадковим.  

2 Перші обмеження в ресурсах виникли з настанням льодовикового періоду і похолодання. 
Погіршення умов життя на півночі і в горах викликало міграцію людей у південніші райони і 
передгір’я, де щільність населення зросла настільки, що за наявного тоді рівня розвитку 
продуктивних сил це призвело, до відносного перенаселення. Зникнення великих стадних 
тварин – основного об’єкта мисливства – викликало нестачу продуктів харчування і 
стимулювало вдосконалення способів мисливства, що ще більше прискорило виснаження 
тваринних ресурсів. Виникла так звана криза мисливського господарства, вихід з якої було 
знайдено в переході від привласнювальної форми господарювання до виробничих форм (від 
мисливства і збиральництва до скотарства і землеробства).  
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природних ресурсів 1; період стійкого розвитку, який характеризує сучасний стан 

взаємодії господарської і торговельної діяльності з навколишнім середовищем.  

По-третє, епоха Великих географічних відкриттів, що значно сприяла 

розвитку торговельних відносин, формуванню світового ринку товарів і послуг, 

георегіональному розмежуванню світу. Зазначений етап характеризується 

виділенням пріоритетних сфер, форм і методів економічної взаємодії між 

країнами, виникненням взаємовигідних інтересів, що обумовили розширення 

взаємодії між учасниками процесу.  

По-четверте, виникнення та розвиток транспортних засобів2. З одного боку, 

це сприяло розширенню та спрощенню торговельної взаємодії, з іншого – 

слугувало додатковим фактором погіршення впливу на глобальний природничо-

ресурсний потенціал. За оцінками Міжнародної морської організації, близько 90 % 

товарів транспортується за допомогою морського транспорту (близько 10 % 

шкідливих викидів до атмосфери), а основна частина викидів у транспортному 

секторі припадає на автомобільний транспорт. 

По-п’яте, розвиток науково-технічного прогресу, ускладнення виробничих 

процесів, їхня автоматизація. Науково-технічний прогрес є об’єктивною 

закономірністю розвитку світового виробництва, результатом якої є послідовне 

вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його 

ефективності. Позитивною складовою сучасного етапу його розвитку слід 

вважати інтенсивний розвиток біотехнології, зокрема генної та клітинної 

інженерії, на основі чого розвиваються нові галузі промисловості, знижується 

енергомісткість виробництва, створюється нова продукція. Це у свою чергу 

сприяє розширенню торговельних зв’язків. 

                                                 
1 В історичному плані виділяють декілька етапів зміни біосфери людством, які увінчались 

екологічними кризами та революціями, а саме: вплив людства на біосферу як звичайного 

біологічного виду; інтенсивне полювання без змін екосистем у період становлення людства; 

зміни екосистем внаслідок процесів, що відбуваються природнім шляхом: випасання, 

посилення росту трав шляхом випалювання тощо; інтенсифікація впливу на природу шляхом 

розорювання ґрунтів та вирубування лісів; глобальні зміни всіх екологічних компонентів 

біосфери в цілому.  
2  Революційного значення переворот в структурі транспорту відбувається з появою 

залізниць, а точніше, з винаходом потягу.  
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По-шосте, розвиток форм та методів міжнародної торгівлі, що дозволяє не 

лише забезпечити очікувані обсяги реалізації на світових ринках, а й 

застосовувати заходи зниження впливу товарообмінних операцій на навколишнє 

середовище 1 . Водночас немає підстав стверджувати про наявність тісного 

взаємозв’язку між ступенем участі країн у зовнішньоторговельних відносинах і 

рівнем їхньої екологізації. Тут доцільно навести дані щодо рівня екологічної 

ефективності2 окремих країн світової спільноти (рис. 2.4): 

 

Рис. 2.4. Індекс екологічної ефективності окремих країн світу в 2016 році* 

*Складено автором за матеріалами [287] 

Таким чином, високий індекс екологічної ефективності притаманний таким 

країнам, як Фінляндія, Ісландія, Швеція, Данія, Словенія, Іспанія, Португалія, 
                                                 

1  До найважливіших напрямів науково-технічного прогресу у світовій торгівлі можуть 

бути віднесені: вдосконалення діючої торгової мережі й будівництво сучасних підприємств 

торгівлі; індустріалізація будівництва підприємств торгівлі; механізація й автоматизація 

трудомістких робіт; широке застосування пакетних і контейнерних систем вантажної переробки 

товарних потоків; електронізація торгових операцій; упровадження прогресивних технологій 

торгового обслуговування; автоматизація процесів продажу товарів.  
2  Індекс екологічної ефективності – це глобальне дослідження і супроводжуючий його 

рейтинг країн світу за показником навантаження на навколишнє природне середовище та 

раціонального використання природних ресурсів. Розрахований за методикою Центру екологічної 

політики і права при Єльському університеті спільно з групою незалежних міжнародних експертів, 

які використовують у своїй роботі, поряд з аналітичними розробками, статистичні дані 

національних інститутів і міжнародних організацій. Індекс вимірює досягнення країни з точки зору 

стану екології та управління природними ресурсами на основі 22 показників в 10 категоріях, які 

відображають різні аспекти стану навколишнього природного середовища та життєздатності її 

екологічних систем, збереження біологічного різноманіття, протидія зміні клімату, стан здоров’я 

населення, практику економічної діяльності і ступінь її навантаження на навколишнє середовище, а 

також ефективність державної політики в області екології. 

Індекс екологічної ефективності першої та останньої десятки країн з переліку в 

2016 році
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Естонія, Мальта, Франція. Йдеться про те, що в цих країнах значна увага з боку 

держави приділяється формуванню екологічних засад розвитку національного 

господарства з урахуванням внутрішніх та зовнішніх загроз екологічній безпеці. 

Водночас значення найвищих індексів екологічної ефективності не збігається з 

переліком країн – провідних експортерів продукції на світових ринках. До 

переліку країн з найгіршими показниками відносяться й такі, на території яких 

розміщено значні виробничі потужності провідних міжнародних компаній. 

По-сьоме, розвиток стратегій виходу на зовнішні ринки. Тут слід зауважити, 

що найбільш вагомі наслідки їхньої реалізації пов’язані із стратегією розміщення 

міжнародного виробництва, яка часто передбачає перенесення шкідливого 

виробництва на територію країн, що розвиваються, підвищення рівня 

індустріалізації й водночас екологічної небезпечності розвитку окремих регіонів 

світу.  

По-восьме, розвиток інноваційних технологій виробництва продукції. Варто 

відмітити, що застосування екологічних інновацій є комплексним процесом, який 

передбачає реалізацію таких заходів: створення і впровадження нових 

технологічних процесів видобутку ресурсів, їхньої переробки, використання 

відходів; використання ресурсозберігаючої техніки, впровадження маловідходних 

і безвідходних технологій, що забезпечують комплексне освоєння природних 

ресурсів, розвиток біотехнології; випуск екологічно чистих продуктів і створення 

потужностей для їхнього виробництва, використання поновюваних джерел енергії; 

впровадження нових організаційних форм, включаючи удосконалення 

організаційно-територіальної структури потенційно небезпечних виробництв, з 

метою зниження їхньої екологічної небезпекики [291]. 

По-дев’яте, поширення впливу міжнародних організацій на вирішення 

екологічних проблем, пов’язаних із розвитком світової торгівлі. Зауважимо, що 

принаймні опосередковано всі міжнародні організації залучені до процесу 

формування екологічних засад розвитку сучасних міжнародних відносин. Найбільш 

суттєве значення в цьому зв’язку мають організації структури ООН та Світова 

організація торгівлі.  
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По-десяте, підвищення свідомості споживачів міжнародних ринків щодо 

формування вимог до екологічності продукції та усвідомлення людською 

цивілізацією глобальності екологічних загроз.  

Кожен наступний етап еволюції рушійних сил екологізації світової торгівлі, 

на наш погляд, загострює проблему взаємодії її суб’єктів з природно-ресурсним 

потенціалом, проте, поряд з цим, трансформація поглядів на торговельну 

взаємодію сприяє розумінню важливості врахування в ній екологічної складової.  

Важливою складовою системи рушійних сил екологізації світової торгівлі 

виступають умови виробництва, що різняться залежно від геополітичного 

розташування країн, рівнів економічного розвитку, обсягів природно-ресурсних 

потенціалів, а також способів природокористування. До видів діяльності, які 

становлять підвищену екологічну небезпеку, відносять саме ті види виробничої 

діяльності, які є найбільш прибутковими складовими розвитку світової торгівлі. 

Це вимагає суттєвих змін у структурі виробництва, пошуку ресурсозбережних 

технологій його розширення для зменшення негативного навантаження на 

природне середовище. Частка альтернативної енергетики в загальному обсязі 

використання енергетичних ресурсів та частка споживання відновлювальної енергії 

в загальних обсягах її споживання представлені на рис. 2.5: 

 

Рис. 2.5. Частка альтернативної енергетики в загальному обсязі  

використання енергетичних ресурсів та частка споживання  

відновлювальної енергії у загальних обсягах її споживання у 2006-2018 рр. * 

*Складено автором за матеріалами [281] 
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Частка альтернативної енергетики в загальному обсязі використання 

енергетичних ресурсів та частка споживання відновлювальної енергії мають 

повільну тенденцію до зростання, що створює передумови для скорочення 

споживання традиційних енергетичних ресурсів, які екологічно несприятливо 

впливають на розвиток світового простору.  

Крім того, важливу роль відіграють обмеження щодо перенесення 

забороненого на внутрішніх ринках розвинених країн виробництва на території 

країн із низьким рівнем економічного розвитку; заборона встановлення 

екологічних стандартів, що спричиняють зниження рівня 

конкурентоспроможності суб’єктів господарської діяльності в країнах з високим 

рівнем витрат на природоохоронні заходи; необхідність сприяння реалізації 

положень міждержавних екологічних угод. Таким чином, зміни умов виробництва 

впливають на розвиток торговельних відносин та зміну економічних потреб на 

світовому ринку на напрямі екологізації всіх аспектів його функціонування. 

Наступною складовою системи рушійних сил екологізації світової торгівлі є 

економічні потреби. У загальному визначенні потреба – це об’єктивна 

необхідність для підтримки життєдіяльності та розвитку людини, суспільства в 

цілому, яка вимагає задоволення і тому спонукає до діяльності. На нашу думку, 

розширене розуміння потреб передбачає їхній розгляд як мотивів формування 

будь-яких явищ та процесів у сфері виробництва, розподілу, обміну та 

споживання, а також створення основ для життєдіяльності кожного окремого 

індивіда та суспільства в цілому. Вони утворюють складну систему, яку можна 

структурувати за різними критеріями. Загальновідомою є класифікація потреб 

американського соціолога А. Маслоу, згідно з якою потреби розподіляються від 

нижчого до вищого рівня таким чином: фізіологічні потреби (їжа, вода, одяг, 

житло), потреби в безпеці й захисті (гарантії доходу, охорона здоров’я і 

навколишнього середовища), соціальні потреби (соціальні контакти, духовна 

близькість), потреби в повазі до себе та в певному соціальному статусі, потреби в 

самовираженні та самореалізації [314, с. 15].  
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У свою чергу економічні потреби – це ставлення людей до економічних 

умов життєдіяльності, що характеризується відчуттям нестачі певних благ і 

послуг та бажанням володіти ними, щоб подолати це відчуття. Походження 

потреб визначається двома групами причин: фізіологічними, оскільки людина є 

живою істотою й потребує певних умов і засобів існування, та суспільними, 

оскільки життєдіяльність людини відбувається в межах суспільства.  

Система економічних потреб є складним, комплексним утворенням. Закон 

зростання потреб людей виражає об’єктивну необхідність росту і розвитку потреб 

людей у тісному взаємозв’язку з економічним ростом, удосконаленням економічної 

системи і суспільства. Тому доцільно зважати на формування системи екологічних 

потреб суспільства. У цілому в процесі розвитку умов виробництва та розширення 

торговельної взаємодії між країнами світової спільноти екологічні потреби 

еволюціонують та змінюються з урахуванням комплексного впливу пов’язаних 

чинників глобального середовища. Етапи їхньої еволюції можуть бути представлені 

таким чином: розвиток засобів захисту довкілля → удосконалення технологій 

виробництва → удосконалення товарів та послуг на напрямі підвищення їхньої 

екологічності. Екологічні потреби можна класифікувати таким чином (рис. 2.6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Класифікація екологічних потреб* 
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Таким чином, екологічні потреби різняться за характером виникнення, 

ступенем задоволення, суб’єктами прояву, ступенем реалізації.  

За характером виникнення доцільно розрізняти такі групи потреб: первинні, 

пов’язані з існування людини (споживання екологічно чистих продуктів 

харчування, продукції, виробленої на основі екологобезпечних технологій); 

вторинні, виникнення та зміна яких зумовлені розвитком людської цивілізації, яка 

негативно впливає на навколишнє середовище (зниження викидів шкідливих 

речовин в атмосферу, підвищення рівня екологічної безпеки виробництва). За 

ступенем задоволення потреби поділяються на: першочергові (чисте повітря, 

органічна їжа); другорядні (розвиток природно-ресурсного потенціалу планети). 

За суб’єктами прояву потреби бувають: особисті (передбачають необхідність 

отримання відповідного рівня екологічності умов життя та роботи); колективні 

(виникають у процесі взаємодії групи людей на рівні підприємства, країни, 

регіону з погляду врахування в ній екологічних аспектів функціонування); 

суспільні (потреби функціонування суспільства в цілому, які в контексті 

екологізації пов’язані із запровадженням міжнародних стратегій та концепцій 

екологічного розвитку глобального простору).  

За ступенем реалізації екологічні потреби доцільно поділяти на такі групи: а) 

абсолютні, які є орієнтиром еколого-економічного розвитку і передбачають 

запровадження ефективних концепцій розвитку світового екологічного простору 

(зниження викидів в атмосферу, використання концепції стійкого розвитку, повна 

відмова від використання хімічно небезпечних речовин у виробництві та веденні 

сільського господарства). Слід відмітити, що задоволення абсолютних потреб 

вимагає докорінної зміни сучасних умов господарювання з метою наближення їх 

до ідеальної моделі екологічного розвитку країн світової спільноти; б) дійсні, що 

формуються залежно від досягнутого рівня виробництва на коротко- та 

середньострокову перспективу і пов’язані з використанням ресурсозбережних 

технологій у виробництві, запровадженням екологічних податків у діяльності 

підприємств тощо; в) фактичні, які можуть бути задоволені наявністю на ринку 

продукції, яка відповідає екологічним стандартам якості. 
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У цілях та діях, спрямованих на задоволення зазначених потреб, знаходять 

своє відображення економічні інтереси 1, які демонструють відповідний рівень та 

динаміку задоволення екологічних потреб [337]. Інтерес виступає формою прояву 

потреби, усвідомлення прагнення людини до її задоволення. Економічні інтереси 

є сутнісною характеристикою рушійних сил формування та розвитку економічних 

суб’єктів 2 . У найбільш загальному розумінні економічні інтереси – це 

усвідомлене прагнення економічних суб’єктів задовольнити певні потреби, що є 

об’єктивним спонукальним мотивом їхньої господарської діяльності. По суті 

економічні інтереси є об’єктивними. Вони відображають місце і роль суб’єктів 

господарювання в системі суспільного поділу праці та економічних відносин. 

Водночас економічні інтереси є суб’єктивними і завжди мають своїх носіїв. Зміна 

структури потреб суб’єктів світового господарства спричиняє трансформацію 

системи економічних інтересів на напрямі їхньої екологізації.  

У контексті світової торгівлі екологічні інтереси за суб’єктами їхньої реалізації 

варто поділяти на особисті, підприємницькі, державні, інтеграційні, міжнародні. 

Особисті екологічні інтереси пов’язані в економічному аспекті з вимогами 

споживачів до якості продукції, екологічності сировини, з якої вона виробляється. 

Підприємства як суб’єкти світового виробництва з метою задоволення своїх 

екологічних інтересів повинні насамперед зважати на: відповідність виробничих 

перспектив діяльності на зовнішніх ринках національним нормам та вимогам щодо 

їхньої екологічності; необхідність використання екологічно чистої сировини у 

                                                 
1  Економічні інтереси світового господарства можуть бути класифіковані за різними 

критеріями: суб’єктами – особисті, колективні (групові), суспільні; нагальністю, важливістю – 

головні (першочергові) та другорядні; часовою ознакою – поточні і перспективні; об’єктами – 

майнові, фінансові, інтелектуальні тощо; ступенем усвідомлення – дійсні та уявні. Економічні 

інтереси домашніх господарств спрямовані на максимізацію корисності благ з урахуванням 

реальних цін і доходів, а підприємців – максимізацію прибутку, зниження витрат і підвищення 

конкурентоспроможності продукції; держави –реалізацію потреб суспільства загалом.  
2 У світлі посилення глобалізації національні економічні інтереси формуються на основі 

поєднання власних конкурентних переваг країни з перевагами міжнародного співробітництва та 

мають кінцевою стратегічною метою забезпечення їх громадянам достойного рівня і якості 

життя відповідно до їхніх ментальних, сутнісних уподобань. Оскільки однією з найбільш 

значних за часткою складових міжнародного співробітництва є зовнішня торгівля серед 

національних економічних інтересів, важливе місце посідають національні економічні інтереси 

у сфері зовнішньої торгівлі. 
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виробничих процесах; доцільність застосування таких складових і методів 

управління й організації виробництва, які враховують безпечність його впливу на 

навколишнє середовище [372, с. 45; 173].  

Державні екологічні інтереси повинні корелюватися з вимогами суспільства 

щодо забезпечення екологічних умов функціонування складових національного 

господарства. Вони реалізуються при розробленні концепцій, стратегій, програм 

оптимізації екологічного розвитку на національному рівні з урахуванням вимог 

міжнародних ініціатив у цій сфері. Забезпеченню державних інтересів у контексті 

екологічного розвитку сприяє також введення обмежень та заборон на 

застосування у виробництві шкідливих для навколишнього середовища 

технологій, речовин, що забруднюють атмосферу або загрожують погіршенню 

земельних ресурсів. Інтеграційні об’єднання зацікавлені в підтриманні всіх 

проявів процесів екологізації на регіональному рівні в межах певного 

угруповання. Для реалізації інтеграційних екологічних інтересів запроваджуються 

єдині стандарти для всіх учасників об’єднання, що стосуються екологічних вимог 

щодо їхньої господарської діяльності. Міжнародні екологічні інтереси спрямовані 

передусім на вироблення єдиної комплексної політики захисту природно-

ресурсного потенціалу планети та зниження екологічно небезпечного 

навантаження на навколишнє середовище. 

Усе зазначене значною мірою впливає на інтереси учасників міжнародної 

торговельної взаємодії. Йдеться насамперед про підвищення рівня конкуренції на 

світовому ринку, спричинене змінами у структурі попиту на екологічно якісну 

продукцію на ринках країн світу. Таким чином, важливого значення набувають 

вимоги споживачів до екологічності продукції, що їм пропонується, та 

екологічних аспектів її виробництва; ступінь врахування конкурентами на ринку 

вимог до екологічності їхньої діяльності та виробництва; наміри торговельних 

партнерів щодо екологізації виробничо-господарської діяльності; система 

взаємодії з постачальниками сировини та матеріалів із точки зору їхньої 

відповідності екологічним стандартам. У свою чергу забезпечення екологічно 

виграшного рівня конкурентоспроможності продукції дозволяє використовувати 
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розширені інструменти формування цінової політики на товари або послуги, 

оскільки споживачі готові витрачати додаткові фінансові ресурси за умов 

отримання екологічно значимої продукції. Водночас забезпечення належного 

рівня екологізації світової торгівлі призводить до зростання витрат виробництва, 

що пов’язане не тільки з високою вартістю екологічно якісної сировини для 

виробництва продукції, а й необхідністю врахування вимог щодо обмеження 

імпорту, використання нетарифних бар’єрів у вигляді спеціальних технічних 

стандартів, спеціального маркування товарів, що підтверджують їхню екологічну 

чистоту. 

Слід зауважити, що країни, де не існує жорстких екологічних стандартів, 

мають переваги на світовому ринку і впливають на країни з жорсткими 

екологічними вимогами, наполягаючи на їхньому пом’якшенні при розвитку 

міжнародних торговельних відносин, хоча при конкурентній боротьбі між 

промислово розвиненими країнами і тими, що розвиваються, важко зберігати 

підвищені соціальні та екологічні стандарти, які в останніх є нижчими [4]. Крім 

того, вільна торгівля призводить до більшого географічного відокремлення 

переваг виробництва від екологічних витрат, пов’язаних зі зростанням притоку 

ресурсів. Наявність зазначених суперечностей є однією з найгостріших проблем 

розвитку світового торговельного простору. Досягнення необхідного для 

нормального його функціонування рівня екологізації є неможливим без 

вироблення спільних напрямів екологічної політики в розвитку торговельної 

співпраці.  

Таким чином, глобальний екологічний простір формується під впливом 

системи рушійних сил. Рушійні сили екологізації призводять до того, що їхня дія 

в економічному спрямуванні спонукає розвиток виробництва на економічно більш 

якісний рівень, що у свою чергу змінює екологічні потреби та інтереси на всіх 

рівнях їхнього функціонування. Екологічні потреби як рушійна сила світової 

торгівлі проявляються у підвищенні рівня конкуренції на міжнародних ринках, що 

спричинене ускладненням вимог до екологічних аспектів виробництва та 

реалізації продукції. Водночас трансформація екологічних потреб та економічних 
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інтересів, спрямованих на їхнє задоволення, призводить до виникнення 

суперечностей у розвитку світової торгівлі, пов’язаних зі ступенем відповідності 

пріоритетів розширення міжнародної торговельної співпраці стратегічним 

орієнтирам екологізації глобального економічного простору. У цілому слід 

відзначити, що ступінь відповідності останніх значною мірою залежить від 

вироблення спільних засад екологічно орієнтованого функціонування всіма 

суб’єктами міжнародних торговельних відносин. 

 

2.2. Суперечливість екологічного розвитку торговельних відносин  

у глобальному асиметричному середовищі 

 

Об’єктивні процеси трансформації та розвитку світового економічного 

простору свідчать про те, що торговельні процеси відіграють активну роль 

економічного регулятора, у тому числі й у сфері екологічної діяльності. Водночас 

розвиток міжнародної торговельної взаємодії істотно впливає на навколишнє 

середовище, а розміри екологічних збитків від торговельної діяльності сягають 

таких розмірів, що навколишнє середовище починає розглядатися як важлива 

складова торговельної співпраці. 

Однією з важливих складових рушійних сил екологізації торговельних 

відносин виступають екологічні суперечності. Виникнення суперечностей в 

системі екологізації торговельного співробітництва спричинене існуванням тісних 

зв’язків і залежностей всередині неї, взаємодією її властивостей, тенденцій, 

характеристик. Формування суперечливості процесу розвитку економічної 

взаємодії та її екологічної складової має глибоке коріння. Ще на ранніх етапах 

людського розвитку почали з’являтися суперечності між виробництвом та 

споживанням, які продовжували нарощуватися у наступні століття. Дослідження 

сутності та природи суперечливості економічного, в тому числі, торговельного 

розвитку, були і є предметом наукових інтересів багатьох вчених. Суперечність у 

найбільш загальному вигляді – це філософська категорія, яка виражає внутрішнє 

джерело будь-якого розвитку, руху, змін, перехід у нову якість [66, с. 209].  
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Дослідження суперечностей розвитку суспільства були започатковані ще у 

стародавньому світі. Зокрема, Аристотель, розглядаючи закон суперечності, 

зазначав, що суперечливі твердження не можуть бути однаково істинними1. На 

думку давньогрецького філософа Геракліта, суперечності мають місце в природі 

самого буття, а природа постійно змінює свої характеристики2 [66]. Тотожність 

протилежностей у Геракліта означає не їхнє взаємопогашення, а їхню боротьбу. 

Ця боротьба і є головним законом світобудови, причиною будь-якого виникнення. 

Йдеться про те, що саме наявність суперечностей є неодмінною та певною мірою 

навіть закономірною основою розвитку світу. У свою чергу Парменід вважав, що 

суперечності взаємовиключають одна одну. Слушним вбачається розуміння 

природи цієї категорії Сократом, згідно з яким прагнення розв’язати суперечність 

з’являється у випадку внутрішньої напруженості, викликаної наявністю 

суперечності із самим собою3. Вагомий внесок у дослідження зазначеної категорії 

зробив Ф. Гегель, котрий трактував суперечність не тільки як якусь аномалію, що 

зустрічається подекуди: вона є негативною в її суттєвому визначенні, принципом 

будь-якого саморуху, що полягає в деякому зображенні суперечності4.  

І. Кант вважав, що неминучі суперечності народжуються в нашому розумі 

внаслідок того, що поняття абсолютного, нескінченного, застосовані до світу 

речей у собі, переносяться і на світ досвіду, світ явищ5. Натомість Й. Шеллінг 

                                                 
1  Аристотель вважав, що суперечність є антитеза, в якій самою по собі немає нічого 

проміжного; одна частина суперечності є затвердження чого-небудь відносно чого-небудь, інша 
– заперечення.  

2 Як вважав Геракліт, “світ не створений ніким з богів і ніким з людей, а завжди був, є й 
буде вічно живим вогнем, що закономірно затухає й закономірно розгорається знов”.  

3  Справжні знання, за Сократом, слід шукати в собі, бо безсмертна душа людини, 
пройшовши повне коло “космічних перевтілень”, потенційно знає усе. Слід примусити її 
згадати забуте внаслідок вмирань та нових народжень, а для того треба поставити людину в 
ситуацію суперечності із самою собою.  

4 Протилежності суб’єкта й об’єкта в індивідуальній свідомості, на думку Гегеля, тільки й 
вирішуються шляхом “зняття” протилежностей. Це поступальний процес, під час якого 
індивідуальна свідомість проходить весь той шлях, всі ті етапи розвитку, котрі пройшло 
людство протягом всієї історії. Індивідуальна свідомість немов би підіймається драбиною, 
внаслідок чого кожен окремий індивід наближається до духовного досвіду людства, 
доторкаючись до спадщини всесвітньої культури і піднімається з філософської точки зору.  

5  Кант сформулював досить складну концепцію суперечностей – антиномій, які з 
необхідністю виникають у людському розумі при спробі мислити світ як єдине ціле, беручи за 
передумову ідею безумовного чи абсолютного. Він виділив чотири антиномії: 1) світ є кінцевим у 
просторі і в часі (теза) – світ є безкінечним у просторі і в часі (антитеза); 2) все у світі є простим і 
неподільним (теза) – все у світі є складним, і все можна розділити (антитеза); 3) в світі існує 
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навпаки здійснив спробу побудови діалектичної картини розвитку природних 

процесів і форм як продукту взаємодії протилежно спрямованих сил. Він 

розглядав сутність природи як боротьбу протилежних і полярних сил1. В цілому 

узагальнення наведених поглядів дозволяє розглядати суперечність як категорію, 

що є основною та рушійною силою розвитку явищ та процесів. Її сутність полягає 

в наявності взаємозв’язків між складовими елементами певного явища, які разом з 

цим зумовлюють наявність відмінностей у їх реалізації, що не можуть одночасно 

задовольняти взаємовигідним вимогам. Виходячи з цього, сучасне розуміння цієї 

категорії лежить швидше у площині діалектики 2 . Ідеться про існування 

діалектичних суперечностей3 розвитку глобального економічного простору, який 

слід розглядати як систему взаємопов’язаних елементів, які у своїй взаємодії 

стикаються із труднощами щодо забезпечення обопільно задовільних для всіх 

учасників умов формування та розвитку. Природа економічних суперечностей 

зумовлена особливостями розвитку сучасного економічного простору, який 

розвивається у взаємодії процесів глобалізації та регіоналізації, інтенсифікації 

торговельних потоків та одночасно їх нерівномірному розподілі серед суб’єктів 

торговельної взаємодії, відмінностями у забезпеченні ресурсами природного та 

порівняльного характеру та ін. Зважаючи на це, доцільно сформулювати 

                                                                                                                                                                       
свобода (теза) – в світі немає свободи, все відбувається за законами природи, тобто з необхідності 
(антитеза); 4) існує Бог як першопричина світу (теза) – не існує ніякої першопричини світу 
(антитеза). Згідно з Кантом, і тезу, і антитезу можна довести однаково успішно.  

1 Явища і процеси неживої природи Шеллінг тлумачив як передумови розвитку живих 
організмів, встановлюючи, таким чином, зв’язок між неорганічною та органічною природою. 
Природа тлумачилася як прояв невідомих форм життя розуму, котрий проходить цілий ряд 
етапів від нижчих - неорганічної природи, до вищих - органічних, і знаходить своє завершення 
у виникненні свідомості. У кожному явищі природи він вбачав результат боротьби 
різноспрямованих сил, що розвиваються із єдиного начала, і є абсолютною тотожністю суб’єкта 
і об’єкта, пункт, в якому вони стають абсолютно “однаковими”.  

2 Термін діалектика походить з давньогрецької мови. У первісному своєму значенні виражав 
мистецтво вести бесіду. Сократ і Платон діалектикою називали «мистецтво задавати питання й 
давати на них відповіді», мистецтво перемагати в полеміці зі своїм опонентом. Нового змісту надав 
діалектиці Ф. Гегель, який розглядав діалектику як вчення про всезагальний зв’язок усього, що 
існує, з усім існуючим іншим. Саме такий підхід дає змогу розглядати і природу, і суспільство, і 
людське мислення, не відриваючи один від одного, а в органічному взаємозв’язку.  

3  Як універсальна логічна категорія, «діалектична суперечність» є відображенням 
загальної форми буття розвитку як єдності і боротьби протилежностей, що фіксується логічним 
законом «тотожності протилежностей», який стає законом пізнання і законом об’єктивного 
світу. Отже, для того, щоб розкрити суперечливість предмета, необхідно його роздвоїти на 
складові протилежності і зрозуміти їх взаємовідношення.  
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особливості системи економічних суперечностей, які є неодмінною умовою 

розвитку сучасного глобалізованого простору (рис. 2.7): 

 

Рис. 2.7. Система економічних суперечностей* 
*Складено автором за матеріалами [5; 66] 

Отже, за характером економічні суперечності доцільно поділяти на 

об’єктивні та суб’єктивні. Об’єктивні пов’язані з природою предметів і явищ 

матеріального світу. Це суперечності між прогресивними і реакційними формами 

розвитку економічних відносин, позитивними і негативними наслідками 

використання економічних обмежень тощо. Сутність суб’єктивних суперечностей 

полягає, у свою чергу, в існуванні протиріч розвитку економічної системи 

світового господарства, пов’язаних насамперед із різним рівнем забезпеченості 

ресурсами, нерівномірністю залучення суб’єктів економічного простору до 

формування глобальних господарських ініціатив.  

Система економічних суперечностей розвивається в тісному зв’язку 

наступних її складових, які, з одного боку, безумовно є відокремленими одна від 

одної, а з іншого – здійснюють взаємний вплив та визначають сутнісні риси і 

тенденції розвитку системи в цілому, формують рівень її відповідності інтересам 

усіх учасників міжнародної економічної співпраці (рис. 2.8): 
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Рис. 2.8. Типізація економічних суперечностей* 

*Складено автором 

Детальний розгляд положень рис. 2.8 передбачає, що економічні 

суперечності доцільно розділяти за рівнями формування та характером 

виникнення. Найбільш загостреними виявляються суперечності, що виникають на 

міжнародному та глобальному рівнях. Саме вони можуть мати подекуди 

антагоністичні наслідки. За сферою дії та характером прояву економічні 

суперечності варто поділяти на торговельні, інвестиційні, фінансові, інноваційні, 

господарські.  

Окремої уваги заслуговують торговельні суперечності, оскільки саме вони 

значною мірою відображають протиставлення економічних інтересів між 

суб’єктами міжнародної економічної взаємодії. За своєю суттю переважна 

більшість теорій міжнародної торгівлі поряд із низкою переваг та недоліків у 

їхньому формулюванні містять у собі певні суперечності, які характеризуються 

наявністю певних припущень щодо їхнього ефективного запровадження. Проте 

вони не враховують існування поряд з зазначеним екологічної складової розвитку 

міжнародних торговельних зв’язків.  

Наразі формується теорія екологічно збалансованого економічного розвитку, 

основне завдання якої полягає у пошуку можливих шляхів збереження та 

Економічні 

суперечності 

глобальні 

міжнародні 

інтеграційні 

регіональні 

національні 

Р
ів

н
і 

ф
о

р
м

у
в
а

н
н

я
 

торговельні 

інвестиційні 

фінансові 

інноваційні 

господарські 

С
ф

ер
и

 д
ії

 т
а

 х
а

р
а

к
т

ер
 в

и
н

и
к

н
ен

н
я

 

Передумови розвитку 

Стан продуктивних сил 

та продуктивних 

відносин 

Попередній господарський механізм 

Характер техніко-

економічних відносин 



126 

 

поетапного відтворення цілісності довкілля, створення екологічно збалансованої 

глобальної господарської системи, у якій між людиною, господарством та 

природою зберігатиметься паритетність відносин. [94]. У найбільш загальному 

вигляді суперечливість теорій міжнародної торгівлі представлено на рис. 2.9. 

Рис. 2.9. Суперечливість теорій міжнародної торгівлі1 

                                                 

1 Прихильниками раннього меркантилізму були У. Стаффорд (Англія) та Г. Скаруффі 

(Італія). Засновниками теорії пізнього меркантилізму вважаються Т. Мен в Англії, А. Серра в 

Італії, А. Мокрет’єн у Франції. Основи класичної теорії міжнародної торгівлі були закладені 

наприкінці XVIII - початку XIX ст. відомими англійськими економістами Адамом Смітом та 

Девідом Рікардо. А. Сміт сформулював теорію абсолютних переваг, а Д. Рікардо - теорію 
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Для того, щоб механізми вільної торгівлі могли ефективно запобігати 

екологічним збиткам, сприяючи загальному економічному зростанню, необхідне 

дотримання низки умов, серед яких важливе значення належить таким: 

1) рухаючись шляхом економічного зростання, яке базується на збільшенні 

фізичних обсягів виробництва продукції, слід усвідомлювати, що для 

підтримання стану довкілля на відповідному рівні необхідним є додаткове 

втручання в механізм дії вільної торгівлі; 2) з метою позитивного впливу 

економічного зростання на стан навколишнього середовища необхідно не тільки 

продукувати ресурси, які можуть бути на це витрачені, а й дійсно спрямовувати їх 

саме на ці заходи.  

Так, досвід міжнародного економічного розвитку свідчить, що в країнах зі 

зростаючою економікою спостерігається погіршення екологічних показників, 

оскільки розподіл ресурсів відбувається не на користь збереження якості довкілля. 

Таким чином, хоча вільна торгівля теоретично й створює можливості для 

покращання стану довкілля, на практиці це важко здійснити, оскільки за 

правилами міжнародної торгівлі країнам дозволяється вимагати від національного 

виробника дотримання норм охорони довкілля й не дозволяється захищати його 

від іноземних конкурентів, які таких норм не дотримуються. Як наслідок, 

реалізувати на практиці екологічну політику можуть тільки найбільш потужні 

виробники та країни. Екологічні суперечності, що виникають у системі світових 

торговельних відносин, можуть бути розв’язані за допомогою певних підходів 

(методів): 

- сутнісно-переконуючий метод, що ґрунтується на принципі розвитку 

діяльності, не шкідливої для навколишнього природного середовища, навіть якщо 

такі дії не повною мірою вигідні для економічного суб’єкта; 

- метод накладання обмежень, який пов’язаний з використанням різного 

роду економічних санкцій, платежів за забруднення, штрафів, податків тощо; 

                                                                                                                                                                       

відносних переваг. У 20-30-х роках XX ст. шведські економісти Е. Хекшер та його учень Б. 

Олін сформулювали нову теорію міжнародної торгівлі, яка базується на факторному підході.  
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- метод економіко-екологічного стимулювання, що містить дві важливі 

складові: систему пільг і кредитів на екологоорієнтовану діяльність; підвищення 

конкурентоспроможності за рахунок поліпшення якості, і, насамперед, 

екологічних властивостей продукції. 

Зазначене дає змогу сформулювати в загальному вигляді основні 

суперечності розвитку екологічної складової світової торгівлі (рис. 2.10): 

 

↑ – позитивний вплив, ↓ – негативний вплив. 

Рис. 2.10. Основні суперечності екологічної складової світової торгівлі* 

*Складено автором за матеріалами [96, с.118; 113, с.97; 143; 148] 
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розв’язання повинно здійснюватися цілеспрямованою дією суб’єктів світових 

торговельних відносин, яка полягає в застосуванні спеціальних заходів, методів та 

інструментів. Механізмом подолання суперечностей виступає комплекс 

узгоджених заходів щодо розв’язання протиріч між структурою та динамікою 

світової торгівлі і навколишнім середовищем. Реалізація таких заходів 

відбувається, по-перше, через посилення одних сторін суперечності та 

послаблення інших, по-друге, раціонального поєднання екологічних 

суперечностей за допомогою певного набору інструментів. Механізм подолання 

екологічних суперечностей складається з двох компонентів: 1) механізму 

регулювання структури світової торговельної взаємодії, який повинен впливати 

на структурну складову суперечності, послаблюючи її негативний вплив на 

природне середовище; 2) екологічного регулювання, завданням якого є свідоме 

використання законів природи в процесі формування структури міжнародних 

торговельних зв’язків [151]. 

Метою реалізації суперечностей, сформованих під впливом рушійних сил 

екологізації світової торгівлі, є досягнення торговельно-екологічної рівноваги. 

Вона тісно пов’язана з торговельними операціями, що здійснюються в 

екосистемах зі своїми специфічними законами існування і відтворення. 

Порушення екологічної рівноваги відбувається в результаті нехтування або 

недооцінювання дії їхніх законів, у процесі торговельного співробітництва. Ризик 

та можливі масштаби порушення екологічної рівноваги збільшуються в процесі 

розвитку світового торговельного співробітництва. Проблеми екологізації 

переходять від традиційних видобувних галузей до нових високотехнологічних. 

Так, значний рівень екологічної небезпечності притаманний енергетиці, 

промисловості, транспортній галузі.  

Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується 

реалізацією переважною більшістю учасників міжнародних відносин концепції 

стійкого, екологічно збалансованого економічного зростання, яка охоплює всі 

сфери життєдіяльності і спрямована на те, щоб економічна рівновага та перехід її 

від базового до вищого рівня не супроводжувалися порушенням рівноваги 
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екологічної, тобто щоб забезпечувалась еколого-економічна рівновага. 

Досягнення такої рівноваги можливе винятково за умов еколого-економічного 

розвитку суспільства, що потребує переходу до екологічної парадигми економіки. 

На нашу думку, доцільно виокремити такі стратегічні напрями взаємодії в 

механізмі взаємодії світової торгівлі та навколишнього середовища: 

 внутрішні норми з охорони довкілля підвищують або зменшують 

конкурентоспроможність продукції на ринку (якщо країна-виробник ці норми 

впровадила в економічну практику); 

 зняття торговельних бар’єрів знижує або підвищує рівень 

економічного добробуту країни, що відмовилася від практики використання 

торговельних бар’єрів як механізмів захисту довкілля; 

 поєднання торговельної політики та політики з охорони довкілля 

знижує або підвищує рівень добробуту в країні [12]. 

Ефективне забезпечення екологічної безпечності торгівлі повинно 

відбуватися в рамках СОТ, оскільки одна країна, коли одноосібно впроваджує 

екологічні обмеження, часто зазнає економічних збитків. Коли таке впровадження 

відбувається гармонійно з іншими країнами, то витрат можна уникнути. 

Співпраця в рамках СОТ є доцільною для держав світу, оскільки допомагає їм 

зменшити невизначеність у міжнародній торгівлі. СОТ є спільною 

взаємовигідною системою, у межах якої країни погоджуються дотримуватися 

взаємних правил і зобов’язань. Проте існує можливість виграти за рахунок іншої 

сторони, знайшовши спосіб захисту національного виробника, що і формує 

основні суперечності взаємодії екологізаційного чинника та розвитку світової 

торгівлі [45]. Таким способом може виступати введення екологічних норм та 

обмежень. Натомість окремі норми СОТ зобов’язують країни сприяти деградації 

довкілля, забезпечуючи ринок для товарів, виготовлених екологічно шкідливим 

способом. Основними пріоритетами для подолання таких суперечностей можуть 

стати такі: заборона торгівлі певними видами товарів; врахування екологічної 

шкоди в ціні на світовому ринку; сертифікація товарів за місцем і способом 

виготовлення; створення ринку для екологічно безпечних товарів; безмитна 
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торгівля природозберігаючими технологіями; забезпечення оптимального 

розподілу глобального виробництва; зниження залежності в країнах з низьким 

рівнем економічного розвитку від експлуатації природних ресурсів за допомогою 

забезпечення їм доступу до світового ринку; лібералізація торгівлі не повинна 

підривати міжнародні та національні зусилля зі збереження довкілля; 

спрямовувати прибутки від лібералізації торгівлі на захист довкілля, зокрема на 

компенсування шкоди від лібералізації; врахування різниці у порівняльній 

вартості природоохоронних заходів у розвинених країнах і тих, що розвиваються. 

Одним із шляхів інтенсифікації торговельної взаємодії поряд із 

покращенням екологічного стану економічних систем та природного середовища 

є впровадження в практику господарювання торговельних механізмів 

екологічного захисту. Торговельні механізми – це комплекс взаємозв’язаних 

засобів впливу на фінансовий стан економічних суб’єктів, в основі яких лежать 

результати торговельних операцій. Такі механізми є досить ефективними за умови 

створення належного економічного, інституційного, фінансового та правового 

забезпечення. Широко використовуються також торговельні інструменти 

екологічного регулювання, тобто комплекс взаємопов’язаних засобів впливу на 

товаропотоки шляхом застосування методів прямого регулювання, економічного 

стимулювання і створення соціальної орієнтації споживачів для екологічної 

трансформації економіки країни й окремих її господарських ланок [172]. 

Інструменти економічного впливу на навколишнє середовище за природою впливу 

доцільно розділити на дві групи: ті, що спрямовані на вилучення доходів; ті, що 

спрямовані на збільшення доходів. Найбільш ефективних результатів екологічної 

трансформації економіки, як правило, вдається досягти у випадку оптимального 

поєднання негативного (вилучення доходів) і позитивного (збільшення доходів) 

видів впливу [168]. 

Слід зауважити, що економічні інструменти на зразок податку на 

забруднення збільшують вартість виробництва залежно від обсягів викидів: 

більше забруднюєш – більше платиш, тим самим забезпечують стимули до 

зниження викидів до рівня найбільш екологічно вигідного з економічної точки зору 
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(у випадку правильного розрахунку обсягу податку). Підприємства забруднюють 

до того рівня, коли податок за забруднення починає перевищувати витрати, 

необхідні на його зниження. Однак у випадку занадто низьких податків їм буде 

вигідніше сплатити податок, не знижуючи рівня забруднення, тому тягар нестиме 

довкілля. У випадку надто високих стандартів тягар впаде на економіку. 

Підприємства сплачуватимуть кошти не відповідні за розмірами реальній ринковій 

вартості чистого довкілля на поточному рівні економічного розвитку країн.  

Саме для визначення ринкової вартості природи використовують аналіз 

затрат та виграшу (cost-benefit analysis). Його мета – знайти оптимальну точку 

ефективності, де б граничні витрати на контроль за деградацією довкілля 

дорівнювали граничній вигоді1. Характеристики природних ресурсів, які, на нашу 

думку, варто враховувати у підрахунку їхньої “сталої” вартості, ‒ це передусім 

поточна ринкова ціна, здатність ресурсу до відновлення, стійкість екосистеми, 

вартість альтернативного використання ресурсу, культурна, наукова та 

рекреаційна вартість.  

Суттєво впливають на міжнародні економічні відносини й природоохоронні 

заходи. Вони реалізуються відповідно до чинних у різних країнах законів, 

регламентів, стандартів якості навколишнього середовища та інших екологічних 

нормативів, що мають істотні відмінності. Крім того, відносний рівень 

природоохоронних інвестицій і поточних витрат досить відчутно коливається в 

розрізі окремих країн. За інших тотожних умов це знижує міжнародну 

конкурентоспроможність товаровиробників у країнах з відносно вищим рівнем 

природоохоронних витрат і, навпаки, підвищує конкурентоспроможність 

продукції тих країн, що мають нижчий рівень екологічних витрат. Звідси виникає 

і поширюється нове явище в міжнародних економічних відносинах – своєрідний 

екологічний протекціонізм. 

Значна кількість країн нині застосовує заборону та обмеження на 

виробництво, продаж, використання екологічно небезпечної продукції, імпорт 

технологій і товарів, які становлять загрозу здоров’ю населення та завдають 

                                                 
1 Корисні рекомендації з оцінки природних послуг надано, зокрема, у праці Р. Констанци. 
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шкоди навколишньому середовищу. Вплив таких заходів на міжнародні 

торговельні взаємозв’язки неоднозначний. З одного боку, це може призводити до 

обмеження міжнародної торгівлі шкодливими товарами, з іншого (якщо такі 

заходи застосовуються обмеженою кількістю країн), навпаки, ‒ активізувати 

міжнародну торгівлю екологічно небезпечними товарами (збільшення постачань 

до країн, які не запровадили відповідних екологічних обмежень). Проте в обох 

випадках екологічні чинники зумовлюють диверсифікацію міжнародних 

економічних відносин, стимулюють пошук напрямів їхнього безпечного з погляду 

екологічної складової розвитку [183, с. 113]. 

Майже всі розвинені країни перед підписанням торговельної угоди 

проводять її екологічну оцінку. Наприклад, необхідність такої процедури 

затверджена у США президентським указом від 1999 р., у Канаді – Директивою 

Кабінету міністрів з екологічної оцінки політики, пропозиції щодо плану та 

програми в 1999 р. Таку практику доцільно перейняти країнам, що розвиваються. 

У більшості випадків оцінювання стосується лише країни, що веде переговори, 

однак оцінка Європейської комісії Дохійського раунду переговорів СОТ 

зосереджується на проблемах різних груп країн, як розвинених, так і тих, що 

розвиваються. У свою чергу OECР працює над розробкою методології екологічної 

оцінки угод з лібералізації торгівлі [319, с.76]. 

Лібералізація торгівлі повинна супроводжуватися інвестиціями урядів країн 

в освіту, перекваліфікацію робочої сили, науково-дослідну роботу, 

інфраструктуру, щоб дати населенню можливість використати нові можливості 

працевлаштування. Також уряд повинен дбати про захист найбіднішого населення 

та довкілля в процесі змін, спричинених лібералізацією торгівлі [254]. У той час, 

як для розвинених країн основним питанням є забруднення біосфери, то для країн, 

що розвиваються, суттєвого значення набуває проблема деградації і виснаження 

природних ресурсів. Першим кроком до стійкого і відповідального використання 

цих ресурсів є проведення їхнього обліку. Це, зокрема, стосується лісів, оскільки 

вирубка дерев у цих країнах проводиться безсистемно і часто нелегально [257]. 
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Так, для забезпечення екологічного добробуту на міжнародному рівні 

регулювання доцільно здійснювати не лише на глобальному, а й на регіональному 

рівнях. Цей підхід досить ефективний у випадку транскордонного забруднення, 

спільних водних ресурсів тощо. Тільки в такому випадку можлива гармонізація 

стандартів між учасниками співпраці. Стандарти можуть стати спільними для 

певної групи країн, якщо існує їхня транскордонна підтримка. Таким чином, 

підприємствам легше розвивати свою діяльність у цьому регіоні. 

Саме виробники як ініціатори процесу поступових екологічних інновацій 

змушені мінімізувати втрати від суперечливості визначення конкурентних 

переваг підприємств та оцінювання конкурентоспроможності товарів після 

модифікацій [78, с. 64]. Перелік ключових факторів конкурентного успіху, які 

доцільно виявляти й закріплювати при розробленні стратегії екологічного 

маркетингу, орієнтованого на довгострокову прибутковість, має такий вигляд: 

призначення організації, її погляди, основні цінності й надії; ставлення організації 

до охорони навколишнього середовища, ресурсозбереження й екологічної безпеки; 

загальні природоохоронні цілі організації; урахування вимог зацікавлених сторін і 

встановлення з ними зв’язку; прихильність до принципів запобігання 

забрудненню навколишнього середовища; мінімізація негативних екологічних 

впливів продукції, слідування концепції постійних удосконалень; зобов’язання з 

дотримання екологічних стандартів, законів, регламентів; зобов’язання з 

проведення аудиторських перевірок й оцінювання результативності екологічних 

дій; зобов’язання щодо взаємодії з місцевою владою, урахування місцевих, 

регіональних умов; зобов’язання із забезпечення безпечних для здоров’я умов 

праці; зобов’язання з навчання персоналу й торговельних партнерів; зобов’язання 

з енергозбереження, відходів, землекористування, економії водних ресурсів тощо [4]. 

Наступною важливою суперечністю розвитку світової торгівлі, що 

супроводжується зростанням обсягів споживання, поряд зі створенням 

екологічних товарів та послуг є також запровадження генетично модифікованих 
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організмів (ГМО)1. Біотехнології обіцяють вирішити багато проблем з охорони 

здоров’я, відкривають принципово інші можливості в боротьбі з голодом, 

створенні нових видів продукції, покращанні екологічного стану в результаті 

відмови від пестицидів тощо. Але одночасно вони провокують й нові 

суперечності, зокрема пов’язані з тим, наскільки безпечними для здоров’я 

споживачів світових ринків є продукти, отримані в результаті застосування 

біотехнологій; чи не зіткнеться людство з віддаленими наслідками їх використання; 

якими є моральні та етичні межі втручання в біологічний розвиток; яким чином 

економічно позначиться виробництво генетично змінених продуктів на тих, хто 

орієнтований на випуск і споживання природних продуктів.  

Зазначимо, що поширення ГМО потенційно призводить до цілої низки 

соціальних, економічних і політичних конфліктів, зокрема на глобальному рівні, 

впливаючи таким чином і на розвиток торговельних відносин. Особлива увага 

вчених приділяється застосуванню підходів сучасної біотехнології (особливо методу 

рекомбінантних ДНК) до організмів, що використовуються для виробництва 

продуктів харчування2 [84]. Організми, які піддавалися генетичній трансформації, 

називають трансгенними (тварини, рослини, мікроорганізми, віруси, генетична 

програма яких змінена при застосуванні методів генної інженерії)3. Усі генетично 

модифіковані сільськогосподарські культури, що надходять на сучасний 

міжнародний ринок, були розроблені з використанням однієї з трьох головних 

характеристик: резистентність до пошкодження комахами, резистентність до 

вірусних захворювань та стійкість до деяких гербіцидів [22, с. 34; 192]. Саме тому 

підприємства багатьох країн вкладають значні кошти в розвиток біотехнологій, 

                                                 
1 ГМО – організми, в яких генетичний матеріал (ДНК) змінений таким чином, яким це не 

трапляється в природних умовах. Цю технологію називають «сучасною біотехнологією» або 
«генною технологією», іноді – «рекомбінантною ДНК-технологією», «генетичною інженерією». 

2  Метод рекомбінантних ДНК дозволяє генетично модифікувати рослини, тварини і 
мікроорганізми, наділяючи їх якостями, отримання яких неможливо за допомогою традиційних 
методів селекції. Крім генетичного модифікування, до методів сучасної біотехнології відносять 
також клонування, культивування тканин і селекцію під контролем маркерів 

3 Перші трансгенні продукти були розроблені американською корпорацією «Монсанто». 
Нині ця компанія контролює 80% світового ринку виробництва ГМО. Основними виробниками 
генетично-модифікованої продукції є транснаціональні корпорації – компанії, які мають свої 
представництва в сотнях країн (Monsanto, AgrEvo, Aventis, Novartis, DuPont та ін). Вони 
інвестують кошти в наукові розробки в галузі генної інженерії, утримують потужні 
дослідницькі лабораторії. 
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особливо в розвиток генної інженерії. Недостатня вивченість питання впливу 

трансгенних організмів на довкілля та здоров’я людини вимагає вдосконалення 

відповідної нормативно-правової бази для обмеження їхнього використання та 

впровадження інструментів регулювання поводження з продукцією, що містить 

ГМО, зокрема у сфері міжнародної торгівлі [194]. 

Важливе значення мають інші суперечності, серед яких антагонізм між 

загальноекономічним призначенням природи та загальнолюдськими потребами в її 

раціональному використанні, з одного боку, й обмеженими соціально-економічними 

функціями, які їй нав’язуються домінуючими виробничими і торговельними 

відносинами ‒ з іншого. Антагонізм між якісно новим характером і масштабами 

впливу людства на природно-ресурсний потенціал і неадекватністю соціальних 

форм організації відносин природокористування поглиблює екологічну кризу.  

Вивчення внутрішніх причин поглиблення екологічної кризи не зменшує 

ролі безпосередніх чинників впливу на природу у формуванні сучасних 

суперечностей природокористування. Не будучи прямими джерелами виникнення 

цих суперечностей, вони є своєрідними каталізаторами, що сприяють нарощенню 

протилежностей та їхньому руху у напрямку загострення. До основних чинників 

посилення екологічної кризи слід віднести: кількісне та якісне нарощення 

суспільних продуктивних сил; розвиток науково-технічного прогресу без 

урахування екологічних вимог та обмежень; панування моделі екологічно 

небезпечного економічного зростання з орієнтацією на збільшення обсягів 

споживання матеріальних благ; зростання чисельності населення світу; 

мілітаризацію національних економік. Отже, екологічні чинники стають одними з 

визначальних у формуванні та функціонуванні міжнародних економічних, у тому 

числі торговельних, відносин.  

 

2.3. Пріоритетні стратегії екологізації світової торгівлі 

 

Суперечливий характер розвитку екологізації світової торгівлі, який 

об’єктивно притаманний сучасному етапу формування глобальної економіки, 
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передбачає вирішення завдань з виваженого підходу та оптимізації механізмів 

функціонування міжнародних торговельних відносин, світового ринку. 

Центральною ланкою в цьому процесі має стати розроблення глобальної стратегії 

екологізації світової торгівлі. Саме вона має визначати головні цілі, етапи, 

завдання, принципи, методи, форми, інструменти, важелі ефективного 

впровадження екологічних стандартів у межах окремих країн та світової 

спільноти в цілому. Тому доцільно розглянути проблеми створення державами 

світу, їхніми представниками, міжнародними організаціями глобальної стратегії 

екологізації світової торгівлі з конкретизацією завдань, необхідних для її реалізації, 

та визначенням для цього фінансових джерел. 

Стратегія екологізації світової торгівлі не може розглядатись у відриві від 

загальних тенденцій, динаміки, специфіки формування екологічної свідомості 

реалізації господарських рішень у всіх сферах та на всіх рівнях їхнього 

функціонування. Виходячи із загального визначення стратегії1 як сукупності методів, 

інструментів та конкретних заходів довгострокового характеру, спрямованих на 

комплексне досягнення основної мети розвитку, доцільно застосовувати 

комплексний підхід щодо визначення стратегічних орієнтирів розвитку всіх 

складових системи світового господарства з урахуванням екологізаційного чинника. 

Потреба його врахування не лише створює нові напрями розвитку світового 

господарства, вона стає безперечною основою нових технологічних рішень і 

нових тенденцій взаємодії економіки й навколишнього середовища.  

                                                 
1  У сучасному розумінні стратегія має різноаспектні визначення. Щодо стратегічного 

управління стратегію визначають таким чином:1) стратегія – це план управління фірмою, 
спрямований на зміцнення її позиції, задоволення споживачів і досягнення намічених цілей. 
2) стратегія – це мистецтво керівництва, загальний план роботи. 3) стратегія – це узагальнена 
модель дій, необхідних для досягнення окреслених цілей шляхом координації та розподілу 
ресурсів компанії. 4) стратегія – це комплексний план, сформований для здійснення місії 
організації та досягнення її цілей і т. п. Таким чином, стратегія – це комплексна управлінська 
модель, спрямована на розвиток підприємства у майбутньому в умовах невизначеності 
ринкового середовища. На думку І. Ансоффа, стратегія повинна бути ретельно спланована, 
серйозно проаналізовано, докладно описана - набагато докладніше, чим тактичні дії. В свою 
чергу, Г. Мінтцберг виходить з того, що стратегія - це динамічний зразок організаційних дій, 
якому надається закінчений вид, називаючи їх у сукупності стратегією, тобто ситуація 
розвивається як би сама по собі, але в кінці кінців хтось робить спробу її осмислити і 
представити окремі тактичні дії як факти прояву загальної стратегії. 
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Стратегічна взаємодія суб’єктів світогосподарської системи передбачає 

вироблення спільного комплексу дій, заходів, кроків, які б забезпечували її 

інтенсивний розвиток поряд зі зменшенням негативного навантаження на 

навколишнє середовище та формування екологічних ініціатив у здійсненні всіх 

напрямів економічної взаємодії. Основні фактори, що впливають на формування 

стратегії екологізації світового господарства, представлені на рис. 2.11: 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 2.11. Фактори впливу на вибір стратегій екологізації світової торгівлі* 

*Складено автором за матеріалами [186; 189, С.305; 193] 

Фактори впливу на вибір стратегій екологізації світової торгівлі 

передбачають наступне: вичерпність ресурсної бази світового господарства, 

розвиток інноваційних технологій, еколого-торговельна ефективність, розвиток 

коопераційних зв’язків між країнами світу, підвищення вимог світових ринків до 

екологічності, зрушення у товарній структурі міжнародної торгівлі, зростання 

навантаження економічної взаємодії на навколишнє середовище, екологічні 

вимоги до умов виробництва та реалізації продукції на світових ринках.  

Варто зазначити, що стратегія екологізації світової торгівлі є важливим 

елементом глобальної стратегії екологізації світового господарства, її похідною і 

підпорядковується таким самим інструментам формування, впливу, контролю та 

регулювання. Метою розроблення стратегії екологізації світового господарства є 

не тільки забезпечення засад екологічно безпечного розвитку світової спільноти, а 

й комплексний підхід до екологізації економічного функціонування. Найбільш 
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Підвищення вимог 

світових ринків до 

екологічності 

продукції 

Розвиток інноваційних 

технологій 

Зрушення у товарній 

структурі міжнародної 

торгівлі 

Еколого-торговельна 

ефективність 

Зростання навантаження 

економічної взаємодії на 

навколишнє середовище 

 

Екологічні вимоги до умов 

виробництва та реалізації 

продукції на світових 

ринках 
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загально стратегія екологізації світового господарства може бути представлена в 

поєднанні таких складових: мета, завдання, принципи, нормативне забезпечення, 

рівні та напрями реалізації, очікувані результати (рис. 2.12): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.12. Стратегія екологізації світового господарства* 
*Складено автором за матеріалами [255; 260; 273; 294; 310; 313] 

Мета: 

Перехід до моделі сталого розвитку, 

досягнення взаємовигідних інтересів 

суб’єктів світового господарства щодо 

вирішення екологічних проблем 

функціонування глобального 

економічного простору 

Завдання: 
 імплементація сучасних підходів щодо 

формування комплексу заходів екологічного 

природокористування; 

 поширення новітніх технологій у 

забезпеченні екологічності господарювання; 

 зниження рівня шкідливих викидів 

виробництва в атмосферу; 

 взаємна адаптація національних та 

міжнародних стандартів екологічної 

взаємодії. 

Принципи: 
 комплексність визначення стратегічних завдань сталого розвитку; 

 системність обґрунтування природоохоронних заходів на всіх рівнях господарювання; 

 пріоритетність досягнення екологічної безпеки господарювання; 

 цілісність визначення пріоритетів забезпечення екологічно стійкого співробітництва на міжнародному, 

регіональному та глобальному рівнях; 

 ефективність співпраці в сфері збереження взаємовигідних результатів економічної співпраці поряд із 

зменшенням її екологічно негативних наслідків. 

Нормативне забезпечення: 
 Декларація тисячоліття ООН; 

 Програма сталого розвитку; 

 Програма дій “Порядок денний на XXI століття” 

 Національні стратегії екологічної політики; 

 Дво- та багатосторонні угоди щодо зниження навантаження на навколишнє середовище. 

Рівні реалізації: 

 Національний Регіональний  

 Міжнародний Глобальний 

 

 

Напрями реалізації: 

 узгодження спільних заходів щодо зниження негативного 
впливу на довкілля; 

 визначення пріоритетних сфер для екологічної оптимізації; 

 розробка плану дій щодо поступового взаємного поєднання 

економічних та екологічних інтересів світового простору 

Очікувані результати: 
 створення системи економічних та правових механізмів матеріального стимулювання бізнесу до екологічної 

відповідальності; 

 екологічна реструктуризація та модернізація виробництва; 

 взаємодоповнення напрямів екологічного, інноваційного та економічного сектору зовнішньекономічних 

відносин; 

 мінімізація екологічного ризику шляхом включення природного капіталу до механізму ціноутворення 

товарів і послуг; 

 трансформація та екологізація структури національних господарських комплексів країн світової спільноти; 

 формування експортної спеціалізації економіки на базі створення національних інноваційних мереж 

екологічної індустрії 
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Стратегія екологізації світового господарства як комплекс зазначених 

взаємопов’язаних заходів передбачає їх реалізацію на всіх рівнях господарювання. 

Розглянемо основні з них.  

Національний рівень. Вимагає здійснення таких екологічно значимих 

перетворень: 

 кількісна і якісна перебудова економіки ресурсів енергетики та 

промисловості, орієнтована на їхню економію й ефективність використання; 

 зміна галузевої і технологічної структури виробництва з поступовим 

виключенням виготовлення значної частини вторинних засобів споживання і 

мінімізацією ресурсоємності й відходності виробництва та споживання; 

 поетапне включення в механізми і фактори ціноутворення всіх 

екологічних збитків господарської діяльності та вартісного оцінювання ризиків 

екологічних уражень довкілля; 

 розроблення стратегії державного екологічного розвитку; 

 удосконалення системи екологічних нормативів, формування і розвиток 

економічного механізму стимулювання раціонального використання ресурсів та 

охорони навколишнього середовища; 

 розроблення ефективної системи екологічної відповідальності суб’єктів 

економічної діяльності на національному, регіональному, міжнародному рівнях.  

Останній напрям пов’язаний з необхідністю тісної взаємодії країн світу та 

суб’єктів господарювання, що функціонують на їхніх територіях. Ідеться 

насамперед про важливість врахування екологічної складової в діяльності 

підприємств, що має позитивний ефект не тільки для зростання прибуткових 

аспектів їхнього розвитку, а й для навколишнього середовища. Відповідальна 

екологічна поведінка підприємства може сприяти розширенню кола їхніх 

партнерів та споживачів, зростанню його репутації, що в свою чергу позитивно 

впливає на доходність бізнесу [321]. Тому витрати на екологізацію в розвинених 

країнах не сприймаються як тягар для підприємств, а є фактором підвищення 

їхньої конкурентоспроможності на світовому ринку. 
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Таким чином, важливого значення набуває створення системи економічних 

та правових механізмів матеріального стимулювання бізнесу до екологічної 

відповідальності, якими можуть стати податкові пільги, регулювання цін на 

ресурси та екологічно чисту продукцію, надання пільгових кредитів на реалізацію 

природоохоронних заходів тощо.  

Для зниження навантаження на державний бюджет і підвищення 

екологічної відповідальності необхідним є удосконалення та створення умов для 

втілення системи екологічного страхування, активне залучення до екологічних 

проєктів малого та середнього бізнесів шляхом державної та підтримки компаній, 

що здійснюють екологічний бізнес, Тобто, з одного боку, необхідною умовою 

ефективної реалізації стратегії екологізації є зацікавлення бізнес-середовища в 

здійсненні природоохоронних заходів, а з іншого – встановлення більш жорсткої 

відповідальності за екологічні порушення. 

Регіональний рівень. Слід зазначити, що регіональна екологічна парадигма 

розвитку світового господарства пов’язана передусім із впровадженням у межах 

одного регіону (як правило, йдеться про певне інтеграційне об’єднання) 

екологізаційних засад розвитку в системі формування економічних відносин з 

партнерами з інших країн світу [323]. Це висуває якісно нові вимоги до 

стратегічного управління еколого-економічною системою на регіональному рівні. 

Вона повинна передбачати запровадження таких важливих заходів: інтеграція 

функцій екологічного управління в єдину функціональну систему; забезпечення 

раціонального використання природних ресурсів у системі економічних 

пріоритетів розвитку на регіональному рівні та з урахуванням можливостей 

відтворення природного потенціалу конкретного регіону світу; здійснення 

контролю за дотриманням екологічного законодавства на напрямі поступової 

переорієнтації на економічні важелі стимулювання природоохоронної діяльності 

на регіональному рівні; оцінювання природно-ресурсного потенціалу 

регіонального угруповання та екологічної інфраструктури регіону як головного 

критерію “зеленого” зростання.  
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Міжнародний рівень. Передбачає врахування в розвитку країн світової 

спільноти основних складових концепції стійкого розвитку, вироблення спільного 

плану дій із запровадження основ так званої “зеленої” економіки1.  

У документі ЮНЕП підкреслено взаємозв’язок між поняттями “зелена” 

економіка” та “стійкий розвиток”. Він характеризується тим, що стратегія 

“зеленої” економіки не замінює собою концепцію стійкого розвитку. Проте, 

враховуючи те, що досягнення стійкості майже повністю залежить від створення 

правильної економіки, такою економікою має стати саме зелена.  

Отже, важливого значення набуває підписання 34 країнами в 2009 р. 

Декларації зеленого росту, яка повинна “зміцнювати світові зусилля для 

впровадження стратегій зеленого росту як в рамках прийнятих ними заходів для 

виходу з кризи, так і за їх межами, визнаючи, що “зелений” та “зростання” 

можуть бути нерозривно пов’язані”. У 2011 р. ОЕСР розробила Стратегію 

зеленого росту (“На шляху до зеленого зростання”), об’єднавши в єдині 

комплексні рамки економічні, екологічні, соціальні, технологічні аспекти 

розвитку, а також аспекти міжнародної допомоги для цілей розвитку. Концепція 

“зеленої” економіки може стосуватися секторів, тем, принципів чи політики та її 

економічних інструментів. Взаємозв’язок між розвитком “зеленої” економіки та її 

впливом на ефективність використання природних ресурсів в економічній 

діяльності представлений у табл. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Термін «зелена економіка» поки не має єдиного тлумачення, оскільки дана концепція ще 

знаходиться на стадії розробки. Найбільш широке визначення “зеленої” економіки 

сформульовано ЮНЕП: “зеленою” є така економіка, яка призводить до підвищення добробуту 

людей і зміцненню соціальної справедливості при одночасному істотному зниженні ризиків для 

довкілля та дефіциту екологічних ресурсів. 
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Таблиця 2.1 

Взаємозв’язок між розвитком зеленої економіки та її впливом  

на ефективність використання природних ресурсів* 

Зелена економіка Ресурсоефективність 

 Відновлювальні джерела енергії  

 Енергоефективність  

 Мобільність (якість повітря, 

викиди і шум) 

 Промисловість (викиди, скидання 

і утворення відходів) 

 Інновації 

 Оцінка впливу на навколишнє 

середовище і стратегічна оцінка 

впливу 

 Управління (включаючи 

інституційну організацію і 

багатосторонні природоохоронні 

угоди) та огляди результативності 

екологічної діяльності 

 Корпоративна соціальна 

відповідальність і екологічна 

звітність 

  

 Використання природного 

капіталу (включаючи зв’язок 

лісового та сільського 

господарства і процесів 

урбанізації з використанням та 

деградацією грунтів, водних 

ресурсів і біорізноманіття) 

 Ефективність використання 

водних ресурсів у промислових, 

сільських та міських зонах 

 Аналіз життєвого циклу 

 Екологічний облік 

 Моделі сталого споживання 

та виробництва 

 Туризм 

*Складено автором за матеріалами [320; 325; 326] 

Результати аналізу табл. 2.1 свідчать, що “зелена” економіка є системним 

поняттям, що охоплює широке коло питань, котрі стосуються всіх аспектів 

функціонування та розвитку економічних систем. Водночас відповідно до 

дослідження Міжнародної організації праці “озеленення” економіки відкриває 

нові можливості для бізнесу і підвищення рівня зайнятості. За умов грамотної 

політики і належних стратегій переходу до “зеленої” економіки можна досягти 

подвійної вигоди – екологічної та соціальної. Такий перехід потенційно може 

привести до створення в найближчі 20 років від 15 до 60 млн додаткових робочих 

місць порівняно з тим, що зміг би забезпечити традиційний бізнес [148]. 

Зауважимо, що для ефективного впровадження “зеленої” економіки необхідно 

активізувати зусилля на зміцнення національних стратегій, що сприятимуть 

впровадженню чистих технологій і “зелених” робочих місць. 
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Реалізація стратегії екологізації світового господарства пов’язана із впливом 

низки проблем, серед яких слід відмітити такі.  

По-перше, досягнення взаємовигідних економічних перспектив має 

здійснюватися з урахуванням оцінювання максимально можливого навантаження на 

навколишнє середовище, у межах якого воно спроможне природним шляхом 

відновити свої якості та характеристики. Тут найбільші труднощі виникають тому, 

що розвиток виробничих процесів напряму пов’язаний зі зростанням шкідливих 

викидів до атмосфери. Обсяги викидів СО2, метану та азоту продовжують зростати 

у світових масштабах (див. додаток Ж). Отже, атмосфера продовжує 

забруднюватися, а тому пріоритетним шляхом вирішення цієї проблеми мають стати 

міждержавні домовленості щодо зменшення викидів до атмосфери, запровадження 

штрафних обмежень у випадку перевищення підприємствами граничних норм 

викидів, використання ресурсобезпечних технологій виробництва.  

По-друге, на формування зазначеної стратегії значно впливає населення. На 

нашу думку, цей вплив доцільно розглядати у двох взаємопов’язаних аспектах. З 

одного боку, в останні десятиліття відбувається збільшення населення планети та 

зростання частки міського населення, що саме по собі означає його залучення до 

розвитку промисловості, яка забруднює навколишнє середовище і т.д. (рис. 2.13). 

 

Рис. 2.13. Динаміка зростання чисельності населення світу  

та частка в ньому міського в 2006-2017 рр. * 

*Складено автором за матеріалами [364; 365; 366] 
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Зростання кількості населення, з іншого боку, зумовлює збільшення рівня 

споживання товарів та послуг на світовому ринку, що в сучасних умовах пов’язане зі 

зміною вимог до продукції в напрямі її екологізації і змушує світових виробників 

пристосовувати свою діяльність до врахування екологізаційного чинника розвитку 

виробництва та реалізації. Результати аналізу поведінки споживачів у розвинених 

країнах показали, що на вибір певного виробника, і відповідно, товару чи послуги 

все більше впливає екологічний чинник – ступінь екологічної чистоти 

виробництва і продукції та відповідальність підприємства за наслідки своєї 

діяльності перед суспільством і довкіллям.  

Так звані “зелені споживачі” уникають споживання продукції, яка, ймовірно, 

становить небезпеку для життя або здоров’я, суттєво впливає на довкілля в 

процесі виробництва, використання, утилізації, характеризується нераціональним 

споживанням енергії під час її виготовлення, використання й утилізації, створює 

додаткові відходи або через пакувальні матеріали, або через невиправдано 

короткий термін експлуатації, виготовлена з матеріалів, одержаних із рідкісних 

біологічних видів, а також передбачає тестування на тваринах, інше.  

Для істотного зменшення техногенного навантаження на довкілля, у тому 

числі припинення процесів деградації його якості, необхідно докорінно змінити 

наявну практику господарювання. Це створює передумови для економічно вигідної 

взаємодії екологічних дій і підприємницьких цілей, тобто охорони довкілля, 

інтегрованої в ресурсозберігаючі способи господарювання, техніку і продукцію, що 

вимагає від підприємств особистої відповідальності та запобіжних дій.  

По-третє, необхідно обмежити використання енергетичних ресурсів, які є 

одним із найбільш загрозливих для навколишнього середовища чинників, зокрема 

за рахунок зниження енергоємності та використання відновлюваних джерел 

енергії та альтернативних видів палива. Рівень коефіцієнту загальної 

енергоємності окремих країн представлено на рис. 2.14. 
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Рис. 2.14. Порівняння енергоємності ВВП країн світу* 

*Складено автором за матеріалами [366; 381] 

Одним із найбільш перспективних шляхів диверсифікації джерел 

енергозабезпечення країни є забезпечення розвитку відновлювальної енергетики, 

зокрема вітро-, гідро- та біоенергетики, сонячної, геотермальної енергетики. 

Можливими альтернативними джерелами енергетичних ресурсів слід вважати такі: 

 Сонячна енергія. Зауважимо, що в Україні річне надходження сонячного 

випромінювання перебуває на одному рівні з країнами, котрі активно 

використовують сьогодні сонячні колектори (Швеція, Німеччина, США).  

 Гідроенергетика. Є найбільш технологічно освоєним способом 

виробництва електроенергії, має гарантований із прогнозованою забезпеченістю 

енергоресурс. 

 Біоенергетика. Уже сьогодні готові до використання такі технології: 

анаеробне зброджування гною, спалювання відходів АПК та інших галузей, 

використання агрокультур для отримання спиртового палива шляхом 

ферментизації, перетворення біомаси в газоподібні або рідкі види палива за 

1 Розраховано як загальний обсяг первинного споживання енергії, розділений на ВВП по паритету купівельної спроможності
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допомогою термохімічних процесів, виробництво із рослинних культур масел – 

замінників дизельного палива тощо [375]. 

 Хвильоенергетика. Заснована на отриманні енергії від морських 

припливів-відливів або від перебігу рівнинних річок.  

 Геотермоенергетика. Економічно доцільними для використання є 

ресурси низькопотенційної теплоти природного та техногенного походження. 

Ресурси акумульованої в навколишньому природному середовищі 

низькопотенційної теплоти, що можуть використовуватися у теплонасосних 

системах теплопостачання, перевищують реальні та перспективні потреби в 

тепловій енергії. 

 Інші джерела (з віддаленою перспективою). Оскільки запаси нафти, газу 

і вугілля на Землі обмежені (наприклад, нафти залишилося близько 100 млрд т, 

газу – близько 60 трлн куб. м, вугілля – близько 600 млрд т; усе це закінчиться до 

кінця ХХІ ст.), слід звернути увагу на інші невичерпні джерела енергії [169, с. 56]. 

Йдеться насамперед про термоядерний синтез: Д + Т = Не + енергія. По-перше, на 

відміну від ядерної, термоядерна енергія не містить радіаційної загрози. По-друге, 

вона є енергією електромагнітного поля Землі. Уже розроблено електростатичний 

плазмогенератор Грицкевича. По-третє, це енергія так званого “Фізичного вакууму” 

або “електроторсіонних полів”. Це особлива форма взаємодії матерії, основою 

якого є спін, тобто обертання елементарних частинок [281]. За аналогією з 

електромагнітними полями, торсіонні поля також є силовими, і вчені вже 

розробили джерела (генератори) торсіонних струмів. По-четверте, відпрацьоване 

ядерне паливо. Йдеться про технології “ядерних трансмутацій”. Суть її полягає в 

опроміненні відпрацьованого палива надпотужним пучком нейтронів (1000 

нейтр/кв.см за с) у спеціальних утилізаторах.  

 Вітроенергетика. Ефективність використання вітрових електростанцій у 

ЄС становить 20-24 % [290]. 

У цілому основними напрямами розвитку та стимулювання використання 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива є такі: 

а) забезпечення розвитку малої гідроенергетики на малих річках для задоволення 
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енергопотреб; б) забезпечення розвитку вітроенергетики, у тому числі малої 

потужності, для задоволення потреб в енергії сільської місцевості та гірських 

районів; в) забезпечення розвитку сонячної енергетики за новітніми технологіями 

з використанням кремнієвих сонячних батарей; г) використання в промисловості 

та житлово-комунальному господарстві теплових насосів; д) створення 

комплексної електронної карти для забезпечення оптимального розташування 

потужностей із виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива з урахуванням усіх соціально-економічних факторів; 

е) створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення інвестицій у 

сферу розвитку виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива; є) удосконалення нормативно-правової бази зі 

стимулювання використання у промисловості енергоносіїв із відновлюваних 

джерел енергії та альтернативних видів палива.  

По-четверте, сучасний етап розвитку світового господарства в умовах 

необхідності врахування екологізаційних засад функціонування всіх суб’єктів 

міжнародних економічних відносин характеризується інтенсифікацією 

торговельних потоків, що передусім пов’язана зі зростанням обсягів виробництва, 

котре у свою чергу становить певні загрози для екологічного фону світового 

економічного простору (рис. 2.15): 

 

Рис. 2.15. Динаміка зростання обсягів світової торгівлі товарами  

та послугами у 2006-2017 рр. * 

*Складено автором за матеріалами [364; 365; 367; 368] 
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Зростання обсягів світової торгівлі супроводжується процесом її 

лібералізації, що відповідає умовам та тенденціям розвитку глобалізованої 

економічної системи сучасного світу. Саме цей аспект необхідно враховувати при 

розробленні стратегії екологізації світової торгівлі.  

Зауважимо, що лібералізація торгівлі супроводжується не лише позитивним, 

а й негативним впливом на екологічну ситуацію [260]. Основними позитивними 

аспектами цього процесу слід вважати: економічне зростання, наслідком якого є 

накопичення фінансових ресурсів, що можуть бути використані в процесі 

екологізації; зростання ефективності виробництва та нарощення конкурентного 

домінування на світовому ринку товарів і послуг; запровадження екологічних та 

інноваційних технологій, що мають позитивний економічний ефект одночасно 

для країн експортерів та імпортерів; розширення виробництва екологічних товарів 

і послуг; інтенсифікація експорту екологічних інноваційних технологій.  

Водночас процес лібералізації супроводжується: встановленням жорстких 

екологічних стандартів до імпортних товарів і використанням їхнього для 

національного виробництва; введенням жорстких екологічних стандартів і 

гальмуванням ввезення іноземної продукції; забороною торгівлі товарами, що не 

відповідають екологічним стандартам і вимогам; виникненням конфліктів при 

реалізації міжнародних екологічних домовленостей та угод. У цілому стратегію 

екологізації світової торгівлі доцільно представити у вигляді поєднання таких 

елементів (рис. 2.16): 
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Рис. 2.16. Глобальна стратегія екологізації світової торгівлі 

Зауважимо, що введення країнами заборон на виробництво, продаж, 

використання та імпорт екологічно небезпечної продукції може різнопланово 

впливати на зовнішньоторговельні зв’язки: з одного боку, спричиняти скорочення 

обсягів світової торгівлі, а з іншого – активізувати торгівлю екологічно 

небезпечними товарами переважно до країн, які не запровадили екологічні 

обмеження. Таким чином, глобальна стратегія екологізації світової торгівлі має бути 

адаптована до умов розвитку національних економік країн світової спільноти. 

Йдеться насамперед про взаємодоповнення екологічного, інноваційного та 

економічного напрямів зовнішньоторговельних відносин; мінімізацію екологічного 

ризику шляхом включення природного капіталу до механізму ціноутворення товарів 

і послуг; трансформацію структури національних господарських комплексів у 
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національному, регіональному та глобальному рівнях 

розвитку торговельних відносин;  

 оптимізація впливу екологічно-інноваційної політики на 

світову торгівлю, її структурну диверсифікацію, динаміку;  

 реалізація екологічних інтересів світової спільноти у процесі 
розвитку глобального торговельного співробітництва. 
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напрямі їхньої екологізації; формування експортної спеціалізації національних 

економік із використанням інноваційних інструментів їхнього розвитку. 

Очікуваними результатами реалізації зазначеного комплексу дій мають 

стати, по-перше, узгодження цілей і принципів екологічної політики на 

національному, регіональному та глобальному рівнях розвитку торговельних 

відносин; по-друге, оптимізація впливу екологічно-інноваційної політики на 

світову торгівлю, її структурну диверсифікацію, динаміку; по-третє, реалізація 

екологічних інтересів світової спільноти у процесі розвитку глобального 

торговельного співробітництва. Реалізація глобальної стратегії екологізації 

світової торгівлі пов’язана з певними проблемними компонентами її 

впровадження, суть яких полягає в тому, що посилення конкуренції може 

викликати екологічний демпінг. Натомість виникають труднощі щодо реалізації 

екологічно спрямованої торговельної співпраці, які характеризуються тим, що 

країни-лідери, скориставшись екологічними вимогами, обмежують імпорт у свої 

країни та порушують режим сприяння в міжнародній торгівлі [263]; при цьому 

формування світового економічного простору під впливом екологічних факторів 

супроводжується проявом зовнішніх ефектів позитивного та негативного 

характерів у вигляді різних форм екологічної експансії. Ці зовнішні ефекти є 

наслідком взаємодії товарно-технологічних, структурно-масштабних, політико-

інституційних, соціально-культурних детермінант на навколишнє середовище. 

Товарно-технологічна компонента визначається наявністю та ступенем 

екологічної складової в продукції, котра перебуває в торговельному обороті. Це 

обґрунтовується, зокрема, технологічними особливостями, які використовують у 

виробництві експортної продукції. Позитивним наслідком впливу цієї компоненти 

слід вважати торгівлю екологічно чистою продукцією, ефективне функціонування 

екологічного ринку товарів, впровадження інноваційних екологічних технологій, 

зменшення техногенного навантаження. Негативний аспект стосується передусім 

імовірності переміщення в інші країни екологічно небезпечних товарів, надмірної 

експлуатації ресурсів, використання небезпечних і менш екологічно чистих 

технологій.  
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Структурно-масштабна домінанта має свій прояв в обсягах зростання 

виробництва та зміні структури національної економіки відповідно до нових 

екологічних підходів господарювання. Позитивним її наслідком є підвищення 

ефективності економіки та впровадження природоохоронних заходів; зростання 

екологічного добробуту й екологічної свідомості населення; зменшення частки 

забруднюючих галузей у структурі світової економіки; екологізація ведення 

міжнародного бізнесу. Проте ці процеси можуть також супроводжуватися 

неврегульованістю нормативно-правової бази у сфері природокористування, 

зростанням екстенсивності виробництва продукції в країнах природно-

ресурсної спеціалізації із використанням застарілих технологій .  

Політико-інституційна складова включає в себе розроблення ініціатив щодо 

створення ефективної екологічної політики та забезпечення дієвості відповідних 

інституцій національного, регіонального і міжнародного рівнів у регулюванні та 

контролі процесів екологізації світової торгівлі. Це активізує процеси екологізації 

суспільного виробництва, впровадження екологічної стандартизації, екологічної 

сертифікації, механізмів уніфікації екологічного регулювання; створює 

передумови для розвитку екологічних організацій.  

Усе зазначене вимагає об’єднання зусиль світової спільноти в налагодженні 

взаємовигідного співробітництва та торговельно-екологічного партнерства з 

метою розширення простору та розвитку нових форм глобальних торговельних 

відносин у використанні природно-ресурсного й інноваційно-екологічного 

потенціалів країн світу.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Дослідження діалектичних домінант взаємодії екологізації та 

глобалізаційних зрушень у міжнародних торговельних відносинах дозволяє 

зробити наступні висновки.  

По-перше, рушійні сили формування глобальної економіки формуються під 

впливом об’єктивно зумовлених, закономірних факторів, пов’язаних із 

загальними історичним етапами розвитку суспільного виробництва. Систему 
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рушійних сил розвитку екологізації світової торгівлі, що, в свою чергу, виступає 

похідною від рушійних сил розвитку суспільного виробництва формують умови 

виробництва, екологічні потреби, екологічні інтереси, екологічні суперечності. 

Екологічні потреби різняться в залежності від характеру виникнення, ступеня 

задоволення, суб’єктів прояву, ступеня реалізації. Екологічні інтереси можуть 

мати форму особистих, підприємницьких, державних, інтеграційних, 

міжнародних.  

По-друге, фактори впливу на рушійні сили екологізації світової торгівлі 

передбачають врахування їх різноспрямованої, проте взаємопов’язаної дії на 

екологічні характеристики розвитку світового ринку та співпраці між його 

суб’єктами. Серед них слід виокремити економічні, політичні, природні, 

культурні, соціальні, демографічні, поведінкові. Зазначена система факторів 

перебуває в постійній трансформації у відповідності з етапами розвитку людської 

цивілізації та ступенем залучення держав світової спільноти до міжнародних 

торговельних відносин.  

По-третє, важливим аспектом аналізу рушійних сил екологізації світової 

торгівлі є дослідження еволюції цього процесу та його періодизація. Етапи 

еволюції рушійних сил екологізації світової торгівлі включають вплив природних 

факторів на формування оточуючого середовища, розвиток людської цивілізації 

та взаємодія людини і природи, епоху Великих географічних відкриттів, 

виникнення та розвиток транспортних засобів, розвиток науково-технічного 

прогресу, розвиток форм та методів міжнародної торгівлі, розвиток стратегій 

виходу на зовнішні ринки, розвиток інноваційних технологій виробництва 

продукції, поширення впливу міжнародних організацій на вирішення екологічних 

проблем, пов’язаних з розвитком світової торгівлі, підвищення свідомості 

споживачів міжнародних ринків щодо формування вимог до екологічності 

продукції, усвідомлення людською цивілізацією глобальності екологічних загроз. 

По-четверте, виникнення суперечностей в системі екологізації 

торговельного співробітництва спричинене існуванням тісних зв’язків і 

залежностей всередині неї, взаємодією її властивостей, тенденцій, характеристик. 
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Формування суперечливості процесу розвитку економічної взаємодії та її 

екологічної складової має глибоке коріння. Ще на ранніх етапах людського 

розвитку почали з’являтися суперечності між виробництвом та споживанням, які 

продовжували нарощуватися у наступні століття. 

По-п’яте, природа економічних суперечностей зумовлена особливостями 

розвитку сучасного економічного простору, який розвивається у взаємодії 

процесів глобалізації та регіоналізації, інтенсифікації торговельних потоків та 

одночасно їх нерівномірному розподілі серед суб’єктів торговельної взаємодії, 

відмінностями у забезпеченні ресурсами природного та порівняльного характеру 

та ін. Форми прояву економічних суперечностей передбачають їх поетапну зміну 

та трансформацію в процесі економічної взаємодії між суб’єктами 

господарювання. Конкретними формами їх еволюційного прояву є тотожність 

економічних інтересів, відмінність економічних потреб, суперечливість 

економічних вигод, розгорнута економічна суперечність. 

По-шосте, окремої уваги заслуговують торговельні суперечності, оскільки 

саме вони значною мірою відображають протиставлення економічних інтересів 

між суб’єктами міжнародної економічної взаємодії. За своєю сутністю переважна 

більшість теорій міжнародної торгівлі поряд з низкою переваг та недоліків у їх 

формулюванні містять в собі певні суперечності, які характеризуються наявністю 

певних припущень щодо їх ефективного запровадження. В цілому це формує 

систему суперечностей екологічного розвитку світової торгівлі, що являє собою 

сукупність взаємопов’язаних факторів, які знаходяться у постійній протидії. 

Розвиток світових торговельних потоків спричиняє зростання забрудненості 

оточуючого середовища через низку причин, а саме: розвиток транспортних 

сполучень, зростання обсягів виробництва з метою забезпечення зростаючих 

потреб зовнішніх ринків, намагання зниження витрат виробництва з метою 

підвищення рівня конкурентоспроможності з точки зору цінової політики, що не 

завжди пов’язане з використанням сировини та матеріалів відповідної якості.  

По-сьоме, суперечливий характер розвитку екологізації світової торгівлі, 

який об’єктивно притаманний сучасному етапу формування глобальної економіки, 
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передбачає вирішення завдань по виваженому підходу та оптимізації механізмів 

функціонування міжнародних торговельних відносин, світового ринку. 

Центральною ланкою у цьому процесі має стати розробка глобальної стратегії 

екологізації світової торгівлі. Стратегія екологізації світової торгівлі не може 

розглядатися у відриві від загальних тенденцій, динаміки, специфіки формування 

екологічної свідомості реалізації господарських рішень у всіх сферах та на всіх 

рівнях їх функціонування.  

По-восьме, стратегічна взаємодія суб’єктів світогосподарської системи 

передбачає вироблення спільного комплексу дій, заходів, кроків, які б 

забезпечували її інтенсивний розвиток поряд із зменшенням негативного 

навантаження на оточуюче середовище та формування екологічних ініціатив у 

здійсненні всіх напрямів економічної взаємодії. Зазначений процес ускладнюється 

наявністю розглянутих вище суперечностей розвитку екологічних аспектів 

економічних відносин. Нарощення та інтенсифікація економічної співпраці 

призводить до погіршення її екологізаційної домінанти, а отже вимагає розробки 

таких інструментів взаємовигідного співробітництва, які б дали змогу врахувати 

всі аспекти цієї проблеми. 

По-дев’яте, у найбільш загальному вигляді стратегія екологізації світового 

господарства може бути представлена у поєднанні наступних складових 

елементів: мета, завдання, принципи, нормативне забезпечення, рівні та напрями 

реалізації, очікувані результати очікуваними результатами запровадження 

зазначеної стратегії має стати створення системи економічних та правових 

механізмів матеріального стимулювання бізнесу до екологічної відповідальності; 

екологічна реструктуризація та модернізація виробництва; взаємодоповнення 

напрямів екологічної, інноваційної та економічної складових міжнародних 

відносин; мінімізація екологічного ризику шляхом включення природного 

капіталу до механізму ціноутворення товарів і послуг; трансформація та 

екологізація структури національних господарських комплексів країн світової 

спільноти; формування експортної спеціалізації економіки на базі створення 

національних інноваційних мереж екологічної індустрії. 
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По-десяте, очікуваними результатами реалізації глобальної стратегії 

екологізації світової торгівлі має стати узгодження цілей і принципів екологічної 

політики на національному, регіональному та глобальному рівнях розвитку 

торговельних відносин; оптимізація впливу екологічно-інноваційної політики на 

світову торгівлю, її структурну диверсифікацію та динаміку; реалізація 

екологічних інтересів світової спільноти у процесі розвитку глобального 

торговельного співробітництва. 

Основні наукові результати даного розділу висвітлено в таких працях автора: 

[197, 205, 206, 218, 228, 246, 247, 249, 354, 354]. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ 

 

 

3.1. Методологічні засади екологічної стандартизації світових ринків 

 

Світове господарство на сучасному етапі свого розвитку є цілісною 

системою взаємозалежних елементів, яким властива низка особливостей, 

специфічних рис і трансформаційних тенденцій. Водночас цей процес 

характеризується нарощенням диспропорцій у соціально-економічному розвитку, 

ресурсному забезпеченні, використанні новітніх технологій, ступені 

навантаження на навколишнє середовище, відмінностях у характеристиках 

товарів та послуг, що пропонуються на світових ринках, формуванні визначених 

споживчих вимог до рівня екологічності продукції. Йдеться про виникнення 

різних підходів до формування екологічності виробництва, розподілу, обміну та 

споживання. Це, в свою чергу, зумовлює необхідність об’єднання зусиль суб’єктів 

світового господарства у напрямі розроблення комплексних стандартів, норм та 

правил узгодження економічних, у тому числі торговельних, потреб та інтересів з 

природничо-ресурсним потенціалом планети. Розроблення таких механізмів є 

складним і тривалим процесом, що вимагає застосування методологічних підходів 

до аналізу та структуризації екологічних стандартів розвитку світових ринків, 

виокремлення найбільш проблемних складових їхнього екологізаційного 

функціонування. 

Методологія (з гр. methodos – спосіб, метод і logos – наука, знання) – це 

вчення про науковий метод пізнання й перетворення світу, сукупність методів 

дослідження, що застосовуються в будь-якій науці відповідно до специфіки 

об’єкта її пізнання [175; 183, С.321]. У більш вузькому розумінні методологію 

доцільно розглядати як систему наукових принципів, на основі яких базується 

дослідження і здійснюється вибір сукупності його пізнавальних засобів, методів 

та прийомів. Методологія аналізу екологічної стандартизації передбачає 
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застосування комплексу методів та підходів, які дозволяють дослідити генезис та 

специфіку розвитку екологічних стандартів та обґрунтувати пріоритети 

формування безпечної з точки зору їх впливу на оточуюче середовище 

міжнародної господарської взаємодії.  

У широкому значенні методологія передбачає дослідження механізму 

екологічної стандартизації світових ринків. Це сукупність наукових методів 

дослідження економічних явищ чи процесів. Конкретний зміст механізму 

передбачає розгляд і застосування методів. Метод (від грецького methodos – шлях 

до чогось) – це певний спосіб досягнення конкретної мети; систематизований 

комплекс прийомів, процедур, які застосовуються для її досягнення [339, с. 143]. 

Метод є сукупністю прийомів практичного або теоретичного засвоєння певної 

дійсності.  

Крім того, розрізняють таке поняття як “метод наукового дослідження”, 

тобто спосіб пізнання явищ, їх взаємозв’язку і розвитку, спосіб отримання 

інформації про об’єкт і предмет дослідження. В цьому зв’язку доцільно визначити 

сукупність методів, використання яких є доцільним для аналізу екологічних 

стандартів світових ринків. Серед них важливе значення мають наступні (рис. 3.1): 

 

Рис. 3.1. Методи аналізу екологічної стандартизації світових ринків* 

*Складено автором  
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Аналіз екологізації розвитку світового господарства пов’язаний, передусім, 

з необхідністю дослідження їх генезису. В цьому зв’язку особливого значення 

набуває вивчення історичного досвіду, оцінювання історичних етапів розвитку 

екологічної стандартизації, аналіз підходів до розуміння сутності понять 

“стандарт”, “екологічний стандарт”, “екологічна стандартизація”. Це підтверджує 

необхідність застосування історичного методу, який заснований на вивченні 

виникнення, формування та розвитку об’єктів у хронологічній послідовності.  

На наш погляд, беручи до уваги сутність стандарту як документу, в якому 

встановлюються характеристики продукції, правила здійснення і характеристики 

процесів виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації, 

виконання робіт або надання послуг, екологічні стандарти з’явилися в перших 

багатосторонніх екологічних угодах. Це було зумовлено інтенсифікацією 

екологічних проблем та намаганням світової спільноти уніфікувати загальні 

правила та норми екологічного поводження з ресурсами планети. Пізніше 

стандарти різного характеру з’являються в діяльності різних міжнародних 

організацій урядового та неурядового статусу.  

Важливе значення в розвитку глобальної системи екологічної стандартизації 

мало створення в 1946 році в Лондоні ISO – Міжнародної організації 

стандартизації з метою сприяння міжнародній координації та уніфікації 

промислових стандартів. У лютому 1947 року ISO офіційно розпочала свою 

діяльність. Станом на початок 2016 року ISO опубліковано понад 21000 

стандартів, що охоплюють майже всі аспекти технології та виробництва. Членами 

цієї організації є представники з 163 країн, а її структура налічує близько 3 368 

технічних органів, які займаються розробкою стандартів [305].  

Початковим етапом розвитку екологічного менеджменту слід вважати 

розробку в 1992 р. Стандарту в галузі систем екологічного менеджменту BS 7750 

(Specification for Environmental Management Systems), що був підготовлений і 

випущений Британським Інститутом Стандартизації відповідно до запиту 

Британської Конфедерації Промисловості [305]. Пізніше стандарт став підґрунтям 

для підготовки ряду міжнародних документів. У березні 1992 року Європейським 
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Співтовариством були випущені “Вимоги до екоаудитування”, підготовлені 

відповідно до п’ятої програми екологічних заходів ЄС, яка заснована на 

висновках і рекомендаціях доповіді Г. Брундтланд “Наше спільне майбутнє”, та 

надає перевагу превентивним заходам і принципам розподілу відповідальності в 

охороні навколишнього середовища.  

Цьому сприяла і поява в загальноєвропейській системі захисту 

навколишнього середовища і контролю над її забрудненням нового інструмента – 

системи EMAS (Environmental Management and Audit System) – системи 

екологічного менеджменту й екоаудиту. У 1993 році були остаточно погоджені й 

опубліковані вимоги до створення Системи екологічного менеджменту й 

аудитування, а підприємства одержали можливість бути сертифікованими 

відповідно до вимог EMAS тільки з 1995 року.  

В цілому екологічні стандарти являють собою документи, розроблені на 

основі багатостороннього узгодження та затверджені уповноваженими органами, 

що встановлюють призначені для загального використання правила, інструкції 

або характеристики, які стосуються екологічних складових виробничої та 

торговельної діяльності.  

Екологічні стандарти визначають поняття і терміни, режим використання й 

охорони природних ресурсів, методи контролю за станом довкілля, вимоги щодо 

запобігання шкідливого впливу його забруднення на здоров’я людей та інші 

питания, пов’язані з його охороною. 

Наступним доцільним методом аналізу екологічної стандартизації світових 

ринків є метод моделювання. В контексті даного дослідження він дозволяє 

розробити організаційно-функціональну узагальнену модель механізму 

глобальної екологічної стандартизації (рис. 3.2): 

 

 



 
Рис. 3.2. Механізм розвитку міжнародної екологічної стандартизації* 

*Складено автором за матеріалами [162; 305; 328]
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Наступним доцільним методом аналізу екологічної стандартизації є 

системний. Сутність його полягає у комплексному досліджені великих і складних 

об’єктів (систем) як єдиного цілого з узгодженим функціонуванням усіх 

елементів. Згідно з цим методом, система – це цілісність, яка становить єдність 

закономірно розташованих і взаємопов’язаних частин. У системному дослідженні 

об’єкт, що аналізується, розглядається як певна множина елементів, взаємозв’язок 

яких зумовлює цілісні властивості цієї множини. Зважаючи на це, система 

екологічної стандартизації може бути представлена як сукупність наступних 

елементів (рис.3.3): 

 

Рис. 3.3. Структура системи міжнародної екологічної стандартизації* 

*Складено автором 
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передбачає поділ системи на окремі складові із визначенням суті кожної з них. Крім 

того, варто застосувати такі підходи до аналізу цієї цілісності: 1) системно-

функціональний, що полягає в аналізі функцій кожного елемента зазначеної системи, 

й системно-генетичний, що дає змогу виділити основний елемент системи та 

визначити його вплив на інші важливі компоненти (таким елементом є Міжнародна 

організація стандартизації (ISO)); 2) системно-інтегративний, завданням якого є 

обґрунтування взаємозв’язків та взаємного впливу елементів системи міжнародної 

екологічної стандартизації. Зазначені компоненти тісно пов’язані між собою. Це дає 

змогу розробляти загальні інструменти впливу на покращання показників 

функціонування системи в цілому.  

ISO є незалежною, неурядовою організацією, що розробила міжнародні 

стандарти, які гарантують, що продукти і послуги є безпечними, надійними та 

якісними, допомагають суб’єктам господарювання отримати доступ до нових 

ринків, забезпечують рівні умови для країн, що розвиваються, і сприяють 

розвитку світової торгівлі. Такі широкі функції глобального характеру, на наш 

погляд, обумовлені тим, що Міжнародна організація зі стандартизації має 

загальний консультативний статус в Економічній та Соціальній Раді ООН, 

Міжнародній організації праці в контексті врахування соціальної відповідальності 

у стандартах, ЮНКТАД щодо розроблення стандартів та встановлення їхній 

відповідності умовам торгівлі на світових ринках, Європейській Економічній 

Комісії та ін. [305; 328]. 

Використання екологічних стандартів щодо забезпечення високого ступеня 

екологізації світових ринків обумовлене певними причинами. По-перше, 

екологічні стандарти сприяють розробленню, виробництву і пропозиції продукції 

та послуг на світових ринках. По-друге, стандарти сприяють безпечності й 

екологічній чистоті використовуваних ресурсів, процесів, методів виробництва. 

По-третє, застосування засад міжнародної екологічної стандартизації сприяє 

інтенсифікації світової торгівлі. По-четверте, вони мінімізують негативний вплив 

виробничих та торговельних процесів на довкілля. По-п’яте, екологічні стандарти 

сприяють ефективному екологічно безпечному використанню всіх видів ресурсів. 
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Оскільки основними функціями стандартизації є розвиток міжнародної 

торгівлі, що змушує експортерів вивчати вимоги міжнародних стандартів і 

випускати продукцію, що їм відповідає, та посилення конкурентних позицій на 

світових ринках тих підприємств, продукція яких відповідає міжнародним 

стандартам, то це стимулює потребу в розширенні нормативних документів, 

ухвалених на міжнародному рівні, що можуть використовуватися для визначення 

конкретних стандартів продукції і послуг, виробничих та управлінських процесів 

(рис. 3.4): 

 

Рис. 3.4. Кількість міжнародних стандартів у 2009-2015 рр.* 

*Складено автором за матеріалами [305; 328] 

Таким чином, протягом 2009-2015 рр. кількість напрацьованих стандартів 

має тенденцію до зростання. Водночас варто відмітити, що в їхній структурі за 

секторами переважають інформаційні, інженерні та виробничі технології 

(рис. 3.5): 
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Рис. 3.5. Частка різних секторів за кількістю міжнародних стандартів у 2018 році* 

*Складено автором за матеріалами [305; 328] 

Варто зауважити, що частка стандартів, які безпосередньо стосуються 

здоров’я, безпеки та навколишнього середовища, складає 4 %. У контексті 

розгляду екологізаційної складової міжнародної торговельної взаємодії особливе 

значення має стандарт 14000, який відповідає засадам екологічного менеджменту. 

Таким чином, розробку ISO 14000 – серії міжнародних стандартів систем 

екологічного менеджменту на підприємствах – слід вважати однією з найбільш 

значимих міжнародних природоохоронних ініціатив [305; 328]1.  

Стандарти, які не входять до безпосередньо екологічної групи, мають 

опосередкований зв’язок з екологізацією світових ринкві. Це обумовлено 

зацікавленістю всіх економічних галузей і світового співтовариства загалом у 

функціонуванні на основі застосування екологічних підходів. Структура 

міжнародних стандартів за секторами представлена на рис. 3.6. 

 

                                                 
1 Розробка ISO 14000 стала результатом Уругвайського раунду переговорів по Всесвітній 

торговій угоді і зустрічі на вищому рівні по навколишньому середовищу і розвитку в Ріо-де-

Жанейро в 1992 році. Стандарти ISO 14000 розроблялись Технічним комітетом 207 (ТС 207) 

Міжнародної Організації Стандартизації (ISO) з урахуванням уже зарекомендованих 

міжнародних стандартів по системах менеджменту якості продукції (ISO 9000). 
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Рис. 3.6. Структура міжнародних стандартів за секторами у 2018 році, шт.* 

*Складено автором за матеріалами [286] 

Аналіз зазначених показників проведений на основі статистичного методу, 

що передбачає аналіз фактологічного матеріалу і тісно переплітається в контексті 

цього дослідження з аналізом системи міжнародної екологічної стандартизації. 

ISO також співпрацює з іншими офіційними міжнародними організаціями зі 

стандартизації, зокрема Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС) та 

Міжнародною спілкою електрозв’язку (ІТU). Окрім вказаних організацій, існує 

низка міжурядових органів, що розробляють власні стандарти зазвичай для 

конкретних галузей. Деякі з них охоплюють установи ООН, серед яких Всесвітня 

метеорологічна організація, Міжнародна організація праці, Комісія Codex 

Alimentarius. ISO систематично координує свою діяльність із цими організаціями 

для того, щоб уникнути дублювання та забезпечити взаємодоповнюваність зусиль 

зі стандартизації в рамках меморандумів про взаєморозуміння [162; 286]. 

Офіційні міжнародні системи стандартизації являють собою платформу, яка 

потенційно може доповнити або сприяти погодженню різних приватних стандартів, 

а також допомогти забезпечити узгодженість глобальних рішень. Це може 

призвести до більш високого рівня ринку і прийняття регулювання й істотного 

впливу на соціальну й екологічну сфери. Наприклад, офіційна міжнародна система 

стандартизації допомогла об’єднати більшість тем, врахувавши в деяких важливих 

міжнародних стандартах основні соціальні та екологічні питання. Для 
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навколишнього середовища та пов’язаних із ним сфер були запроваджені стандарти 

з таких питань, як управління навколишнім середовищем (ISO 14001/4); екологічне 

маркування (ISO 14020/21/24/25); оцінка життєвого циклу (ISO 14040/44); 

вимірювання, перевірка і контроль рівня парникових газів (ISO 14064/65); питна 

вода та послуги з відведення стічних вод (ISO 24510/11/12). ISO також об’єднала 

зусилля зацікавлених сторін для участі в розробленні нового стандарту на 

соціальну відповідальність – ISO 26000. Інші приклади етапів розроблення в ISO 

охоплюють вуглецевий слід продукції та послуг, критерії стійкості для біопалива, 

стійкість в управлінні подіями та водний слід організацій [305]. 

Функції, суть та взаємозв’язок інших (крім ISO) структурних елементів 

системи міжнародної екологічної стандартизації полягає в наступному. На сьогодні 

діє глобальна мережа екологічного маркування (GEN) – асоціація незалежних 

організацій із 36 країн, що впроваджують системи екологічного маркування 

відповідно до добровільного міжнародного стандарту ISO 14024. GEN тісно 

співпрацює зі Світовою організацією торгівлі, а одним із її членів є Комісія 

Європейського Співтовариства з питань екологічної сертифікації та маркування 

[328]. В діяльності СОТ екологічні стандарти формуються, зокрема, в межах 

технічних та фітосанітарних регламентів. Технічні регламенти встановлюють 

юридично обов’язкові технічні вимоги найчастіше з метою захисту здоров’я і 

безпеки населення та охорони навколишнього середовища. Відмітимо, що Угода про 

технічні бар’єри в торгівлі, яка стосується міжнародної торгівлі товарами, визначає, 

що технічні регламенти і стандарти можуть бути необхідними для досягнення 

законних цілей державної політики, проте застерігає від неправильного їхнього 

використання. Слід також зазначити, що при необхідності чітких регламентів Угода 

про технічні бар’єри в торгівлі передбачає використання відповідних “міжнародних 

стандартів” або їхніх складових як основи для технічних регламентів1.  

                                                 
1 Комітет з технічних бар’єрів в торгівлі домовився про принципи та процедури, яких 

потрібно дотримуватися під час розроблення таких “міжнародних стандартів”. Ці принципи не 

роблять ніяких відмінностей між стандартами, розробленими міжнародними урядовими 

організаціями, міжнародними неурядовими організаціями та іншими "приватними" 

організаціями. 
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Порівняно з Угодою про санітарні та фітосанітарні заходи Угода про 

технічні бар’єри в торгівлі визначає різні підходи до застосування терміна 

“міжнародні стандарти”. Ця Угода посилається на заходи (закони, постанови, 

регламенти, вимоги тощо), що стосуються захисту або здоров’я життя людей, 

захисту тварин чи рослин. У рамках цієї Угоди санітарні та фітосанітарні заходи, 

що відповідають міжнародним стандартам, мають узгоджуватися з відповідними 

положеннями Угоди про санітарні та фітосанітарні заходи [313; 331]. Стосовно 

застосування терміна “міжнародний стандарт” Угода про санітарні та 

фітосанітарні заходи визначає Комісію Codex Alimentarius, Міжнародне 

епізоотичне бюро та Міжнародну конвенцію з захисту рослин як такі організації, 

що розробляють стандарти безпеки продуктів харчування і здоров’я тварин та 

рослин, відповідно1. 

В Угоді про санітарні та фітосанітарні заходи зазначається, що з питань, які 

не стосуються діяльності цих трьох організацій, відповідні стандарти, настанови та 

рекомендації, розроблені “доречними міжнародними організаціями, визначеними 

Комітетом і відкритими для участі всіх країн-членів”, можуть розглядатись як 

“міжнародні стандарти”. Однак на практиці Комітет з санітарних та 

фітосанітарних заходів ще не визначив такі організації [348].  

В останні роки використання міжнародних стандартів для підтримки 

державної політики та регулювання збільшилось у країнах, що приєдналися до 

СОТ і почали застосовувати зазначені угоди, а також використовувати відповідні 

міжнародні стандарти як один із методів усунення бар’єрів у світовій торгівлі. 

Інші дво- та багатосторонні торговельні угоди є основними чинниками 

заохочення використання міжнародних стандартів.  

Суттєве значення у сфері міжнародної екологічної стандартизації мають 

системи стандартів галузевого спрямування. Тому слід відмітити систему 

управління безпечністю харчових продуктів, яка є прийнятою на міжнародному 

                                                 
1 Ці три міжурядові організації зазвичай називають “три сестри”.   
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рівні – НАССР (система аналізу ризиків і контролю критичних точок) 1 . Для 

впровадження системи НАССР виробники повинні не тільки досліджувати свій 

власний продукт і методи його виготовлення, а й застосовувати такі ж вимоги і до 

постачальників сировини та допоміжних матеріалів, системи дистрибуції й 

роздрібної торгівлі. Виробник не лише випробовує кінцевий продукт, а й 

застосовує запобіжні заходи для того, щоб він був гарантовано безпечним. У разі 

внесення будь-яких змін до продукту, процесу або одного з етапів виробництва 

підприємства харчової галузі повинні переглянути систему НАССР та внести до 

неї необхідні зміни.  

Нові стандарти екологічної безпеки, розроблені Міжнародною організацією 

цивільної авіації (ІКАО), вимагають від авіакомпаній оновлення парку повітряних 

суден. Експерти ІКАО із 170 країн пропонують скоротити викиди двоокису 

вуглецю (СО2), з метою чого з виробництва буде знято багато лайнерів. Про 

підтримку нових правил зараз заявили 23 країни. Як рекомендують експерти 

ІКАО, стандарти викидів СО2 повітряними судами можуть вступити в силу в 2020 

р. для нових типів літаків, а з 2028 р. має бути припинено виробництво моделей, 

які не задовольняють нові стандарти [281]2.  

Суттєва роль належить застосуванню екологічних стандартів на ринку праці. 

Йдеться про стандарти гігієни та безпеки праці за рахунок управління 

професійними ризиками, адже вимоги законодавства у цій сфері постійно 

посилюються. Багато підприємств проводять аналіз та аудит гігієни й безпеки 

праці, щоб оцінити їхні характеристики. Однак самі по собі такі заходи не можуть 

гарантувати, що діяльність організації не лише повністю відповідає, а й надалі 

відповідатиме всім правовим вимогам та внутрішній політиці в цій сфері. Для 

                                                 
1  Вона дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації і 

контролю небезпечних чинників. Розроблено її було компанією «Pillsbury» спільно з 

лабораторіями збройних сил США та Національним управлінням з аеронавтики і космонавтики 

NASA під час роботи над Американською Космічною Програмою. Тоді перед NASA стояло 

завдання розробити систему, яка повністю виключає можливість утворення токсинів у харчовій 

продукції, призначеній для вживання екіпажем космічного корабля під час роботи у відкритому 

космосі.  
2 За відомостями агентства Рейтер, для великих літаків вироблена рекомендована шкала 

скорочень викидів від 1 до 10 або від 20 до 40,4 % по відношенню до нинішнього рівня.  
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досягнення максимальної результативності такі процеси потрібно виконувати в 

межах комплексної структурованої системи управління організації. Стандарти 

серії OHSAS 18000 призначені забезпечити організацію елементами дієвої 

системи управління гігієною та безпекою праці. Це група міжнародних стандартів, 

розроблених Британським інститутом по стандартизації при підтримки 

міжнародних органів стандартизації, для надання інструменту, створення 

ефективної системи менеджменту з охорони здоров’я і забезпечення безпечних 

умов праці підприємств. Мета впровадження стандартів управління охороною 

праці – всебічне сприяння виконанню вимог, які повністю ліквідують, 

нейтралізують або знижують до допустимих норм вплив на працівників 

небезпечних та шкідливих факторів виробничого середовища, забезпечують 

усунення джерел небезпеки, ізолювання від них персоналу, використання засобів, 

що усувають небезпечні ситуації та підвищують технічну безпеку.  

На різних світових ринках належними методами регулювання заохочується 

використання регламентів, орієнтованих на практичні результати, що 

доповнюються стандартами. Ці стандарти можуть бути міжнародними, але 

історично, як правило, вони національні, особливо, якщо стосуються 

громадського здоров’я та безпеки. Фактично, усі регіони світу, незважаючи на 

виникнення конкретних регіональних питань, мають сильні стимули для 

використання міжнародних стандартів. Ці стимули зобов’язують членів СОТ 

забезпечувати, щоб продукція та матеріали, виготовлені в їхній країні, могли 

продаватися з мінімальними бар’єрами в торгівлі. Виробництво продукції та 

матеріалів, що відповідають міжнародним стандартам, становить ключовий 

елемент забезпечення світової торгівлі.  

Слід зауважити, що на регіональному рівні інтеграційні об’єднання 

заохочують використання міжнародних стандартів як одного із засобів сприяння 

торгівлі своїх учасниць з рештою світу. Особливим прикладом формування та 

реалізації екологічних стандартів на наднаціональному рівні є Європейський 

Союз. Вважається, що моделлю для розроблення європейського 

рекомендаційного документа (EMAS) слугував британський стандарт BS 7750 



171 

 

[286]. Суттєвою особливістю системи EMAS є те, що вона не орієнтована на 

цінове, кількісне, технологічне та інше регулювання, розширення економічної 

відповідальності1. Йдеться швидше про створення для суб’єктів господарювання 

таких стимулів, які спонукали б їх до добровільного прийняття офіційних 

директив у сфері екологічного менеджменту2.  

Європейські узгоджені стандарти являють собою гнучкий спосіб 

підвищення якості та безпеки продукції і послуг, підвищення прозорості, 

зниження витрат, відкриття ринків для підприємств і забезпечення того, щоб 

підприємства, могли конкурувати на рівних. Узгоджені стандарти є рушійною 

силою інновацій, ключовим інструментом для поширення знань, забезпечення 

функціональної сумісності і перевірки нових ідей. Стандарти – це стратегічні 

активи для забезпечення конкурентоспроможності Європейського Союзу 3 . 

Європейські компанії вважають за краще використовувати ці гармонізовані 

стандарти, щоб отримати користь із відповідності до вимог, викладених у 

законодавстві ЄС [132; 170]. Застосовуючи гармонізовані стандарти, виробники 

можуть продавати свою продукцію або послуги на всій території єдиного ринку.  

Слід зауважити, що стандарти в Європейському Союзі формуються на 

основі консенсусу між підприємствами, органами державної влади та 

споживачами під час консультацій. Особливе місце в системі європейських 

стандартів, які безпосередньо стосуються розвитку світових товарних потоків, 

належить імпортним стандартам, тобто вимогам до продукції, яка імпортується на 

                                                 
1 Основною метою EMAS є визнання і відокремлення тих організацій, які добровільно 

виходять за рамки основних вимог закону і прагнуть досягти найкращих результатів про-

екологічних заходів. Приєднання до EMAS є приєднанням до «елітарного клуб» організацій, які 

розглядають екологічні аспекти на рівних підставах з іншими елементами бізнесу, і прагнуть 

покращувати і мінімізувати свій вплив на навколишнє середовище.  
2  Система EMAS не є обов’язковою до застосування, а лише визначає на основі 

економічних факторів рамкові умови добровільної участі в ній. Це говорить про те, що вона 

являє собою не примусово-правовий, а суто ринковий інструмент.  
3  Європейський комітет зі стандартизації (CEN) - The European Committee for 

Standardization (CEN), був офіційно створений в якості міжнародної некомерційної організації 

30 жовтня 1975 року. Місія Європейського комітету зі стандартизації полягає в усуненні 

торгових бар’єрів в Європейському Співтоваристві, сприяння економіці ЄС інтеграції в світову 

економіку, підвищення добробут європейців. CEN, за допомогою своїх послуг розвиває 

стандартизацію і інші технічні рішень і специфікацій. Через свої послуги CEN надає основу для 

розвитку європейських стандартів і інших технічних рішень. 
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територію ЄС [269]. Вони містять: загальні принципи і вимоги харчового 

законодавства (Регламент ЄП та Ради ЄС № 178/2002); реєстрацію імпортерами 

ЄС постачальників продукції з країни походження товару; загальні правила 

гігієни харчових продуктів та специфічні вимоги до гігієни харчових продуктів 

тваринного походження; правила щодо мікробіологічних критеріїв харчових 

продуктів; правила щодо залишків пестицидів, ветеринарних препаратів та 

забруднюючих речовин у продуктах харчування; спеціальні правила щодо 

генетично-модифікованих харчових продуктів та кормів, біобілків і нових 

продуктів; спеціальні правила щодо окремих груп продовольчих товарів і 

продуктів харчування, спрямованих на конкретні групи населення; конкретні 

маркетингові вимоги та вимоги щодо маркування, вимоги щодо вихідних 

матеріалів, складових кормів і кормів, призначених для конкретних поживних 

цілей; загальні правила щодо матеріалів, призначених для контакту з харчовими 

продуктами. 

Імпорт тварин і продуктів тваринного походження здійснюється відповідно 

до таких правил: країна-експортер має бути включена до списку країн, яким 

дозволено експортувати відповідну категорію продукції до ЄС; продукти 

тваринного походження можуть бути імпортовані на територію ЄС за умови 

їхнього виробництва на затверджених переробних підприємствах у країні-

експортері; імпорт тварин і продуктів тваринного походження має 

супроводжуватися сертифікатом здоров’я, виданим офіційним ветеринарним 

компетентним органом країни-експортера; кожна партія товару підлягає перевірці 

на пункті пропуску, де перетинається митний кордон ЄС.  

На національному рівні мета і завдання екологічної стандартизації 

зумовлені рівнем науково-технічного розвитку. Суть діяльності у сфері 

стандартизації залежить від рівня промислового, соціального розвитку країни, 

уваги, яка приділяється питанням охорони довкілля, розвитку науки, техніки, 

технологій, наявності гармонізованих стандартів, участі в роботі міжнародних 

організацій з метрології, стандартизації і сертифікації. Зауважимо, що всі 

стандарти ISO є добровільними; вони можуть затверджуватися як обов’язкові на 
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національному рівні чи в межах окремих підприємств, організацій. Система 

стандартів забезпечує зменшення несприятливих впливів на навколишнє 

середовище на таких напрямах: поліпшення екологічного спрямування діяльності; 

створення істотного доповнення до національної нормативної бази і компоненти 

державної екологічної політики; поліпшення умов міжнародної торгівлі. 

Важливе значення на національному рівні формування екологічних 

стандартів має розроблення так званих приватних стандартів, що стосується 

соціальних та екологічних аспектів, які часто пов’язані з вимогами, сертифікацією 

та програмами маркування. Ці стандарти також стосуються таких питань, як 

вуглецевий слід, екомаркування, раціональне використання природних ресурсів, 

дотримання принципів справедливої торгівлі, підзвітності організацій та 

відповідальності перед суспільством. Ці стандарти також розробляються 

приватними розробниками, починаючи від роздрібного консорціуму (схеми 

власної торгової марки) до соціальних та екологічних неурядових організацій, 

діяльність яких спрямована на конкретний соціальний рух і захист 

навколишнього середовища, які виступають за певні соціальні й екологічні зміни 

шляхом стандартизації та сертифікації діяльності. Діяльність із розроблення 

стандартів у цих організаціях має різновекторне спрямування. За останні роки 

докладено чимало зусиль щодо підвищення узгодженості принципів і критеріїв 

підтримки такої діяльності в галузі розвитку, а також будь-яких пов’язаних із 

ними програм з оцінювання відповідності (сертифікації, маркування). Одна з 

таких приватних організацій ‒ Міжнародний альянс із соціальної та екологічної 

акредитації і маркування (ISEAL) ‒ це глобальна асоціація з соціальних та 

екологічних систем стандартизації1.  

Важливу роль також відіграють екологічні знаки, що можуть, на наш погляд, 

розглядатись як своєрідні стандарти національного рівня. Екологічні знаки 

наносяться на ті товари, які можуть при їхньому виробництві, використанні, 

утилізації та захороненні завдати шкоди навколишньому середовищу. Екологічні 

                                                 
1 ISEAL та його члени разом поставили собі за мету “створити світ, у якому екологічна 

сталість і соціальна справедливість вважатимуться нормальними умовами бізнесу”. 
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знаки інформують споживача про різні показники екологічних властивостей 

товарів, що реалізуються. Екологічні знаки прийняті на міжнародному і 

загальнонаціональному рівнях, але використовуються і власні знаки конкретних 

фірм. До екологічних знаків відноситься екомаркування – спеціальні графічні 

символи або текст, що підтверджують відповідність товару або послуги певним 

нормам безпеки для навколишнього середовища і споживача. Екомаркування 

може наноситися на продукт, упаковку або супровідну документацію. До 

екологічних знаків відносяться й етичні знаки, що підтверджують дотримання 

етичних норм при виробництві продукції, і деякі органічні знаки, котрі 

підтверджують, що продукція й упаковка екологічно чисті й містять не менше 95 % 

чистих природних натуральних компонентів. Серед знаків екомаркування, що 

застосовуються в різних країнах, слід відмітити такі: Зелена точка (Німеччина), 

Скандинавський лебідь (скандинавські країни), Зелена печатка (Європа), 

Блакитний янгол (Німеччина), Екологічний вибір (Канада), Знак екогарантії 

(Бельгія), Еко-знак (Японія), ЕкоЛейбл (ЄС), Знак міжнародного екологічного 

фонду, Знак “Сприятливий для навколишнього середовища вибір” та ін. 

Наступним методом, важливим для аналізу екологічної стандартизації 

світових ринків є діалектичний. Діалектика (з грецької – мистецтво сперечатись, 

міркувати) – метод філософії, що досліджує категорії розвитку. Термін діалектика 

застосовувався ще в Стародавній Греції у формі діалогів між тогочасними 

філософами Платоном та Сократом, які намагалися переконати один одного. 

Діалектичний метод базується на використанні законів і принципів філософії, 

обґрунтованих німецьким філософом Г. Гегелем, сутність яких полягає у пізнанні 

економічних явищ і процесів у їхньому взаємозв’язку та взаємозалежності, у 

безперервному розвитку, розумінні їх внутрішніх суперечностей [66, с. 435]. 

Екологізація стандартизації має вирішувати систему суперечностей, а саме: 

загострення суперечностей між обмеженістю природних ресурсів та зростаючими 

людськими потребами, що сприяє зміні методик стандартизації; конфлікт 

інтересів між корпораціями, промислово розвинутими та найбіднішими країнами 

світу із забруднення довкілля; посилення суперечностей науково-технологічного 
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прогресу; суперечності між колишніми та новими технічними ідеями в умовах 

екологічної економіки. 

Наступним методом аналізу розвитку екологічної стандартизації світових 

ринків виступає метод прогнозування, який передбачає розробку обґрунтованих 

прогнозів їх розвитку на основі застосування стандартів екологічно безпечного 

функціонування. Прогноз визначає очікувані варіанти економічного розвитку 

виходячи з гіпотези, що основні фактори і тенденції минулого періоду 

збережуться на період прогнозу або що можна обґрунтувати і врахувати напрямок 

їх змін у розглянутій перспективі. Застосування цього методу при аналізі процесу 

екологічної стандартизації дозволяє досліджувати можливі перспективи реалізації 

підходів екологічної стандартизації у прийнятті господарських рішень. Тут варто 

відмітити, що економічну ефективність запровадження систем екологічної 

стандартизації у будь-якій сфері діяльності доцільно проводити прямими і 

непрямими методами. Перевагою непрямих методів порівняно з прямими є 

менший обсяг необхідної інформації щодо впровадження та використання 

стандартів із сертифікації. Тому непрямі методи переважно використовують на 

державному рівні, а прямі – на рівні підприємств, господарств, окремих територій. 

Непрямі методи також дають змогу враховувати синергетичні ефекти нових 

стандартів і визначати ефективність загальних та основоположних стандартів 

[286]. На нашу думку, важливою перспективою розвитку екологічної 

стандартизації світових ринків може стати комплексна система розробки 

стандартів екологічно безпечного функціонування кожного окремого ринку за 

сферою його спрямованості та з урахуванням найбільш пріоритетних для 

розвитку глобальної економічної системи векторів еколдогізації.  

В цілому, застосування екологічних стандартів сприяє розвитку конкуренції 

шляхом відкриття ринків для нових учасників, зниження виробничих витрат і 

витрат на збут, приносячи користь економіці в цілому і споживачам зокрема, 

єдині стандарти допомагають зняти торговельні бар’єри і сприяють інтенсифікації 

розвитку світової торгівлі, відповідають потребам ринку, беручи до уваги останні 

технологічні розробки та нормативні вимоги. Таким чином, дослідження процесу 
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становлення виваженої системи екологічної стандартизації передбачає 

використання наукових методів аналізу системи стандартизації світових ринків як 

об’єктивної невід’ємної ланки розвитку сучасних міжнародних торговельних 

відносин. Застосування методологічних підходів до розгляду екологічної 

стандартизації в межах світового господарства передбачає, насамперед, 

використання сукупності наукових методів, передусім, історичного, системного, 

діалектичного, статистичного, методів моделювання та прогнозування. Саме їх 

використання, по-перше, дає можливість об’єктивно оцінити стан рівня 

екологізації світової торгівлі в умовах глобалізації. По-друге, такий 

методологічний підхід дозволяє обґрунтувати реальні напрями оптимального 

розвитку світових торговельних зв’язків у напрямі підвищення ступеня їх 

відповідності екологічним вимогам. По-третє, варто відмітити, що зазначені 

наукові методи можуть слугувати основою для обґрунтованого розкриття 

особливостей застосування системи екологічних стандартів світової торгівлі та 

рекомендацій по їх подальшому розвитку за умови комплексного органічного 

взаємопов’язаного їх використання. Саме таку методологію доцільно доцільно 

застосовувати і при розгляді всіх структурних складових механізмів реалізації 

глобальних екологічних параметрів світової торгівлі, в тому числі й тих, що 

передбачають дослідження інституціональних елементів забезпечення розвитку 

цього процесу. 

 

3.2. Інституціональний механізм екологічного регулювання  

світової торгівлі 

 

Суттєвою складовою міжнародної торговельної взаємодії в умовах 

трансформації світогосподарських відносин щодо реалізації засад концепції 

стійкого розвитку є її відповідність екологізаційним аспектам співпраці.  

Трансформація форм, методів та інструментів світової торгівлі, 

інтенсифікація торговельних потоків та зміни в їхній територіально-регіональній 

структурі спричинені процесами глобалізації, транснаціоналізації, інтеграції, 
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пов’язані зі зростанням її негативного впливу на екологічну складову розвитку 

глобального економічного простору. Це вимагає комплексного системного 

підходу до формування та реалізації інституціонального механізму регулювання 

екологічних вимірів світової торгівлі.  

Суть категорії інституціонального механізму тісно пов’язана із поняттями 

“інституція”, “інститут”, “інституціоналізм”. Конкретизація зазначених понять є 

предметом багатьох протилежних думок науковців. Причини цього слід вбачати в 

складності та різнобічності зазначених категорій, а також застосуванні різних 

методологічних підходів до їхнього дослідження. Наукові підходи до тлумачення 

суті понять “інститут” та “інституція” представлені в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Наукові підходи до тлумачення сутності понять “інститут” та “інституція”* 

Інститут Інституція 

Підхід до 

тлумачення 

Сутність Підхід до 

тлумачення 

Сутність 

Т. Веблен  Стійкі звички 

мислення, характерні 

для більшого 

співтовариства людей, 

походять з інстинктів, 

звичок, традицій і 

соціальних норм 

А. Турен Те, що є джерелом 

інституціювання, тобто, ті 

механізми, завдяки яким 

культурні орієнтири 

трансформуються в соціальну 

практику 

М. Оріу  Оосблива юридична 

техніка, покликана 

втілювати в практику 

норми об’єктивного 

права 

Д.Норт Закони, правила, звичаї, норми 

У. Мітчелл Панівні й на вищому 

рівні стандартизовані 

суспільні звички 

П.Рікер Віддзеркалення стану волі та 

почуттів певної людської групи в 

певний момент історії 

Дж. Ходжсон Системи правил, які 

утвердились і які 

вибирають структуру 

соціальної взаємодії 

О.Уільямсо

н, Е.Остром 

Набори правил, які керують 

людськими взаємодіями 

О. Вільямсон  Основні політичні, 

соціальні, правові 

норми, які є базою для 

виробництва, обміну і 

споживання 

В.Зотов, 

В.Пресняков, 

В.Розенталь 

Звичаї, традиції, правила і норми 

соціальної поведінки, згідно з 

якими люди діють у різних сферах 

життя суспільства (у тому числі в 

економічній) саме через свою 

причетність до інститутів 
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Продовження табл. 3.1 
Т. Парсонс Сукупність 

специфічних 

нормативних 

комплексів, задіяних в 

процесі регуляції 

статусно-рольової 

поведінки індивідів 

Т. Гайдай Основний об’єкт дослідження, 

центральна категорія й 

аналітичний інструмент 

інституціональної теорії 

*Складено автором за матеріалами [20; 704 114; 322] 

Водночас, оперуючи поняттям “інституція”, представники інституціоналізму 

трактували його як первинний елемент, що позначає тривало існуюче об’єднання 

людей або обставин соціального характеру, комплекс норм, що регулюють суспільні 

відносини. Представники неоінституціоналізму (Д. Норт, О. Уільямсон, М. Олсон, 

Р. Познер) вважають інститути набором правових норм, неформальних правил, що 

спрямовують економічну поведінку індивіда та організації [70; 322]. На думку 

неоінституціоналіста Д. Норта, під інституціями слід розуміти закони, правила, 

звичаї, норми, а під інститутами – організації, тобто державні органи, політичні 

партії, профспілки тощо [114]. Суттєва особливість інституцій полягає в їхній 

здатності визначати та обмежувати сукупність варіантів виборів індивідів, а головна 

функція – зменшувати невизначеність шляхом встановлення постійної структури 

людської взаємодії. Д. Норт у структурі інститутів виділяє три головні складові: 

формальні правила, неформальні обмеження, механізми контролю або примусу, що 

забезпечують дотримання правил. У свою чергу, П. Бергер під терміном “інституція” 

розуміє встановлення, традицію, порядок, заведений в суспільстві, а термін 

“інститут”, відповідно, пропонує розглядати як закріплення таких звичаїв і порядків 

у законах і правових нормах [70].  

Ми погоджуємося з необхідністю розмежування цих двох понять. На нашу 

думку, поняття інституту слід розуміти як сукупність організацій, правових норм, 

правил, звичаїв, які вони розробляють та застосовують в своїй діяльності 1 . 

                                                 
1  Перша половина ХХ століття стала часом надзвичайного поширення інституційного 

підходу в англо-американській науці, наслідком чого була поява цілого ряду досліджень, серед 
яких праці Дж. Хертзлера, Ф. Чепіна, Л. Балларда, Г. Барнза, К. Панунзіо, Дж. Фейблмана, які 
розуміли під інститутами (насамперед – соціальними) форми мислення, що встановилися; 
вербальні символи, за допомогою яких можна описати групу соціальних звичаїв, що набули 
поширення і стали незмінними; ідеї; моделі настанов поведінки членів групи; зразки 
стандартизованих очікувань, які управляють поведінкою індивідів та соціальними відносинами. 
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Інституції являють собою механізми дії зазначених норм у певній галузі 

суспільних відносин, які реалізуються за допомогою владних органів або 

структур 1 . Виходячи з цього, інституціоналізація є процесом перетворення 

соціальних намірів у норму та формування правил економічного спілкування 

шляхом їхнього впровадження за допомогою владних інституцій із використанням 

інструментів правового, економічного і політичного регулювання. Саме тому 

поняття інституціонального механізму пов’язане з формуванням комплексу 

нормативно-правових документів, угод, норм та звичаїв, що забезпечують 

формування і проведення узгодженої політики в певній сфері діяльності. 

Ґрунтуючись на зазначеному, інституціональний механізм регулювання екологічних 

вимірів світової торгівлі передбачає застосування інструментів та методів 

налагодження стійкого взаємозв’язку між торговельною політикою та її впливом на 

довкілля, який має бути максимально безпечним.  

По своїй суті інституціональний механізм екологічного розвитку 

торговельної взаємодії є підсистемою інституціонального механізму світової 

торгівлі, а отже, залежить від її стану та вимірів, які доцільно проаналізувати. На 

наш погляд, існує необхідність застосування нових підходів до розуміння суті цих 

вимірів з урахуванням їхнього екологічного спрямування. Узагальнюючі 

показники розвитку світової торгівлі та її вплив на забруднення атмосферного 

повітря представлено на рис. 3.7: 

                                                 
1 Інституція - частина, підрозділ установи, закладу. Словник української мови: в 11 томах. 

- Том 4, 1973. - с. 34. 

http://sum.in.ua/p/4/34/1
http://sum.in.ua/p/4/34/1
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Рис. 3.7. Динаміка обсягів світового експорту та імпорту і викидів  

окремих шкідливих речовин в атмосферне повітря у 2008-2018 рр.* 

* Складено автором за матеріалами [282; 284; 297; 347; 366] 

Треба мати на увазі, що проблема екологізації світової торгівлі в 

зазначеному контексті стає неоднозначною. По-перше, екологізація світової 

торгівлі виступає суттєвою складовою загального процесу оздоровлення довкілля. 

По-друге, в цьому випадку розвиток експортного виробництва та його вплив на 

забруднення навколишнього середовища варто розглядати як процес, що 

об’єктивно пов’язаний із проблемами визначення загального рівня екологізації 

світової торгівлі. Ідеться про те, що зростання обсягів розвитку експортного 

виробництва, зважаючи на їхній можливий негативний вплив на довкілля, 

доцільно враховувати в комплексному показнику екологізації світової торгівлі. 

По-третє, конкретний вимір ступеня екологізації світової торгівлі зазвичай 

стосується аналізу певного асортименту експортних товарів. Але екологічні 

складові, що характеризують їхнє виробництво, також впливають на визначення 

сумарного рівня екологізації світової торгівлі, принаймні щодо динаміки обсягів 

експорту та імпорту товарів і послуг.  

Зауважимо, що обсяги використання відновлювальних джерел енергії в 

загальних обсягах споживання електроенергії повільно зростають із нарощенням 

торговельних потоків основних галузей виробництва (рис. 3.8): 
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Рис. 3.8. Галузева структура світового експорту та частка споживання 

відновлювальної енергії в 2009-2015 рр. 

Наведені дані дають змогу стверджувати, що, по-перше, показники, які 

характеризують розвиток світової торгівлі, мають зв’язок з екологічними 

складовими розвитку світового господарства, по-друге, вплив торговельної 

діяльності на систему екологізації глобального екологічного простору є в 

багатьох випадках негативним. Вирішення цієї проблеми лежить у площині 

розробки системних засад регулювання впливу торговельного співробітництва на 

екологізаційні вектори функціонування країн світової спільноти. Це вимагає 

передусім розроблення інституціонального механізму регулювання ступеня їхньої 

взаємодії.  

Інституціональний механізм регулювання екологічних параметрів світової 

торгівлі є складною системною архітектурною будовою, яка може розглядатися в 

різних площинах системного аналізу. З погляду економіко-територіального 

принципу зазначений механізм є системою прояву принципів регулювання 

екологічних засад розвитку торговельних відносин на всіх рівнях функціонування 

економічних інституцій з урахуванням територіальної ознаки (рис. 3.9): 
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Рис. 3.9. Економіко-територіальний принцип формування  

інституціонального механізму регулювання екологічних вимірів світової торгівлі* 

*Складено автором  

На мегарівні функціонування зазначеного механізму регулювання 

здійснюється за допомогою міжнародних організацій. Наявність спільних 

екологічних проблем є підґрунтям для інтенсифікації міжнародного 

співробітництва в цій сфері. Сучасне багатостороннє екологічне регулювання 

включає систему міждержавних організацій, природоохоронних угод, а також 

фінансові механізми, що сприяють виконанню договірних зобов’язань у цій сфері.  

Етапи розвитку міжнародного законодавства з питань екологізації світової 

торгівлі представлені на рис. 3.10: 
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Рис. 3.10. Етапи розвитку міжнародного законодавства  

з питань екологізації світової торгівлі* 

*Складено автором [144; 163; 351] 

Зауважимо, що нині здійснюється постійний пошук нових і вдосконалення 

наявних технологічних, економічних, адміністративних, правових та політичних 

інструментів глобальної природоохоронної системи та перехід до моделі стійкого 

екологобезпечного соціально-економічного розвитку країн світу. Міждержавна 

співпраця на цьому напрямі розпочалася ще в ХІХ ст. із прийняттям Австро-

Угорщиною та Італією Декларації про охорону птахів та укладенням Росією, 

США і Японією Угоди про охорону і спільне використання морських котиків у 

Тихому океані. Після Другої світової війни у Франції було організовано 

1970-1980 рр. 

o визначенння основних напрямів та принципів охорони довкілля на 

міжнародному рівні у сферах раціонального використання природних 

ресурсів; 

o обґрунтування загальних принципів співробітництва держав з питань 

обмеження, скорочення та попередження забруднення повітря. 

 

1980-1990 рр. 

o встановлення загальних міжнародно-правових рамок подолання 

проблеми руйнування озонового шару та превентивних заходів з належного 

регулювання всіх глобальних викидів речовин, що його руйнують; 

o обґрунтування міжнародного механізму попереднього інформування та 

згоди на експорт, імпорт та транзит небезпечних відходів та заборону 

будь-якого транскордонного переміщення небезпечних відходів. 

  

1990-2000 рр. 

o встановлення заходів зменшення та контролю над шкідливим 

транскордонним впливом як результатом господарської діяльності; 

o досягнення стабілізації концентрацій парникових газів в атмосфері на 

такому рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на 

кліматичну систему; 

o закріплення сприяння захисту права кожної людини жити в 

навколишньому середовищі, сприятливому для її здоров’я та добробуту. 

2000-2010 рр. 
o визначення необхідності інвестування в природний капітал і показників 

екологічної ефективності; 

o обгрунтування плану дій із структурної реформи, розвитку людських 

ресурсів і підприємництва, "зеленого" зростання, економіки, заснованій на 

знаннях і безпеці людини. 

2010-

теперішній час 

o симулювання напрямів трансрегіональної співпраці в сфері "зеленої" 

економіки і вироблення рамкових механізмів для підтримки їх реалізації; 

o розробка напрямів екологізації в контексті сталого розвитку. 
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Міжнародний союз по захисту природи, основна увага якого спрямовувалася на 

збереження і раціональне використання природних ресурсів. 1 . У 1956 р. цю 

організацію було перейменовано в Міжнародний союз охорони природи і 

природних ресурсів, який протягом багатьох років очолював світову 

природоохоронну діяльність. Вагома роль у формуванні парадигми екологізації 

міжнародних економічних відносин належить також ООН. Її діяльність на цьому 

напрямі спрямована передусім на пошук нових спільних шляхів розв’язання 

глобальних проблем охорони навколишнього середовища та раціонального 

природокористування; встановлення єдиних міжнародних екологічних стандартів; 

проведення конкретних заходів щодо обмеження скорочення біологічного 

різноманіття; зменшення негативного впливу виробничої діяльності людини на 

природне довкілля та розвиток альтернативної енергетики.  

На регіональному рівні практично всі економічні та інтеграційні об’єднання 

містять положення або окремі домовленості щодо співпраці у сфері охорони 

довкілля. Угоди припускають різні підходи до екологічної співпраці залежно від 

рівня розвитку країн-членів, ступеня розвитку їхньої інтегрованості, 

інституціональної бази та інших чинників. Важлива роль у цьому належить 

Європейському Союзу, який, зокрема, є ініціатором укладання і реалізації 

                                                 
1  З другої половини XX століття було прийнято значну кількість міжнародних 

природоохоронних документів. Найважливіші з них - “Людина та біосфера” (Міжнародна 

конференція ЮНЕСКО, Париж, 1968 р.), “Програма ООН з навколишнього середовища” 

(Стокгольмська конференція, 1972 р.), “Європейська угода про збереження тваринного і 

рослинного світу та природних біотопів” (1979 р.), “Конвенція про транскордонне забруднення 

на великій відстані” (Загальноєвропейська нарада з навколишнього середовища, Женева, 1979 

р.), “Конференція про транскордонне забруднення повітря” (Женева, 1979 – 1983 рр.), 

“Всесвітня хартія природи”, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН у 1982 р., “Конференція із 

захисту клімату” (1984 р.), “Конференція із захисту озонового шару” (Відень, 1985 р.), 

“Монреальський протокол про обмеження використання хлорфторвуглеводнів” (1987 р. із 

поправками 1990 р.), Базельська конвенція “Про контроль та транскордонні перевезення 

небезпечних відходів, їх видалення” (1989 р.), “Європейська хартія про навколишнє середовище 

та здоров’я” (1990 р.), “Декларація Глобального форуму з навколишнього середовища” (Москва, 

1990 р.), “Конференція збереження біорізноманіття” (1993), “Конференція із захисту видів” 

(1993), “Декларація про ліс” (1994), Рамкова Конвенція “Про зміну клімату”, (1993), Конвенція 

“Про біологічне різноманіття”, “Екологічна програма для Європи” (Загальноєвропейська 

конвенція міністрів навколишнього середовища, Софія, 1995 р.), “Кіотський протокол” 

(Конференція Сторін Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату, Кіото (Японія), 1997 р.); 

Роттердамська конвенція про процедуру Попередньої обгрунтованої згоди відносно окремих 

небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі (1998 р.). 
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домовленостей за рішенням найбільш масштабної глобальної проблеми – зміни 

клімату, а також інших екологічних проблем. Так, з 2007 року виробництво і 

споживання небезпечних хімічних речовин регулюються європейським 

законодавством – регламентом ЄС про хімічні речовини та їх безпечне 

використання (REACH) [351]. 

Натомість зазначене регулювання має істотні недоліки, що чинять 

перешкоди для вирішення глобальних екологічних проблем. До них слід віднести 

такі: а) багатосторонні екологічні організації та угоди мають фрагментарний 

характер, функціонують недостатньо скоординовано й не забезпечені 

фінансуванням належного рівня; б) значна кількість міжнародних угод не є 

обов’язковими для виконання, e них відсутні механізми контролю і вирішення 

суперечок. 

В економічних взаємовідносинах між суб’єктами світових ринків 

особливого значення набуває система інструментів екологічної політики, 

доцільність застосування яких зумовлена дією таких чинників, як рівень розвитку 

національних економік, дієвість природоохоронного законодавства, компетенції 

урядових і міжурядових структур тощо. Так, у практиці діяльності країн-членів ЄС 

для реалізації спільної екологічної політики запроваджена відповідна єдина 

система інструментарію екологічного регулювання, що включає торгівлю 

дозволами на забруднення довкілля на аукціонах, адміністративні платежі, 

гарантії екологічної позики, ввізне екологічне мито, екологічні податки, екологічну 

сертифікацію, екологічний аудит, екологічні субсидії, екологічні фонди, 

екологічне страхування, податкові пільги, природоохоронні інвестиції, квоти на 

забруднення. Слід відзначити, що механізм використання цих інструментів 

повинен удосконалюватися й відповідати рівню природоохоронної та економічної 

ефективності їхнього застосування в кожній окремій країні. Це пов’язане 

насамперед із необхідністю врахування конкурентоспроможності європейських 

виробників і можливими наслідками для зайнятості й розподілу економічного 

навантаження на населення країн-членів ЄС. 

На нашу думку, у контексті цього дослідження їх варто розділити на дві 

групи: організації, діяльність яких пов’язана з регулюванням економічних, у тому 
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числі торговельних, відносин, складовою якої є забезпечення екологічно 

безпечної взаємодії на міжнародному рівні; організації, основною метою яких є 

регулювання екологічних аспектів розвитку міжнародної господарської взаємодії. 

До першої групи слід віднести насамперед ООН та СОТ. Вагома роль у 

формуванні парадигми екологізації міжнародних економічних відносин належить 

ООН [370]. Її діяльність спрямована передусім на пошук нових спільних шляхів 

розв’язання глобальних проблем охорони навколишнього середовища та 

раціонального природокористування; встановлення єдиних міжнародних 

екологічних стандартів; проведення конкретних заходів щодо обмеження 

скорочення біологічного різноманіття; зменшення негативного впливу виробничої 

діяльності людини на природне довкілля та розвиток альтернативної енергетики. 

Глобальний характер екологічних проблем, пов’язаних із розвитком країн світової 

спільноти, зумовив необхідність створення в межах ООН спеціальних 

організаційних структур, які координують діяльність у природоохоронній сфері1. 

Суттєва роль у вирішенні зазначених проблем належить Програмі ООН з 

навколишнього середовища (ЮНЕП). Крім основної функції – координації 

діяльності у природоохоронній сфері ‒ ця організація відіграє роль міжнародного 

центру, що відповідає за вирішення глобальних екологічних проблем, практичних 

природоохоронних завдань і визначає пріоритети щодо фінансування конкретних 

екологічних проєктів [366]. 

До основних інструментів регулювання екологічних засад розвитку світового 

господарства в межах цієї організації варто віднести розробку глобальних 

дослідницьких та оперативних програм, зокрема Всесвітньої стратегії охорони 

природи, Всесвітньої кліматичної програми, Всесвітньої політики щодо ґрунтів, 

Плану дій щодо боротьби з опустелюванням, Міжнародної програми з безпеки 

хімічних сполук та ін.2.  

                                                 
1 Ще в 1992 році на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-

Жанейро було визнано той внесок, який багатостороння торговельна система може зробити в 

сталий розвиток. 
2  Крім того, ЮНЕП організувала глобальну систему спостереження за станом 

навколишнього середовища (моніторинг), міжнародну довідкову систему для джерел 

інформації щодо навколишнього середовища, склала міжнародний реєстр потенційно 

токсичних хімічних речовин. 
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Результатом діяльності ЮНЕП є підписання низки міжнародних договорів і 

конвенцій [370]. Крім ЮНЕП, у системі ООН функціонують інші спеціалізовані 

установи, які координують міжнародне співробітництво в природоохоронній 

сфері та опосередковано причетні до вирішення екологічних проблем (рис. 3.11). 

 

Рис. 3.11. Структурні особливості регулювання екологічних проблем в ООН 

*Складено автором  

Наступною інституцією, що залучена до регулювання екологічних засад 

здійснення світової торгівлі, є СОТ. Метою лібералізації торгівлі та ключовим 

принципом СОТ щодо недискримінації є більш ефективний розподіл ресурсів, що 

має позитивно впливати на довкілля. Інструменти регулювання екологічних 

ініціатив, що застосовуються в межах цієї організації, представленіна рис. 3.12: 

 
Рис. 3.12. Екологічні інструменти СОТ* 

*Складено автором за матеріалами [354; 370] 
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санітарних та 
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заходів

Угоди про сільське 
господарство

Спеціалізовані структури ООН, 

залучені до регулювання екологічних 

проблем 

Всесвітня організація охорони здоров´я Міжнародна морська організація 

Міжнародне агентство з ядерної 

енергетики 

Продовольча і сільськогосподарська 

організація 

Всесвітня метеорологічна організація Регіональні економічні комісії ООН 

Програма ООН з навколишнього 

середовища (ЮНЕП) 
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Комітет з торгівлі та довкілля створений спеціально для регулювання питань, 

пов’язаних з охороною природи. На сьогодні цей Комітет розвиває діяльність за 

двома основними напрямами: розроблення механізму побудови взаємин між 

торговельними й екологічними заходами з метою сприяння досягненню стійкості 

розвитку країн-учасниць; підготовка рекомендацій необхідності змін наявних 

положень багатосторонньої торговельної системи для дотримання екологічних 

інтересів її учасниць, які повинні бути сумісні з відкритим, справедливим і 

недискримінуючим характером СОТ [45; 276]. Головною метою його створення є 

встановлення взаємозв’язків між торговельною діяльністю і довкіллям, 

співвідношення між положеннями міжнародних природоохоронних угод і 

нормами СОТ, розробка необхідних заходів у разі виникнення міжнародних 

суперечок. Серед основних напрямів роботи зазначеного комітету слід виділити 

забезпечення сумісності лібералізації торгівлі зі стійким розвитком, сприяння 

зменшенню обсягів експорту товарів, заборонених на внутрішніх ринках, та 

поширенню застосування екологічного маркування, здійснення контролю за 

дотриманням сторонами принципу прозорості стосовно екологічної політики. У 

рамках зазначених напрямів Комітет з торгівлі та навколишнього середовища 

має право визначати вплив заходів з охорони навколишнього середовища на 

доступ на ринки і встановлювати взаємозв’язок між положеннями, що 

стосуються багатосторонньої торговельної системи, і торговими заходами, 

спрямованими на його охорону, включаючи положення та заходи, що 

відносяться до багатосторонніх угод у цій галузі; визначати положення щодо 

транспарентності торговельних заходів, що використовуються з метою охорони 

навколишнього середовища, та екологічних заходів, які мають суттєві наслідки 

для торгівлі1.  

                                                 
1  Робоча програма Комітету СОТ із питань торгівлі та навколишнього середовища 

включає такі питання: : правила торгівлі, екологічні угоди та суперечки, захист навколишнього 

середовища й торговельна система, податки та інші екологічні вимоги, прозорість екологічних 

заходів у сфері торгівлі, навколишнє середовище й лібералізація торгівлі, товари, заборонені на 

внутрішньому ринку, інтелектуальна власність, послуги, внесок різних органів СОТ щодо 

відповідних заходів із зв’язків із міжурядовими та неурядовими організаціями. Серед основних 

дискусій в рамках СОТ щодо торгівлі й охорони навколишнього середовища варто виділити 

сталий розвиток; доступ до ринків та вимоги до охорони навколишнього середовища; 

маркування продукції; огляди екологічної політики країн-членів СОТ. 
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У свою чергу Угода про технічні бар’єри в торгівлі стосується технічного 

регулювання, стандартів, процедур з тестування та сертифікації1. Вона покликана 

забезпечувати тільки легітимне застосування цих заходів (зокрема для захисту 

довкілля), а не з протекціоністською метою. Угода спирається на розуміння того, 

що використання міжнародних стандартів надає більше переваг, ніж підготовка 

автономних національних стандартів, оскільки зменшує тягар примусового 

регулювання та робить доступними можливості відкритого ринку.  

Мета Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходів полягає 

в забезпеченні захисту вільної торгівлі від порушень законодавчих санітарних та 

фітосанітарних норм для отримання торговельних переваг. Суттєве значення 

мають також Угоди про сільське господарство [276].  

Проблема полягає у високому рівні захисту сільськогосподарського ринку 

розвиненими країнами, де сільське господарство становить незначну частку 

доходу, та потребі пошуку ринків збуту і підтримки сільського господарства в 

країнах, що розвиваються2. Водночас до міжнародних організацій, діяльність яких 

                                                 
1  На сьогодні головним викликом ефективності Угоди є зростаюче використання 

інструкцій і стандартів (не тільки в галузі навколишнього середовища), заснованих на процесі, 

на противагу заснованим на основі виробу. Це може вимагати додаткового відображення у 

правилах Угоди, що стосуються принципів еквівалентності й взаємного визнання як засобів 

вирішення проблем, пов’язаних з розбіжностями в екологічних стандартах країн. Що стосується 

принципу еквівалентності, то Угода переконує країни визнавати еквівалентність норм, 

встановлених їхніми партнерами по торгівлі, навіть коли вони відрізняються від їхніх власних, 

якщо вони досягають тієї ж кінцевої мети. Для країн, що розвиваються, визнання 

еквівалентності їхніх власних систем сертифікації є дуже важливим. Щодо взаємного визнання, 

то Угода ТБТ заохочує країни визнавати процедури, які використовуються партнерами по 

торгівлі, оцінивши згідно з нормами надійність і компетентність їхніх установ оцінки 

відповідності.  
2 У межах СОТ розроблено три види «скриньок», куди належать заходи з внутрішньої 

підтримки сільського господарства залежно від їхнього впливу на виробництво і торгівлю. 

Заходи державної підтримки з «зеленої скриньки» зовсім не впливають або впливають 

мінімально на виробництво і торгівлю. Правила СОТ не обмежують підтримку в цьому напрямі. 

До заходів, що вживаються в межах «зеленої скриньки», зокрема належать науково-дослідні 

роботи та послуги зі створення інфраструктури у поєднанні з програмами охорони довкілля, 

боротьби зі шкідниками і захворюваннями рослин і тварин, послуги з інспектування на 

відповідність нормам безпеки й охорони здоров’я тощо. Програми «жовтої скриньки» 

спрямовані на стимулювання виробництва і підвищення прибутковості та підлягають 

обмеженням з боку СОТ. До «синьої скриньки» потрапляють види підтримки з «жовтої 

скриньки», поєднані із заходами, спрямованими на зменшення викривлень у міжнародній 

торгівлі.  
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має екологічне спрямування узагальненого або конкретного характеру, слід 

віднести Global Nest, Всесвітній фонд дикої природи, Глобальний екологічний 

фонд, Інститут всесвітнього спостереження, Міжнародний союз охорони природи, 

Всесвітнє товариство захисту тварин [270; 374]. Основні цілі їхньої діяльності 

спрямовані на зниження негативного впливу людської діяльності в різних формах на 

довкілля, інформування громадськості щодо наявних екологічних загроз та шляхів 

їхнього уникнення. 

Міждержавна співпраця на цьому напрямі розпочалася ще в ХІХ ст. із 

прийняттям Австро-Угорщиною та Італією Декларації про охорону птахів та 

укладенням Росією, США і Японією Угоди про охорону і спільне використання 

морських котиків у Тихому океані. Після Другої світової війни у Франції було 

організовано Міжнародний союз по захисту природи, основна увага якого 

спрямовувалася на збереження і раціональне використання природних ресурсів. У 

1956 р. цю організацію було перейменовано в Міжнародний союз охорони 

природи і природних ресурсів, який протягом багатьох років очолював світову 

природоохоронну діяльність. 

На міждержавному рівні реалізації інституціонального механізму 

регулювання здійснюється на основі дво- та багатосторонніх угод, метою яких є 

оптимізація впливу світової торгівлі на навколишнє середовище. Зазначені 

екологічні угоди доцільно розглядати з погляду інтенсивності їхнього впливу на 

світову торгівлю. Отже, їх варто розділити на дві групи: угоди, що містять заходи з 

обмеження торгівлі, та угоди, що мають суттєвий потенційний вплив на неї 

(рис. 3.13). 
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Рис. 3.13. Класифікація міждержавних екологічних угод1* 

*Складено автором за матеріалами [43; 45; 47; 270; 370; 374] 

Слід зауважити, що лише незначна частина екологічних угод прямо регулює 

питання світової торгівлі, проте низка екологічних норм суттєво впливає на її 

структуру. Вони можуть мати на меті безпосереднє регулювання торгівлі або 

сприяння досягненню екологічних цілей шляхом реалізації торговельних заходів. 

Прикладом прямого регулювання можна назвати Конвенцію про міжнародну 

торгівлю видами дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою знищення (The 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) [270]. 

Натомість суттєво потенційно на світову торгівлю впливає Паризький протокол, 

прийнятий для обмеження викидів парникових газів в атмосферу. Він не містить 

норм, що прямо стосуються регулювання світової торгівлі, однак він значною мірою 

впливає на економіку країн, оскільки його виконання потребує використання 

                                                 
1 Див. httр://сhm.рорs.іnt; httр://www.ріс.іnt/hоmе.рhр?tyре=s&іd=77; httр://www.bаsеl.іnt  
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екологічно безпечних технологій, переорієнтації на менш шкідливе виробництво та 

споживання, що відобразиться на товаропотоках. 

На інтеграційному рівні регулювання екологічних вимірів світової торгівлі 

здійснюється на основі запровадження як екологічних принципів взаємодії, так й 

екологічних та пов’язаних із ними вимог до експорту продукції на території країн 

інтеграційних об’єднань. Усі товари, що імпортуються на територію ЄС, в 

обов’язковому порядку повинні відповідати вимогам цього об’єднання, 

спрямованим на забезпечення захисту споживачів.  

Ці вимоги суттєво різняться залежно від конкретного товару, проте в цілому 

мають відповідати зазначеним документам. Також у ЄС запроваджене 

функціонування “Системи швидкого сповіщення про непродовольчі товари, що 

створюють серйозний ризик” (RAPEX), створеної для оперативного обміну 

інформацією між країнами-членами ЄС та Єврокомісією в разі виявлення 

продукції, що становить серйозну небезпеку. Крім того, суттєве значення має 

Програма управління навколишнім середовищем і аудитом для країн Центральної 

і Східної Європи, впровадження якої є добровільним [74; 307; 324; 340]. 

Відповідно до цієї програми кожна країна при розробленні власної програми 

завжди може враховувати специфічні умови, які діють на її території.  

Екологічне регулювання торгівлі в ЄС здійснюється на основі вимог, 

зображених на рис. 3.14. 
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Рис. 3.14. Екологічне регулювання торгівлі в ЄС1* 
*Складено автором за матеріалами [74; 307; 324; 340] 

На рівні інших інтеграційних об’єднань також запроваджено екологічні 

принципи регулювання торгівлі. Слід відзначити, що найбільший позитивний 

ефект на регіональному рівні має регулювання еколого-економічних проблем 

саме в межах інтеграційних об’єднань Європейського Союзу та 

Північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА). Найбільш жорсткими слід 

вважати екологічні стандарти, запроваджені Європейським Союзом. Проте саме 

вони вже підтвердили свою дієвість. В межах об’єднання НАФТА також 

застосовується ряд екологічних стандартів та обмежень, які можуть стосуватися, в 

окремих випадках, навіть накладення заборони на торгівлю всередині зони вільної 

                                                 
1 REACH введено в дію Регламентом ЄП та Ради ЄС № 1907/2006 від 18.12.2006 р. Ним 

встановлено систему обліку існуючих і нових речовин, а також визначено вимоги для 

виробників держав-членів ЄС та імпортерів Євросоюзу щодо продуктів, які містять хімічні 

речовини. Управління системою REACH здійснюється з боку Європейського хімічного 

агентства (ECHA). Див. http://www.echa.europa.eu; Імпорт небезпечних хімічних речовин в ЄС 

підлягає контролю відповідно до Ротердамської конвенції про процедуру попередньої 

обгрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин і пестицидів у 

міжнародній торгівлі. Положення Конвенції імплементовані в законодавство ЄС Регламентом 

ЄП та Ради ЄС 689/2008 від 17.06.2008 р. щодо експорту та імпорту небезпечних хімікатів. Див. 

http://edexim.jrc.ec.europa.eu; Правила ЄС з офіційного контролю у сфері санітарних та 

фітосанітарних заходів встановлені Регламентом ЄП та Ради ЄС № 882/2004 від 29.04.2004 р. та 

Регламентом ЄП та Ради ЄС № 854/2004 від 29.04.2004 р. Див. http://www.efsa.europa.eu). 
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торгівлі1. В зв’язку з цим необхідно відмітити, що досягнення поставлених цілей 

щодо забезпечення екологічних підходів до розвитку світової торгівлі вимагає 

реалізації наступних заходів: міжнародної гармонізації національних 

природоохоронних екологічних норм і стандартів; спільної розробки й реалізації 

міждержавних програм і проєктів в сфері природокористування; застосування 

загальних принципів стимулювання діяльності екологічного спрямування, а також 

міжнародних санкцій за порушення природоохоронного законодавства. 

Так, хоч основною метою діяльності інтеграційного об’єднання НАФТА є 

лібералізація торгівлі, його функціонування охоплює широкий спектр інших 

питань у контексті концепції стійкого розвитку. При цьому суттєве значення має 

Північноамериканська угода про екологічне співробітництво (NAAEC). Вона 

складається з декларації принципів і цілей, що стосуються збереження і захисту 

навколишнього середовища, а також містить конкретні заходи із подальшого 

співробітництва з цих питань між трьома країнами. 

Регіональний рівень реалізації інституціонального механізму регулювання 

екологічних вимірів світової торгівлі передбачає застосування екологічних 

торговельних принципів у взаємодії на вказаному рівні. Тому відмітимо особливості 

екологічної взаємодії в межах регіонального об’єднання країн – БРІКС. Причини 

уваги до екологічного регулювання на вказаному рівні слід вбачати в забезпеченні 

екологічних засад розвитку світового господарства, зростаючій частці країн БРІКС в 

обсягах світової торгівлі, а також їхній суттєвій ролі, оскільки на частку цих країн 

припадає більше 40 % лісових площ планети, в забезпеченні екологічних засад 

розвитку світового господарства [264]. В основу регулювання екологічних вимірів 

у торговельній сфері країн-учасниць покладені такі принципи: 1) запровадження 

спільних напрямів реалізації екологічного регулювання та координування дій на 

основі системи Basic, створеної для координованої діяльності з питань зміни клімату, 

та Меморандуму щодо взаєморозуміння, підписаного міністрами захисту 

навколишнього середовища країн БРІКС; 2) врахування особливостей еколого-

                                                 
1 Johnson, P. M. (2000) Trade Liberalization and the Environment: from NAFTA to the FTAA. 

Canadian Journal of Policy Research, Vol. 1, 1. 
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економічного розвитку країн-учасниць у загальних напрямах торговельно-

екологічної політики; 3) надання значної державної підтримки, спрямованої на 

реалізацію засад стійкого розвитку. Так, уряд Китаю надає допомогу переходу до 

стійкого розвитку у формі дотацій, субсидій, стимулюючих фондів, підтримки 

венчурного капіталу, пільгових кредитів, гарантій та податкових пільг. В Індії 

значна державна підтримка спрямована на НДДКР, субсидії [282]. У ПАР 

питанням стійкого розвитку приділяється велика увага, спрямована на вирішення 

соціальних та економічних проблем, збереження природних ресурсів [264; 282]; 

4) підтримка країнами БРІКС засад “зеленої” економіки з наголошенням на 

необхідності чіткого розмежування обмежень на торгівлю, які мають дійсно 

екологічні підстави, та таких, що під завісою створення “зеленої” економіки є 

дискримінаційними заходами в розвитку торговельних відносин. 

Також варто відмітити співпрацю ЄС на регіональному рівні з третіми 

країнами. Основою регулювання її відповідності екологічним засадам є 

екологічний контроль. Будь-який проєкт торговельного договору з іншими 

країнами та регіонами спершу оцінюється з погляду впливу на стійкість (SIA). 

Таким чином, учасники переговорного процесу отримують інформацію про 

можливі наслідки для довкілля і можуть враховувати цей аспект при укладанні 

договору. Для оцінювання впливу на стійкість торговельних договорів 

проводяться незалежні дослідження, що аналізують питання, щодо яких ведуться 

переговори, з перспектив стійкого розвитку. Це є важливим регуляторним 

інструментом, застосування якого дає змогу уникнути негативного впливу 

торговельних угод на навколишнє середовище або, принаймні, мінімізувати його. 

Основні регуляторні інструменти, що використовуються на державному рівні 

реалізації інституціонального механізму регулювання екологічних вимірів 

світової торгівлі, представлені на рис. 3.15. 
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Рис. 3.15. Інструменти регулювання екологічних вимірів на національному рівні* 

*Складено автором  

Вибір регулятивних інструментів визначається країною в кожному 

конкретному випадку і залежить від таких факторів: важливість і прийнятність 

для суспільства; ефективність з погляду впливу на навколишнє середовище; 

економічна ефективність; вартість і можливість з адміністративної точки зору 

прийняття обраних заходів; відповідність міжнародним стандартам. Реалізовані 

урядами країн світу заходи з питань захисту навколишнього середовища можуть 

впливати на розвиток торгівлі різними способами. У країнах з більш жорсткими 

стандартами у сфері захисту навколишнього середовища виробників стримує їхній 

можливий вплив на вартість продукції, а отже, зміна умов конкуренції. У свою 

чергу застосування регулятивних та економічних інструментів у країнах із менш 

жорсткими стандартами може привести до посягання в односторонньому порядку 

на право цих країн визначати пріоритети і дотримуватися власної практики в 

питаннях захисту навколишнього середовища. Тому їхні виробники побоюються 

застосування певних торгових інструментів стосовно своєї продукції, виробленої 

галузями промисловості, які не задовольняють більш високі стандарти на 

забруднення і викиди країн-імпортерів [262]. 

На рівні галузей екологічні виміри світової торгівлі регулюються на основі 

комплексу нормативних вимог до здійснення окремих видів виробничої діяльності. 

На мікрорівні інституціональний механізм проявляється в реалізації засад 
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екологічного менеджменту, якого варто розуміти як тип управління, що 

орієнтований на формування і розвиток екологічно безпечного виробництва 

товарів та послуг з використанням екологічно чистих ресурсів відповідно до 

екологізаційних вимог споживачів відповідної продукції. Вирішальне значення при 

впровадженні системи екологічного менеджменту на підприємствах відіграє 

екологічний аудит, що передбачає проведення комплексного екологічного аудиту 

виробничої системи, фінансової діяльності та відповідності. Рекомендації 

первинного екологічного аудиту підприємства є визначальними для реалізації всіх 

подальших етапів упровадження системи екологічного менеджменту та змісту 

спеціалізованих внутрішніх екологічних документів: програми щодо проєктування 

та впровадження екологічного менеджменту; настанови з системи екологічного 

менеджменту; внутрішніх екологічних регламентів підприємства тощо. 

Інституціональний механізм регулювання екологічних параметрів світової 

торгівлі є складною системною архітектурною будовою, яка може розглядатися в 

різних площинах системного аналізу. З точки зору економіко-територіального 

принципу зазначений механізм є системою прояву принципів регулювання 

екологічних засад розвитку торговельних відносин на всіх рівнях функціонування 

економічних інституцій з урахуванням територіальної ознаки. Зважаючи на вище 

зазначене, доцільно розглянути другий підхід до формування інституціонального 

механізму регулювання екологічних вимірів світової торгівлі. Він має 

функціональне спрямування і пов’язаний з економічними інструментами, що є 

відповідно конкретними проявами реалізації зазначених регуляторних аспектів 

розвитку торговельно-екологічного співробітництва на всіх рівнях його 

здійснення. Це комплекс документів, які включають заходи, спрямовані на 

регулювання світової торгівлі адміністративного, правового, економічного, 

політичного, гуманітарного, екологічного, соціального, характеру, які потребують 

низки фінансових заходів, спрямованих на регулювання. Функціональними 

проявами зазначеного механізму виступає сукупність конкретних інструментів, 

дія яких спрямована на регулювання впливу торговельної взаємодії на екологічні 

параметри розвитку країн світового співтовариства. За виконуваними функціями 
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ці інструменти доцільно об’єднати в 3 групи: стимулюючі (гранти, субсидії, 

дотації, інвестиції, кредити, пільги), контролюючі (ціни, квоти), обмежувальні 

(обмеження, заборони, штрафи).  

Зважаючи на зазначене, слід відмітити, що вирішення еколого-економічних 

проблем екологізації світових товарних потоків повинно здійснюватися 

комплексно як на національному, так і на регіональному й міжнародному рівнях 

за допомогою адміністративно-правових та економічних заходів. Перша група 

заходів передбачає застосування норм національного та міжнародного 

законодавства, що надають дозвіл або забороняють виробничу та господарську 

діяльність, яка має негативний вплив на довкілля. Остання має підлягати 

процедурам державного ліцензування, стандартизації та сертифікації, експертизі.  

Економічні заходи стосуються платежів та штрафів, що вводяться державою 

з урахуванням екологічності окремих видів діяльності або продукції, що 

підлягають експорту та імпорту. Вони можуть мати форму платних дозволів на 

обмежені масштаби негативного впливу на навколишнє середовище. Так, 

Кіотський протокол про регулювання викидів в атмосферу парникових газів 

передбачав квотування викидів для кожної з країн-учасниць на основі чітко 

визначеного сукупного обсягу1, а нова угода, підписана в 2015 р., регламентує 

зниження шкідливих викидів в атмосферу. Водночас раціональною для 

застосування є система пільг для виробників, які враховують екологічну складову 

у своїй діяльності. Йдеться про екологічні пільги в оподаткуванні; державне 

субсидування екологічно ефективних видів діяльності; надання державних 

кредитів на реалізацію екологічних проєктів тощо. 

Доцільність застосування системи інструментів екологічної політики 

регулювання світової торговельної співпраці зумовлена дією таких чинників, як 

рівень розвитку національних економік, дієвість природоохоронного 

законодавства, компетенції урядових і міжурядових структур. Такі інструменти 

забезпечують цілеспрямовані нагромадження певних фінансових коштів на 

державних рахунках або у спеціальних екологічних фондах, їхній раціональний 

                                                 
1 Daly, H., Farley, J. (2010) Ecological economics : Principles and applications, N.Y. 
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розподіл і цільове використання. Отже, показовим є приклад ринків індустріально 

розвинених країн. Екологічна ситуація на них перебуває під жорстким державним 

контролем завдяки напрацьованим методам екологічного менеджменту, 

економічним та інституційним механізмам підвищення ресурсовіддачі, утилізації 

первинної та вторинної сировини, зменшення антропотехногенного впливу на 

довкілля. Цьому сприяють також формування так званих “зелених бюджетів”, 

постійне вдосконалення податкової політики і системи національних рахунків з 

огляду на екологічний чинник.  

Серед інструментів екологічного регулювання міжнародних торговельних 

відносин слід виокремити платежі або податки за право користування 

природними ресурсами; компенсаційні платежі за вибуття природних ресурсів з 

цільового використання або погіршення їхньої якості, викликане виробничою 

діяльністю; платежі або податки за викиди забруднюючих речовин у довкілля; 

додатковий податок з прибутку підприємств, що випускають екологічно шкідливу 

продукцію або застосовують екологічно небезпечні технології. Основною метою 

використання зазначених інструментів є дотримання екологічних стандартів. 

Натомість нормативи забруднення довкілля можуть впливати на структуру 

торгівлі за рахунок зростання виробничих витрат у тому випадку, якщо їхнє 

зростання знижує торговельну конкурентоспроможність країни.  

Порівняльна перевага, що створюється за допомогою більш гнучких 

екологічних нормативів, зазвичай значно менша за порівняльні переваги, що 

формуються за рахунок інших чинників, наприклад, відмінностей в 

інфраструктурі, технологіях, запасах природних ресурсів, макроекономічній 

політиці, людському і фізичному капіталах. Тому жорсткіші екологічні стандарти 

не знижують порівняльної переваги і торгової конкурентоспроможності країни. У 

цілому важко дійти однозначного висновку щодо позитивної або негативної дії 

лібералізації торговельних відносин на стан довкілля окремої країни. Одним із 

наслідків зростання і розширення зовнішньоторговельних відносин для країни 

може стати вплив екологічних ризиків, пов’язаних з імпортом товарів. Так, 

наприклад, окремими країнами введені торговельні правила, що забороняють або 
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контролюють імпорт небезпечних відходів або генетично модифікованих 

організмів. 

Взаємодія між чинниками, що сприяють лібералізації торгівлі та захисту 

довкілля, може призвести або до синергії, або до конфлікту, залежно від того, як 

регулюються зазначені відносини. Тому природоохоронні заходи у сфері торгівлі 

можуть бути реалізовані в різних формах. Важливою складовою цього процесу є 

використання екологічних інструментів торговельної політики при розв’язанні 

національних і глобальних природоохоронних проблем; узгодженість 

національних інструментів екологічної політики з правилами міжнародної 

торгівлі; використання методів технологічної безпеки в торговельних відносинах 

для врівноваження стану навколишнього середовища та його елементів; 

посилення взаємодоповнюваності заходів у сфері лібералізації торгівлі та охорони 

довкілля. Серед екологічних інструментів, які доцільно використовувати з метою 

регулювання торговельних відносин з урахуванням їхнього впливу на 

навколишнє середовище, варто виокремити передусім екологічні податки, 

екологічні субсидії та правила закупівель, екологічні технічні стандарти, заборони 

на торгівлю, екологічне маркування. Так, для включення витрат екологічно 

шкідливої продукції в її собівартість і заохочення споживачів до придбання 

екологічно чистих товарів оподаткуванню можуть підлягати складові продукції 

або виробничий процес. Зауважимо, якщо розмір екологічного податку 

пов’язаний із виробничим процесом і накладається на імпортований товар, то 

такий податок може викликати торгові претензії в частині, що стосується 

прагнення регулювати питання торгівлі в країні-експортера1. 

Для стимулювання екологічної торговельної діяльності країнам світу варто 

також запроваджувати прямі або непрямі виплати виробникам, які дотримуються 

екологічних норм. Поряд із цим держава може захищати споживача і навколишнє 

середовище за допомогою стимулювання екологічних технічних стандартів, 

наприклад, нормативів з енергозбереження. Якщо такі стандарти вводяться як 

обов’язкові, то товари, що не відповідають зазначеним вимогам, не можуть 

                                                 
1 Frankel, J. (2003) The Environment and Globalization, Cambridge: MA. 
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імпортуватися або реалізовуватися. При необхідності можуть бути запроваджені 

обмеження на імпорт і реалізацію товару, що не відповідає екологічним стандартам.  

Із метою врахування інтересів споживачів на світовому ринку доцільно 

використовувати екологічне маркування, що містить інформацію про позитивні 

(можливо, негативні) властивості певних видів продукції. Цей захід можна 

розглядати як такий, що суперечить нормам вільної торгівлі, проте, на нашу думку, 

він дозволяє збільшувати конкурентні переваги продукції та відповідає вимогам 

соціально-етичного маркетингу, оскільки відображає піклування виробників про 

здоров’я потенційних споживачів, а не тільки про рівень можливих прибутків. 

У цьому контексті привертає увагу використання наведених заходів в 

економічно розвинених країнах. Доцільним прикладом врахування екологічних 

аспектів у розвитку господарських механізмів є країни ЄС 1 . Так, головною 

особливістю розвитку екологізації країн Європи є те, що кожна з них впроваджує 

законодавчі акти, розроблені на рівні ЄС, на базі наявних традицій і власного 

досвіду. Перспективними напрямами розвитку методів реалізації екологізації, 

крім традиційних, у країнах ЄС є біржі прав на забруднення, банки прав на 

забруднення, міжнародний ринок квот, торгівля викидами. 

Варто відзначити те, що інструменти економічного механізму управління 

природокористуванням і охороною навколишнього середовища в промислово 

                                                 
1  Паралельно з прийняттям рамкового законодавства для забезпечення високого рівня 

охорони довкілля, ЄС впровадив низку інструментів охорони довкілля. Серед них заслуговують 

особливої уваги наступні:: LIFE – фінансовий інструмент екологічного захисту, який 

спрямований на сприяння розвитку, впровадженню і оновленню екологічної політики та 

законодавства ЄС; угоди про охорону довкілля: покращення екологічних аспектів діяльності 

підприємств та впровадження методів сталого виробництва шляхом заохочення добровільних 

заходів та угод щодо охорони довкілля; екологічні мита та податки: сприяння застосуванню 

державами-членами фіскальних інструментів підвищення ефективності екологічної політики та 

забезпечення використання екологічних мит та податків у відповідності до законодавства ЄС; 

програма підтримки неурядових організацій, що діють у галузі охорони довкілля (найбільша 

активність громадськості спостерігається у Великобританії, Німеччині, Нідерландах та Данії, 

найменша – в Ірландії та Греції); еко-маркування продукції, що має на меті рекламування 

продукції зі зменшеним негативним впливом на довкілля (порівняно з іншими продуктами тієї 

самої групи); система екологічного менеджменту та екологічного аудиту ЄС (EMAS), 

спрямована на забезпечення постійного вдосконалення ефективності екологічної діяльності 

європейських організацій, а також забезпечення громадськості та зацікавлених сторін 

відповідною інформацією; європейський реєстр викидів та перенесення забруднюючих речовин 

(PRTR) та ін.  
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розвинених країнах представлені набагато ширше і використовують розширений 

арсенал стимулів, спрямованих на раціональне природокористування. Серед них 

слід виділити: а) сезонні заборони на водокористування (США) та квоти на 

споживання води (США, Ізраїль); б) заборони на використання пестицидів 

(Латинська Америка, Індонезія); в) скорочення субсидій для споживачів енергії, 

добрив (окремі країни Європи); г) екологічні платежі за викиди забруднюючих 

речовин (країни ОЕСР, США, Канада) та платежі за користування мінерально-

сировинними ресурсами; д) субсидії за скорочення енергоспоживання (Швеція); 

е) торгівля правами на забруднення 1  (США) тощо. Досвід зарубіжних країн 

показує, що природоохоронна політика, заснована на фундаментальному 

правовому законодавстві, ефективно використовує екологічне оподаткування. 

Спеціальний екологічний податок набув широкого поширення у використанні 

країнами-лідерами у сфері екологізації. Він має характер фіксованого 

відрахування від загальної кількості податкових надходжень (рис.3.16): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.16. Рівень екологічних податків в окремих країнах світу* 

*Складено автором за матеріалами [281; 282; 284] 

                                                 
1  Цей підхід до інтерналізації зовнішніх ефектів містить в собі елементи підходу, що 

грунтується на застосуванні штрафних санкцій. Він знаходить все ширше застосування при 

проведенні заходів щодо охорони довкілля. Держава визначає припустимий для даного регіону 

обсяг викидів та, виходячи з цього, розподіляє між підприємствами регіону права на 

забруднення на певний період. Роль держави у такому випадку обмежується визначенням прав 

власності та формуванням ринку купівлі-продажу ліцензій. Інтерналізація зовнішніх ефектів на 

основі торгівлі правами на забруднення є ефективним інструментом розподілу обмеженого 

ресурсу “довкілля” між різними країнами.  

0

2

4

6

8

10

12

Норвегія Данія Швеція Нідерланди Фінляндія Голандія Болгарія Латвія Румунія Литва

с
т
а

в
к
а

, 
%

країна

Екологічні податки в окремих країнах світу



203 

 

Серед різних видів та форм екологічних податків варто виділити: 

а) екологічні податки і збори, що стягуються за викиди забруднюючих речовин і 

використання ресурсів (країни ЄС); б) оподаткування шкідливих виробництв 

(Німеччина, Франція, Велика Британія, Нідерланди). Натомість розповсюдженим 

інструментом фінансового регулювання екологічного розвитку є надання 

податкових стимулів, що передбачає надання пільг та прискореної амортизації 

екологічно безпечним підприємствам [284]. 

Так, у Німеччині, Франції, Великій Британії, Нідерландах введене 

оподаткування всіх шкідливих виробництв. Іноді розмір екологічних витрат 

підприємств-забрудників сягає 50 %.  

У Німеччині широкого розвитку отримали реалізація квот на забруднення, 

введення системи екологічних податків і зборів, що ґрунтується на принципі ціни 

за користування довкіллям, спеціального податку на фінансування довкілля, 

податку на захист довкілля; платежів за забруднення довкілля, зборів на продукти, 

товари і сировину. У Фінляндії згідно із законодавством оподатковуються викопні 

палива за винятком автомобільних. У Норвегії так званим “вуглецевим податком” 

обкладається використання: мінерального палива як у побутових, так і 

промислових цілях; кам’яного вугілля; бензину; дизельного палива; нафти й газу, 

що видобуваються на морських платформах. У Данії застосовуються податок на 

споживання енергії (окрім природного газу і бензину) і податки на викиди. У 

США також застосовується спеціальний екологічний податок. 

З огляду на викладене, важливе значення має також функціонування, 

переважно в розвинених країнах, еколого-економічних регіонів або зон стійкого 

розвитку. Вони розташовані на унікальних, екологічно значимих територіях 

(гірські території, території зі сприятливим кліматом, рекреаційними 

можливостями). Ідеться про території, на яких здійснюється експериментальна 

апробація нового господарського механізму раціонального природокористування 

і безпечного збалансованого стійкого розвитку. Важливою відмінністю таких 

територій від інших видів спеціальних економічних зон є характер здійснюваної 
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тут підприємницької діяльності, оскільки вони спеціалізуються на таких видах 

людської активності, які не руйнують і не забруднюють природне середовище. 

Екологічно спрямовані інструменти регулювання міждержавної 

торговельної взаємодії мають включати торгівлю дозволами на забруднення 

довкілля на аукціонах, адміністративні платежі, гарантії екологічної позики, 

ввізне екологічне мито, екологічні податки, екологічну сертифікацію, екологічний 

аудит, екологічні субсидії, екологічні фонди, екологічне страхування, податкові 

пільги, природоохоронні інвестиції, квоти на забруднення. Слід відзначити, що 

механізм використання цих інструментів повинен удосконалюватися й 

відповідати рівню природоохоронної та економічної ефективності їхнього 

застосування в кожній окремій країні. 

Розширення та зміцнення механізмів торговельного співробітництва країн 

світової спільноти у сфері екології, поширення позитивного досвіду 

природокористування та охорони природи є гарантом міжнародної екологічної 

безпеки, орієнтації економічного співтовариства на пошук ефективних шляхів 

розв’язання нагальних глобальних та регіональних екологічних проблем. Із метою 

забезпечення екологічного спрямування міжнародної торговельної взаємодії 

доцільно використовувати такі заходи: заборона торгівлі певними видами товарів; 

урахування екологічної шкоди в ціні на світовому ринку; сертифікація товарів за 

місцем і способом виготовлення; створення ринку для екологічно безпечних 

товарів; безмитна торгівля природозбережними технологіями; забезпечення 

оптимального розподілу глобального виробництва; врахування різниці у 

порівняльній вартості природоохоронних заходів у розвинених країнах і тих, що 

розвиваються. 

Натомість, оскільки екологічні витрати впливають на конкурентні позиції 

окремих виробників і країн, ефективно координувати екологічну та 

зовнішньоторговельну політику варто на макроекономічному рівні з урахуванням 

міжнародних угод. Зважаючи на вище зазначене, основними джерелами 

фінансування міжнародних природоохоронних проєктів є надходження від 

оподаткування різних видів господарської екологонебезпечної діяльності. Ці 
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кошти можна акумулювати на рахунках спеціальних міжнародних фондів. 

Зокрема, доцільним є обкладання спеціальним екоподатком валового 

внутрішнього продукту держав, доходів від зовнішньої торгівлі, риболовлі у 

відкритих морях, інвестиційної діяльності за певних умов, а також різних видів і 

джерел забруднення морів та океанів, споживання обмежених, рідкісних чи 

виснажених природних ресурсів тощо. 

Суттєвим джерелом екологізації світової торгівлі може стати 

запровадження глобального податку на емісію шкідливих газів. Це дасть 

можливість стабілізувати викиди CO2 до 2040 р. та забезпечити їх повне 

припинення до 2100 р1. При цьому прогнозовані розміри зазначеного податку 

становитимуть від 700 млрд до 18 трлн дол. на період до середини 21 ст. [281; 

284]. Сьогодні масштаби світового виробництва екологічної продукції є 

незначними і складають близько 3% світового ВВП, проте вклад цієї галузі у 

розвиток господарського комплексу окремих країн, які концентрують основну 

частину своїх потужностей та інвестицій на виробництві екологічної продукції є 

значно вищим.  

Із перспективою реалізації стратегії стійкого екологічно безпечного 

соціально-економічного розвитку пов’язані можливості створення оптимальних 

інструментів екологічного регулювання світової торгівлі. Вони мають бути 

спрямовані на використання природних умов і ресурсів не лише на національному, 

а й на міжнародному рівнях. До найважливіших напрямів міжнародної 

торговельної політики слід віднести: запровадження плати за природні ресурси; 

                                                 
1  В грудні 2015 року в Парижі на Всесвітній конференції ООН з клімату схвалено 

глобальну угоду, яка має прийти на зміну Кіотському протоколу. Головна мета угоди - досягти 

значного зниження викидів парникових газів і тим самим утримати глобальне потепління на 

планеті в межах 1,5-2 градусів за Цельсієм по відношенню до середньої температурі 

доіндустріальної епохи. В даний час зусилля світової спільноти щодо скорочення парникових 

газів не відповідають зазначеній меті стримування глобального потепління. Так, рівень 

сукупних викидів ризикує досягти позначки в 55 гігатонн в 2030 році, в той час як за 

підрахунками експертів ООН ця максимальна позначка повинна скласти не більше 40 гігатонн. 

Для моніторингу виконання Паризької угоди та взятих на себе країнами зобов’язань у цій сфері 

запропоновано сформувати спеціальну робочу групу, яка почне роботу вже в 2016 році. У свою 

чергу кожна з 195 країн-учасниць угоди раз на п’ять років зобов’язується інформувати про 

досягнуті успіхи у напрямі зниження викидів СО2 та підвищення енергоефективності. 
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введення до ринкової ціни продукції витрат, необхідних для компенсації екологічної 

шкоди; застосування такого оподаткування забруднень і відходів, за яким податок 

стягується пропорційно до їхнього обсягу. Так, у США поряд з оподаткуванням 

атмосферних забруднень існує система дозволів (квот) на допустимі обсяги 

викидів, за перевищення яких на підприємства накладаються додаткові штрафи 

пропорційно до надлімітних викидів. Одночасно функціонує торгівля квотами 

між компаніями, емісії яких нижчі за допустимі або які готові добровільно 

скоротити ці викиди, і тими, які вважають за краще компенсувати свої надмірні 

емісії, скуповуючи додаткові квотиІз перспективою реалізації стратегії стійкого 

екологічно безпечного соціально-економічного розвитку пов’язані можливості 

створення оптимальних інструментів екологічного регулювання світової торгівлі. 

Вони мають бути спрямовані на використання природних умов і ресурсів не лише 

на національному, а й на міжнародному рівнях. До найважливіших напрямів 

міжнародної торговельної політики слід віднести: запровадження плати за 

природні ресурси; введення до ринкової ціни продукції витрат, необхідних для 

компенсації екологічної шкоди; застосування такого оподаткування забруднень і 

відходів, за яким податок стягується пропорційно до їхнього обсягу. Так, у США 

поряд з оподаткуванням атмосферних забруднень існує система дозволів (квот) на 

допустимі обсяги викидів, за перевищення яких на підприємства накладаються 

додаткові штрафи пропорційно до надлімітних викидів. Одночасно функціонує 

торгівля квотами між компаніями, емісії яких нижчі за допустимі або які готові 

добровільно скоротити ці викиди, і тими, які вважають за краще компенсувати 

свої надмірні емісії, скуповуючи додаткові квоти. Це поширюється і на 

міжнародні відносини, зокрема стосовно встановлення квот на рибний промисел у 

Світовому океані та дозволених рівнів забруднення атмосфери. Нині 

напрацьований певний досвід торгівлі правами на емісію на регіональному рівні у 

відносинах між США, Канадою та Мексикою у рамках НАФТА, а також досвід 

країн Західної та Східної Європи щодо використання прав на емісії 

відповідальних серед них за утворення кислотних дощів. Розширення торгівлі 

ліцензіями на право викидів між тими країнами, які потребують більших квот, і 
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тими, які не використовують їх, сприяє загальному подорожчанню атмосфери 

Земної кулі. 

На нашу думку, ефективне регулювання екологічних вимірів світової 

торгівлі передбачає застосування обох підходів до формування його 

інституціонального механізму, що є системним утворенням. Економіко-

територіальний та функціональний підходи тісно й органічно переплетені, 

оскільки дозволяють підібрати ефективні інструменти до регулювання 

конкретних проявів взаємодії торговельно-екологічних векторів розвитку країн 

світового співтовариства. Водночас питання регулювання впливу світової торгівлі 

на екологічну складову розвитку світового господарства повинно включати 

детальний аналіз зазначених фінансових інструментів забезпечення ефективного 

екологізаційного розвитку. 

 

3.3. Використання фінансових важелів при впровадженні  

екологічних заходів у сфері міжнародної торгівлі 

 

Важливою складовою досягнення екологічних параметрів світової торгівлі 

на глобальному рівні є використання фінансових важелів. Вони забезпечують 

реалізацію проєктів, спрямованих на узгодження торговельних та екологічних 

векторів розвитку світового господарства, оптимізацію впливу торговельної 

взаємодії на екологізаційні аспекти функціонування світової спільноти. Фінансові 

важелі є органічно взаємопов’язаними і можуть розглядатись як цілісний 

фінансовий механізм досягнення екологічних параметрів світової торгівлі, що 

виступає структурною ланкою загального механізму реалізації еколого-

торговельної взаємодії. Натомість зміст фінансового механізму доцільно 

розглядати в більш широкому значенні. На наш погляд, його суть полягає в 

органічному поєднанні принципів глобальної фінансової діяльності в екологічній 

сфері, методів, форм, інструментів, важелів її здійснення, які використовуються 

для досягнення екологічних цілей розвитку сучасного світу.  
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Фінансовий механізм екологізації варто розглядати як сукупність 

перерахованих складових, об’єднаних між собою за такими ознаками: правова, 

економічна, фінансова.  

Правовими складовими фінансового механізму є нормативно-правові 

документи, стандарти, норми та правила, спрямовані на регламентацію фінансової 

складової екологічного розвитку.  

Економічні складові включають в себе конкретні обмеження, пільги, 

заборони, які можуть застосовуватися з метою регулювання торговельних потоків 

між країнами світу з урахуванням їхніх власних інтересів щодо екологізації на 

національному рівні.  

При цьому система фінансових важелів є важливою ланкою механізму 

фінансування глобальних екологічних заходів у сфері світової торгівлі. Слід 

зауважити, що формування фінансового механізму здійснюється на всіх рівнях 

господарювання. На мегарівні його реалізація забезпечується фінансовими 

ініціативами міжнародних екологічних організацій. Серед них слід особливо 

відмітити діяльність Європейський інвестиційного банку, що є фінансовою 

установою Європейського Союзу.  

Діяльність банку в рамках Східного партнерства здійснюється в тісному 

співробітництві з Європейським банком реконструкції та розвитку й у співпраці з 

Європейською комісією.  

Загалом зазначений механізм представлений на рис. 3.17. 



 
Рис. 3.17. Фінансовий механізм досягнення екологічних параметрів світової торгівлі* 

*Складено автором за матеріалами [156; 185; 285; 296; 297] 
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Глобальний екологічний фонд об’єднує зусилля урядів 182 країн-членів у 

партнерстві з міжнародними організаціями і приватним сектором для вирішення 

глобальних екологічних проблем [295]. На сьогодні фондом виділяються 

найбільші кошти на фінансування проєктів з глобального покращання стану 

навколишнього середовища 1.  

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) є міжнародною 

установою, що фінансує проєкти у 29 країнах від Центральної Європи до 

Центральної Азії, це найбільший одноосібний інвестор у цьому регіоні. 

Основними формами прямого фінансування, які можуть надаватися ЄБРР, є 

кредити, фінансування шляхом випуску акцій та надання гарантій. Діяльність 

ЄБРР у рамках Східного партнерства здійснюється в тісному співробітництві з 

Європейським інвестиційним банком та у співпраці з Європейською комісією 

[290]. 

У свою чергу, Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО), 

міжнародна фінансова установа, заснована в 1990 р. п’ятьма країнами Північної 

Європи: Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією і Швецією, – фінансує широке 

коло екологічних проєктів у країнах Центральної та Східної Європи, включаючи 

Україну, зосереджуючись на програмах, що забезпечують економічно ефективне 

покращання стану навколишнього середовища в регіоні [69].  

Важливе значення на напрямі фінансування екологічних програм має також 

E5P, багатосторонній донорський фонд під керівництвом ЄБРР, який було 

створено з ініціативи уряду Швеції під час головування цієї країни в 

Європейському Союзі [290]. Фонд покликаний сприяти передусім інвестиціям в 

енергоефективність. Світовий банк є одним із найважливіших продуцентів 

фінансової і технічної допомоги країнам, що розвиваються, зокрема в напрямку 

сприяння підвищенню енергоефективності. Він виступає одним із трьох установ-

виконавців Глобального екологічного фонду. Організації Групи Світового банку 

                                                 
1  Партнерство Фонду складається з 10 установ, у тому числі, Європейського банку 

реконструкції та розвитку, Програми розвитку ООН, Програми Організації Об’єднаних Націй з 

навколишнього середовища, Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку, 

Африканського банку розвитку та Світового банку 
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надають країнам, що розвиваються, позики за низькими ставками, безвідсоткові 

кредити і гранти, допомагаючи їм вирішувати поставлені перед ними завдання в 

різних сферах діяльності, зокрема у сфері охорони навколишнього середовища й 

управління природними ресурсами. Проєкти Міжнародної асоціації розвитку та 

Міжнародного банку реконструкції та розвитку, спрямовані на захист 

навколишнього середовища, щорічно оцінюються майже в 13 млрд доларів [351]. 

Важливою складовою міждержавних угод є фінансові аспекти екологізації 

світової торгівлі. Тут суттєве значення має міжнародна торгівля квотами. Якщо 

країна перевиконала свої кількісні зобов’язання на скорочення викидів 

парникових газів, то вона може продати надлишок своїх квот іншій країні, таким 

чином скорочення викидів зараховується “покупцю” в установленій кількості. На 

світовому ринку надлишкових квот більше, ніж попиту на них. А за чинними 

міжнародними домовленостями кошти, отримані від торгівлі, мають бути 

направлені на проєкти зі зниження викидів парникових газів. Головними 

проблемами механізму міжнародної торгівлі квотами є відсутність жодних правил 

щодо звітування та прозорості використання коштів, а тим більше їхнього 

цільового використання [338]. 

На інтеграційному рівні фінансування здійснюється за допомогою грантів, 

програм екологічного спрямування та ін. Тут слід відзначити Рамкову програму 

ЄС з наукових досліджень та інновацій “Горизонт-2020”, у межах якої важливе 

значення для розвитку екологічної складової має напрям “sustainable growth”, що 

включає в себе складові стійкого розвитку, ефективне використання ресурсів 

тощо [338].  

Для покращання фінансування науково-дослідницької сфери програма 

передбачає використання 3 % від ВПП країн-учасниць. Рамкова програма 

“Горизонт-2020” зосереджує фінансування на різних, взаємодоповнюючих 

пріоритетах ЄС, що відповідають пріоритетам, визначеним у програмі “Європа-

2020” та Інноваційним Союзом. Особлива увага буде приділятись інформаційно-

комунікаційним технологіям, нанотехнологіям, біотехнологіям тощо. На 



212 

 

реалізацію вказаних у Рамковій програмі завдань передбачається низка витрат 

(рис. 3.18): 

 

Рис. 3.18. Напрями фінансування при реалізації програми “Горизонт-2020”* 

*Складено автором  

Метою програми є запровадження інновацій у різних сферах, зокрема у 

сфері стійкого екологічного розвитку.  

На державному рівні фінансування здійснюється на основі виділення коштів 

державних бюджетів на фінансування екологічно орієнтованих заходів, 

спеціалізованих державних програм, застосування інструментів фінансово-

економічного регулювання, що дають змогу задовольнити економічні інтереси 

суб’єктів господарювання (пільги та субсидії) та держави (надходження від 

сплати екологічних податків). Так, у США існують програми федеральних грантів 

на цілі екології: програма стимулювання інноваційних досліджень малим 

бізнесом (SBIR), Програма передачі технологій малого бізнесу (STTR), Програма 

технологічних інновацій (TIP) та ін. [335].  

Отже, доцільно враховувати досвід індустріально розвинених країн, 

оскільки їхня влада жорстко контролює екологічну ситуацію завдяки 

напрацьованим методам екологічного менеджменту, економічним та 

інституційним механізмам підвищення ресурсовіддачі, утилізації первинної та 

вторинної сировини, зменшення антропотехногенного тиску на довкілля. Цьому 
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сприяють також вдосконалення податкової політики і системи національних 

рахунків з огляду на екологічний чинник.  

Доцільним прикладом врахування екологічних аспектів у розвитку 

господарських механізмів є європейські країни. Так, наприклад, головною 

особливістю розвитку екологізації європейських країн є те, що кожна з них 

впроваджує законодавчі акти, розроблені на рівні ЄС, з урахуванням наявних 

традицій і досвіду всередині країни. Перспективними напрямами розвитку 

методів фінансування екологізації, крім традиційних, у країнах ЄС є біржі прав на 

забруднення, банки прав на забруднення, міжнародний ринок квот, торгівля 

викидами 

На регіональному рівні фінансування екологічних ініціатив здійснюється, на 

нашу думку, спеціалізованими фондами, діяльність яких спрямована на певний 

регіон. Так, фонд “Humane Earth Foundation” виділяє гранти для організацій із 

Західної та Східної Європи, що працюють в екологічному секторі. Фондом 

підтримуються проєкти з чітким планом та спрямуванням до змін у стилі життя. 

Основними напрямами фінансування є захист природного біорізноманіття та 

навколишнього середовища; боротьба з бідністю та соціальним виключенням [335; 

351]. 

Інвестиційний фонд НЕФКО фінансує проєкти, що сприятливо впливають 

на навколишнє середовище країн Північної Європи. Фонд надає кредити й 

акціонерний капітал, корпорація при цьому виступає партнером, кредитором або 

гарантом. У низці випадків використовуються субординовані кредити і схеми 

кредитування з пайовою участю. Як правило, на виконання інвестиційного 

проєкту НЕФКО виділяє не більше 5 млн євро. Середньострокові і довгострокові 

кредити пропонуються з урахуванням поточних ринкових умов. За участю в 

акціонерному капіталі частка НЕФКО зазвичай становить близько 30 %, не 

перевищуючи в цілому 50 % загального обсягу інвестицій. Розмір пайової участі 

НЕФКО в проєкті становить до 5 млн євро і до 35 % акціонерного капіталу [69]. 

Якщо використовуються як кредитування, так і пайова участь, то фінансовий 
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внесок НЕФКО, як правило, досягає 30-40 %, а в окремих випадках – і 50 % 

загальної вартості проєкту1. 

Північний інвестиційний банк (входить до структури НЕФКО) здійснює 

кредитування як у своїх країнах-членах: Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, 

Литві, Норвегії та Швеції, так і на ринках, що розвиваються. Екологічні кредити 

надаються, зокрема, через спеціальні засоби кредитування – Фонд для 

фінансування проєктів, пов’язаних зі зміною клімату, енергозбереженням і 

використанням відновлюваних джерел енергії (CLEERE), та Природоохоронний 

кредит, що орієнтовані на країни Східної Європи2.  

Галузевий рівень передбачає орієнтацію фінансових ресурсів на 

забезпечення екологічного розвитку тих галузей, які здійснюють найбільш 

шкідливий вплив на навколишнє середовище. Серед них, зокрема, ЮНКТАД 

виділяє такі: хімічну, гірничо-видобувну (видобуток мінералів, включаючи нафту, 

газ, вугілля, металеві руди), целюлозно-паперову промисловість, виробництво 

цементу, скла, кераміки, а також металургію та металообробку. Водночас значна 

кількість великих корпорацій з найбільшими розмірами активів здійснює свою 

діяльність саме в нафтогазовій та гірничо-видобувній галузях 3 . Ситуація 

                                                 
1  Пріоритет надається малим і середнім інвестиційним проєктам, що сприяють 

поліпшенню стану навколишнього середовища не тільки даної країни, але і Північного регіону. 

Перш за все це заходи по зменшенню скидів неочищених стоків в поверхневі води і на рельєф 

місцевості, транскордонного переносу забруднення атмосферного повітря. Фінансування 

надається при наявності позитивного екологічного ефекту. Необхідною умовою для співпраці з 

Інвестиційним фондом є економічна доцільність запропонованих заходів, хоча основна увага 

приділяється досягається природоохоронним показниками.  
2 Nopef приділяє першочергову увагу проєктам та інвестиціям, які сприяють підвищенню 

енергоефективності, економії ресурсів, розвитку сталої енергетики та інновацій в кліматичних 

питаннях і охороні навколишнього середовища в цілому. Це проєкти створення передових 

виробництв і застосування сучасного обладнання, модернізації технологічних процесів, 

використання методів скорочення забруднення і переробки відходів, ефективних рішень в 

житловому будівництві, при розвитку інфраструктури та на транспорті. Фонд також фінансує 

міжнародні проєкти, одним з результатів яких є досягнення екологічного ефекту, наприклад, 

внаслідок розвитку і поставок технологій, виробничого обладнання та автоматичних систем 

управління, інформаційних рішень, надання технічного супроводу і програм навчання. Таким 

чином, підтримуються рішення, при яких позитивний вплив на навколишнє середовище 

досягається на рівні користувача. Див. : https://www.nefco.org  
3 Йдеться, зокрема, про BP Plc (Великобританія), Exxon Mobil (США), Royal Dutch/Shell 

(Великобританія/Нідерланди), Total (Франція), Chevron Texaco (США), Eni (Італія), 

ConocoPhillips (США), Anglo American (Великобританія) та ін. 

https://www.nefco.org/
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ускладнюється відсутністю загальноприйнятих показників оцінювання 

негативного впливу економічної діяльності на екологічну складову розвитку 

галузі. Варто зауважити, що узгодження екологічних аспектів функціонування 

підприємств певної галузі з економічними цілями розвитку світового 

економічного простору вимагає зміни підходів до визначення основних показників 

економічного розвитку, оскільки їхнє зростання часто пов’язане з погіршенням 

екологічної ситуації. Йдеться насамперед про такі показники, як ВВП, 

зовнішньоторговельний оборот, генеральна торгівля та ін. Високий їх рівень 

передбачає інтенсивний розвиток промисловості, ускладнення транспортного та 

ресурсного навантаження, що негативно впливає на навколишнє середовище. На 

мікрорівні фінансування екологічних заходів передбачає виділення коштів на 

забезпечення екологічних засад функціонування, закупівлю екологічно чистої 

сировини для виробництва продукції, дослідження та розроблення у сфері 

екологічно орієнтованої організації бізнес-процесів. 

Конкретними проявами реалізації фінансового механізму є застосування 

інструментів, спрямованих на регулювання глобальних екологічних заходів. 

Серед них найбільш суттєве значення мають екологічні інвестиції, екологічні 

інновації, екологічні податки, екологічні субсидії, екологічні кредити, екологічні 

тарифи, ціни на екологічні товари та послуги.  

Зауважимо, що екологічні інвестиції спрямовані насамперед на охорону 

та відтворення умов щодо підтримки природно-ресурсного потенціалу з 

урахуванням властивостей саморегуляції та самовідновлення екосистем .  

Екологічні інвестиції проявляються насамперед у: розробленні та 

використанні природоохоронного й очисного обладнання; використанні 

ресурсозберігаючих технологій; створенні матеріально-технічної бази для 

використання у виробничому процесі відновлювальних та екологічно чистих 

джерел енергії; виробництві екологічно чистих продуктів та розвитку екологічної 

інфраструктури. 

За формою прояву екологічні інвестиції передбачають фінансування проєктів, 

спрямованих на екологічну модернізацію виробництва, впровадження 
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ресурсозберігаючих технологій; фінансування розроблення та імплементації нових 

нормативних документів в екологічній сфері й удосконалення чинного 

природоохоронного законодавства на основі його узгодження з міжнародними 

стандартами; розроблення екологічно орієнтованих технологій [303, с. 210].  

Екологічне інвестування в різних країнах світу є важливим інструментом 

реалізації фінансової політики, спрямованої на забезпечення засад стійкого 

розвитку. Обсяги екологічного інвестування різняться в країнах світу. Високими 

показниками, зокрема, характеризуються Німеччина та Китай (рис. 3.19). 

   

Рис. 3.19. Динаміка екологічних інвестицій у 2011-2018 рр. у Німеччині та Китаї* 

*Складено автором за матеріалами [285; 290;296; 363; 373] 

Слід зауважити, що екологічні інвестиції в цих країнах мають зростаючу 

динаміку протягом розглянутого періоду, що свідчить про важливість екологічної 

проблеми для розвитку держав. Натомість у таких країнах, як Швеція та 

Фінляндія, динаміка екологічних інвестицій є низхідною, хоча з погляду 

екологічної спрямованості державної політики вони характеризуються стійкими 

показниками (рис. 3.20): 

  

Рис. 3.20. Динаміка екологічних інвестицій у 2011-2018 рр. у Швеції та Фінляндії*  

*Складено автором за матеріалами [285; 290;296; 363; 373] 
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Це можна пояснити переважанням у досліджуваний період інших 

інструментів фінансово-екологічного регулювання. Ще одним ефективним 

інструментом природоохоронної політики є екологічне оподаткування. 

Спеціальний екологічний податок широко у використовується країнами-лідерами 

у сфері екологізації. Він має характер фіксованого відрахування від загальної 

кількості податкових надходжень. Серед різних видів та форм екологічних 

податків варто виділити, по-перше, екологічні податки і збори, що стягуються за 

викиди забруднюючих речовин і використання ресурсів (країни ЄС); по-друге, 

оподаткування шкідливих виробництв (Німеччина, Франція, Велика Британія, 

Нідерланди). Специфіка екологічного оподаткування в окремих країнах світу 

представлена в табл. 3.2: 

Таблиця 3.2 

Специфіка екологічного оподаткування в окремих країнах світу* 

Країна 

 

Структура екологічного 

оподаткування 

 

Спрямування 

екологічних податків 

 

Бразилія 

 

- на імпортоване паливо та 

паливо, що використовується 

для внутрішніх потреб; 

- на енергоресурси: паливо, 

яке використовується для 

генерації електроенергії  

(1,56 євро за 1 ГДж) 

частина системи 

оподаткування доданої 

вартості 

 

Китай 

 

акцизний податок на паливо поповнення бюджету  

Індія 

 

податок на спожите вугілля 

(2,78 євро за 1 т) 

 

до спеціально створеного 

Національного фонду 

чистої енергії, який 

фінансує дослідження та 

розробки у сфері 

зменшення впливу 

енергетики на довкілля 

Південноафриканська 

республіка 

екологічний збір на 

електричну енергію (0,002 

євро за 1 кВт) 

компенсація дефіциту 

бюджету країни, 

розвиток дорожньої 

інфраструктури та 

муніципалітетів 
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Продовження табл. 3.2 

Росія податок на видобування 

корисних копалин 

формування доходів 

бюджету 

Вірменія екологічні податки на 

продукцію 

поповнення бюджету 

Киргизія плата за забруднення 

довкілля (0, 00192 дол за 1 т 

викидів, скидів, утворення 

відходів) 

поповнення бюджету 

Нідерланди податок на паливо фінансування державних 

природоохоронних 

витрат і стимулювання 

зниження викидів 

двоокису сірки 

Японія щорічний екологічний 

податок (близько 20,5 дол. за 

тонну вуглецю) 

фінансування заходів 

боротьби із глобальним 

потеплінням 

Україна екологічний податок, яким 

оподатковуються як викиди 

забруднюючих речовин, 

пов’язані з енергетичним 

сектором економіки і 

використанням палива у 

транспорті, так і викиди, 

скиди забруднюючих речовин 

й утворення відходів, які не 

можуть бути безпосередньо 

пов’язані із цими сферами 

поповнення бюджету 

Таким чином, стягування екологічних податків має швидше фіскальне 

значення, а не природоохоронний вектор, що вимагає вироблення комплексних 

підходів до екологічного оподаткування. Зауважимо, що можливим є 

застосування екологічних податків, заснованих на опосередкованому зв’язку між 

сумами, що виплачуються у вигляді податку, й екологічною проблемою, на 

рішення якої цей податок покликаний впливати. У цьому випадку стимули до 

зниження забруднюючих викидів набувають опосередкованої форми, котра 

виражається в тому, що кількість емісії безпосередньо не оподатковується, а 

замість цього обкладається база, яка, як вважається, залежить деякою мірою від 

об’єму забруднення [296; 363; 373]. 
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Натомість розповсюдженим інструментом фінансового регулювання 

екологічного розвитку є податкове стимулювання, що передбачає надання пільг та 

прискореної амортизації екологічно безпечним підприємствам.  

Екологічні податки в тій або іншій формі існують у всіх економічно 

розвинених країнах. Значний досвід екологічного оподаткування накопичений 

країнами Європейського Союзу1. Динаміка обсягів податкових надходжень в ЄС в 

2002-2015 рр. представлена на рис. 3.21. 

 

Рис. 3.21. Динаміка обсягів податкових надходжень  

у ЄС в 2002-2015 рр., млн грн* 

*Складено автором за матеріалами [285; 290;296; 363; 373] 

Отже, податкові надходження мають зростаючу динаміку, що збільшує 

їхній вплив на формування екологічної політики. Директорат із податків і митних 

зборів Європейської Комісії поділив екологічні податки на сім груп за сферами 

використання (рис. 3.22). 

                                                 
1  З розвинених країн Європи найбільш значний досвід в цій області накопичений 

скандинавськими країнами. З середини 90-хх рр. інтерес до екологічних податків і платежів 

стали проявляти і великі європейські держави, включаючи Великобританію, Францію, Італію і 

Німеччину. У країнах з трансформованою економікою заслуговує на увагу досвід Польщі, 

Угорщини і Естонії. Помітний прогрес в цій області і в ряді нових індустріальних держав, 

включаючи Тайвань, Корею, Малайзію, Таїланд, Сінгапур. Хоча в останній групі перевага як і 

раніше віддається командно-контрольним важелям. 
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Рис. 3.22. Систематизація податків в ЄС 

Зауважимо, що серед тих країн, котрі характеризувалися найбільшими 

частками екологічного податку у ВВП в 2015 р., переважна кількість – 

європейські (рис. 3.23). 

 

Рис. 3.23. Найвищі частки екологічного податку у ВВП в 2018 році, %* 

*Складено автором за матеріалами [285; 290; 292; 296; 363; 373] 

Кошти, отримані від сплати податків, доцільно акумулювати на рахунках 

спеціальних міжнародних фондів. Зокрема, доцільним є обкладання спеціальним 

екоподатком валового внутрішнього продукту країн, доходів від зовнішньої 

торгівлі, риболовлі у відкритих морях, інвестиційної діяльності за певних умов, а 

також різних видів і джерел забруднення морів та океанів, споживання обмежених, 

рідкісних чи виснажених природних ресурсів тощо. Важливим є також питання 

запровадження глобального податку на емісію шкідливих газів. Це дасть змогу 

стабілізувати викиди CO2 до 2040 р. та забезпечити їх повне припинення до 

0

5
Найвищі частки екологічного податку у ВВП у 2018 році

Екологічні податки транспортні податки 

плата за забруднення 

платежі за користування 

природними ресурсами 

енергетичні податки  

податок на шумову дію 

плата за розміщення відходів на 

звалищах та їх переробку і податки 

на ряд спеціальних продуктів  податки на викиди речовин, що 

призводять до глобальних змін  
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2100 р. При цьому прогнозовані розміри зазначеного податку становитимуть від 

700 млрд до 18 трлн дол. на період до середини ХХІ ст. [290; 292].  

До числа важливих інструментів фінансування екологічних заходів 

належать екологічні кредити. Доцільно відмітити досвід надання екологічних 

кредитів інвестиційними фондами, серед яких фонд “Humane Earth Foundation”, 

Фонд для фінансування проєктів, пов’язаних зі зміною клімату, 

енергозбереженням і використанням відновлюваних джерел енергії (CLEERE), 

Природоохоронний кредит (спеціальні засоби кредитування Північного 

інвестиційного банку), Інвестиційний фонд НЕФКО та ін. [69]. 

При прийнятті рішень на мікрорівні про надання кредитів та визначенні 

відсоткової політики застосовуються прямі методи обліку й оцінювання екологічних 

ризиків, пом’якшені оцінки та індикатори. Серед останніх варто виділити показники, 

що характеризують ринкову позицію підприємства, екологічну якість продукції, що 

виготовляється, належність сфери діяльності суб’єкта господарювання до ризикових 

секторів економіки, наявність страхового покриття можливих ризиків 

відповідальності підприємства; якість корпоративного екологічного менеджменту; 

ступінь врахування підприємством майбутнього розвитку ринку. Йдеться про те, що 

інвестиційний проєкт, що пропонується кредитувати, повинен бути екологічно 

прийнятний та забезпечувати стійкий стан навколишнього природного середовища.  

Екологічні інновації розглядаються в науковій літературі як: нові або 

змінені процеси, обладнання, продукція, методи й системи управління, що дають 

змогу уникнути або зменшити шкідливий вплив на навколишнє середовище; 

зміни в соціально-економічному розвитку системи господарювання, які поряд із 

позитивним соціально-економічним ефектом покращують стан довкілля або значно 

зменшують негативний вплив на нього; результат творчої діяльності, спрямованої 

на розроблення, створення й упровадження нововведень, що безпосередньо або 

опосередковано сприяє зниженню екодеструктивного впливу виробництва й 

споживання на навколишнє середовище та розв’язанню екологічних проблем [146; 

193; 330]. Екологічні інновації доцільно розглядати як один з інструментів 

екологічного фінансування, оскільки вони прямо впливають на екологізацію. 
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Вони забезпечують високий технологічний та конкурентоспроможний рівні 

як країн, так і окремих регіонів, галузей та підприємств за рахунок продукування, 

впровадження та дифузії нових екологічно спрямованих ідей, які 

характеризуються і науковою, і ринковою новизною. Ринку екологічних інновацій 

належить важлива роль у формуванні, мобілізації, використанні та відтворенні 

інвестиційного потенціалу як сукупності наявних коштів та можливостей їх 

використання в екологічно орієнтованій інноваційній сфері [330]. Зауважимо, що 

сегмент екологічних технологій є важливим чинником розвитку світової 

економіки. 45% цього сегмента займають технологічні рішення в галузі 

енергозбереження. Економічне зростання сегмента ринку екологічних технологій 

становить близько 5,4% в рік і, за оцінками експертів, до 2020 р. становить 2200 

млрд. євро за рік [332; 281]. Значна кількість країн на державному рівні 

встановлюють цілі і програми підтримки інноваційних рішень у сфері екологічної 

енергетики та енергоефективності. Стимулювання впровадження інновацій 

екологічного спрямування на державному рівні здійснюється за допомогою 

застосування природоохоронних норм, правил, законодавчих актів, надання 

субсидій на скорочення викидів, податкове стимулювання, реалізація прав на 

забруднення тощо. Важливе значення при цьому має також екологізація 

національних науково-технічних програм (рис. 3.24): 

 

Рис. 3.24. Екологізація інновацій на державному рівні 

Екологізація інновацій на державному рівні 
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технологій 

Фонд технологічних інновацій 

Програма «Технології для екологічних рішень» 
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Зауважимо, що в багатьох країнах екологічні технології є складовою 

науково-технічних програм [295]. На розвиток ринку екологічних інновацій 

значний вплив здійснюють директиви Європейського Союзу, зокрема директива 

про викиди теплоелектростанціями двоокису сірки, оксидів азоту та пилу. Вони 

орієнтують виробників екологічної техніки на розроблення апаратів для 

моніторингу мікродомішок. Західноєвропейські підприємства, що займаються 

екологічним бізнесом, успішно використовують сучасні тенденції в 

природоохоронній політиці для збільшення своїх прибутків. 

Екологічні субсидії є одним із найбільш часто вживаних інструментів 

екологічної політики розвинених країн. Їхніми одержувачами можуть бути 

муніципалітети або окремі громадяни. У промислово розвинених країнах 

державні субсидії складають від 60 до 80 % витрат підприємств на впровадження 

природоохоронних заходів. Субсидії можуть застосовуватися для заохочення 

суб’єктів господарювання, що використовують устаткування, яке знижує рівень 

забруднення навколишнього середовища. 

Екологічні субсидії є більш ефективним засобом екологічної політики, ніж 

податки, однак їхнє застосування має інші наслідки. Вони можуть 

використовуватися для просування на ринок більш екологічних товарів або 

інноваційних процесів, інвестицій в устаткування з контролю за навколишнім 

середовищем, скорочення деяких видів виробництва. Проте у зв’язку з мінливими 

соціальними і виробничими умовами при постійному використанні субсидій їхня 

ефективність знижується. При нормальному доступі на ринок вони можуть 

призвести до створення зайвих виробників чи споживачів. Більше того, у випадку, 

коли субсидії надаються для скорочення виробництва, їхні одержувачі можуть і 

не розглядати інші можливості створення більш екологічних товарів1. 

                                                 
1 У країнах Східної Європи в 80-90ті рр. одним з методів зменшення ресурсоспоживання 

стало скорочення державних субсидій споживачам води й електроенергії. Хоча введення цього 

заходу більшою мірою було обумовлено фінансовими проблемами, побічним наслідком стало 

скорочення споживання природних ресурсів і зменшення забруднення навколишнього 

середовища. 
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Екологічні субсидії є дієвим інструментом фінансово-екологічної політики 

[294]. Причини цього слід вбачати в тому, що в деяких випадках екологічні субсидії 

можуть бути єдиним законним засобом стимулювання екологічно чистого 

виробництва, оскільки місцеві влади часто можуть бути позбавлені права піднімати 

рівень податків; їхнє застосування одержує менше опору з боку виробників або 

споживачів, оскільки негативні аспекти їхнього застосування не такі очевидні; 

підприємства можуть користуватися відразу декількома видами допомоги – 

соціальними виплатами, компенсаціями за охорону навколишнього середовища, 

субсидіями, що заохочують екологічний контроль. Негативні наслідки застосування 

екологічних субсидій для конкурентоспроможності компенсуються вигодами для 

всієї економіки країни, зокрема поліпшенням якості життя, збільшенням 

рентабельності в секторах, що залежать від стану екології. Слід відмітити, що 

екологічні субсидії повинні створювати преференції для так званої “зеленої” 

економіки, екологічно безпечних джерел енергії, підприємствам з екологічно 

безпечного управління відходами тощо. 

Зважаючи на те, що сьогодні масштаби світового виробництва екологічної 

продукції є незначними і складають близько 3 % світового ВВП, однак внесок цієї 

галузі в розвиток господарського комплексу окремих країн, які концентрують 

основну частину своїх потужностей та інвестицій на виробництві екологічної 

продукції, є значно вищим, виробництво екологічних товарів та послуг є 

своєрідним фінансовим інструментом екологізації світової торгівлі. Витрати на 

виробництво екологічно безпечної продукції в конкретному регіоні світу залежать 

від якості довкілля та економічної оцінки природних ресурсів. Вона залежить від 

змін якості природного середовища, які можуть спричинити необхідність у 

додаткових вкладеннях на ліквідацію чи компенсацію збитків від забруднення. 

Додатковий дохід можуть забезпечити вкладення капіталу в екологічний фактор, 

що забезпечує зростання виробничого еколого-економічного ефекту, оскільки 

екологічно чисті природні ресурси, товари користуються більшим попитом, 

можуть мати вищу ціну і відповідно забезпечити більший прибуток. Провідні 

експортери екологічних товарів у 2008-2018 рр. представлені на рис. 3.25. 
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Рис. 3.25. Провідні експортери екологічних товарів,  

середні обсяги за період 2008-2018 рр., млн дол.* 

*Складено автором за матеріалами [172; 225; 349; 350] 

Зважаючи на показники, зазначені на рис. 3.25, до провідних експортерів 

екологічних товарів варто віднести передусім промислово розвинені країни, серед 

яких першість за обсягами належить Німеччині, США, Японії, Італії, Франції та ін. 

Слід зауважити, що ці ж країни мають найвищі рівні екологічного податку 

(рис. 3.26). 

 

Рис. 3.26. Обсяги експорту екологічних товарів провідними експортерами  

(середні за період 2008-2018 рр., млн дол.)  

та частка в структурі їх ВВП екологічного податку (2018 рік, %)* 

*Складено автором за матеріалами [172; 225; 349; 350] 

Лідерство за обсягами імпорту має приблизно таку ж структуру (рис. 3.27).  
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Рис. 3.27. Провідні імпортери екологічних товарів, середні обсяги  

за період 2008-2015 рр., млн дол.* 

*Складено автором за матеріалами [172; 225; 349; 350] 

У цьому зв’язку заслуговує на увагу також аналіз імпортних тарифів на 

екологічні товари в різних регіонах світу, що дозволяє робити обґрунтовані 

висновки про вплив цієї продукції на конкурентний потенціал окремих 

регіональних ринків (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Тарифи на імпорт екологічних товарів за регіонами світу в 2015-2018 році, %* 

Регіон Тарифи на імпорт екологічних товарів, % 

мінімальні ставки середні ставки максимальні ставки 

Північна Африка та 

Середній Схід 

4 7 17 

Африка 1 8 14 

Південно-східна Азія та 

Тихий океан 

0 6 15 

Південна Азія 5 11 21 

Центральна Азія та 

Східна Європа 

1 7 20 

Східна Азія 0 3 7 

Кариби та Центральна 

Америка 

2 8 41 

Південна Америка 1 7 12 

Північна Америка та 

ЄС 

1 3 7 

*Складено автором за матеріалами [172; 225; 349; 350] 

Зазначені дані дають змогу зробити висновок, що максимальні тарифи 

характерні для таких регіонів, як Південна Азія, Центральна Азія та Східна 
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середні обсяги за період 2008-2018 рр., млн дол.
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Європа, Кариби і Центральна Америка. Це дозволяє розглядати високий рівень 

імпортних обмежень на екологічну продукцію як захист національних виробників 

товарів та послуг від надмірної конкуренції, оскільки привабливість екологічних 

товарів для споживачів є вищою, навіть враховуючи рівень їх вартості. Суттєвим 

є той факт, що зазначені регіони відносяться до тих, які демонструють висхідні 

темпи зростання обсягів експорту товарів у цілому (рис. 3.28). 

 

Рис. 3.28. Географічна структура світового експорту у 2012-2018 рр.* 

*Складено автором за матеріалами [364; 365; 366] 

В цілому екологічне ціноутворення складається з наступних етапів: 

визначення мети при виробництві, розподілі, споживанні екологічних товарів чи 

послуг; вивчення якості товарів чи послуг; вивчення екологічних затрат 

виробництва, еластичності попиту, прогнозування об’ємів реалізації; з’ясування 

екологічних потреб споживачів; вивчення ринку екологічних товарів; вибір 

стратеги ціноутворення; врахування мотиваційних, екологічних аспектів іміджу 

організації. Зважаючи на це, ціна на екологічні товари та послуги, безперечно, 

буде вищою з урахуванням відповідності всіх її характеристик екологічим 

вимогам. Мотиви споживання екологічних товарів представлені в додатку И. 

Зазначене дозволяє розглядати фінансування розробки, виробництва та 

реалізації екологічних товарів в якості невід’ємного інструменту системи 

екологічного забезпечення. В цілому фінансово-екологічне регулювання є 

системою законодавчих, адміністративних і економічних заходів і важелів 
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екологічного впливу, які використовується на всіх рівнях господарювання з 

метою обмеження забруднення навколишнього середовища в процесі 

торговельно-виробничої діяльності, а також стимулювання до розробки 

екологічних рішень в цій сфері.  

Виходячи з вище проведеного дослідження та з метою досягнення 

виваженого фінансового регулювання процесу екологізації світової торгівлі, на 

наш погляд, доцільно було б, по-перше, створити Фонд міждержавного характеру, 

завданням якого було б чітке обґрунтування напрямів, резервів, очікуваних цілей 

екологізації. По-друге, розробити комплексну систему ринкових заходів 

заохочення суб’єктів зовнішньоторговельних відносин до фінансування 

екологічних проблем. При цьому варто віддавати перевагу формуванню 

органічного поєднання, деталізації, конкретного спрямування їх впливу на 

підвищення рівня екологізації світової торгівлі та поліпшення стану 

навколишнього середовища. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Дослідження особливостей формування механізмів реалізації глобальних 

екологічних параметрів світової торгівлі дозволяє зробити наступні висновки. По-

перше, виникнення різних підходів до формування екологічності виробництва, 

розподілу, обміну та споживання зумовлює необхідність об’єднання зусиль 

суб’єктів світового господарства у напрямі розробки комплексних стандартів, 

норм та правил узгодження економічних, в тому числі торговельних, потреб та 

інтересів з природничо-ресурсним потенціалом планети. Розробка таких 

механізмів є складним та тривалим процесом, який вимагає застосування 

методологічних підходів до аналізу та структуризації екологічних стандартів 

розвитку світових ринків, виокремлення найбільш проблемних складових їх 

екологізаційного функціонування. 

По-друге, методологія аналізу екологічної стандартизації передбачає 

застосування комплексу методів та підходів, які дозволяють дослідити генезис та 
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специфіку розвитку екологічних стандартів та обґрунтувати пріоритети 

формування безпечної з точки зору їх впливу на оточуюче середовище 

міжнародної господарської взаємодії. Серед них виділено історичний, системний, 

діалектичний, статистичний, методи моделювання та прогнозування. 

По-третє, використання зазначеного комплексу методів дає можливість 

об’єктивно оцінити стан рівня екологізації світової торгівлі в умовах глобалізації, 

обґрунтувати реальні напрями оптимального розвитку світових торговельних 

зв’язків у напрямі підвищення ступеня їх відповідності екологічним вимогам, 

розкривати особливості застосування системи екологічних стандартів світової 

торгівлі та рекомендацій по їх подальшому розвитку за умови комплексного 

органічного взаємопов’язаного їх використання. 

По-четверте, використання екологічних стандартів в забезпеченні високого 

ступеня екологізації світових ринків обумовлене наступними причинами: 

екологічні стандарти сприяють розробці, виробництву й пропозиції продукції і 

послуг на світових ринках; стандарти сприяють безпечності й екологічній чистоті 

використовуваних ресурсів, процесів, методів виробництва; застосування засад 

міжнародної екологічної стандартизації сприяє інтенсифікації світової торгівлі; 

вони мінімізують негативний вплив виробничих та торговельних процесів на 

довкілля; екологічні стандарти сприяють ефективному екологічно безпечному 

використання усіх видів ресурсів. 

По-п’яте, інституціональний механізм регулювання екологічних вимірів 

світової торгівлі передбачає застосування інструментів та методів налагодження 

стійкого взаємозв’язку між торговельною політикою та її впливом на довкілля, 

який має бути максимально безпечним. По своїй суті він є підсистемою 

інституціонального механізму світової торгівлі, а отже залежить від її стану та 

вимірів. По-шосте, інституціональний механізм регулювання екологічних 

параметрів світової торгівлі є складною системною архітектурною будовою, яка 

може розглядатися в різних площинах системного аналізу. З точки зору 

економіко-територіального принципу зазначений механізм є системою прояву 

принципів регулювання екологічних засад розвитку торговельних відносин на 
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всіх рівнях функціонування економічних інституцій з урахуванням територіальної 

ознаки.  

По-сьоме, за функціональною ознакою інституціональний механізм 

пов’язаний з економічними інструментами, що є відповідно конкретними 

проявами реалізації регуляторних аспектів розвитку торговельно-екологічного 

співробітництва на всіх рівнях його здійснення. Це комплекс документів, які 

включають заходи, спрямовані на регулювання світової торгівлі 

адміністративного, правового, економічного, політичного, гуманітарного, 

екологічного, соціального, характеру, які потребують низки фінансових заходів, 

спрямованих на регулювання. Функціональними проявами зазначеного механізму 

виступає сукупність конкретних інструментів, дія яких спрямована на 

регулювання впливу торговельної взаємодії на екологічні параметри розвитку 

країн світового співтовариства. 

По-восьме, сутність механізму фінансування глобальних екологічних 

заходів у сфері міжнародної торгівлі полягає в органічному поєднанні принципів 

глобальної фінансової діяльності в екологічній сфері, методів, форм, інструментів, 

важелів її здійснення, які використовуються з метою досягнення екологічних 

цілей розвитку сучасного світу на всіх рівнях господарювання. Система 

фінансових важелів є важливою ланкою механізму фінансування глобальних 

екологічних заходів у сфері світової торгівлі.  

Основні наукові результати даного розділу висвітлено в таких працях автора: 

[198, 202, 220, 222, 227, 229, 230, 234, 242, 243, 251, 359]. 
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РОЗДІЛ 4 

НАПРЯМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ  

У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

 

 

4.1. Екологічна трансформація  

національних систем зовнішньої торгівлі 

 

У розрізі нашого дослідження глобалізацію варто розглядати як сукупність 

явищ, підходів, заходів, методів перетворення окремих ринків та країн у цілісну 

економічну, соціальну, політичну систему, ефективне функціонування якої може 

бути забезпечене лише за умов визначення та узгодження спільних інтересів країн 

світу відповідно до загальних норм, правил, пріоритетів світового розвитку. 

Передумови цього слід вбачати в інтенсифікації всесвітньої економічної, 

політичної та культурної інтеграції, що характеризується розширенням 

міжнародного поділу праці, міжнародної міграції робочої сили, міжнародного 

руху капіталу, міжнародної торгівлі товарами та послугами.  

Крім того, одним із наслідків глобалізації є стандартизація та узагальнення 

економічних, виробничих, технологічних процесів, зближення і переплетення 

культурних і соціальних надбань країн світу, виявлення комплексу спільних 

проблем диверсифікації міждержавного розвитку, серед яких пріоритетне 

значення належить екологічним. Глобалізація, з одного боку, розвивається під 

впливом економічних, геополітичних, соціальних, культурних, цивілізаційних, 

екологічних складових, з іншого ‒ глобальні процеси досить вагомо впливають на 

їхнє функціонування, формують особливості їхньої трансформації. Структурно 

глобальні процеси поєднують у собі систему складових світогосподарської 

взаємодії, які є основою виходу міждержавної, регіональної, інтеграційної 

співпраці на якісно новий рівень (див. додаток К).  

Усі зазначені структурні елементи глобалізаційних процесів мають тісний 

зв’язок між собою та екологічною складовою, яка у свою чергу об’єктивно 
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впливає на формування особливостей функціонування та розвитку всіх елементів 

зазначених процесів. Одночасно вони виступають також векторами екологізації 

для країн світової спільноти, оскільки вагомо впливають на формування 

пріоритетних засад її розвитку. 

Екологічні чинники стають одними з визначальних у формуванні та 

функціонуванні глобальних і цивілізаційних економічних, у тому числі 

торговельних, процесів. Водночас розширення глобального економічного 

співробітництва посилює вплив світогосподарських зв’язків на динаміку процесів 

суспільного виробництва в межах окремих країн, набираючи значення 

самостійного чинника формування екологічної ситуації в країнах-учасницях 

міжнародного економічного обміну, а цивілізаційний вплив визначає їхні 

пріоритети.  

Практика розвинених країн засвідчує, що в них уже втілюється на макро- і 

мікрорівнях господарювання екологічно орієнтована стратегія економічного 

зростання як об’єктивно обґрунтований напрям досягнення стійкого розвитку 

[280]. Екологічні проблеми в країнах, що розвиваються, неможливо вирішити без 

застосування нових моделей стабільного функціонування національних 

економічних систем. Слід зауважити, що економічне, виробниче, науково-

технічне співробітництво між країнами світу, спрямоване на раціональне 

використання і збереження природних багатств, ускладнюється відмінностями 

їхнього геополітичного розвитку.  

В умовах глобалізації суттєву роль у стимулюванні економічного зростання 

і розвитку всіх країн світу відіграють: розширення зовнішньоторговельної 

співпраці, яка є однією з рушійних сил розвитку і поступового економічного 

зростання; реалізація положень багатосторонніх торговельних угод, лібералізація 

міждержавних торговельних зв’язків.  

У сучасних умовах екологізація зовнішньої торгівлі країн світу відбувається 

під впливом інтенсифікації глобальних процесів [1]. По-перше, жодна країна не 

може розвиватися своїми силами, по-друге, не може використовувати всі 

досягнення науково-технічної революції, по-третє, в умовах технологічного 
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розвитку виробничий потенціал спрямований, переважно, на задоволення потреб 

людства. Наслідком цього є взаємозв’язок основних тенденцій розвитку 

зовнішньої торгівлі та напрямів її екологічної трансформації. Йдеться про те, що, 

оцінюючи стан зовнішньої торгівлі в контексті її екологічних перетворень, доцільно 

використовувати систему показників, які дають уявлення як про загальні 

тенденції розвитку національних систем зовнішньої торгівлі країн світу, так і про 

екологічні показники, що характеризують інвайронментальну складову 

міждержавної торговельної взаємодії.  

До загальних показників, на нашу думку, варто віднести обсяги експортних 

та імпортних операцій, частку світового експорту у ВВП, індекси концентрації та 

диверсифікації експорту, темпи росту експорту та динаміку 

зовнішньоторговельного балансу, географічну і товарну структуру світового 

експорту.  

Екологічно спрямовані показники оцінювання зовнішньої торгівлі містять 

індекс екологічної ефективності, ступінь забруднення повітря виробничими 

потужностями, рівень використання відновлювальних джерел енергії в забезпеченні 

економічних, зокрема торговельних, процесів, обсяги державної підтримки 

екологізації національних економік, обсяги витрат на дослідження та розроблення 

у сфері екологізації експортного виробництва, обсяги виробництва та експорту 

екологічних товарів, їхню структуру (рис. 4.1): 
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Рис. 4.1. Система показників оцінки стану зовнішньої торгівлі* 

*Складено автором за матеріалами [32; 38; 128; 366] 

Серед загальних показників оцінювання стану зовнішньої торгівлі, що мають 

найвищій ступінь впливу на екологічний стан торговельної співпраці, слід 

виділити: 

1. Динаміка зміни обсягів світового експорту та імпорту. Відображає 

динаміку розвитку зовнішньоторговельних операцій у розрізі експортної та 

імпортної складової, що протягом періоду 1980-2015 рр. мали тенденцію до 

зростання прискореними темпами. Зростання експортних надходжень у розвинених 

країнах дозволяє концентрувати їхні ресурси для подальшого індустріального та 

постіндустріального розвитку, спрямовувати їхню частину на екологічно 

орієнтовані ініціативи. Структура світового експорту за групами країн відображає 

зростання зазначеного показника як у розвинених країн, так й у тих, що 

розвиваються, і з трансформаційною економікою (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2. Структура світового експорту за групами країн у 1980-2018 рр. * 

*Складено автором за матеріалами [364-366] 

Зазначені дані свідчать про високий ступінь інтенсивності розвитку 

експортоорієнтованого виробництва в країнах світової спільноти. Обсяги 

світового імпорту також характеризуються тенденцією до зростання в 

розглянутих групах країн (рис. 4.3).  

 
Рис. 4.3. Структура світового імпорту за групами країн у 1980-2018 рр.* 

*Складено автором за матеріалами [364-366] 

У цілому обсяги світового експорту та імпорту мають зростаючу динаміку, 

що відображається в динамічному розширенні зовнішньоторговельного обороту 

учасників міжнародної торгівлі (рис. 4.4): 
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Рис. 4.4. Обсяги світового експорту та імпорту товарів у 1980-2018 рр.* 

*Складено автором за матеріалами [364-366] 

Результати аналізу динаміки експортно-імпортних операцій за групами 

країн та глобальними динамічними трендами розвитку міжнародної торговельної 

співпраці дають змогу відзначити певні структурні зрушення. Розвинені країни 

не тільки збільшили частку експорту та імпорту в структурі світової торгівлі, а 

й мають позитивний платіжний баланс [366]. Причини цього слід вбачати в 

постіндустріальній стадії розвитку провідних країн світу, що мають високий 

рівень рейтингу світової конкурентоспроможності, переходять у своєму 

розвитку від експорту товарів до експорту послуг, а також позбавляються 

первісного виробництва продукції, розміщуючи шкідливі виробництва у третіх 

країнах.  

Країнам, що розвиваються, та країнам із трансформаційною економікою 

доцільно реалізовувати завдання індустріального розвитку, орієнтуючи 

національні економіки на зростання експорту товарів й отримання позитивного 

балансу зовнішньої торгівлі. Це сприятиме підвищенню ефективності 

функціонування національних економік цих країн та зростанню рейтингу їхньої 

міжнародної конкурентоспроможності на світовому ринку. 

2. Частка експорту у ВВП. Частка експорту у ВВП має вищі темпи росту для 

країн, що розвиваються, та країн із трансформаційною економікою (рис. 4.5): 
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Рис. 4.5. Структура ВВП за видами економічної діяльності  

та частка експорту у ВВП за групами країн у 2000-2015 рр.* 

*Складено автором за матеріалами [364-366] 

Слід відмітити, що в структурі ВВП розвинених країн спостерігається 

зменшення частки промислової продукції. Феномен технологічного лідерства 

розвинених країн пояснюється масовим перерозподілом ресурсів у ланцюги 

нового технологічного укладу з одночасним поширенням відповідних соціальних 

й інституціональних нововведень, що приносить значний надприбуток, 

нагромадження якого дозволяє модернізувати національну економіку [364]. Тому 

розвиток промисловості для імпортозаміщення не має ні економічного, ні 

стратегічного сенсу, тому що тягне за собою підвищені капіталовкладення з 

проблематичною віддачею внаслідок обмеженості національного ринку за всім 

асортиментом продукції, а також неможливістю одночасного забезпечення її 

високої конкурентоспроможності на світовому ринку. Розвинені країни мають 

вищу частку послуг у ВВП порівняно з іншими групами країн, що відповідає 

їхньому інтенсивному переходу на засади постіндустріального господарювання. 

Натомість для країн, що розвиваються, та країн із трансформаційною 

економікою залишається високою частка експорту сільськогосподарської 

продукції та продукції промисловості у ВВП [367]. Натомість для країн, що 

розвиваються, та країн із трансформаційною економікою залишається високою 

частка експорту сільськогосподарської продукції та продукції промисловості у 

ВВП [75]. Причини цього слід вбачати в забезпеченості їх відповідними 

Структура ВВП за видами економічної діяльності та частка експорту у ВВП 
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ресурсами та розміщенням на їхній території виробничих потужностей 

технологічних лідерів. 

Хоча частка сільськогосподарської продукції у ВВП та, відповідно, її частка 

у світовому експорті є нижчими, ніж промислової продукції і послуг, проте 

найбільш тісний зв’язок між економічною діяльністю та природним середовищем 

спостерігається саме в сільськогосподарській галузі. Це вимагає визначення 

напрямів екологізації цієї сфери світового господарства і торгівлі продукцією, що 

нею виробляється, а саме:  

- запровадження альтернативних методів оброблення ґрунтів та 

вирощування органічної продукції. Альтернативне землеробство передбачає 

зменшення або повну відмову від використання синтетичних мінеральних добрив, 

пестицидів та інших хімічних засобів. Зважаючи на це, до основних його завдань 

варто віднести збереження і підвищення родючості ґрунту; захист довкілля; 

зниження енергоємності продукції та поліпшення її якості тощо. Зазначена форма 

розвитку сільськогосподарської галузі поширена у США, Великій Британії, 

Німеччині, Франції, Швеції, Швейцарії, Нідерландах [3; 28]. У свою чергу 

вирощування органічної продукції тісно пов’язане з екологізаційними аспектами 

використання територій сільськогосподарського призначення. Виробництво 

органічної продукції сприяє вирішенню таких проблемних питань: охорона 

природного середовища від забруднення хімічними речовинами, які 

застосовуються в процесі сільськогосподарської діяльності; запобігання 

деградації ґрунтів; забезпечення споживачів продовольчою продукцією високої 

якості, яка є безпечною для вживання; 

- впровадження ресурсозберігаючих, енергозберігаючих, маловідходних 

технологій у переробному комплексі, альтернативних систем землеробства з 

обмеженим використанням хімічних засобів підвищення врожайності і захисту 

рослин, розширене відтворення природної родючості ґрунтів;  

- забезпечення прискореного розвитку виробничо-збутової сфери, 

здійснення якої дозволяє оптимізувати використання сільськогосподарської 

сировини. Ідеться передусім про розвиток інфраструктури та переробних галузей 
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промисловості, що має важливе значення для екологізації сільськогосподарського 

виробництва та процесу реалізації продукції галузі на внутрішньому і зовнішніх 

ринках; 

- акумулювання досвіду країн, які використовують такі інструменти 

забезпечення екологізаційного розвитку сільського господарства, що довели свою 

ефективність і мають значний економічний та соціальний вплив на розвиток 

національних господарств. Тут слід відмітити позитивний досвід Європейського 

Союзу в цій сфері. Так, з 2015 р. в межах ЄС законодавчо закріплене виділення 5 % 

земель сільськогосподарських підприємств під “землі особливого використання 

для екологічних цілей”. Такі території будуть використовуватися для живих 

огорож, захисних зон водойм та ін.; 

- розвиток міжнародної співпраці у сфері екологізації сільського 

господарства. 

3. Індекси концентрації та диверсифікації експорту1. Індекс концентрації 

характеризує широту спектру товарів, які експортують країни. Його значення є 

нижчими для країн розвинених та тих, що розвиваються, що загалом відображає 

високий ступінь їхніх можливостей для забезпечення конкурентних позицій на 

світовому ринку у 2015-2018 рр. Індекси диверсифікації експорту відображають 

високий ступінь відповідності товарної структури експорту розвинених країн 

структурі світового експорту за період 2015-2018 рр. (рис. 4.6). 

                                                 
1  Індекс диверсифікації експорту - це індекс відхилення товарної структури експорту 

країни від структури світового експорту. Використовується, як правило, для визначення 

розбіжностей у структурі зовнішньої торгівлі країн, експорт яких є достатньо різнобічним. 

Розраховується на базі абсолютного відхилення частки товару в експорті країни від його частки 

у світовому експорті. Індекс концентрації експорту (індекс Хіршмана) - показує, наскільки 

широкий спектр товарів експортує країна.  
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Рис. 4.6. Індекси концентрації та диверсифікації експорту  

за групами країн у 2015-2018 рр.* 

*Складено автором за матеріалами [364-366] 

Варто зауважити, що хоч індекс диверсифікації і характеризує кількісну 

відмінність товарної структури експорту країн від структури світового чи 

регіонального експорту, проте на його підставі не можна засвідчувати, що 

структура експорту однієї країни краща або гірша за аналогічну структуру іншої 

країни. Недоліком цього показника є його значна залежність від кон’юнктури 

світових товарних ринків від коливання цін на сировину. Навіть незначна їхня 

зміна на окремі товари може суттєво вплинути на рівень індексу диверсифікації 

експорту країн. 

4. Темпи росту експорту та динаміка торговельного балансу. Торговельний 

баланс країн світу має від’ємне значення, проте за період 2010-2015 рр. 

характеризується тенденцією до покращання.  

Натомість темпи росту експорту мають тенденцію до уповільнення (рис. 4.7). 

Аналогічні тенденції зберігаються і в період 2016-2017 рр. 
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Рис. 4.7. Динаміка зміни торговельного балансу  

та темпів росту експорту у 2010-2015 рр.* 

*Складено автором за матеріалами [364-366] 

Наведені дані свідчать про від’ємне сальдо світової торгівлі насамперед через 

задоволення потреб у технологічних товарах країн, що розвиваються. Цей висновок 

спирається на припущення, що саме ця товарна група має найвищу додану вартість і 

визначає від’ємність платіжного балансу цієї категорії країн. Країни з перехідною 

економікою здолали стадію індустріального розвитку та мають власні джерела 

імпортозаміщення високотехнологічної продукції. Відповідно, розвинені країни є 

постачальниками на світовому ринку зазначеної продукції [366]. 

Слід зауважити, що показники розвитку країн із трансформаційною 

економікою за аналізований період зростали випереджаючими темпами відносно 

експорту розвинених країн, але з відставанням за сальдо платіжного балансу. 

Динаміка зростання зовнішньої торгівлі розвинених країн відповідає загальним 

тенденціям розвитку світового господарства; також вони мають позитивне сальдо 

зовнішньої торгівлі та виступають джерелом структурних зрушень. 

5. Товарна структура світового експорту. Структура світового експорту 

розвинених країн представлена в табл. 4.1: 

 



242 

 

Таблиця 4.1 

Товарна структура світового експорту розвинених країн у 2005 та 2015 рр.* 

Основні статті експорту, млн дол. 

Роки 

2005 рік 2015 рік 

Легкові та гоночні автомобілі 424764 548655 

Важка нафта та бітумні масла 159399 285425 

Медикаменти, в т.ч. ветеринарні 197209 304582 

Деталі та складові для автомобілів 191728 251481 

Літаки та космічні апарати 117136 199599 

Нафта та бітумні масла 113605 122474 

Телекомунікаційне обладнання 174601 161330 

Термоелектроніка, клапани, труби 152987 131906 

Комп’ютерне обладання 120806 94062 
*Складено автором за матеріалами [350; 364-366] 

Таким чином, згідно з наведеними в табл. 4.1 даними в структурі експорту 

розвинених країн переважає продукція промисловості, нафта, автомобілі, 

медикаменти, телекомунікаційне обладнання. Виробництво зазначеної продукції 

має високий негативний ступінь впливу на навколишнє середовище. Основні 

статті експорту розвинених країн у 2015 р. представлені на рис. 4.8. 

 

Рис. 4.8. Основні статті експорту розвинених країн у 2018 р.* 

*Складено автором за матеріалами [350; 364-366] 

Основні статті експорту країн, що розвиваються, містять, зокрема, нафту, 

термоелектроніку, природний газ, комп’ютерне обладнання (рис. 4.9). 
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Рис. 4.9. Товарна структура експорту країн, що розвиваються у 2005-2015 рр.* 

*Складено автором за матеріалами [350; 364-366] 

За період 2005-2015 рр. товарна структура експорту країн, що розвиваються, 

зазнала певних зрушень, зокремав в напрямі зростання обсягів постачання 

легкових автомобілів, виробів з текстилю та електричних машин та апаратів. Це 

зумовлено, на нашу думку, розміщенням виробництва зазначених видів продукції 

на території цієї групи країн.  

Поряд з зазначеним слід відмітити зростання індексів цін на сировинні 

товари у 1960-2015 рр. (рис. 4.10): 

 
Рис. 4.10. Динаміка індексів цін на сировинні товари у 1960-2015 рр.* 

*Складено автором за матеріалами [350; 364-366] 

Динаміка індексів цін на сировинні товари у 1960-2015 р.р. 
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Зазначена ситуація зумовлена високими темпами економічного зростання в 

країнах, що розвиваються, збільшенням їхнього попиту на сировину в умовах 

прискореної індустріалізації й підвищення життєвого рівня населення, а також 

обмеженістю природних ресурсів та неможливістю задоволення зростаючого 

попиту з боку пропозиції.  

Таким чином, динаміка загальних показників розвитку зовнішньої торгівлі 

свідчить про наступне.  

По-перше, зростання обсягів світового експорту та імпорту, 

зовнішньоторговельного обороту, частки експорту у ВВП розвинених країн означає 

зростання обсягів світового виробництва та, відповідно, його впливу на екологічну 

складову глобального розвитку світу.  

По-друге, переважання в товарній структурі експорту розвинених країн і 

тих, що розвиваються, нафтопродуктів та промислової продукції. Це вимагає 

застосування ними комплексу екологізаційно спрямованих заходів на 

нівелювання впливу на навколишнє середовище шкідливих викидів в атмосферне 

повітря. Крім того, визначається тенденція стійкого скорочення експорту готової 

промислової продукції з початку аналізованого періоду за рахунок зростання 

частки продукції з нижчою доданою вартістю (сировинних товарів) [349]. 

Після 2013 р. частка промислової продукції відновила тенденцію до зростання. 

Такі структурні зрушення пов’язані з геополітичним розвитком світової 

економіки, а також поглибленням процесів світового поділу праці шляхом 

трансферту промислових капіталів з розвинених країн у країни, що розвиваються, 

та орієнтацією на експорт послуг.  

По-третє, стан зовнішньої торгівлі країн світової спільноти має тісний 

зв’язок з екологічними аспектами її розвитку. Йдеться насамперед про те, що 

зростання світового ВВП, збільшення обсягів експортних операцій, зростання 

частки промислової та сировинної продукції в загальних обсягах 

зовнішньоторговельних операцій вимагають від учасників глобального обміну 

застосування екологічних засад виробництва продукції та підвищення рівня її 

екологічності. Це потребує зниження рівня основних показників забруднення 
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атмосферного повітря в процесі здійснення виробничої діяльності, використання 

відновлювальних джерел енергії, розроблення державної інвестиційної політики 

країнами світу, що спрямована на підтримку розвитку екологічних проєктів, та 

цільової державної підтримки НІОКР, пов’язаної зі створенням екологічно чистих 

технологій, лібералізацію торговельних бар’єрів на шляху екологічних товарів і 

послуг.  

Зауважимо, що основним екологічно спрямованим показником екологічного 

спрямування, зокрема зовнішньоторговельних відносин, виступає індекс 

екологічної ефективності1 [287]. Індекс вимірює досягнення країни з точки зору 

стану екології та управління природними ресурсами на основі 22 показників у 10 

категоріях, які відображають різні аспекти стану навколишнього природного 

середовища та життєздатності екологічних систем, збереження біологічного 

різноманіття, протидію зміні клімату, стан здоров’я населення, практику 

економічної діяльності і ступінь її навантаження на навколишнє середовище, а 

також ефективність державної політики в області екології (рис. 4.11). 

 

Рис. 4.11. Зміни індексу екологічної ефективності 10 країн з найвищими 

показниками та України* 

*Складено автором за матеріалами [287] 

                                                 
1  Індекс екологічної ефективності - це глобальне дослідження і супроводжуючий його 

рейтинг країн світу за показником навантаження на навколишнє природне середовище та 

раціонального використання природних ресурсів. Розрахований за методикою Центру 

екологічної політики і права при Єльському університеті спільно з групою незалежних 

міжнародних експертів, які використовують у своїй роботі, поряд з аналітичними розробками, 

статистичні дані національних інститутів і міжнародних організацій. 
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Високий індекс екологічної ефективності є притаманний таким країнам, як 

Фінляндія, Ісландія, Швеція, Данія, Словенія, Іспанія, Португалія, Естонія, 

Мальта, Франція. Йдеться про те, що в цих країнах значна увага з боку держави 

приділяється формуванню екологічних засад розвитку національного 

господарства з урахуванням внутрішніх та зовнішніх загроз екологічній безпеці 

[287]. В цьому зв’язку варто відмітити ряд заходів, які сприяють досягненню 

екологічно-господарського балансу. Передусім, це розуміння важливості 

скорочення викидів шкідливих речовин до атмосферного повітря, які впливають 

на зміни клімату, та обґрунтування можливих шляхів мінімізації цього процесу. 

Важливе значення у забезпеченні зазначених цілей має також схвалення в 2015 

році в Парижі на Всесвітній конференції ООН з клімату глобальної угоди, яка має 

прийти на зміну Кіотському протоколу. Головна мета угоди – досягти значного 

зниження викидів парникових газів і тим самим утримати глобальне потепління 

на планеті в межах 1,5-2 градусів за Цельсієм по відношенню до середньої 

температурі доіндустріальної епохи [67]. В цьому зв’язку важливим показником 

оцінки стану екологізації зовнішньої торгівлі є інтенсивність емісії СО2 в процесі 

розвитку експортного виробництва (рис. 4.12). 

 

Рис. 4.12. Динаміка змін в інтенсивності емісії СО2 окремих національних 

економік в 2015 р. порівняно з 2000 р., %* 

*Складено автором за матеріалами [281] 
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Зауважимо, що більшість країн, серед яких країни ЄС, США, Канада, 

реалізує низку ґрунтовних ініціатив щодо зменшення навантаження цього 

показника на атмосферу.  

Водночас пріоритетною складовою екологічного розвитку зовнішньої торгівлі, 

на наш погляд, є відновлювальна енергетика. Незворотне виснаження світових 

вуглеводневих запасів, зростаюча ціна на енергоносії, проблеми екологічного 

забруднення навколишнього середовища змушують більшість країн формувати свої 

енергетичні стратегії, спрямовані на її розвиток. У період 2004-2014 рр. 

спостерігалося стійке зростання попиту на енергію, вироблену з відновлюваних 

джерел. Сукупна встановлена потужність об’єктів відновлювальної енергетики у 

світі за результатами 2014 р. становила 1828 ГВт порівняно з близько 1500 ГВт 

газових електростанцій та 1880 ГВт вугільної генерації. Більшість такої енергії 

вироблено гідроелектростанціями, на другому місці – використання енергії вітру, 

на третьому – енергії сонця. Очікується, що частка відновлюваних джерел енергії 

за показником річного виробництва збільшиться із 3 % у 2014 р. до 20 % у 2030 р., 

зокрема за рахунок сонячної та вітрової генерації [281-282]. У 2014 р. сектор 

відновлюваної енергетики продемонстрував зростання за показниками сукупної 

встановленої потужності та обсягу виробленої електроенергії. Інвестиції в цей 

сектор перевищили обсяг відповідних капіталовкладень у традиційну енергетику. 

Можливими альтернативними джерелами енергетичних ресурсів слід 

вважати:  

а) використання енергії сонця. Кількість сонячних електростанцій у всьому 

світі в 2015 р. збільшилася на 34 % порівняно з 2014 р. При цьому їхня загальна 

потужність додатково збільшилася на 59 ГВт і склала 256 ГВт. Серед країн, рівень 

використання потужностей сонячної енергетики якими є найвищим, варто 

виділити Китай, Японію, Німеччину, США, Італію, Іспанію, Францію, Велику 

Британію [281];  

б) використання гідроенергетичних потужностей. Гідроенергетика є 

найбільш технологічно освоєним способом виробництва електроенергії, має 

гарантований із прогнозованою забезпеченістю енергоресурс. Її потужності 
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найбільше використовуються такими країнами, як Китай, США, Бразилія, Канада, 

Росія, Японія, Індія, Норвегія;  

в) розвиток вітроенергетики. Лідерами тут є Китай, США, Німеччина, Іспанія, 

Індія, Велика Британія, Канада, Франція. Ефективність використання вітрових 

електростанцій в ЄС становить 20-24 % [281-282];  

г) інтенсифікація використання потенціалу хвильоенергетики, заснованої на 

отриманні енергії від морських та океанських припливів-відливів або від перебігу 

рівнинних річок. У цьому напрямі потужності ефективно використовуються 

Республікою Кореєю, Канадою, Францією;  

д) застосування переваг біоенергетики. Уже сьогодні готові до використання 

такі технології: перетворення біомаси в газоподібні або рідкі види палива за 

допомогою термохімічних процесів, виробництво із рослинних культур масел – 

замінників дизельного палива тощо. Серед країн, які найбільш раціонально 

використовують цей ресурс, слід виділити США, Бразилію, Китай, Німеччину, Індію, 

Велику Британію, Японію, Швецію [281-282; 349];  

е) економічно доцільними для використання як енергетичні джерела є ресурси 

низькопотенційної теплоти природного та техногенного походження (геотермальні). 

Ресурси акумульованої в навколишньому природному середовищі 

низькопотенційної теплоти, що можуть використовуватися у теплонасосних 

системах теплопостачання, перевищують реальні та перспективні потреби в тепловій 

енергії. Потужності геотермальної енергетики інтенсивно використовуються США, 

Філіппінами, Індонезією, Новою Зеландією, Мексикою, Італією, Ісландією, Кенією 

[281; 282; 250]. 

Ще одним важливим показником екологізації зовнішньої торгівлі є обсяги 

державної підтримки екологізації національних економік. Слід зауважити, що 

найбільша кількість зазначених ресурсів спрямовується на екологізацію водних 

ресурсів. Значні обсяги коштів виділяються такими країнами, як Чехія, Фінляндія, 

Швейцарія, Фінляндія, Японія (рис. 4.13): 



249 

 

 
Рис. 4.13. Офіційна підтримка розвитку екологізації національних економік 

окремих країн світу, % у загальному обсязі допомоги* 

*Складено автором за матеріалами [172; 281-282; 349-350] 

Варто, на наш погляд, відмітити, що значні ресурси виділяються також на 

реалізацію заходів із забезпечення охорони навколишнього середовища (найвищі 

показники характерні для Данії, Словенії, Великої Британії, Франції, Німеччини) 

та розвиток відновлювальної енергетики (Португалія, Німеччина, Франція). 
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Наступним важливим показником екологізації зовнішньої торгівлі є витрати 

на дослідження та розроблення у сфері охорони навколишнього середовища та 

відновлювальної енергетики (рис. 4.14).  

 

Рис. 4.14. Витрати на дослідження та розробки в сфері охорони  

навколишнього середовища та відновлювальної енергетики* 

*Складено автором за матеріалами [172; 281-282; 349-350] 

У структурі витрат на дослідження та розроблення у сфері охорони 

навколишнього середовища та відновлювальної енергетики переважна частка 

належить енергетичній сфері. Найвищі показники тут мають Нова Зеландія, 

Словенія, Португалія, Естонія, Данія, Нідерланди та ін. Це зумовлено передусім 

можливістю скорочення в такий спосіб енергозалежності та витрат виробництва з 

метою підвищення конкурентоспроможності експортної продукції.  

Важливим показником екологізації зовнішньої торгівлі є також екологічні 

податкові надходження (рис. 4.15). 

 

Рис. 4.15. Структура екологічних податкових надходжень окремих країн світу* 

*Складено автором за матеріалами [172; 281-282; 349-350; 367] 
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Найвищими екологічними податками обкладаються енергетичні продукти та 

транспорт, оскільки саме вони мають високий ступніь негативного впливу на 

довкілля. Зауважимо, що сучасний торговельно-економічний простір вимагає від 

компаній-виробників виходу на зовнішні ринки з екологічно чистою продукцією з 

метою збільшення конкурентних переваг. З одного боку, реалізація екологічно 

чистих та енергозбережних товарів забезпечує високий рівень порівняльних переваг 

щодо представлених на ринку компаній, з іншого – отримання доступу на ринок у 

багатьох випадках пов’язане з відповідністю продукції національним та 

міжнародним вимогам щодо її екологічності. Зважаючи на це, важливим показником 

екологізації зовнішньої торгівлі слід вважати обсяги світового експорту екологічних 

товарів та їхньої частки в загальному світовому експорті (рис. 4.16). 

 

Рис. 4.16. Динаміка обсягів світового експорту екологічних товарів та їх частки у 

загальному світовому експорті* 

*Складено автором за матеріалами [284; 349-350; 364; 366] 

Варто відмітити динамічне зростання обсягів експорту екологічних товарів 

протягом періоду 2000-2015 рр. Водночас відмічається і зростання частки 

екологічних товарів у світовому експорті, що за досліджуваний період 

збільшилася на 1 % [284]. 

Для подальшого розширення торгівлі екологічними товарами необхідно 

проводити відповідну екологічну та економічну політику, що передбачає 

насамперед сертифікування товарів за місцем і способом виготовлення; створення 

ринку для екологічно безпечних товарів; безмитну торгівлю 

природозберігаючими технологіями; забезпечення оптимального розподілу 

глобального виробництва; зниження залежності в малорозвинених країнах від 
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експлуатації природних ресурсів за допомогою забезпечення їм доступу до 

світового ринку; лібералізацію торгівлі, яка не повинна підривати міжнародні та 

національні зусилля зі збереження довкілля; спрямовування прибутків від 

лібералізації торгівлі, зокрема на захист довкілля, компенсування шкоди від 

лібералізації; врахування різниці в порівняльній вартості природоохоронних 

заходів у розвинених країнах і тих, що розвиваються. Глобальний ринок 

екологічних товарів і послуг, за оцінками експертів ЮНЕП, зросте до 2020 р. до 

1,9 трлндол.1. Обсяги експорту екологічних товарів за період з 2001 по 2014 рр. 

демонструють зростаючу динаміку (рис. 4.17). 

 

Рис.4.17. Асиметричність динаміки глобального експорту  

екологічних товарів у 2001-2018 рр.* 

*Складено автором за матеріалами [281; 284; 349; 367] 

Торгівля екологічними товарами залишається переважно прерогативою 

розвинених країн. Слід зауважити, що на сучасному етапі розвитку світової 

економіки серед головних експортерів екологічних товарів на світовому ринку 

можна виділити США, Канаду, Японію, країни ЄС та Китай, який за останні роки 

значно збільшив обсяги експорту. Так, за період 2005-2015 рр. китайська частка 

ринку екологічних товарів лише в США зросла до 21 %. До регіональних ринків 

екологічних товарів та послуг африканських країн, Азії та країн Близького Сходу 

обсяг експорту товарів із Китаю зріс удвічі, а до країн НАФТА й Латинської 

Америки – утричі. Ці тенденції збігаються із загальними векторами розвитку 

світових товарних ринків, основними експортерами та імпортерами на яких 

виcтупають країни, представлені на рис. 4.18. 
                                                 

1 UNEP Year Book 2014: emerging issues in our global environment. UNEP. 71 p. 
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Рис. 4.18. Провідні країни експортери на світових товарних ринках  

у 2008-2018 рр. (середні обсяги), млн дол.* 

*Складено автором за матеріалами [281-282; 364-366; 368] 

Так, провідними екпортерами товарів є країни ЄС, США, Китай, Японія, 

Південна Корея, Гонконг, Російська Федерація, Канада, Сингапур, на частку яких 

припадає переважна більшість зовнішньоторговельних угод. Це свідчить, зокрема, 

про значну асиметрію структури та масштабів розвитку торговельної взаємодії, 

наявність у провідних експортоорієнтованих ринків можливості здійснювати 

значний вплив на динаміку та регіональну спрямованість міжнародних товарних 

потоків. Ті ж самі країни, а також Індія та Мексика імпортують найбільші обсяги 

товарів (рис. 4.19). 

 

Рис. 4.19. Провідні країни імпортери на світових товарних ринках,  

2008-2018 рр. (середні обсяги), млн дол.* 

*Складено автором за матеріалами [281; 284; 349; 366; 368] 
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В контексті екологізації світових товарних ринків важлива роль належить 

Китаю, який займає друге місце за обсягами світового товарного експорту, та 

третє місце – за обсягами імпортних операцій. Слід відмітити, що протягом 

останніх років китайський уряд визначив стратегію зростання обсягу виробництва 

екологічно чистих товарів. Зокрема, у доповіді Комісії з національного розвитку 

та реформ Китаю (NDRC), опублікованій у 2007 р., серед основних планів 

визначено розвиток гідроенергетики, використання енергії вітру, сонячної енергії 

й енергії біомаси як умову підвищення конкурентоспроможності на ринку 

екологічних товарів та послуг1 [285]. 

Таким чином, лідерство на ринку екологічних товарів поступово зміщується 

у бік Китаю. Експорт екологічних товарів із США та інших країн не зростає 

такими ж темпами, через певні технологічні переваги у їх виробництві. В цілому 

обсяги ринків екологічних товарів та послуг та темпи їх зростання у 

регіональному розрізі представлені в додатку Л. 

Процес екологізації глобальної економіки може призвести до введення 

обмежень щодо торгівлі через встановлення в односторонньому порядку 

нормативів або коректування міжнародних цін. При цьому більше можуть 

постраждати країни, що розвиваються, оскільки в них може не виявитися 

достатньо можливостей для забезпечення дотримань всесвітньо встановлених 

жорстоких стандартів щодо екологічної продукції, що призведе до втрати ринків 

збуту. У свою чергу зменшення національного експортного потенціалу призведе 

до уповільнення темпів зростання, зниження показника зайнятості, погіршення 

зовнішньоторговельного балансу. Різний ступінь розвитку торговельно-політичних 

умов у країнах світу призводить до необхідності введення жорстких тарифів на 

торгівлю екологічною продукцією (рис. 4.20).  

                                                 
1  Китай є одним із світових лідерів з виробництва відновлюваної енергії, переважно 

завдяки роботі гідроелектростанцій, вітроенергетиці, використанню енергії сонця, а також 

використанню розумних мереж енергопостачання. Разом із зростанням виробництва 

електроенергії з відновлюваних джерел, різко зменшилась вартість її технологій. В цьому 

допомогло запровадження інновацій. 
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Рис. 4.20. Екологічні товари з найвищими торговельними тарифами 

Слід відзначити, що найвищі торговельні тарифи в різних країнах світу 

запроваджені на мінеральну та природну воду, вироби з пластику і 

неденатурований етиловий спирт [349]. Провідними експортерами та імпортерами 

екологічних товарів 1  на світовому ринку є США, Китай, Німеччина, Японія, 

Франція, Велика Британія, Італія (рис. 4.21). 

                                                 
1 До екологічних товарів слід відносити екологічно нейтральні та екологічно спрямовані 

товари. Екологічно нейтральні - товари, виробництво і споживання яких не руйнує довкілля. 

Екологічно спрямовані - товари, виробництво і споживання яких вносить позитивні зміни в 

довкілля. 
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Рис. 4.21. Провідні експортери та імпортери екологічних товарів, 

середньорічні обсяги у 2000-2016 рр. * 

*Складено автором за матеріалами [281; 284; 349; 366; 368] 

Зауважимо, що саме ці країни є лідерами за загальними обсягам  експортних 

та імпортних операцій, що дозволяє визначати їх як провідних суб’єктів 

екологізації зовнішньої торгівлі.  
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Проведене дослідження дає змогу визначити основні вектори екологічної 

трансформації національних систем зовнішньої торгівлі. До них варто віднести: 

підвищення ступеня використання у виробництві експортної продукції 

ресурсозбережних технологій, які дають змогу зменшувати шкідливі викиди до 

атмосферного повітря в процесі здійснення виробничої діяльності; розширення 

застосування відновлювальної енергетики, зокрема в експортоорієнтованому 

виробництві, з метою запобігання негативному впливу на екологічні 

характеристики розвитку світового господарства; зростання обсягів витрат на 

дослідження та розроблення в екологічній сфері, а також посилення фінансової 

підтримки щодо реалізації екологічно спрямованих виробничих ініціатив; 

зростання частки в загальному світовому експорті екологічних товарів, що є 

основою переходу міжнародного торговельного співробітництва на новий етап 

екологічно орієнтованого розвитку. 

Водночас варто зазначити, що внаслідок об’єктивно різного забезпечення 

регіонів світу передумовами, необхідними для врахування екологічної складової в 

розвитку зовнішньоторговельних відносин, вони характеризуються різними 

особливостями реалізації зазначених векторів екологізації, що потребує більш 

ґрунтовного дослідження. 

 

4.2. Регіональні особливості екологізації  

міжнародних торговельних відносин 

 

Розвиток глобальної економічної системи на етапі її переходу до 

екологічно-орієнтованого функціонування висуває нові вимоги до всіх її 

складових. Екологічна детермінанта розширення міжнародної господарської 

співпраці набуває суттєвого значення в контексті ускладнення взаємодії 

економічного, виробничого, торговельного та природно-ресурсного потенціалів 

світового ринку. Незважаючи на глобальний характер процесів екологізації, в 

тому числі міжнародних торговельних відносин, слід відмітити наявність певних 

регіональних та транснаціональних особливостей пристосування торговельних 
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та відповідних виробничих систем до умов екологічно стійкого, безпечного для 

навколишнього середовища розвитку.  

Причини цього слід вбачати в: нерівномірності забезпечення різних країн та 

регіонів ресурсною базою для розширення виробничих можливостей, їхніх 

екологічних характеристик, необхідних для раціонального розвитку експортної 

складової зовнішньоторговельного співробітництва; різному ступені доступності 

природних ресурсів, необхідних для реалізації засад екологізаційного 

функціонування економічних систем; неузгодженості розвитку торговельних 

процесів на регіональному рівні з характеристиками та можливостями 

навколишнього природного середовища.  

Інтенсифікація виробничих потужностей із метою забезпечення 

зростаючого попиту на продукцію, розвиток систем транспортного сполучення 

для перевезення вантажів, розширення форм та методів економічної співпраці між 

регіонами світу, залучення значної кількості подекуди вичерпних природних 

ресурсів до процесів міжнародного виробництва, розподілу та споживання 

спричиняють погіршення екологічної ситуації у світі та призводять до 

формування регіональних та транснаціональних передумов розвитку торговельно-

екологічної співпраці. Серед основних передумов, які визначають регіональні 

аспекти формування екологічного співробітництва та мають значний вплив на 

ступінь екологізації експортного виробництва слід виділити географічно-

кліматичні, соціально-демографічні, економічні, інфраструктурні, науково-

технічні, політико-правові (рис. 4.22). 
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Рис. 4.22. Передумови розвитку екологічної складової  

регіональної торговельної співпраці* 

*Складено автором за матеріалами [81; 127] 

Зазначені передумови формують особливості екологізації виробничого та 

торговельного потенціалів регіонів світу. При цьому ступінь спрямованості дає 

змогу виокремити ті регіони, котрі впливають на розвиток міжнародних 

торговельних відносин (рис. 4.23). 
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Рис. 4.23. Частка провідних регіонів у світовому експорті товарів, %* 

*Складено автором за матеріалами [366; 368] 

Отже, провідна частка в світовому експорті (56 %) належить ЄС, США, 

Китаю і Японії. Це є підставою для розгляду зазначених країн та регіонів як 

визначальних суб’єктів у контексті дослідження особливостей екологізації 

міжнародних торговельних відносин. Структура експорту та імпорту зазначених 

регіонів дає змогу зробити висновок про переважання торговельних операцій у 

сфері продукції обробної промисловості (рис. 4.24): 

 

Рис. 4.24. Структура експорту та імпорту провідних регіонів світу у 2018 р.* 

*Складено автором за матеріалами [364-366; 368] 

Зазначена структура визначає особливості екологічних засад виробництва, 

які є зорієнтованими на структуру торгівлі. Йдеться, насамперед, про необхідність 

першочергової екологізації промислових галузей досліджуваних регіонів, які 

забезпечують імпортні потреби країн світу. Разом з цим, варто відзначити, що 
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поряд із зазначеними регіонами важливу роль у світовому експорті починають 

відігравати країни, що розвиваються, в яких зосереджені виробничі потужності 

розвинених країн. Серед них слід виділити Тайланд, Індію, Індонезію, Гон-Конг, 

Сингапур та ін. (табл. 4.2): 

Таблиця 4.2 

Галузева структура провідних експортерів світу в 2015 році* 

Експорт 

сільськогосподарської 

продукції, млн. грн. 

2015 

рік 

Еспорт продукції 

паливної та 

гірночовидобувної 

промисловості, 

млн. дол. 

2015 

рік 

Експорт 

готових 

виробів, млн. 

дол. 2015 рік 

ЄС (в межах 

об’єднання) 583458 

ЄС (в межах 

об’єднання) 439276 

ЄС (в межах 

об’єднання) 4240224 

ЄС (за межами 

об’єднання) 156425 

ЄС (за межами 

об’єднання) 136237 

ЄС (за межами 

об’єднання) 1599072 

США 160797 

Російська 

Федерація 229508 Китай 2145738 

Бразилія 80000 Саудівська Аравія 155515 США 1125761 

Китай 72532 США 141761 Японія 545076 

Канада 63594 Австралія 107927 Корея 470756 

Індонезія 39772 Канада 104490 Гон-Конг 448210 

Тайланд 36465 Норвегія 65117 Мексика 311807 

Австралія 35975 Катар 62952 Сингапур 265752 

Індія 35378 ОАЕ 68042     

Аргентина 34558 Китай 54485     

*Складено автором за матеріалами [364-366; 368] 

Зауважимо, що саме наділеність рядом інфраструктурних та природно-

кліматичних передумов обумовлює входження таких країн, зокрема як Саудівська 

Аравія, Катар, ОАЕ до структури експортоорієнтованих лідерів світового ринку в 

торгівлі продукцією паливної та гірничовидобувної промисловості. Наявність 

значних запасів нафти та орієнтація галузевої структури торгівлі на даний вид 

ресурсів визначає їх експортні пріоритети, проте обмеженість відносних 

передумов розвитку торговельного співробітництва на дозволяє розглядати 

зазначені країни в якості визначальних суб’єктів щодо формування екологічних 

пріоритетів зовнішньоторговельних відносин [368].  

Зважаючи на вище зазначене, слід відмітити певні зміни, зумовлені, зокрема, 

розвитком економічних, науково-технічних, політико-правових передумов 
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формування міжнародної торговельної співпраці, що здійснювали вплив на 

галузеву структуру експорту провідних регіонів світу (рис. 4.25): 

 

Рис. 4.25. Частка в галузевій структурі експорту  

провідних країн-експортерів у 1980-2015 рр. * 

*Складено автором за матеріалами [294; 297; 347; 364-366; 368] 

За період 1980-2015 рр. та подальші три роки спостерігаються певні 

трансформаційні тенденції в галузевій структурі провідних регіонів, які мають 

свій прояв у динамічному зростанні всіх галузевих складових експорту в період 

1980-2000 рр. з переважанням темпів росту експорту хімічної, 

сільськогосподарської продукції та зростанні частки США в експорті паливної та 

гірничовидобувної продукції та Китаю в експорті готових виробів у період 2000-

2015 рр. [364]. З урахуванням цих тенденцій, галузева структура експорту 

провідних регіонів у 2018 році має наступні особливості. По-перше, переважання 

в структурі експорту сільськогосподарської та продукції паливної та 

гірничовидобувної промисловості ЄС (в межах об’єднання) та США, в експорті 

готових виробів – ЄС (в межах об’єднання) та Китаю (рис. 4.26): 
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Рис. 4.26. Галузева структура експорту  

провідних регіональних експортерів у 2018 р.* 

*Складено автором за матеріалами [294; 297; 347; 364-366; 368] 

Слід зауважити, що зазначені регіони не тільки визначають провідні світові 

тенденції у зовнішньоторговельній співпраці, а й є потужними партнерами у 

внутрішньо регіональній взаємодії (табл. 4.3): 

Таблиця 4.3  

Напрями торговельної співпраці США з ЄС, Японією, Китаєм у 2015 р.* 

Напрями торговельної 

співпраці 

 

 

США-ЄС 

 

США-Японія 

 

США-Китай 

Експорт, млрд. дол., в т.ч.: 

експорт 

сільськогосподарської 

продукції, % 

272,2  

 

4,4 

65, 1  

 

18,6 

116 

 

4,2 

Імпорт, млрд. дол., в т.ч.: 

імпорт 

сільськогосподарської 

продукції, % 

426  

4,7 

138,5  

0,4 

482 

0,9 

Основні статті експорту літаки 

устаткування 

фармацевтична 

продукція 

оптичні та 

медичні 

інструменти 

електричне 

устаткування 

оптичні та 

медичні 

інструменти 

літаки 

електричне 

устаткування 

м’ясо 

літаки 

електричне 

устаткування 

устаткування 

різне зерно, 

насіння, соєві 

боби 

 

 

 

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 4500000

ЄС (в межах об'єднання)

ЄС (за межами об'єднання)

США
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Структура експорту провідних експортерів у 2018 році, млн дол

Експорт готових виробів, млн. дол. 

Еспорт продукції паливної та гірночовидобувної промисловості, млн. дол. 

Експорт сільськогосподарської продукції, млн. дол.
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Продовження табл. 4.3 

Основні статті імпорту устаткування 

автомобілі 

фармацевтична 

продукція 

оптичне та 

медичне 

устаткування 

органічні хімікати 

літаки 

устаткування 

електричне 

устаткування 

оптичні та 

медичні 

інструменти 

літаки 

 

електричне 

устаткування 

устаткування 

меблі та постіль 

іграшки та 

спортивне 

обладання 

взуття 

*Складено автором за матеріалами [294; 297; 347; 364-366; 368] 

Зазначені регіональні особливості торговельної співпраці в комплексному 

симбіотичному поєднанні з передумовами розвитку їх екологічної складової 

дозволяють визначити систему зведених показників, які мають екологічне 

спрямування, і є підґрунтям для формування пріоритетних напрямів екологізації 

господарств розглянутих країн (табл. 4.4): 

Таблиця 4.4 

Зведені показники екологізації господарств окремих країн світу* 

 

Країна/показник 

 

США 

 

Китай 

 

Японія 

 

Німеччина 

 

Велика 

Британія 

 

Україна 

 

Населення, тис. осіб 

 

321774 

 

1376049 

 

125637 

 

80689 

 

64716 

 

44824 

Територія, км2 983351

7 

9600000 377930 357376 242495 603500 

ВВП на д. н., дол.  54306 

 

7617 

 

36298 

 

47966 

 

46461 

 

2929 

Додана вартість 

(сільське 

господарство, 

лісництво, 

рибальство), % 

1 9 1 1 1 14 

Додана вартість 

(гірничодобувна 

промисловість, 

виробництво), % 

16 34 20 26 13 24 

Енергозабезпечення 

на д. н. 

289 87 146 158 116 98 

Інтенсивність 

використання енергії 

(на тис. дол. ВВП) 

134 202 101 89 83 333 
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Продовження табл. 4.4 
CO21 на д. н., т 18 20 10 10 7 7 

SO22 на д. н., кг 15 18 7 5 7 37 

NOx3 на д. н., кг 38 40 13 16 17 27 

Співвідношення 

екологічно захищених 

наземних та морських 

районів, % 

15 16 2 38 14 4 

Сільськогосподарські 

землі, км2: 

-орні землі, % 

-посівні землі, % 

4082047 

 

38 

1 

5153577 

 

21 

3 

45190 

 

93 

7 

167250 

 

71 

1 

172320 

 

36 

0 

412720 

 

79 

2 

Лісові площі, км24 3098200 2067791 249596 114170 31270 96352 

Муніціпальні відходи, 

тис. т 

227604 179809 44879 50064 31131 4445 

*Складено автором за матеріалами [281; 282; 294; 297; 347; 365-366; 368] 

Зазначені показники характеризують загальні умови економічного, 

енергетичного, демографічного, географічного розвитку, які мають вплив на 

екологічні особливості розвитку регіонів та формування їх торговельних 

орієнтирів. Серед країн ЄС для аналізу розглянутих показників були обрані 

Німеччина та Великобританія як країни, економічний та екологічний розвиток 

яких в багатьох аспектах є визначальним для всього регіону. 

                                                 
1 Діоксид вуглецю, вуглекислий газ, CO2 - тривка хімічна сполука, поширена в природних 

газах, що містять його в кількості від декількох відсотків до практично чистого вуглекислого 

газу. Токсична дія вуглекислого газу виявляється при його вмісті в повітрі 3-4 % і полягає в 

подразненні дихальних шляхів, запамороченні, головному болі, шумі у вухах, психічному 

збудженні, непритомному стані. При виділенні вуглекислого газу з підошви виробки і 

відсутності активного струменя повітря в нижній частині її можуть утворюватися застійні зони 

з високою концентрацією. В рудниковій атмосфері вуглекислий газ присутній завжди, бо 

утворюється у великій кількості за рахунок біохімічних та хімічних реакцій окиснення, що 

протікають в гірничих виробках. До країн, яким вдалося знизити рівень емісії СО2 порівняно з 

попереднім роком, передусім належить Китай - найбільший у світі емітент. В 2015 році країна 

скоротила викиди СО2 на 0, 7 %.. Натомість у Німеччині емісія в 2015 році не зменшилися, 

навіть трохи зросла - на 0, 7%. Викиди ЄС в 2014-2015 рр. зросли приблизно на 1, 4 %. У 

світовому рейтинґу європейські країни є третіми за обсягами викидів.  
2 Діоксид сірки (SO2), є одним з групи газів, які називаються оксидами сірки (SOx). Хоча 

всі ці гази шкідливі для здоров’я людини і навколишнього середовища, SO2 має найбільш 

шкідливий вплив.  
3  загальне позначення для оксидів азоту NO та NO2 в контексті їхньої ролі як 

забруднювачів атмосфери. Фотохімічні перетворення оксидів NOx в атмосфері призводять до 

появи фотохімічного смогу.  
4 В розвинених країнах (США, Німеччини, Швеції та ін.) еколого-політичні принципи у 

сфері використання, відтворення та охорони лісів відповідають сучасним викликам. Але 

водночас користувачі лісових ресурсів цих держав, охороняючи свої національні багатства, 

експлуатують ліові ресурси країн з нижчим рівнем розвитку. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D1%85%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%83%28II%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%83%28IV%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B3
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Зважаючи на вагоме значення зазначених регіонів у реалізації стратегічних 

орієнтирів міжнародних торговельних відносин, їх екологічна активність є 

ключовим фактором впливу на розвиток екологічної складової глобальної 

виробничої та торговельної взаємодії. Це знаходить свій прояв у наступних 

площинах формування екологізаційних засад експортоорієнтованого виробництва. 

По-перше, розробка ініціатив щодо лібералізації торговельної співпраці, в тому 

числі у сфері екологічної продукції. Йдеться, передусім, про так звані міжнародні 

угоди нового покоління. Серед них важливе значення має Трансатлантична угода 

про торгове та інвестиційне партнерство між США та ЄС, яка може забезпечити 

до 17% зростання експорту США та ЄС. За прогнозними оцінками, усунення 25% 

розбіжностей у системах регулювання та стандартизації, нетарифних бар’єрів 

здатне збільшити сукупний ВВП партнерів на $106 млрд. [368]. Сторони 

розглядають можливість створення спеціальної інституції з регулювання 

співробітництва, до компетенції якої повинні бути віднесені функції з визначення 

пріоритетів і моніторингу стосовно забезпечення їх виконання. Аналогічною є 

також угода між США та 11 країнами Тихоокеанського й Північно- та Південно-

Американського регіонів 1 . Ця угода є найбільшою угодою США про вільну 

торгівлю з регіоном, на який припадає близько половини торгівлі держави. 

Ідеться також про розмір і рівень лібералізації торговельних відносин сторін 

товарами, послугами та сільськогосподарською продукцією, яких не передбачено 

угодами СОТ2 [348].  

В свою чергу, Китай пропонує країнам, залученим до Азіатсько-

Тихоокеанського співробітництва, угоду із заснування регіональної зони вільної 

торгівлі, що має на меті нейтралізацію дії понад 70 дво- та багатосторонніх угод 

про вільну торгівлю, що діяли на кінець 2014 року у регіоні. Китай також 

запроваджує ініціативу з відновлення «Шовкового шляху» як засобу подальшого 

стимулювання своєї участі у зовнішньоторговельних процесах, передусім, із 

Західною Європою.  

                                                 
1 Йдеться про Японію, Австралію, Нову Зеландію, Сінгапур, Малайзію, Бруней, В’єтнам, а 

також Канаду, Чилі, Мексику.  
2 Рівень гнучкості цієї угоди дає змогу говорити про її «живучість» у сенсі відкритості до 

розширення членства та запровадження нових положень стосовно торгівлі та інвестицій. 
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Ініціація США, ЄС і Китаєм укладення означених угод пов’язана з 

можливістю максимально скористатися перевагами нових технологій 

виробництва товарів і послуг, їх доставки, збуту та розрахунків за контрактами, а 

також бажанням закріпити ці можливості системою мегаторговельних договорів, і, 

за умови досягнення відповідної домовленості світовим співтовариством, 

використати їх у якості основи нового світового економічного порядку.  

З 2014 року ЄС разом з іншими окремими членами СОТ розпочали 

переговори щодо лібералізації світової торгівлі екологічними товарами з метою 

укладання Угоди про екологічні товари (EGA) для усунення бар’єрів в торгівлі 

товарами, які мають вирішальне значення для захисту навколишнього середовища 

і пом’якшення наслідків зміни клімату. Серед її учасників представлені США, 

Японія, Європейський Союз, Китай, а також Канада, Північна Корея, Сінгапур, 

Туреччина та ін. [283]. Переважно це країни, які є лідерами по виробництву 

екологічних товарів. Йдеться, насамперед, про товари, які безпосередньо 

сприяють захисту навколишнього середовища і пом’якшення наслідків зміни 

клімату шляхом: очищення води та повітря, управління відходами, сприяння 

енергетичній ефективності, контролю забруднення повітря, створення 

поновлювальних джерел енергії та ін. Слід зауважити, що саме ЄС є світовим 

лідером в області експорту та імпорту екологічних товарів. Їх виробництво має 

тенденцію до динамічного зростання (рис. 4.27): 

 

Рис. 4.27. Виробництво екологічних товарів та послуг в ЄС у 2005-2015 рр.* 

*Складено автором за матеріалами [281;284; 294; 349] 

У період 2016-2018 рр. головними експортерами на європейському 

екологічному ринку залишаються Німеччина, Франція та Велика Британія, на які 

Виробництво екологічних товарів та послуг в ЄС у 2005-2015 р.р., млн. 
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припадає 55% торгівлі екологічними товарами ЄС. Найбільшими екологічними 

ринками у ЄС є Франція та Німеччина. США також є прихильником лібералізації 

торгівлі екологічними товарами та послугами, зокрема такими як вітрові турбіни, 

фільтри для очищення води, сонячні водонагрівачі. За рахунок скорочення 

тарифів на екологічні товари, вони можуть розраховувати на поліпшення доступу 

до технологій захисту навколишнього середовища [284].  

Слід зауважити, що на сучасному етапі розвитку світової економіки серед 

головних експортерів екологічних товарів і послуг на світовому ринку, крім 

США, Канади, Японії та країн − членів ЄС, є Китай, який за останні роки 

значно збільшив обсяги експорту. До регіональних ринків екологічних товарів 

та послуг африканських країн, Азії й країн Близького Сходу обсяг експорту 

товарів із Китаю зріс у два рази, а до країн НАФТА й Латинської Америки – 

утричі [284]. Основною причиною таких позитивних змін є визначення урядом 

Китаю стратегії зростання обсягу виробництва екологічно чистих товарів, що 

передбачає, зокрема, розвиток гідроенергетики, використання енергії вітру, 

сонячної енергії й енергії біомаси як умову підвищення 

конкурентоспроможності на ринку екологічних товарів та послуг1 [281].  

Угода про екологічні товари показує можливий вплив торговельної 

політики на захист навколишнього середовища і боротьбу зі зміною клімату. 

Передумови цього слід вбачати в зростанні обсягів глобальної торгівлі 

екологічними товарами і послугами, підтримці екологічного виробництва, 

забезпеченні більш дешевого доступу до екологічних технологій, підвищенні 

безпеки енергопостачання та зменшенні залежності від викопного палива. 

По-друге, розробка нормативно-правових засад забезпечення ефективної 

екологізації виробничо-торговельного потенціалу. Показовим прикладом в цьому 

зв’язку слід вважати досвід ЄС у забезпеченні регулювання екологічних засад 

розвитку суспільства. В ЄС розроблена раціональна структура регулюючих 

органів, що беруть участь у розробці й реалізації екологічної політики. Серед них 

                                                 
1 Експорт екологічних товарів зі США та інших країн не зростає такими темпами, як із 

Китаю, через певні технологічні переваги у їх виробництві. 
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переважне значення мають наступні: Екологічна рада, що діє в рамках Ради ЄС; 

Генеральний директорат з питань довкілля, очолюваний одним із членів 

Європейської Комісії; Комітет з питань довкілля й захисту споживача 

Європейського Парламенту. Спеціалізованою установою ЄС у сфері охорони 

довкілля є Європейська агенція з охорони навколишнього середовища (ЄАНС), 

основна функція якої – збір, аналіз і поширення інформації для сприяння в 

розробці й реалізації політики Союзу у сфері охорони довкілля [281; 282; 284]. 

Законодавчі акти та правові норми є обов’язковими для виконання всіма 

країнами-членами ЄС. Також проводиться спостереження за дотриманням усіх 

торговельно-екологічних заходів ЄС, включаючи контроль за тим, щоб 

екологічні заходи не шкодили вільній торгівлі. Нагляд ведеться чиновниками 

Ради та Комісії, представниками Європейської агенції з охорони 

навколишнього середовища 1 . У ЄС країнам-членам надаються однакові права 

обмежувати імпорт товарів з інших країн-членів, у яких вимоги щодо екологічної 

безпеки та охорони навколишнього середовища не збігаються із внутрішніми 

стандартами країни.  Проте запроваджено поступову гармонізацію екологічних 

стандартів країн.  

Законодавчі стандарти ЄС щодо обмеження імпорту мають на меті 

забезпечити певний рівень екологічного захисту. Кожна країна-член ЄС має 

право обмежити ввезення товарів із третіх країн, щоб усунути ризик для 

навколишнього середовища чи здоров’я населення, а також може накладати такі 

обмеження тимчасово, якщо ступінь ризику забруднення невідомий2. Правила ЄС 

дають також змогу запровадження обмежень імпорту на забруднюючі товари, 

які виробляються поза юрисдикцією країни-члена []. Країни-члени ЄС 

зобов’язані забороняти ввезення товарів із будь-яких інших країн, якщо ці 

товари містять частки тварин, що входять у перелік Конвенції з міжнародної 

                                                 
1 Неспроможність країни-члена дотримуватися прийнятих директив карається штрафами 

чи замороженням виплат із фондів ЄС. 
2 Обмеження імпорту має вводитись із дотриманням принципів „національного режиму” 

та „режиму найбільшого сприяння”, і докази можливості настання екологічної шкоди мають 

базуватися на доведених наукових даних. 
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торгівлі видами, котрі вимирають. Також, відповідно до інших директив, країни-

члени ЄС зобов’язані заборонити ввезення товарів із-за меж Союзу, якщо ці 

товари вироблені не відповідно до визначених процесів і процедур ЄС. Разом з 

цим, слід зауважити, що існують певні протиріччя щодо запровадження 

екологічних заходів в межах об’єднання. Так, північні країни Німеччина, Бельгія, 

Люксембург, Нідерланди та Данія зазвичай підтримують суворі стандарти й 

заходи, тоді як Греція, Португалія та Іспанія схиляються до м’якших екологічних 

норм. Франція, Великобританія й Італія займають проміжну позицію. Оскільки 

„зелені” країни є сильнішими гравцями, загальна тенденція в розвитку політики є 

екологічно сприятливою [344]. Так, Німеччина є найбільшим ринком у Європі, 

що дає підстави їй суттєво впливати на екологічну політику ЄС. В країні 

створено найбільшу в Європі екоіндустрію, в якій зайнято близько 1 млн осіб. 

Країна є провідним світовим експортером очисного обладнання. Це дозволило їй 

також широко впровадити у виробництво екологічно чисті технології, доступні не 

тільки великим, але і середнім, і дрібним підприємствам [344]. 

У США на охорону навколишнього середовища спрямована дія 9 

федеральних законів, крім них в кожному штаті є свої закони, а також діють 

нормативні документи з охорони навколишнього середовища на рівні міст і 

округів. Так, Закон про консервацію та відновлення ресурсів був прийнятий ще в 

1976 році. Він стосується шкідливих відходів, регламентує діяльність 

виробників відходів, перевізників, власників та тих, хто відповідальний за 

зберігання, належну утилізацію і захоронення. Виробники та перевізники 

повинні дотримуватися певних стандартів при поводженні з цими відходами і 

заповнювати спеціальні форми, які дозволяють простежити за рухом 

відходів від місця їхнього вироблення до місця переробки, зберігання та 

знищення. 

Ще один закон США, що є одним з основних у сфері захисту 

навколишнього середовища від забруднення − це Закон про контроль над 

токсичними речовинами, основною метою якого є запобігання виробництву або 

імпорту нових хімічних речовин, які завдають шкоди навколишньому 

http://ua-referat.com/Країна
http://ua-referat.com/Виробництво
http://ua-referat.com/Екологія
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середовищу. Тому особливим засобом контролю за безпечним видаленням 

небезпечних відходів є документ − маніфест небезпечних відходів. Провідне 

значення в регулюванні екологічних засад функціонування в США має Агентство 

з охорони навколишнього середовища [318].  

До числа основних законодавчих актів Японії, спрямованих на захист 

навколишнього середовища від забруднення, відносяться наступні: Основний 

закон про заходи щодо оточуючого середовища, Закон про захист оточуючого 

середовища, Основний закон про оточуюче середовище, в якому проголошені 

створення товариства сталого розвитку, Основний закон про суспільство зі 

стійким матеріальним циклом. Поліпшенню екологічної ситуації сприяла значно 

структурна перебудова японської економіки, і винесення промислових 

підприємств, особливо забруднюючих виробництв, за кордон [327]. Заслуговує на 

увагу також співпраця в сфері охорони навколишнього середовища Китаю з 

Японією. Протягом тривалог очасу Японія через свій Фонд закордонного 

економічного співробітництва надавала Китаю кредити на вигідних умовах в 

рамках офіційної допомоги розвитку. Знчна частина цих ресурсів була 

спрямована на здійснення китайських природоохоронних проєктів. Співпраця 

носила багаторівневий характер – як міждержавний, так і міжрегіональний 1 . 

Проте екологічна ситуація в КНР продовжувала погіршуватися через недостатню 

увагу уряду до проблеми екологічного розвитку. Після покращення темпів 

економічного зростання допомога з боку Японії була припинена. Тільки з 2010 

року були запровадженні суттєві зміни в стратегічні орієнтири екологізаційного 

розвитку держави, що сьогодні є пріоритетом для Китаю. Зокрема, важлива 

                                                 
1  Проводилось спільне дослідження стану річкових і морських вод, з допомогою 

японських фахівців зводилися очисні споруди на заводах, проводилися поставки японського 

спеціального обладнання на китайські фабрики. Найбільший інтерес японців зосередився на 

північно-східних районах КНР, де розташована велика частина промислових об’єктів, що 

забруднюють навколишнє середовище.  
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частина екологічної програми Китаю полягає в збільшенні виробництва 

електромобілів, що не забруднюють навколишнє середовище1.  

В основі екологічного права Китаю лежать наступні принципи: 

обов’язковість планування екологічних заходів при розробці 

народногосподарських планів, пов’язаних з промисловим розвитком, міським чи 

сільським будівництвом; принцип врахування екологічного ефекту, поряд з 

економічними і соціальними наслідками, при загальній оцінці ефективності 

господарської роботи; принцип пріоритету профілактики шкоди навколишньому 

середовищу перед відшкодуванням шкоди; принцип “забруднення усуває 

винуватець”; принцип державного контролю за станом навколишнього 

середовища [281]. 

По-третє, високий ступінь економічного розвитку дає можливість виділяти 

значні фінансові ресурси для реалізації екологічних ініціатив. Зважаючи на це, 

економічно розвинені країни характеризуються зростаючою динамікою 

закордонних інвестицій, натомість країни, що розвиваються є донорами 

інвестиційних ресурсів (рис. 4.28): 

 

Рис. 4.28. Обсяги екологічно спрямованих інвестиційних проєктів  

за групами країн у 2013-2018 рр. * 

*Складено автором за матеріалами [284; 285] 

В досліджуваних регіонах найбільші обсяги закордонних екологічно 

спрямованих інвестицій є характерними для Європейського Союзу та США. За 

                                                 
1  За повідомленням міністерства промисловості і інформатизації Китаю, за першу 

половину 2016 р виробництво машин, що використовують альтернативні види палива, 

збільшилася втричі. 
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період 2015-2018 рр. вони мали в цілому зростаючу динаміку із незначним 

зменшенням в наслідок впливу світових кризових економічних явищ. Основним 

донором екологічних інвестицій серед провідних регіонів є Китай та ЄС. Значні 

обсяги іноземних інвестицій в екологічну сферу ЄС обумовлені значними 

фінансовими ресурсами, якими володіють члени об’єднання. Обсяги екологічно 

спрямованих інвестиційних проєктів основних регіонів світу в 2013-2018 рр. 

представлені на рис. 4.29. 

 

Рис. 4.29. Обсяги екологічно спрямованих інвестиційних проєктів  

основних регіонів світу в 2013-2018 рр. * 

*Складено автором за матеріалами [284; 285] 

Слід зауважити, що по окремим напрямам інвестування спостерігається 

дещо інша ситуація. Так, наприклад, лідерство за інвестиціями в галузь електрики, 

випаровування, кондиціонування повітря належить Німеччині та Польщі. Це 

пояснюється, на нашу думку, особливостями галузевого розвитку промисловості 

держав (див. додаток М). 

По-четверте, запровадження екологічного податку, основною метою якого є 

регулювання екологічних засад діяльності підприємств-виробників продукції, в 

тому числі експортної орієнтації, а також акумулювання фінансових ресурсів, що 

можуть бути спрямовані на подальший перспективний екологізаційний розвиток 

(рис. 4.30): 
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Рис. 4.30. Частка екологічних податкових надходжень  

у ВВП окремих країн світу в 2004-2018 рр. * 

*Складено автором за матеріалами [284; 285; 368] 

Таким чином, найбільшою у ВВП є частка екологічних податкових 

надходжень таких країн як Німеччина та Великобританія, тобто держав-членів ЄС. 

Проте, слід відмітити високі темпи зростання зазначеного показника у Китаю в 

період 2012-2018 рр.  

По-п’яте, розробка та застосування ресурсозбережних технологій. Варто 

зауважити, що зростання обсягів попиту та пропозиції на світовому ринку змушує 

виробників товарів та послуг функціонувати в умовах жорсткої конкуренції. З 

однієї сторони, це викликає необхідність використовувати різноманітні методи та 

інструменти зниження виробничих витрат, що часто пов’язане з перенесенням 

виробництва з розвинутих країн на територію країн, що розвиваються, з більш 

прийнятними торговельно-економічними умовами, що, в свою чергу, може 

становити певну загрозу для екологічної ситуації на локальному рівні. З іншої 

сторони, така ситуація змушує шукати шляхи підвищення 

конкурентоспроможності за рахунок оптимізації якості продукції, виготовлення її 

з екологічно чистої сировини та з дотриманням екологізаційних засад 

виробництва [285; 367].  
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Важливе значення в цьому зв’язку мають умови виробництва, які різняться 

в залежності від геополітичного розташування країн, рівнів економічного 

розвитку, обсягів природно-ресурсних потенціалів, а також способів 

природокористування. Йдеться, в першу чергу, про пошук ресурсозбережних 

технологій його розширення з метою зменшення негативного навантаження на 

природне середовище. В цьому контексті важливе значення має проведення 

досліджень та розробок екологізаційного спрямування (див. додаток Н). 

Найвища частка витрат на проведення зазначених заходів припадає на США 

та Японію, що обумовлено, переважно, високим рівнем їх технологічного та 

економічного розвитку. Разом з тим, високі темпи росту витрат на екологічні 

дослідження та розробки демонструє Китай, що пов’язано, на нашу думку, із 

змінами в екологічній політиці цієї країни та швидкими темпами її економічного 

розвитку в останні роки. 

По-шосте, застосування у виробництві відновлювальних джерел енергії, що 

має позитивний вплив на екологічні показники розвитку регіонів (див. додаток П). 

Серед регіонів з найвищою часткою використання відновлювальної енергетики у 

забезпеченні виробничих процесів слід виділити ЄС та Китай. При цьому варто 

відмітити, що темпи росту використання відновлювальної енергетики у період 

2010-2015 рр. є значно вищими у Китаю, що відповідає загальним тенденціям 

розвитку регіону.  

Таким чином, визначальний вплив на розвиток міжнародної торговельної 

співпраці мають регіони, на які припадає найбільша частка 

зовнішньоторговельних операцій на світовому ринку. Саме їх особливості 

екологізації торговельної взаємодії визначають глобальні тенденції розвитку 

екологічної складової міждержавної торговельно-економічної співпраці. Ці 

особливості пов’язані, переважно, із забезпеченням екологічних засад 

виробництва експортоорієнтованої продукції, а також створення дієвого 

законодавчого підґрунтя торговельної співпраці в контексті екологічних 

перетворень сучасного світу. Серед основних регіональних особливостей 

екологізації міжнародної торгівлі варто відзначити наступні: зростання частки в 
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обсязі експорту екологічних товарів, розробка ініціатив щодо лібералізації 

торговельної співпраці, в тому числі у сфері екологічної продукції; реалізація 

нормативно-правових засад забезпечення ефективної екологізації виробничо-

торговельного потенціалу; високий рівень фінансування екологічних проєктів; 

запровадження екологічного податку та використання податкових надходжень з 

метою оптимізації екологізаційних засад виробництва; розробка та застосування 

ресурсозбережних технологій у створенні експортоорієнтованої продукції; 

застосування у виробництві відновлювальних джерел енергії, що має позитивний 

вплив на екологічні показники розвитку регіонів та світової спільноти в цілому. 

 

4.3. Роль транснаціонального впливу на екологізацію світових ринків 

 

Вплив процесів транснаціоналізації на екологічні системи країн світу є 

закономірним явищем, що зумовлене їх суттєвою участю у виробничо-

торговельних, фінансових, економічних, соціально-культурних, інфраструктурних 

міжнародних відносинах. транснаціоналізації на оточуюче середовище варто 

розглядати з точки зору наступних підходів, які відображають ставлення до 

зазначених процесів з боку держав світу та провідних ТНК. По-перше, прийняття 

економічних рішень без урахування екологічних та ресурсних обмежень. Слід 

зауважити, що переважна більшість країн світу є учасниками багатосторонніх 

екологічних угод, зокрема, в рамках членства в міжнародних організаціях [354]. 

Проте, іноді виникають суперечності між економічними інтересами конкретних 

компаній та їх впливом на оточуюче середовище, які не завжди вирішуються у 

напрямі забезпечення екологічності виробництва. По-друге, вирішення 

екологічних проблем за рахунок обмеження зростання господарської діяльності та 

споживання, засноване на концепції Т.Мальтуса. Такий підхід стає можливим 

виключно у випадку обмеження чисельності населення.  

По-третє, визнання науково-технічного прогресу в галузі раціонального 

природокористування як основи для вирішення екологічних проблем. В цьому 

випадку важливим фактором конкурентоспроможності на ринку стає 
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екологічність товарів та послуг. По-четверте, підхід на основі концепції стійкого 

розвитку. Значний вплив на формування концепції розвитку з урахуванням 

екологічної складової здійснила в 1987 році доповідь Міжнародної комісії з 

оточуючого середовища та розвитку “Наше спільне майбутнє”, в якій були 

окреслені стратегічні напрями розвитку охорони навколишнього середовища, що 

дозволятимуть забезпечувати стійкий розвиток світової економіки у 

довгостроковій перспективі; способи ефективного вирішення проблем 

раціонального природокористування. 

Основним висновком доповіді слід вважати те, що основою вище 

зазначеного має стати стійкий розвиток. Це поняття є доволі багатогранним і 

інтерпретується з точки зору різних підходів в сучасній літературі. На нашу думку, 

воно передбачає, передусім, забезпечення такого типу економічного зростання, 

який сприяв би досягненню сучасних цілей економічного розвитку світового 

співтовариства, забезпечуючи поряд з тим умови для раціонального 

природокористування майбутніх поколінь. Поряд з цим, враховуючи різні точки 

зору на дане питання, слід виділити наступні складові елементи такого типу 

розвитку: забезпечення розширеного відтворення виробничого потенціалу на 

перспективу; збереження природного капіталу; відсутність покладання 

додаткових витрат на майбутні покоління, пов’язаних з екологічними аспектами 

їх функціонування; мінімізація негативних наслідків використання ресурсів та 

взаємодії з оточуючим середовищем. Зауважимо, що важливою характеристикою 

зазначеної концепції є готовність переважної більшості країн світу 

використовувати в своєму подальшому розвитку основні постулати цієї теорії, що 

підтверджується прийняттям її за основу при розробці значної кількості 

міжнародних угод в різних сферах міждержавної взаємодії. Крім того, в багатьох 

країнах світу створені Ради зі стійкого розвитку та національні програми 

переходу до такого способу господарювання . 

В багатьох випадках діяльність транснаціональних корпорацій пов’язана з 

перенесенням шкідливого виробництва з розвинених країн до держав з нижчим 

рівнем економічного розвитку, ускладненням навантаження на природне та 
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ресурсне середовище, розширенням виробничих потужностей, розвитком всіх 

видів транспорту, які негативно впливають на екологічну ситуацію [281]. Поряд з 

цим, враховуючи зростаючу увагу до екологічних проблем з боку міжнародних 

організацій, інтеграційних об’єднань, держав та громадських організацій, ТНК 

змушені враховувати вимоги сучасного світу до організації своєї діяльності на 

зовнішніх ринках. Це вимагає, зокрема, вироблення узагальнених норм та правил 

співпраці ТНК з іншими суб’єктами світового ринку. В цьому зв’язку слід 

відмітити розробку в 1990 році Центром ООН з діяльності ТНК документу 

“Критерії управління стійким розвитком”, в основі якого покладено визнання того, 

що ТНК несуть особливу відповідальність за охорону навколишнього середовища 

як в країнах базування, так і в приймаючих державах [343].  

Критерії, що містяться в цьому документі, орієнтують ТНК на розробку 

політики в області охорони навколишнього середовища і стійкого розвитку й 

приведення своєї діяльності та структури у відповідність із цією політикою. У 

документі підкреслено важливість таких напрямів роботи, як ощадне 

використання природних ресурсів, організація наукових досліджень щодо 

запобігання негативного впливу на екологічні процеси, вживання заходів для 

використання та передачі приймаючій країні «зелених» технологій та сприяння їх 

розробці й поширенню, розробка стратегій запобігання екологічних ризиків 

діяльності1. Серед основних факторів впливу транснаціоналізації на екологізацію 

світових ринків слід відмітити наступні (рис. 4.31): 

                                                 
1  В цьому зв’язку важливе значення має також участь керівників провідних ділових 

структур світу у конференції UNCED з захисту навколишнього середовища та розвитку у Ріо-

де-Жанейро у 1992 році. 
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Рис. 4.31. Основні напрями транснаціонального впливу  

на екологізацію світових ринків* 
*Складено автором за матеріалами [266; 278; 343; 346] 

Серед напрямів транснаціонального впливу на екологізацію світових ринків 

доцільно виділити три основні: виробничо-економічний, пов’язаний із значною 

часткою ТНК у світових виробничих процесах, міжнародній торговельній 

взаємодії, інвестиційних потоках; політико-правовий, який характеризується 

необхідністю для ТНК розвивати свою діяльність узгоджено з екологічними 

стандартами, торговельно-політичними вимогами ринків, де функціонують їх 

філії; соціально-екологічний, переважний вплив якого полягає у формуванні 

вимог споживачів щодо екологічних якостей продукції, необхідності застосування 

правил екологічної поведінки в своїй діяльності на міжнародних ринках, 

значному рівні навантаження на навколишнє середовище за рахунок 

розгалужених виробничих потужностей [278]. Незважаючи на те, що суто 

пов’язаний з екологічним спрямуванням є лише один з визначених напрямів, 

проте опосередковано всі зазначені компоненти формують орієнтири впливу 

транснаціоналізації на екологічний розвиток світових ринків.  

Слід зауважити, що на частку ТНК припадає значна частина інвестиційних, 

фінансових, експортних, виробничих ресурсів світу (рис. 4.32): 
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Рис. 4.32. Зведені показники діяльності ТНК у 1990-2015 рр. * 

*Складено автором за матеріалами [266; 278; 343; 346] 

Зазначені дані характеризують динамічне зростання господарських 

показників діяльності ТНК, що збільшує їх вплив на функціонування світових 

ринків. Крім того, транснаціональні корпорації створюють значну кількість 

робочих місць у світовому господарстві. За період 1990-2015 рр. іх сумарний 

обсяг збільшився у 3,7 разів (рис. 4.33): 

 

Рис. 4.33. Динаміка кількості зайнятих  

у закордонних відділеннях ТНК у 1990-2015 рр. * 

*Складено автором за матеріалами [266; 278; 343; 346; 368] 
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Поряд із соціально-економічним значенням для економік країн світу, така 

ситуація вимагає від ТНК реалізації принципів екологічного господарювання, 

зокрема, в контексті забезпечення екологізаційних умов праці для своїх 

співробітників у відповідності з вимогами закордонних ринків та їх нормативно-

правових особливостей та міжнародного законодавства, що регулює 

взаємовідносини роботодавців та найманих працівників [266]. Разом з цим, 

діяльність ТНК спрямована також на розвиток національних ринків країн 

базування. Порівняльна характеристика активів, обсягів продажу та кількості 

робочих місць на національних та зовнішніх ринках ста найбільших нефінансових 

ТНК світу має наступний вигляд (рис. 4.34): 

 

Рис. 4.34. Зведені показники діяльності 100 найбільших  

нефінансових ТНК у 2013-2015 рр.* 

*Складено автором за матеріалами [266; 278; 343; 346] 
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зовнішніх ринків. З однієї сторони, це збільшує навантаження, зокрема, фінансове, 

інноваційне, інвестиційне, екологізацйійне, на функціонування корпорацій, з 

іншої – дає можливість акумулювання досвіду ефективної організації 

економічних, виробничих, екологічних процесів. Присутність ТНК в регіонах 

світу відображає загальні тенденції розвитку виробничо-економічних 

характеристик розвитку світового господарства з переважанням філій ТНК на 

ринках країн, що розвиваються (рис. 4.35): 
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Рис. 4.35. Присутність ТНК в регіонах світу в 2015 році* 

*Складено автором за матеріалами [266; 278; 343; 346] 

Значна кількість ТНК розташована в регіонах, які були визначені нами в 

якості провідних з точки зору участі у зовнішньоторговельних відносинах. Слід 

відмітити, що за період 2009-2015 рр. кількість корпорацій значно зросла в Китаї, 

що обумовлено формуванням в країні сприятливого інвестиційного середовища 

(рис. 4.36): 

 

Рис. 4.36. Країни, в яких розміщена найбільша кількість  

материнських ТНК у 2009-2015 рр. * 

*Складено автором за матеріалами [266; 278; 343; 346] 
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про доцільність їх розгляду в якості системно утворюючих щодо формування 

орієнтирів реалізації екологічних умов розвитку світових ринків [346]. 

Транснаціональні корпорації посіли в останні два десятиліття провідне місце 

в світовому господарстві, в наслідок чого формують пріоритети і динаміку його 

розвитку. ТНК виступають механізмом максимізації прибутку, оскільки 

поширення діяльності на територію багатьох країн дає очевидні переваги – як 

економічні (доступність тих чи інших ресурсів), так і юридичні (недосконалість 

законодавства певних країн, що дозволяє уникнути митних, податкових та інших 

обмежень). Транснаціональні корпорації виступають провідною формою 

глобалізації виробничого та інвестиційного співробітництва, яким властива 

легкість у переміщенні своїх капіталів і виробничих потужностей у регіони з 

більш сприятливими для них економічними та політико-правовими умовами, що 

нерідко сприяє посиленню соціально-економічних та екологічних диспропорцій 

між окремими країнами [343; 346]. 

Негативним екологізаційним впливом характеризується значна частка ТНК 

в експорті та імпорті продукції і технологій, які заборонені в окремих країнах, 

внаслідок їхньої потенційної небезпеки для здоров’я людей. Оскільки в 

розвинених країнах за порушення екологічних норм на винних накладають 

багатомільйонні штрафи, то ТНК активно користуються розходженнями в 

законодавствах розвинених і країн, що розвиваються, переносять забруднюючі та 

потенційно небезпечні виробництва в останні, де менш жорсткі правовий 

екологічний й інвестиційний режим. Для приймаючих країн означає зростання 

екологічних ризиків. 

З однієї сторони, ТНК здійснюють на навколишнє середовище сильний 

негативний вплив. З іншої, саме вони мають у своєму розпорядженні фінансові, 

технологічні та інші ресурси для вирішення екологічних проблем. Зважаючи на це, 

спостерігається посилення вимог з боку урядових та ринкових інститутів, 

особливо в розвинених країнах, щодо екологічної діяльності ТНК. 

Зауважимо, що найбільш негативне навантаження на навколишнє 

середовище здійснюють сировинні галузі промисловості, а також транспорт. В 
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цілому високим ступенем транснаціоналізації вирізняється більшість галузей 

економіки, які здійснюють суттєвий вплив на екологічну складову розвитку 

світових ринків. При цьому багато хто з даних галузей відрізняються високим 

ступенем концентрації транснаціонального виробництва і капіталу [343]. До 

перших десяти із 100 найпотужніших ТНК світу за розмірами активів входять 

компанії, які працюють в таких галузях як видобуток корисних копалин, розробка 

кар’єрів і нафтопродуктів, нафтопереробка і суміжні галузі промисловості, 

автомобілебудування, виробництво промислового та комерційного устаткування 

та ін. (табл. 4.5): 

Таблиця 4.5 

Десятка найбільших ТНК за розмірами активів у 2015 році* 

№ ТНК Країна Галузь 

Закордонні 

активи 2015 

рік, млн. дол.. 

Загальні 

активи 

2015 рік, 

млн. дол 

1 Royal Dutch Shell plc Великобританія 

Видобуток корисних 

копалин, розробка 

кар’єрів і нафтопродуктів 

288 283 340 157 

2 
Toyota Motor 

Corporation 
Японія Автомобілі 273 280 422 176 

3 General Electric Co США 
Промислове та 

комерційне устаткування 
257 742 492 692 

4 Total SA Франція 
Нафтопереробка і суміжні 

галузі промисловості 
236 719 244 856 

5 BP plc Великобританія 
Нафтопереробка і суміжні 

галузі промисловості 
216 698 261 832 

6 
Exxon Mobil 

Corporation 
США 

Нафтопереробка і суміжні 

галузі промисловості 
193 493 336 758 

7 Chevron Corporation США 
Нафтопереробка і суміжні 

галузі промисловості 
191 933 266 103 

8 Volkswagen Group Німеччина Автомобілі 181 826 416 596 

9 Vodafone Group Plc Велика Британія Зв’язок 166 967 192 310 

10 Apple Computer Inc США Комп’ютерне обладанння 143 652 290 479 

*Складено автором за матеріалами [266; 278; 343; 346] 

Зазначені галузі здійснюють найбільш забруднюючий вплив на оточуюче 

середовище не лише в межах країн розташування материнських компаній, а за їх 

межами, де розташовані відділення корпорацій. Серед країн розміщення 

материнських ТНК, що входять до ста найпотужніших корпорацій, слід віднести 
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США, Великобританія, Японію, Францію, Німеччину, Швецію та ін. Останні 

десять ТНК з переліку ста найбільш потужних за розмірами активів 

функціонують в галузях виробництва промислового та комерційного обладнання, 

комп’ютерного обладнання, фармацевтики та ін. (табл. 4.6): 

Таблиця 4.6 

Найбільші ТНК за розмірами активів (91-100 місце в рейтингу) у 2015 р.* 

№ ТНК Країна Галузь 

Закордонні 

активи 2015 

рік, млн. дол. 

Загальні 

активи 2015 

рік, млн. дол 

91 Diageo PLC Великобританія Іжа та напої 36 686 40 585 

92 
Teva Pharmaceutical 

Industries Limited 
Ізраїль Фармацевткиа 36 357 54 258 

93 Vattenfall AB Швеція Електрика, газ, вода 36 113 58 969 

94 Volvo AB Швеція автомобілі 36 105 44 445 

95 América Móvil SAB de CV Мексика Зв’язок 35 790 74 624 

96 Fresenius SE & Co KGaA Німеччина Послуги охорони здоров’я 35 387 47 324 

97 Caterpillar Inc США 
Промислове та комерційне 

устаткування 
35 360 78 497 

98 Vale SA Бразилія 

Видобуток корисних 

копалин, розробка кар’єрів і 

нафтопродуктів 

35 338 87 251 

99 Hitachi Ltd Японія Комп’ютерне обладанння 35 140 111 723 

100 Alphabet Inc США 
Комп’ютери та обробка 

даних 
35 128 147461 

*Складено автором за матеріалами [266; 278; 343; 346] 

Стикаючись з посиленням екологічного законодавства в тій чи іншій країні, 

ТНК можуть впроваджувати різні підходи врахування екологічних вимог. Окремі 

корпорації приводять свою природоохоронну діяльність у відповідність з 

національними засадами екологізації. Інші використовують тактику затягування 

переходу на нові стандарти [266]. Варто відмітити, що країни, що розвиваються, 

переважно, більш схильні до поступок в переговорах з потужними інвесторами в 

наслідок зацікавленості в отриманні фінансових ресурсів, навіть з урахуванням 

низького рівня екологічних характеристик угод. Поряд з цим, жорсткі екологічні 

стандарти можуть бути причиною відходу компаній з певних зовнішніх ринків 

або слугувати бар’єрами для виходу на них нових компаній. Для запобігання 

використанню транснаціональними корпораціями відмінностей в екологічних 

вимогах різних країн і сприянню у вирішенні екологічних проблем в глобальному 
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масштабі застосовуються норми міжнародних органів, діяльність яких пов’язана, 

зокрема, з екологічним регулюванням (йдеться, передусім, про ООН та СОТ) [266; 

342]. 

В цьому зв’язку важливу роль виконує державне регулювання на 

національному, регіональному та міжнародному рівнях, зміни вимог споживачів 

до екологічних властивостей товарів та умов їх виробництва; пріоритети 

екологічної політики компаній-конкурентів. Екологізація кінцевого попиту 

призводить до того, що окремі корпорації використовувують власну екологічну 

практику з метою конкуренції. ТНК за допомогою рекламних кампаній і зв’язків з 

громадськістю здійснюють спроби підвищити попит на свою продукцію, 

позиціонуючи її як більш екологічну, ніж у конкурентів. З іншої сторони, 

підвищити попит споживачів на продукцію з сумнівною екологічної репутацією, 

як правило, можливо тільки при зниженні ціни на неї [16]. Оскільки попит на 

екологічно чисту продукцію високо еластичний за доходом, продукцію, на яку 

через екологічні побоювання падає попит в розвинених країнах, виробники 

виробники намагаються реалізувати в країнах, що розвиваються, а бо в країнах з 

трансформаційною економікою. Окремі ТНК під впливом екологізаційного 

регулювання, попиту і вимог партнерів намагаються вносити позитивні зміни до 

екологізаційної складової своєї діяльності, інші – намагаються стримувати 

екологізацію зовнішніх факторів. 

Варто відмітити, що екологічна діяльність транснаціональних корпорацій 

має тісний зв’язок зі стратегічними орієнтирами корпоративного планування: чим 

більш довгострокові плани намагаються реалізувати корпорації, тим більш 

доцільним для них є застосування в своїй діяльності екологічно орієнтованих 

принципів. В свою чергу, вибір на користь коротко-, середньо- та довгострокових 

орієнтирів в екологічній сфері залежить від фази життєвого циклу корпорації; 

структури її капіталу; забезпеченістю виробничою та технологічною базою. 

Зазначені фактори тісно пов’язані між собою, причому фаза життєвого циклу 

компанії є найбільш суттєвою характеристикою. Для ТНК, що знаходяться на 

пізніх фазах росту і стабілізації та володіють передовими технологіями, 
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екологізація державного регулювання та бізнес-середовища не призводить до 

відмови від проєктів у приймаючих країнах. Разом з цим, ТНК, що знаходяться на 

ранніх стадіях життєвого циклу або переживають кризу є більш чутливими до 

жорстких екологічних вимог, які можуть носити для них характер заборон. 

Зважаючи на це, ослаблення екологічного регулювання не може викликати 

істотного притоку іноземних інвестицій, оскільки екологічний фактор має 

критичне значення тільки для тих корпорацій, які не ведуть боротьбу за вихід на 

нові ринки [278; 346].  

В цілому, все вище зазначене змушує ТНК враховувати екологічні аспекти 

розвитку в своїй діяльності на зовнішніх ринках. Це має свій прояв, зокрема, в 

наступному. По-перше, вихід на зовнішні ринки з екологічно чистою продукцією 

з метою відповідності торговельним умовам доступу на ринки та збільшення 

конкурентних переваг. Причини цього слід вбачати в наступному. З одного боку, 

реалізація екологічно чистих та енергозбережних товарів забезпечує високий 

рівень порівняльних переваг по відношенню до представлених на ринку компаній. 

З іншого – отримання доступу на ринок в багатьох випадках пов’язане з 

відповідністю продукції національним та міжнародним вимогам щодо її 

екологічності [346; 366; 368].  

По-друге, регулювання ТНК рівня екологізації своєї діяльності з метою 

отримання доступу на ринок. По-третє, фінансування екологічних заходів, 

спрямованих на зменшення шкоди навколишньому середовищу. Так, наприклад, 

Procter&Gamble сприяє збереженню енергії та зменшенню “парникового ефекту” 

шляхом розробки пральних порошків, що перуть при низьких температурах та 

відповідно не вимагають витрачання додаткової енергії на підігрів води для 

прання (Tide Coldwater та Ariel Cool Clean).  

По-четверте, дотримання екологічних стандартів. Перші екологічні 

стандарти з’явилися в Нідерландах в 1985 році, після того в Великобританії в 1992 

році було прийнято стандарт BS 7750, підготовлений і випущений Британським 

інститутом стандартизації відповідно до запиту Британської конфедерації 

промисловості, який запровадили також Фінляндія, Нідерланди та Швеція. В свою 



288 

 

чергу в 1993 році Європейський Союз прийняв правила з екологічного 

менеджменту та екологічного аудиту 1836/93 Eco Management and audit scheme 

(EMAS). У 1996 році на основі британського стандарту було прийнято 

аналогічний стандарт International Standartization Organization (ISO) ISO 14000. 

Стандарти систем екологічного менеджменту не наказують і не визначають вимог 

до природоохоронної діяльності компаній (наприклад, в них немає положень про 

норми гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин), але містять 

рекомендації щодо підвищення екологічної ефективності їх діяльності [338]. 

До певної міри дані стандарти систем екологічного менеджменту нагадують 

стандарти фінансової звітності: дотримання чи недотримання тих і інших не є 

гарантією високої або низької ефективності компанії. Однак ці стандарти 

допомагають організувати діяльність компанії і полегшують оцінку її результатів 

у відповідній сфері [266; 338]. Крім того, використання даних стандартів 

відображає відповідність системи екологічного менеджменту сучасним вимогам і 

підтверджує випуск екологічно чистої продукції, що в значній мірі полегшує 

компаніям не тільки вихід на ринок, але і дає ряд стартових конкурентних переваг 

і забезпечує деяку ступінь лояльності у відношенні до них потенційних покупців. 

Система екологічної сертифікації створюється на національному рівні за 

допомогою національних агентств по стандартизації, а також торгово-

промислових палат, спілок підприємців і т.д. Таким чином в кожній країні існує 

національний акредитаційний орган, що працює за правилами Міжнародної 

організації стандартизації, який і акредитує компанії, що виконують сертифікацію 

клієнтів по ISO 14000. Даний процес має різну організацію в країнах світу. Так, 

наприклад, в США функціонують приватні акредитаційні органи ISO 14000, а в 

Німеччині вони працюють на основі партнерства відповідних відомств та 

приватних підприємців [297; 286]. 

По-п’яте, врахування рекомендацій документу “Хартії підприємців щодо 

переходу до стійкого розвитку”, який був розроблений в 1991 році Всесвітньою 

торговельною палатою з метою допомоги підприємцям як суб’єктам 

господарювання, що повинні приділяти значну увагу екологічним аспектам своєї 
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діяльності. Цей документ закріплює першорядне значення питань екологічного 

управління в діяльності ТНК, наголошує на тому, что компанії мають намір 

постійно вдосконалювати корпоративну політику, програми та екологічну 

ефективність, беручи до уваги досягнення науки і техніки, потреби споживачів і 

інтереси суспільства, виходячи з наявної правової бази, а також застосовувати ті 

ж самі екологічні критерії у своїй діяльності за кордоном, а також компанії 

декларують намір заохочувати більш широке застосування цих принципів своїми 

постачальниками.  

В цьому зв’язку важливе значення мало також створення в 1992 році в 

рамках конференції ЮНІСЕД Ділової Ради зі Стійкого розвитку, що мала значний 

вплив на складання й прийняття основних резолюцій конференції, включаючи 

конвенції по біологічному розманіттю та клімату і “Порядку Денному ХХІ століття” 

(програми ООН з екології та природокористування) [144]. Була підкреслена 

важливість таких напрямків роботи, як ощадне використання природних ресурсів, 

ревізія екологічних аспектів своєї діяльності, організація наукових досліджень по 

запобіганню негативних екологічних процесів, вживання заходів для 

використання та передачі приймаючій країні екологічних технологій, сприяння їх 

розробці і поширенню, розробка стратегій запобігання екологічних ризиків 

діяльності, постійний контроль керівництва ТНК за виконанням 

природоохоронних вимог всіма філіалами, широке інформування громадськості 

та офіційних органів країни про свою екологічну політику. Слід зауважити, що 

намагання задовольнити власні економічні інтереси змушує ТНК ігнорувати 

можливі негативні наслідки їх діяльності для навколишнього середовища. 

Зважаючи на наслідки діяльності ТНК для екологічних складових національних 

господарств країн світу, на міжнародному рівні в останні роки активізувався 

процес розробки правил екологічної поведінки корпорацій. Адже екологічний 

фактор у їх діяльності становить особливий інтерес як у пошуку шляхів виходу із 

глобальної екологічної кризи, так і з погляду зміни екологічної практики самих 

ТНК, тому значення екофактора в їх діяльності буде постійно зростати . 
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Серед факторів, які здійснюють вагомий вплив на вибір ТНК екологічних 

засад їх діяльності слід виділити наступні: особливості державного регулювання в 

екологічній сфері на окремих ринках та на міждержавному рівні; вимоги споживачів 

до екологічності продукції, що їм пропонується, та екологічних аспектів її 

виробництва; ступінь врахування конкурентами на ринку вимог до екологічності 

їх діяльності та виробництва; вимоги ділових партнерів щодо екологізації 

виробничо-господарської діяльності; система взаємодії з постачальниками 

сировини та матеріалів з точки зору їх відповідності екологічним вимогам. 

Останнє набуває особливо важливого значення у взаємодії з постачальниками з 

країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою, в яких, в ряді випадків, 

державне регулювання є менш суворим, ніж екологічні стандарти окремих ТНК 

на відміну від розвинених країн, які мають жорстке державне регулювання в цій 

сфері [266; 346]. 

В цілому оптимізація впливу транснаціоналізації на екологізацію світових 

ринків передбачає необхідність розвитку та використання альтернативних джерел 

енергії; розробку міжнародних та національних заходів дотримання екологічних 

стандартів; використання сучасних технологічних досягнень для видобутку 

ресурсів з метою зменшення шкоди для навколишнього середовища; комплексне 

вироблення нормативів щодо охорони навколишнього середовища; нарощування 

обсягу екологічних інвестицій. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Дослідження глобальних векторів екологізації зовнішньої торгівлі у 

світовому господарстві дозволяє зробити наступні висновки. По-перше, з метою 

оцінки стану зовнішньої торгівлі в контексті її екологічних перетворень доцільно 

використовувати систему показників, які дають уявлення як про загальні 

тенденції розвитку національних систем зовнішньої торгівлі країн світу, так і про 

екологічні показники, що характеризують інвайронментальну складову 

міждержавної торговельної взаємодії. До загальних показників віднесено обсяги 
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експортних та імпортних операцій, частку світового експорту у ВВП, індекси 

концентрації та диверсифікації експорту, темпи росту експорту та динаміку 

зовнішньоторговельного балансу, географічну та товарну структуру світового 

експорту. Екологічно спрямовані показники оцінки зовнішньої торгівлі, в свою 

чергу, включають індекс екологічної ефективності, ступінь забруднення повітря 

виробничими потужностями, рівень використання відновлювальних джерел 

енергії в забезпеченні економічних, в т. ч. торговельних, процесів, обсяги 

державної підтримки екологізації національних економік, обсяги витрат на 

дослідження та розробки в сфері екологізації експортного виробництва, обсяги 

виробництва та експорту екологічних товарів, їх структуру. 

По-друге, динаміка загальних показників розвитку зовнішньої торгівлі 

свідчить про зростання обсягів світового експорту та імпорту, 

зовнішньоторговельного обороту, частки експорту у ВВП, зокрема, розвинених 

країн, що означає зростання обсягів світового виробництва та, відповідно, його 

впливу на екологічну складову глобального розвитку світу; переважання в 

товарній структурі експорту розвинених країн та країн, що розвиваються, 

нафтопродуктів та промислової продукції, що вимагає застосування ними 

комплексу екологізаційно спрямованих заходів на нівелювання впливу на 

оточуюче середовище, зокрема, в контексті шкідливих викидів у атмосферне 

повітря; наявність тісного зв’язку стану зовнішньої торгівлі країн світової 

спільноти з екологічними аспектами її розвитку.  

По-третє, основними векторами екологічної трансформації національних 

систем зовнішньої торгівлі визначені наступні: підвищення ступеня використання 

у виробництві експортної продукції ресурсозбережних технологій, які дозволяють 

зменшувати шкідливі викиди до атмосферного повітря в процесі здійснення 

виробничої діяльності; розширення застосування відновлювальної енергетики, 

зокрема, у експортоорієнтованому виробництві, з метою запобігання негативному 

впливу на екологічні характеристики розвитку світового господарства; зростання 

обсягів витрат на дослідження та розробки в екологічній сфері, а також посилення 

фінансової підтримки в реалізації екологічно спрямованих виробничих ініціатив; 
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зростання частки в загальному світовому експорті екологічних товарів, що є 

основою переходу міжнародного торговельного співробітництва на новий етап 

екологічно орієнтованого розвитку. 

По-п’яте, виділено основні передумови, які визначають регіональні аспекти 

формування екологічного співробітництва та мають значний вплив на ступінь 

екологізації експортного виробництва географічно-кліматичні, соціально-

демографічні, економічні, інфраструктурні, науково-технічні, політико-правові. 

Зазначені передумови, переважно, формують особливості екологізації 

виробничого та торговельного потенціалу регіонів світу. Разом з цим, ступінь 

націленості зазначеними передумовами дозволяє виокремити ті регіони, які 

здійснюють переважний вплив на розвиток міжнародних торговельних відносин. 

До них віднесено Європейський Союз, США, Японію, Китай. 

По-шосте, серед основних регіональних особливостей екологізації 

міжнародної торгівлі варто відзначити наступні: зростання частки в обсязі 

експорту екологічних товарів, розробка ініціатив щодо лібералізації торговельної 

співпраці, в тому числі у сфері екологічної продукції; реалізація нормативно-

правових засад забезпечення ефективної екологізації виробничо-торговельного 

потенціалу; високий рівень фінансування екологічних проєктів; запровадження 

екологічного податку та використання податкових надходжень з метою 

оптимізації екологізаційних засад виробництва; розробка та застосування 

ресурсозбережних технологій у створенні експортоорієнтованої продукції; 

застосування у виробництві відновлювальних джерел енергії, що має позитивний 

вплив на екологічні показники розвитку регіонів та світової спільноти в цілому. 

По-сьоме, серед факторів, які здійснюють вагомий вплив на вибір ТНК 

екологічних засад діяльності виділено наступні: особливості державного 

регулювання в екологічній сфері на окремих ринках та на міждержавному рівні; 

вимоги споживачів до екологічності продукції, що їм пропонується, та екологічних 

аспектів її виробництва; ступінь врахування конкурентами на ринку вимог до 

екологічності їх діяльності та виробництва; вимоги ділових партнерів щодо 

екологізації виробничо-господарської діяльності; система взаємодії з 
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постачальниками сировини та матеріалів з точки зору їх відповідності 

екологічним вимогам. 

По-восьме, оптимізація впливу транснаціоналізації на екологізацію світових 

ринків передбачає вихід ТНК на зовнішні ринки з екологічно чистою продукцією 

з метою відповідності торговельним умовам доступу на ринки та збільшення 

конкурентних переваг; регулювання рівня екологізації своєї діяльності з метою 

отримання доступу на ринок; збільшення обсягів фінансування екологічних 

заходів, спрямованих на зменшення шкоди навколишньому середовищу; 

дотримання екологічних стандартів. 

Основні наукові результати даного розділу висвітлено в таких працях автора: 

[209, 210, 216, 219, 221, 233, 355]. 
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РОЗДІЛ V 

ЕКОНОМІЧНІ ПРОГНОЗИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ 

 

 

 

5.1. Оцінка наслідків екологізації світової торгівлі  

в економічному розвитку країн світу 

 

 

Процеси, які здійснюють вплив на розвиток світового господарства і 

визначають специфіку, тенденції та стратегічні орієнтири функціонування його 

суб’єктів, зумовлюють необхідність визначення основних векторів їх взаємодії у 

загальнопланетарному масштабі. Йдеться про те, що економічний простір як 

система взаємопов’язаних інституцій є площиною перетину векторів впливу 

різноспрямованої дії. Причини цього слід вбачати, насамперед, в тому, що 

процеси глобалізації формуються на основі узагальнення тенденцій розвитку 

макроекономічних суб’єктів. Разом з тим, цивілізаційні процеси мають інше 

коріння: вони передбачають взаємозв’язок та взаємний вплив планетарних 

процесів на економічний, політичний, екологічний, торговельний, виробничий 

розвиток держав світової спільноти. Зважаючи на це, функціонування світового 

економічного простору на сучасному етапі здійснюється під впливом 

цивілізаційних процесів, характер яких відповідає рівню розвитку, специфічним 

властивостям, особливостям цивілізаційного розвитку людства. Це потребує 

дослідження категорії цивілізація та наслідків її впливу на екологізаційні аспекти 

розвитку господарюючих суб’єктів [304]. Термін “цивілізація” був запроваджений 

у науковий вжиток в XVII ст. А. Фергюсоном, який за допомогою нього 

намагався охарактеризувати, переважно, вищий ступінь суспільного розвитку1.  

                                                 
1 Подальшого розвитку та розширеного використання категорія цивілізації набула в 

роботах французьких просвітників. 
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За просторовою ознакою розрізняють, як правило, два головні типи 

цивілізацій: всесвітню цивілізацію, яка характеризується планетарними 

масштабами та локальні цивілізації, що обмежуються територіями окремих 

регіонів 1 . Значного поширення набула класифікація всесвітніх цивілізацій за 

домінуючими економічними ознаками, такими як вид виробництва, характер 

праці, провідний тип власності. В своєму дослідженні ми вважаємо за доцільне 

спиратися на розуміння цивілізації як загальнопланетарної категорії2. На нашу 

думку, цивілізація є певним станом, етапом розвитку суспільства, за якого кожен 

наступний виток передбачає перехід світової спільноти на якісно новий рівень 

розвитку із властивими йому характерними рисами та труднощами адаптації3. Це 

узгоджується з думками Е. Дюркгейма про те, що цивілізація є моральним 

середовищем, яке об’єднує деяке число націй, де кожна національна культура є 

лише приватною формою цілого, та С. Мірабо щодо розуміння цивілізації як 

високого рівня духовно-культурних і технологічних досягнень суспільства, 

соціального і політичного розвитку [354]. 

На думку Д. Белла4 наукові відкриття породжують нову техніку і необхідні 

для її втілення величезні корпорації. У результаті перебудовується економіка, її 

структура, а також структура професійна і соціальна, суспільні інститути, 

змінюються риси суспільства. Разом з тим, зростаюче масове споживання 

                                                 
1 Цивілізація – такий щабель розвитку людства, коли власні соціальні зв’язки починають 

домінувати над природними, і коли суспільство починає розвиватися і функціонувати на своєму 

власному ґрунті.  
2 Вирізняють також два типи цивілізаційних теорій: теорії стадіального розвитку і теорії 

локальних цивілізацій. Стадіальні теорії вивчають цивілізацію як процес розвитку людства, у 

якому виділяються певні стадії чи етапи.  
3 У ХІХ в. американський етнограф Г.Л.Морган визначив цивілізацію як стадію розвитку 

людства за дикістю і варварством.  
4  Даніел Белл виділив в історії людства три фази (доіндустріальну, індустріальну і 

постіндустріальну) і описав риси постіндустріального суспільства, серед яких відзначив 

трансформацію значення різних економічних секторів, домінування сектора послуг при 

зниженні промислового сектора і обмеженні значення сільськогосподарського сектора; зміну 

пануючої технології, перехід від енергетичної технології до інформаційної; зростання значення 

прогнозування розвитку, контролю технологій; панування прагматичних і технологічних 

критеріїв при зниженні ролі ідеологічних і етичних; розквіт "інтелектуальної технології", тобто 

цільового використання науки для потреб практики; перетворення класової структури, 

висунення в ролі пануючого не класу власників, а класу висококваліфікованих фахівців. 
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найрізноманітніших матеріальних благ породжує прагнення до насолоди й 

особистої самоцінності, і трансформує суспільство у протилежному напрямі. 

Тому процес трансформації суспільства – це наростання конфлікту між 

соціальною структурою і новою культурою суспільства, яка формується. На наш 

погляд, акцент має бути зміщений у напрямі нівелювання протиріч між 

економічною та екологічною складовими цивілізаційного розвитку, бо саме у 

напрямі розуміння тісного зв’язку між зазначеними елементами суспільство 

просувається сьогодні. 

Безперечно і закономірно, що кожен наступний етап цивілізаційного 

розвитку формується в умовах наявності комплексу ресурсів різновекторного 

спрямування, надбань попередніх періодів та зумовлює певні зміни у 

функціонуванні, зокрема, господарських суб’єктів. В цьому зв’язку варто 

відмітити, що сучасний етап цивілізаційного розвитку сформувався в умовах 

загострення екологічної проблеми розвитку суспільства, необхідності пошуку 

раціональних шляхів пошуку екологізаційно спрямованих напрямів розвитку 

економічного життя країн світу. Таким чином, визначальною характеристикою 

цивілізаційних процесів є підвищення їх впливу на забезпечення екологічно-

cтійких засад формування національних економік та взаємодії між ними.  

Історично склалося так, що перехід цивілізацій на нові етапи розвитку був 

зумовлений, переважно, змінами промислово-господарського характеру. Суттєве 

значення, на наш погляд, має те, що кожен етап цивілізаційного розвитку 

зумовлював перехід відносин “людина-природа” на якісно новий рівень взаємодії. 

Так, перший переворот в господарському житті, що називають неолітичної 

революцією (VIII-VII тис. до н.е.) змінив взаємовідносини людини з дикою 

природою [166, С.230]. Причини цього слід вбачати у переході від мисливсько-

збирального побуту до землеробства й скотарства, що стало справжньою 

революцією у розвитку людства 1 . Наступний важливий етап пов’язаний з 

                                                 
1  Господарський переворот епохи неоліту, призвів до формування чітко фіксованої 

території проживання, різкого зростання цій території населення, потреб у громадському поділі 

праці, бурхливого розвитку знань про природу та суспільство, ускладнення духовного світу 

людей. 
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промисловим переворотом XVIII-ХІХ ст. Він сприяв змінам економічного 

підгрунтя переходу суспільства з сільського господарства на промислове 

виробництво. На цьому етапі з точки зору його екологізаційних характеристик 

було вперше протиставлено людину природі. Цей процес отримав подальший 

розвиток на наступному цивілізаційному витку, пов’язаному з промисловим 

переворотом кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. З однієї сторони, людство 

протиставило себе природі й всесвіту, що стало стимулом для їх раціонального 

вивчення, розвитку наук, інтенсифікації відкриттів та винаходів. З іншої – 

розвиток промисловості ускладнив взаємодію, оскільки він завжди пов’язаний із 

негативним впливом на навколишнє середовище. Цей етап характеризується 

також активною економічною експансією промислово розвинених країн у регіони 

традиційних цивілізацій. Зауважимо, що в модифікованому вигляді, грунтуючись 

на методі аналогій, цей процес продовжується і досі. Йдеться про напрями 

розміщення міжнародного виробництва, особливо у випадку шкідливості його 

впливу на оточуюче середовище. 

В сучасному розумінні цивілізація – це людська спільнота, яка впродовж 

певного періоду часу (процес зародження, розвиток, загибель чи перетворення 

цивілізації) має стійкі особливі риси в соціально-політичній організації, економіці 

та культурі (науці, технологіях, мистецтві тощо), спільні духовні цінності та 

ідеали, ментальність (світогляд)1 [14]. Постіндустріальна цивілізація (кінець XX – 

початок XXI ст.) характеризується, по-перше, ускладненням та діалектизацією 

процесів, які відбуваються у господарському житті суспільства; по-друге, 

загостренням проблеми еколого-економічної взаємодії. Глибина та складність 

вирішення екологічної проблеми певною мірою узгоджується з уявленням Е. 

Тоффлера щодо сучасного етапу цивілізаційного розвитку 2 . Зазначене вище 

                                                 
1 Наприклад, Єгипетській цивілізації властиві спорудження пірамід, муміфікація померлих, 

своєрідне ієрогліфічне письмо тощо. Інколи в одну цивілізацію об’єднують людей однакової 
віри (Християнська цивілізація, Буддистська та ін.). 

2  Загальну картину величезних змін і потрясінь показав Е. Тоффлер у книгах «Шок 
майбутнього» та «Екоспазм». Він переконливо довів, що потрясіння, які відбуваються - це не 
просто «друга промислова революція» або перехід до «економіки послуг», а щось значно 
більше - народження принципово нової, невидимої людям цивілізації, яка змінює основи їх 
буття. 
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знаходить свій прояв у формуванні засад сталого розвитку людства, спрямованих 

на забезпечення ефективного максимально безпечного використання надбань 

світової цивілізації. Йдеться про екологізацію всіх сфер господарських, 

виробничих, торговельних, фінансових, інвестиційних та інших відносин між 

суб’єктами цивілізаційного розвитку. Слід зауважити, що інтенсифікація 

міжнародних торговельних відносин слугує додатковим, допоміжним способом 

ослаблення дисонансу між цивілізацією й довкіллям на всіх етапах її розвитку. 

Слід погодитися з думкою Гордона Віра Чайлда, австралійського археолога і 

філолога, який виділив найбільш суттєві ознаки цивілізаційного розвитку. Ми 

вважаємо за доцільне провести порівняльний аналіз їх відповідності рисам 

сучасної цивілізації та відмітити, що розвиток торгівлі виступає однією з 

важливих складових: виникнення держави →удосконалення державного устрою; 

формування соціальних станів та класів → розвиток класового суспільства; 

створення податкової системи → її подальший розвиток, зокрема, в аспекті 

екологічних податків; розвиток торгівлі → інтенсифікація міжнародних 

торговельних зв’язків; відокремлення ремесла від сільського господарства → 

розвиток промисловості, в т. ч. високотехнологічної; створення писемності, поява 

міст, створення монументальних споруд → розвиток архітектури; зародження 

мистецтва і науки → зміна пріоритетів, поява нових технік та підходів у мистецтві. 

Вплив сучасного етапу цивілізаційного розвитку у протиставлені його до 

глобалізаційних процесів буде мати таку схематичну структуру (рис. 5.1): 
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Рис. 5.1. Схематичний взаємозв’язок  

глобалізаційних та цивілізаційних процесів 

Таким чином, цивілізаційні процеси визначають загальні тенденції розвитку, 

які здійснюють вплив на формування стратегічних пріоритетів господарювання 

країн світу з урахуванням екологічних вимог та відповідності напрямів діяльності 

концептуальним засадам сталого розвитку. Важливе значення в реалізації 

зазначених складових мають такі фактори як забезпеченість ресурсами та інші 

переваги природного характеру, рівень технологічного розвитку, рівень 

економічного розвитку, розширення міждержавної взаємодії тощо. Цивілізаційні 

наслідки екологізації для економічного розвитку країн світу доцільно розподілити 

на дві групи, кожна з яких буде відображати прямий або опосередкований зв’язок 

зазначених наслідків із напрямом їх дії (рис. 5.2):  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.2. Цивілізаційні наслідки екологізації світової торгівлі* 

*Складено автором за матеріалами [348; 350; 351; 368] 
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Таким чином, серед показників прямого впливу доцільно зупинитися, на 

нашу думку, на тих, які є визначальними з т. з. взаємозв’язку та взаємовпливу 

процесів виробництва та обміну. Серед них визначено наступні. По-перше, зміна 

структури торговельних відносин. В цьому зв’язку слід відмітити наступне. 

Цивілізаційний вплив, що формується в мовах необхідності дотримання 

екологічних умов виробництва, розподілу, обміну та споживання, видозмінює 

основні тенденції та структуру міжнародних торговельних операцій. До загальних 

тенденцій розвитку світової торгівлі слід віднести уповільнення темпів зростання, 

що викликано наслідками глобальної кризи. Світова фінансова криза призвела до 

різкого спаду ділової активності в усіх країнах світу, і, в першу чергу найбільш 

розвинених, що спричинило падіння попиту на товари. Разом з тим, зростання 

світових цін на мінеральну сировину, паливо і продовольство сприяло 

підвищенню у вартісному виразі показників світового експорту і імпорту. 

Причини знижених темпів росту зовнішньоторговельних операцій слід вбачати у 

впливі наступних факторів: відносно низький рівень зростання ВВП в країнах, що 

розвиваються; нестійке відновлення економіки в розвинених країнах; зростаючі 

геополітичні риски і загрози (Близький Схід);зниження світових цін на нафту і 

зменшення котирувань на інші сировинні товари [367; 368]. 

Разом з цим, варто відзначити, що географічна структура світової торгівлі за 

період 2010-2015 рр. не зазнала істотних змін. Основним експортером та 

імпортером товарів залишається Європа, на частку якої припадає близько 36% від 

загального обсягу зовнішньоторговельних операцій [366]. Структура світового 

експорту за групами країн представлена на рис. 5.3: 
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Рис. 5.3. Структура світового експорту за групами країн у 2010-2015 рр., %* 

*Складено автором за матеріалами [364-366] 

Так, сучасна структура світової торгівлі характеризується переважанням 

частки у загальному експорті таких регіонів як Європа, Північна Америка, Азія. 

Це пояснюється їх наділеністю тими факторами, які визначалися нами як ключові 

у забезпеченні ефективної реалізації цивілізаційних наслідків. На рис. 5.4 

представлено структуру імпорту за групами країн у 2010-2015 рр.: 

 

Рис. 5.4. Структура світового імпорту за групами країн у 2010-2015 рр., %* 

*Складено автором за матеріалами [364-366] 

Ключові позиції в імпорті належать США (2413 млрд. дол. або 12,6% 

світового імпорту). Друге місце обіймає Китай (1959 млрд. дол., 10,3% на третій 
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позиції знаходиться Німеччина (1216 млрд. дол., 6,4%). Зауважимо також, що 

високою залишається роль країн Азії у реалізації зовнішньоторговельних 

пріоритетів, їх частка складає близько 32%. Відносно стабільними залишаються 

позиції країн Південної і Центральної Америки. Суттєве значення для розвитку 

міжнародних товарообмінних операцій має підвищення рівня концентрації 

міждержавного товарного обміну. Йдеться про те, що на окрему групу країн 

припадає досить значна частка міжнародних експортно-імпортних операцій 

(Китай, США і Німеччина) [366]. 

В структурі світової торгівлі основною статтею протягом періоду 2010-2015 

рр. залишається продукція оброблювальної промисловості, частка якої у 

світовому експорті складає більше 68%. Крім того, варто відмітити приблизно 

однакові темпи зростання часток товарних груп у досліджуваний період, що 

свідчить про відсутність суттєвих змін в структурі торгівлі ними (рис. 5.5): 

  

Рис. 5.5. Частка товарних груп у загальних обсягах  

світового експорту в 2010-2015 рр. * 

*Складено автором за матеріалами [364-366] 

Екологізація світової торгівлі тісно пов’язана з необхідністю застосування у 

виробництві екологічно спрямованих рішень та технологій. Тому доцільно 

проаналізувати цивілізаційні наслідки екологізації торгівлі в промисловому 

розвитку країн світової спільноти. Темпи зростання світового виробництва у 

2007-2015 рр. представлено на рис. 5.6. 
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Рис. 5.6. Темпи зростання світового виробництва у 2007-2015 рр., %* 
*Складено автором за матеріалами [364; 365; 364; 365; 366] 

В цілому темпи росту світового виробництва у розглянутому періоді 

демонструють зростання. Використання передових виробничих технологій є 

основою підвищення конкурентоспроможності в майбутньому. Враховуючи, що 

галузь промислового виробництва дедалі частіше використовує сучасні продукти, 

інноваційні технологічні процеси і технології, матеріали, у 2016 році центр 

впливу у сфері промислового виробництва змістився до десятки найбільш 

конкурентоспроможних країн світу [294; 297].  

Серед десяти конкурентоспроможних країн у секторі промислового 

виробництва Північна Америка та Азіатсько-Тихоокеанський регіон посіли 

провідні позиції. Світовий індекс промислової конкурентоспроможності по 

країнам-лідерам за результатами 2016 року, а також прогноз на 2020 рік 

представлений в табл. 5.1: 

Таблиця 5.1  

Світовий індекс промислової конкурентоспроможності країн-лідерів  

у 2016 та 2020 (прогноз) рр. * 

2016 рік 2020 рік (прогноз) 

Китай США 

США  Китай 

Німеччина Німеччина 

Японія Японія 

Південна Корея Індія 

Великобританія Південна Корея 

Тайвань Мексика 

Мексика Великобританія 

Канада Тайвань 

Сінгапур Канада 

*Складено автором за матеріалами [364-366] 
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Три північноамериканські країни потрапили до першої десятки рейтингу. 

Згідно досліджень міжнародних організацій, до 2020 року п’ять країн Азіатсько-

Тихоокеанського регіону, серед яких Китай, Японія, Південна Корея, Тайвань та 

Індія, увійдуть до першої десятки рейтингу, залишивши в ньому лише два вільних 

місця для країн Європи, які посядуть Німеччина і Великобританія. Очікується 

також, що п’ять країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону – Малайзія, Індія, 

Таїланд, Індонезія і В’єтнам увійдуть до рейтингу двадцяти 

конкурентоспроможних країн у секторі промислового виробництва протягом 

наступних п’яти років [297].  

Аналіз світового індексу промислової конкурентоспроможності дозволяє 

зробити висновок, що світовий сектор промислового виробництва демонструє 

стрімкий розвиток. Обсяг доходів від реалізації та експорту промислових і 

споживчих товарів стимулює економічне процвітання, вимагаючи від країн світу 

приділяти більше уваги розвитку сучасних виробничих потужностей, інвестуючи 

у розвиток високотехнологічної інфраструктури. Крім того, необхідною умовою 

їх ефективного розвитку, реакцією на цивілізаційні виклики має бути високий 

ступінь використання в промисловому виробництві екологічно орієнтованих 

технологій, а також відповідно сировини для виробництва продукції, яка володіє 

екологічними характеристиками. 

Тісно пов’язаним з попереднім є показник змін в структурі виробництва та 

споживання енергії. Тут суттєвого значення набуває розвиток альтернативної 

енергетики як реакція на цивілізаційні наслідки екологізації світової торгівлі. 

Ринок поновлювальної енергетики у 2015 р. розвивався під впливом наступних 

чинників: різкого зниження світових цін на викопні види палива; зниження цін на 

поновлювану енергію за довгостроковими контрактами; підвищення уваги до 

енергозбереження серед країн світу, а також прийняття Паризької кліматичної 

угоди1. Слід зауважити, що більшість країн світу через кліматичні зобов’язання 

намагаються розвивати поновлювальну енергетику та впроваджують 

                                                 
1 Згідно її положень 191 країна світу погодились утримувати підвищення середньої 

світової температури в межах 20 С до 2100 р. 
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енергоефективні екологічно спрямовані заходи. Загальний глобальний приріст 

потужностей у поновлювальній енергетиці у 2018 році зріс порівняно з 

попереднім періодом і мав наступну структуру (рис. 5.7): 

 

Рис. 5.7. Потужності поновлювальної енергетики в 2018 році, ГВт 

*Складено автором за матеріалами [281; 284; 365-366] 

Таким чином, розвиток поновлювальної енергетики виступає також 

чинником прояву опосередкованого впливу, оскільки пов’язаний з виконанням 

вимог міждержавної кліматичної угоди [281]. Паризька кліматична угода закладає 

спільний курс до глобальної декарбонізації економіки до кінця століття, а саме: 

установлює довгострокову мету щодо досягнення балансу між антропогенними 

викидами та природними поглиначами парникових газів; зобов’язує країни 

прийняти національні плани щодо зниження викидів парникових газів в 

атмосферу та переглядати їх у сторону посилення кожні 5 років; встановлює 

єдину та прозору систему для всіх країн щодо моніторингу, звітності та перевірки 

заходів із боротьби та адаптації до зміни клімату; пропонує урядам усіх країн 

докладати максимальних зусиль щодо утримання приросту глобальної середньої 

температури [340]. Для досягнення цієї мети учасники Угоди мають певні 

зобов’язання1.  

                                                 
1 Серед основних слід відзначити такі: до 2020 р. розробити національні стратегії переходу 

на «зелені» та маловуглецеві технології; щорічно виділяти в Зелений кліматичний фонд (Green 

Climate Fund, GCF) $100 млрд для допомоги малорозвиненим і найбільш уразливим країнам. 
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За експертною оцінкою, стратегія боротьби з посиленням парникового 

ефекту повинна полягати у виконанні ряду заходів, а саме: скорочення 

використання викопних джерел енергії: вугілля, нафти й газу; ефективне 

використання енергії; широке впровадження енергозберігаючих технологій та 

розвиток альтернативної енергетики (використання поновлюваних джерел енергії); 

впровадження нових екологічно чистих і низьковуглецевих технологій; боротьба з 

лісовими пожежами, відновлення лісів – природних поглиначів вуглекислого газу 

з атмосфери [282]. Обсяги шкідливих викидів у 2006-2015 рр. відображено на 

рис. 5.8: 

 

Рис. 5.8. Обсяги викидів діоксиду вуглецю та метану  

у 2006-2015 рр., млн Кт, в екв. * 

*Складено автором за матеріалами [284; 292] 

Зазначені дані свідчать про відсутність стійкої тенденції до зниження 

шкідливих викидів, проте, враховуючи що процес скорочення негативного впливу 

виробництва на довкілля є доволі тривалим, відсутність позитивної динаміки 

варто вважати непоганим результатом. Зауважимо, що навіть повномасштабна 

реалізація всіх цих та інших заходів щодо запобігання посиленню парникового 

ефекту не зможе повністю компенсувати шкоду, яка наноситься природі в 

результаті антропогенного впливу, забезпечивши лише мінімізацію наслідків. При 

                                                                                                                                                                       

Після 2025 р. ця сума має бути переглянута в сторону збільшення «з урахуванням потреб і 

пріоритетів країн, що розвиваються». Кошти до GCF надходять в основному з розвинених країн.  
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цьому провідну роль у зниженні рівня антропогенних викидів парникових газів у 

національних планах і програмах має зосереджуватися на енергетиці, 

енергозбереженні й підвищенні енергоефективності, розвитку поновлюваних 

джерел енергії. Разом з цим, варто підкреслити, що вуглецемісткість ВВП має 

тенденцію до зниження (рис. 5.9):  

 

Рис. 5.9. Вуглецемісткість ВВП, кгСО2/дол. * 

*Складено автором за матеріалами [284; 292] 

Це підтверджує зростання рівня забезпеченості світового виробництва 

екологічно спрямованими технологіями та інноваційним потенціалом. Для того 

щоб країни світу мали змогу вчасно реагувати на цивілізаційні виклики 

екологічного спрямування, необхідними для застосування у забезпеченні засад 

еколого-економічної рівноваги є інструменти екологічної політики1.  

Реалізацію інструментів екологічної політики слід розглядати в якості 

реагування на вплив цивілізаційних тенденцій, тому і етапність розвитку цих 

явищ дещо співпадає, оскільки її ефективний розвиток, реалізація положень та 

                                                 
1 Сучасна екологічна політика почала цілеспрямовано формуватися з 60-х років XX ст. 

Екологічні потреби стали визнаватися і включатися в систему державних пріоритетів. Час із 

кінця 60-х до першої половини 80-х років ХХ ст. можна охарактеризувати як перший етап 

екологічної політики. У її основу було покладено постійний екологічний контроль, механізми 

якого почали активно створюватися в 70-ті роки. В екологічній політиці на першому етапі 

переважно використовували адміністративно-законодавчі важелі. У країнах приймалось 

відповідне законодавство, яке містило певні екологічні нормативи. Екологічні критерії 

залежали від рівня науково-технічного розвитку і стану економічного розвитку. 
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застосування інструментів розпочалося в другій половині XX ст. Попередній 

період характеризувався по-перше, ускладненням екологічних проблем розвитку 

суспільства, тому екологічна політика була спрямована на зниження рівня 

забруднення повітря, особливо діоксидом сірки та твердими частками1. По-друге, 

підвищенням якості світових водних ресурсів, про що свідчить зниження 

біологічної потреби в кисні багатьох водойм. По-третє, зменшенням викидів в 

навколишнє середовище багатьох небезпечних хімічних продуктів. По-четверте, 

розширенням площ заповідників, парків, ділянок дикої природи, що захищаються 

від антропогенного впливу тощо. 

Наступний етап розвитку екологічної політики характеризується, передусім, 

інтенсифікацією використання економічних методів та інструментів. Йдеться, 

передусім, про прямі та не прямі субсидії на здійснення екологічних проєктів; 

позики під низький відсоток для підприємств, які запроваджують 

природоохоронні програми; надання дозволу на прискорену амортизацію 

очисного устаткування; пільгові ставки за непрямими податками на продаж 

екологічної техніки або звільнення її від податку; податкові пільги на доходи 

[344]. Застосування інструментів екологічної політики здійснюється, як 

зазначалося вище, під впливом цивілізаційних процесів, в свою чергу, ефективний 

розвиток та застосування методів екологічної підтримки в кожній окремій сприяє 

реалізації загальнопланетарної мети досягнення еколого-економічного балансу. 

Отже, можна зробити висновок, що екологізація торговельних відносин 

знаходиться в тісному взаємозв’язку з низкою показників промислово-технічного, 

виробничо-торговельного спрямування, які впливають, зокрема, на розподіл 

конкурентного потенціалу на світовому ринку. 

  

 

 

 

                                                 
1 У Японії за умов зростання валового продукту на 60% викиди двоокису сірки 

скоротилися на 77%; у США аналогічне зростання становило 23%. 
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5.2. Моделювання впливу екологізації торговельних відносин  

на конкурентоспроможність акторів світового ринку 

 

Світовий ринок на сучасному етапі свого функціонування знаходиться під 

впливом системи взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих факторів, які 

визначають його характеристики, рівень відповідності нагальним цілям 

цивілізаційного розвитку. Йдеться, передусім, про вплив показників 

промислового, технологічного, фінансового, торговельного, інфраструктурного, 

інноваційного, інституційного розвитку, які в загальному підсумку є складовими 

конкурентоспроможності суб’єктів світового господарства. Економічний зміст 

конкурентоспроможності пов’язаний з категорією конкуренції. Поведінкове 

трактування сутності конкуренції, пов’язане із розвитком капіталістичного 

виробництва і запропоноване А. Смітом, засноване на чесному суперництві між 

продавцями за найсприятливіші умови продажу товарів, а також між покупцями і 

продавцями за найвигіднішу купівлю. В цьому зв’язку варто відмітити, що 

основою для формування конкурентних пріоритетів, на думку А. Сміта, виступала 

забезпеченість країни їх абсолютною складовою, тобто природними перевагами. 

Отже, йдеться про екологічну складову конкуренції. Він також наголошував на 

тому, що конкуренція є свого роду механізмом, який перетворює власний інтерес 

підприємців на досягнення задоволення інтересів суспільства, що проявляється у 

скороченні виробництва неякісної, непотрібної ринкової продукції та витісненні з 

ринку підприємств, які пропонують товари, на які немає попиту. Екстраполюючи 

цю думку на сучасне розуміння категорії конкуренції, варто відзначити, що 

досягнення інтересів суспільства передбачає врахування впливу продукції та умов 

її виробництва на оточуюче середовище, життя та здоров’я населення. 

На наш погляд, грунтовний аналіз наступних підходів до тлумачення 

конкуренції дозволяє зробити висновок про врахування в них більшою чи 

меншою мірою екологічної детермінанти. Так, неокласичний підхід до розуміння 

конкуренції пов’язаний з боротьбою за обмежені економічні блага і гроші 

споживача, на які їх можна придбати. Згідно поглядів П. Хайне, потреба 
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суспільства у товарах, послугах, ресурсах є більшою за їх кількість, а конкуренція 

є намаганням якомога краще задовольнити критерії доступу до обмежених благ. 

Ця точка зору врахувує в теорії конкуренції обмеженість ресурсів, в т.ч. 

природного характеру [324].  

В свою чергу, праці, які зводяться до виділення чотирьох основних типів 

ринків (досконалої конкуренції, монополістичної конкуренції, олігополії та 

монополії)1, також вбачають одним із важливих елементів розвитку ринкового 

середовища наявність ресурсного потенціалу. Слід відмітити, що Й. Шумпетер 

важливою складовою конкуренції вбачає застосування сучасних модернізованих 

технологій, які, зазвичай, є екологічнозбережними,2 а Л. Вальрас у своїй теорії 

ринкової рівноваги називає конкуренцію саморегулятором економіки, оскільки 

вона є одним із чинників встановлення ринкової ціни, при якій немає ні дефіциту, 

ні надлишкової пропозиції [345]. Зважаючи на екологічні характеристики 

виробництва товарів та послуг, перенесення шкідливих виробництв за межі країн 

їх продукування, така рівновага вбачається ідеальною перспективою розвитку 

співпраці країн світової спільноти у напрямі забезпечення еколого-економічної 

рівноваги.  

У розумінні сутності конкуренції П. Самуельсоном також присутня 

екологічна складова, оскільки він пов’язує це поняття з гнучкістю та реагуванням 

на зміни в ринковій економіці. Таким чином, високий рівень конкуренції є 

неможливим без урахування екологічних викликів, які значною мірою визначають 

пріоритети розвитку міжнародних ринків товарів і послуг 3 . Запропоновані М. 

                                                 
1 Йдеться про праці Ф. Еджуорта, А. Курно, Дж. Робінсона, Е.Чемберліна, Ж. Бертрана, С. 

Белі. Поряд із поведінковим, вже з XIX ст. поширюється структурне трактування категорії 

"конкуренція", яке передбачає дослідження не самого суперництва підприємств, а встановлення 

факту принципової можливості (чи неможливості) впливу підприємства на загальний рівень цін 

на ринку. 
2 Згідно з Й. Шумпетером конкуренція - процес "створювального руйнування”, коли фірми 

розробляють інновації, прагнучи одержати більший прибуток. Потім інновації здійснюють інші 

фірми, і свою перевагу попередня фірма втрачає. Саме механізм конкуренції витісняє з ринку 

підприємства, що використовують застарілі технології"". 
3 П. Самуельсон називає конкуренцію чинником утворення механізму господарювання з 

відповідним внутрішнім порядком, забезпечення координації виробників через систему ринків 

та цін. 
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Портером п’ять чинників конкуренції в галузі також мають екологічне 

спрямування, оскільки саме завдяки екологічності може бути забезпечений 

високий ступінь впливу на споживача [131].  

Все вище зазначене дозволяє пов’язати конкуренцію та екологічність її 

проявів у двох напрямах. З однієї сторони, конкуренцію на сучасному етапі 

розвитку глобального економічного простору слід розглядати як форму 

суперництва між акторами світового ринку, що виникає у процесі їх взаємодії, 

спрямована на досягнення цілей міжнародної економічної діяльності й 

грунтується, зокрема, на перевагах екологічного прямування. Йдеться, в першу 

чергу, про такі переваги, як екологічність виробництва, екологічність сировини, 

екологічні характеристики продукції, екологічність утилізації тощо. Тут варто 

застосувати метод аналогій та провести порівняння визначення сутності 

конкуренції у природничому комплексі. Тоді стає зрозумілою точка зору, згідно 

якої у це поняття закладається обмеженість ресурсів (природного та 

порівняльного характеру)1.  

З іншої сторони, варто застосовувати термін екологічна конкуренція у 

випадку змагання між виробниками продукції з виключними екологічними 

характеристиками. Зважаючи на це, конкурентоспроможність акторів світового 

ринку, що є основою прояву конкуренції, варто розуміти як здатність cуб’єктів 

світового господарства задовольняти економічні потреби ринку в продукції, що 

володіє екологічними характеристиками, забезпечуючи при цьому високий рівень 

відповідності екологізаційним вимогам господарювання. В такому випадку 

екологічна конкурентоспроможність товару буде відображати його вплив на 

довкілля. Серед екологічних факторів, що визначають конкурентоспроможність 

слід виділити наступні: екологічні умови навколишнього середовища; 

співвідношення попиту та пропозиції на екологічні товари та послуги; екологічні 

параметри господарської діяльності; інвестиційна привабливість, заснована на 

                                                 
1 Конкуренція - це змагання організмів одного рівня за споживання ресурсу, який є в 

обмеженій кількості. 
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екологічній детермінанті; ступінь сформованості організаційних економіко-

екологічних механізмів тощо. Таким чином розглядати конкурентоспроможність 

суб’єктів світового господарства без урахування екологічних характеристик їх 

функціонування є недоцільним. Зважаючи на те, що важливою складовою 

забезпечення конкурентних позицій на світовому ринку є високий ступінь 

розвитку зовнішньоторговельних операцій, екологізація зовнішньої торгівлі, що 

основою сучасного етапу розвитку людської цивілізації, здійснює важливий вплив 

і є взаємопов’язаною з показником конкурентоспроможності. Вплив екологізації 

зовнішньої торгівлі на конкурентоспроможність акторів світового ринку доцільно 

представити у вигляді наступної функціональної моделі (рис. 5.10): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.10. Функціональна модель впливу екологізації торговельних відносин  

на конкурентоспроможність суб’єктів світового ринку* 

*Складено автором за матеріалами [254; 273; 288] 

Таким чином, узгодження параметрів конкурентоспроможності вимагає їх 

відповідності наступним напрямам формування екологічно безпечного розвитку 
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торговельної взаємодії. По-перше, ускладнення методів конкурентної боротьби з 

урахуванням екологізаційних вимог, по-друге, необхідність узгодження напрямів 

конкурентного розвитку з загальнопланетарними цілями розвитку людства, по-

третє, залежність від екологічних показників розвитку суб’єкту господарювання. 

Крім того, екологізація торговельних відносин зумовлює об’єктивну необхідність 

удосконалення існуючих технологій і процесів у промисловості, аграрній сфері та 

на ринку послуг, формує засади для підвищення рівня конкурентоспроможності 

не тільки за рахунок покращення торговельно-виробничих параметрів, а й 

оптимізації екологічної складової їх розвитку. 

 Зважаючи на вище зазначене, доцільно виокремити ті конкретні показники 

ступеня екологізації торговельної співпраці, які мають тісний зв’язок з 

конкурентоспроможністю та впливають на формування екологічних детермінант 

її розвитку [282; 284]. Тут слід відзначити, що узагальнюючим показником 

конкурентоспроможності країн світу є індекс глобальної 

конкурентоспроможності 1 . Він значною мірою залежить від ефективності 

використання наявних у країні ресурсів, що в кінцевому підсумку зумовлює його 

залежність від загальнопланетарного ресурсного потенціалу.  

На нашу думку, цей індекс має знаходитися у взаємодії з індексом 

екологічної ефективності 2 , а також обсягами експорту та часткою в ньому 

високотехнологічних товарів, виробництво яких, на наш погляд, передбачає 

застосування інноваційних екологічно обгрунтованих технологій. Взаємозв’язок 

між зазначеними показниками представлений в імітаційній моделі на рис. 5.11. 

                                                 
1  Індекс глобальної конкурентоспроможності - глобальне дослідження країн світу за 

показником економічної конкурентоспроможності та утворення рейтингу на основі отриманих 

результатів. Вперше представлений у 1979 році, проте з тих пір методика двічі змінювалась. 

Теперішня методика розрахунків базується на розробці американського економіста Ксав’єра 

Сала-і-Мартіна, за якою індекс створюється з комбінації загальнодоступних статистичних 

даних і результатів глобального опитування керівників компаній, що проводиться Всесвітнім 

економічним форумом разом з мережею партнерських організацій - провідних дослідницьких 

інститутів.  
2 Індекс екологічної ефективності - це метод кількісної оцінки та порівняльного аналізу 

показників екологічної політики держав світу, який ранжує країни за результативністю в 

декількох категоріях, які об’єднуються в дві групи: життєздатність екосистеми та екологічне 

здоров’я. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Рис. 5.11. Імітаційна модель структурного взаємозв’язку індексу глобальної 

конкурентоспроможності, індексу екологічної ефективності, обсягів експорту та 

частки в ньому високотехнологічних товарів* 

*Складено автором за матеріалами [281; 284; 294; 297] 

Взаємний вплив та ступінь інтегрованості зазначених показників доцільно 

проаналізувати з використанням економіко-математичного моделювання у 

вигляді кореляційно-регресійного аналізу з наступною метою. По-перше, 

виявлення ступеня взаємозв’язку між показниками; по-друге, виокремлення 

основних корелюючих детермінант; по-третє, визначення стратегічних орієнтирів 

впливу на показники з метою їх покращення. Ми вважаємо за доцільне дослідити 

взаємозв’язок та взаємовплив пропонованих показників для країн, які лідирували 

у 2016 році за значенням індексу, та тих, де ситуація виявилася гіршою. З метою 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F
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більш повного аналізу дослідження варто провести в динаміці протягом 2009-

2016 рр. (рис. 5.12). 

 

Рис. 5.12. Динаміка зміни індексу конкурентоспроможності країн-лідерів  

(за показниками 2016 р.) у 2009-2016 рр. * 

*Складено автором за матеріалами [341; 342] 

Рейтинг глобальної конкурентоспроможності 2016 року очолила Швейцарія, 

яка займає перше місце вже восьмий рік поспіль. Далі в десятці лідерів рейтингу: 

Сінгапур, США, Нідерланди, Німеччина, Швеція, Великобританія, Японія, 

Гонконг і Фінляндія [341; 342]. Дослідження демонструє, що розрив в 

конкурентоспроможності серед європейських країн зберігається на тлі зусиль 

Європейського Союзу у напрямі вирішення економічних проблем єврозони. У 

верхній половині рейтингу представлені лише зазначені країни регіону, в той час 

як більшість держав регіону потребує подальшої зовнішньої допомоги для 

посилення економічного розвитку і конкурентоспроможності. Великі економіки 

країн БРІК, що розвиваються, демонструють різні показники. Китай продовжує 

лідирувати в групі, Бразилія в 2016 році перемістилася в рейтингу вниз, а Індія 

зміцнила свої позиції [342]. Динаміка індексу глобальної 

конкурентоспроможності окремих країн з найнижчими показниками у 2009-2016 

рр. представлена на рис. 5.13. 
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Рис. 5.13. Динаміка зміни індексу конкурентоспроможності окремих країн  

з найнижчими показниками у 2009-2016 рр. * 

*Складено автором за матеріалами [341; 342] 

Таким чином, найнижчі індекси характерні, зокрема, для Венесуели, 

Бурунді, Малавії та Мозамбіку. Ранжування країн за значенням індексу 

екологічної ефективності дає підстави стверджувати, що прямої відповідності між 

ним та попереднім показником не має, оскільки найбільш конкурентоспроможні 

країни не обов’язково обіймають перші позиції за аналізом їх екологічної 

ефективності (табл. 5.2): 

Таблиця 5.2 

Відповідність рейтингів окремих країн світу за індексом глобальної 

конкурентоспроможності та екологічної ефективності* 

Місце в рейтингу 

глобальної 

конкурентоспроможності 

 

Країна 

Місце в рейтингу 

екологічної 

ефективності 
1 Швейцарія 16 

2 Сінгапур 14 

3 США 26 

4 Нідерланди 36 

5 Німеччина 30 

6 Швеція 3 

7 Велика Британія 12 

8 Японія 39 

10 Фінляндія 1 

*Складено автором за матеріалами [287; 341; 342] 

Отже, більшість країн з високим значенням першого індексу, серед яких, 

зокрема, Нідерланди, Німеччина, США, Японія, за рівнем екологічної 

ефективності мають гірші показники. Причини цього слід вбачати, передусім, в 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

2009 рік

2011 рік

2013 рік

2015 рік

Значення індекса

р
о

ки

Динаміка зміни індексу глобальної конкурентоспроможності окремих країн 

з найнижими показниками у 2009-2016 рр.

Венесуела

Бурунді

Малавія

Мозамбік



317 

 

високому рівні розвитку промисловості, а також особливостях організаційного, 

законодавчого характеру, які формують стійкі конкурентні позиції на світовому 

ринку. Найбільш ефективну політику в галузі навколишнього середовища згідно з 

результатами дослідження 2016 року проводить Фінляндія. Найбільших успіхів 

країна досягла в категоріях «Вплив на здоров’я», «Вода і санітарія», і 

«Біорізноманіття». Найменш ефективними за результатами 2016 року стали 

країни, які страждають від конфліктів і серйозних політичних проблем: Сомалі, 

Еритрея і Мадагаскар [287]. 

Разом з цим, ми вважаємо за доцільне розглянути залежність 

конкурентоспроможності 91 країни світу від наступних факторних ознак: 

Х1 – Частка експорту товарів і послуг у ВВП, %; 

Х2 – Частка експорту високотехнологічних товарів у загальному обсязі 

експорту, %; 

Х3 – Індекс екологічної ефективності, бали. 

В якості показників конкурентоспроможності по черзі використано 

глобальний індекс конкурентоспроможності в балах (Y1) і частку балансу торгівлі 

товарами і послугами у ВВП (Y2). Вихідні дані для розрахунків представлено в 

додатку. В табл. 5.3 представлена кореляційна матриця для вказаних оказників. 

Таблиця 5.3  

Кореляційна матриця залежності показників конкурентоспроможності  

від факторних ознак 

 Y1 Y2 Х1 Х2 Х3 

Y1 1     

Y2 0.612 1    

Х1 0.458 0.512 1   

Х2 0.350 0.221 0.309 1  

Х3 0.818 0.399 0.410 0.295 1 

Отже спостерігається висока позитивна кореляція індексу екологічної 

ефективності з індексом глобальної конкурентоспроможності та помірно 

позитивна кореляція з торговельним балансом. Обидва показники 
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конкурентоспроможності демонструють також суттєву позитивну кореляцію з 

експортною відкритістю економіки і слабку позитивну кореляцію з рівнем 

високотехнологічності експорту. Не виявлено високої кореляції між факторами 

(Х1, Х2, Х3), а отже ризик мультиколінеарності практично відсутній. Зважаючи на 

проведені розрахунки для 91 країни перше рівняння регресії має вигляд: 

Y1=21,2+0,041X1+0,108X2+0,631X3      Коефіцієнт 

детермінації становить 0,635, F-статистика 50,485 при рівні значущості р<0,01. 

Коефіцієнт регресії при індексі екологічної ефективності статистично значущий 

при рівні значущості р<0,01, решта регресійних коефіцієнтів на межі значущості. 

Зокрема, на рис. 5.14 представлений вплив індексу екологічної ефективності 

на індекс глобальної конкурентоспроможності. Суттєво вищий індекс 

конкурентоспроможності, ніж передбачено моделлю, спостерігається в Китаї, 

Індії та Республіці Корея, а менший характерний для Сейшельських островів та 

Мозамбіку. Для України фактичне і передбачене моделлю значення майже 

однакові. 

 

Рис. 5.14. Вплив індексу екологічної ефективності на індекс глобальної 

конкурентоспроможності 

Друге рівняння регресії за даними по 157 країнах матиме наступний вигляд: 

Y2=-31,6+0,231X1+0,289X3 . К оефіцієнт детермінації становить 0,304, F-статистика 

33,699 при рівні значущості р<0,01. Коефіцієнти регресії при індексі екологічної 

ефективності та експортній відкритості статистично значущі при рівні значущості 

р<0,01. Частка високотехнологічного експорту була вилучена з моделі через 

відсутність значущого впливу згідно t-тесту. 
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Зокрема, на рис. 5.15 представлений вплив індексу екологічної ефективності 

на баланс торгівлі товарами і послугами, % ВВП. Суттєво кращий торговельний 

баланс, ніж передбачено моделлю (5.2) в Габоні, Екваторіальній Гвінеї та 

Об’єднаних Арабських Еміратах, а гірший в Кірібаті, Ліберії, Гвінеї, Джибуті та 

Тонга. Для України фактичне і передбачене моделлю значення також майже 

однакові. 

 

Рис. 5.15. Вплив індексу екологічної ефективності на баланс торгівлі 

товарами і послугами, % ВВП 

Таким чином регресійно-кореляційний аналіз підтверджує зв’язок між 

показниками конкурентоспроможності та екологічною ефективністю, навіть з 

урахуванням впливу експортної відкритості та рівня технологічності експорту. 

Зважаючи на отримані результати, доцільно розглянути залежність індексу 

конкурентоспроможності (Y) країн з найвищими показниками індексу глобальної 

конкурентоспроможності від наступних факторних ознак: 

Х1 – Індекс екологічної ефективності; Х2 – Частка експорту 

високотехнологічних товарів у загальному обсязі експорту, %; Х3 – Обсяги 

експорту товарів, млрд. дол. В таблиці 5.4. відобразимо вихідні та розрахункові 

дані щодо Швейцарії, яка має найвищий індекс конкурентоспроможності. 
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Таблиця 5.4 

Вихідні та розрахункові дані щодо Швейцарії* 

роки Y x1 x2 x3 Розрахункове Відхилення 

2009 рік 5,6 92,4 26 1724,7 5,60667 0,00667 

2010 рік 5,63 89,1 25,3 1956,1 5,64246 0,01246 

2011 рік 5,74 88,9 24,9 2348,2 5,69817 -0,04183 

2012 рік 5,72 76,69 25,6 3124,6 5,677855 -0,04214 

2013 рік 5,67 80,9 26,5 3578,5 5,7068 0,0368 

2014 рік 5,7 86,67 26,4 3112 5,696285 -0,00371 

2015 рік 5,56 86,8 26,8 2898,2 5,65802 0,09802 

2016 рік 5,81 86,93 27,1 3032,2 5,658935 -0,15107 

*Складено автором за матеріалами [281; 287; 341; 342; 364; 365; 366] 

Далі розрахуємо параметри моделі методом найменших квадратів (рис. 5.16). 

 
Рис. 5.16. Результат розрахунку параметрів моделі для Швейцарії 

Зважаючи на проведені розрахунки рівняння регресії матиме наступний 

вигляд: Y = 6,07 + 0,0055 Х1 – 0,044 Х2 +0,0001 Х3 (рис. 5.17). 

 

Рис. 5.17. Кореляційно-регресійна залежність індексу  

конкурентоспроможності Швейцарії від індексу екологічної ефективності,  

обсягів експорту та частки в ньому високотехнологічної продукції* 

*Складено автором за матеріалами [281; 287; 341; 342; 364; 365; 366] 

Проведені розрахунки свідчать про наявність взаємозв’язку між рівнем 

конкурентоспроможності Швейцарії та індексом її екологічної ефективності, 

ступенем розвитку експортної діяльності й рівнем застосування 

високотехнологічних процесів у виробництві. Закономірно, що ступінь взаємного 
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впливу не є дуже високим, оскільки поєднання виробничо-технологічних, 

торговельно-економічних параметрів з екологічно ефективними засадами 

господарювання є тривалим і складним процесом. Проте наявність зазначеного 

зв’язку між вибраними параметрами засвідчує впливовість екологізаційних 

показників на індекс конкурентоспроможності та зворотній вплив. В таблиці 5.5 

відобразимо вихідні та розрахункові дані щодо Сінгапуру. 

Таблиця 5.5 

Вихідні та розрахункові дані щодо Сінгапуру* 

роки Y x1 x2 x3 Розрахункове Відхилення 

2009 рік 5,55 76,5 48,1 269,8 5,579286 0,029286 

2010 рік 5,48 69,6 49,9 351,9 5,521888 0,041888 

2011 рік 5,63 63,5 45,2 409,5 5,65509 0,02509 

2012 рік 5,67 56,36 45,3 408,4 5,621036 -0,04896 

2013 рік 5,61 76,5 46,9 410,3 5,660246 0,050246 

2014 рік 5,65 81,78 47,2 409,3 5,67363 0,02363 

2015 рік 5,68 85,4 49,3 346,6 5,606132 -0,07387 

2016 рік 5,72 87,94 49,5 329,8 5,605678 -0,11432 

*Складено автором за матеріалами [281; 287; 341; 342; 364; 365; 366] 

Далі розрахуємо параметри моделі методом найменших квадратів (рис. 5.18). 

 
Рис. 5.18. Результат розрахунку параметрів моделі для Сінгапуру 

Зважаючи на проведені розрахунки рівняння регресії матиме наступний 

вигляд: Y = 6,607 + 0,0043 Х1 – 0,03 Х2 + 0,00032Х3 (рис. 5.19). 
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Рис. 5.19. Кореляційно-регресійна залежність індексу  

конкурентоспроможності Сінгапуру від індексу екологічної ефективності,  

обсягів експорту та частки в ньому високотехнологічної продукції* 
*Складено автором за матеріалами [281; 287; 341; 342; 364; 365; 366] 

Зауважимо, що для Сінгапуру, країни, що обіймає друге місце в рейтингу 

глобальної конкурентоспроможності, характерним також є взаємний і обопільний 

вплив розглянутих показників. Якщо порівняти ступінь взаємодії трьох факторів, 

вибраних для аналізу, то найбільш вагоме значення має для обох розглянутих 

країн вплив на конкурентоспроможність частки в експорті високотехнологічної 

продукції та індексу екологічної ефективності. Слід зауважити, що Сінгапур 

разом із Швейцарією лідирує за значенням частки високотехнологічних товарів у 

загальних обсягах експорту. Слід відмітити, що серед розглянутих країн найнижчі 

значення цього показника характерні для Швеції та Фінляндії. Разом з цим, варто 

зауважити, що для всі країни у розглянутому періоді (2009-2016 рр.) мають в 

цілому позитивні темпи зростання експорту високотехнологічної продукції (лише 

для Сінгапуру характерною була деяка дестабілізація в цьому напрямі в 2011-

2012 рр. (рис. 5.20): 

 

Рис. 5.20. Частка експорту високотехнологічних товарів у загальному обсязі 

експорту окремих країн у 2009-2016 рр., %* 
*Складено автором за матеріалами [281; 287; 341; 342; 364; 365; 366] 
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З метою більш детального аналізу конкретних напрямів впливу доцільно 

виділити ті складові індексу конкурентоспроможності, які були визначальними у 

2016 році для Сінгапуру та Швейцарії. На нашу думку, найтісніший зв’язок з 

екологізаційними аспектами розвитку системи господарювання мають такі 

показники як інфраструктура, макроекономічна стабільність, система охорони 

здоров’я та рівень технологічного розвитку. З однієї сторони, окремі з них 

здійснюють найбільший вплив на оточуюче середовище (інфраструктура), з іншої 

– від їх ефективного розвитку залежить рівень екологізації суспільства та 

господарських процесів, які відбуваються в країні (технологічний фактор, 

показники здоров’я населення) (рис. 5.21): 

 

Рис. 5.21. Аналіз складових індексу конкурентоспроможності  

Швейцарії та Сінгапуру* 

*Складено автором за матеріалами [281; 287; 341; 342; 364; 365; 366] 

У табл. 5.6 відобразимо розрахункові дані щодо США, Нідерландів та 

Німеччини. 

Таблиця 5.6 

Вихідні та розрахункові дані щодо США, Німеччини та Нідерландів* 

 США Нідерланди Німеччина 

роки Y розрахункове Y розрахункове Y розрахункове 

2009 рік 5,59 5,57752 5,32 5,520028 5,37 5,360143 

2010 рік 5,43 5,500533 5,33 5,489276 5,39 5,382741 

2011 рік 5,43 5,503313 5,41 5,662872 5,41 5,390095 
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Продовження табл. 5.6 
2012 рік 5,48 5,474257 5,5 5,638328 5,48 5,472781 

2013 рік 5,48 5,513882 5,42 5,634912 5,51 5,490801 

2014 рік 5,54 5,581323 5,45 5,701964 5,49 5,491418 

2015 рік 5,61 5,655121 5,5 5,707504 5,53 5,529894 

2016 рік 5,7 5,723164 5,57 5,695824 5,57 5,542184 

*Складено автором за матеріалами [281; 287; 341; 342; 364; 365; 366] 

Зважаючи на проведені розрахунки рівняння регресії матимуть для 

зазначених країн наступний вигляд (табл. 5.7): 

Таблиця 5.7 

Регресійні рівняння, отримані під час проведення розрахунків  

для США, Нідерландів, Німеччини* 

Країна Рівняння регресії 

США Y = 5,087 + 0,011 Х1 – 0,014 Х2 +0,00045 Х3 

Нідерланди Y = 7,106 + 0,004 Х1 – 0,097Х2 +0,0032 Х3 

Німеччина Y = 3,694 + 0,00029 Х1 + 0,095 Х2 +0,00017 Х3 

*Складено автором за матеріалами [281; 287; 341; 342; 364; 365; 366] 

Зважаючи на проведені розрахунки варто відзначити наступні особливості 

регресійної залежності індексів конкурентоспроможності трьох країн від 

показників, які мають екологічне спрямування. По-перше, США, Німеччина та 

Нідерланди мають високий ступінь розвитку промисловості, що передбачає 

відповідно значний ступінь впровадження технологічних рішень у виробництво, 

які визначають, зокрема, рівень його екологічності. Це є причиною того, що 

частка в структурі експорту високотехнологічних товарів має найвищий вплив на 

індекс. По-друге, для США характерним є взаємозв’язок між індексом 

конкурентоспроможності та індексом екологічної ефективності. Це зумовлене, 

насамперед, високим ступенем розвитку екологічного законодавства в країні, 

значними витратами на охорону навколишнього середовища, тісним 

взаємозв’язком між екологічною та економічною складовими розвитку 

господарства. По-третє, Нідерланди, разом з тим, характеризуються менш тісним 
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зв’язком між розглянутими показниками. Крім того, за індексом екологічної 

ефективності країна займає аж 36 місце за рейтингом 2016 року. Така ситуація 

спостерігається через недостатній ступінь розвитку організаційних та правових 

засад функціонування господарської системи (рис. 5.22). 

 
Рис. 5.22. Кореляційно-регресійна залежність індексу конкурентоспроможності  

США, Німеччини та Нідерландів від індексу екологічної ефективності,  

обсягів експорту та частки в ньому високотехнологічної продукції* 

*Складено автором за матеріалами [281; 287; 341; 342; 364; 365; 366] 

Варто відмітити, що США та Німеччина поряд із вище проаналізованою 

Швейцарією демонструють найвищі обсяги експорту в порівнянні з іншими 

проаналізованими країнами (рис. 5.23): 

 

Рис. 5.23. Обсяги експорту окремих країн світу у 2009-2016 рр., млрд дол. * 

*Складено автором за матеріалами [281; 287; 341; 342; 364; 365; 366] 
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Серед складових індексів конкурентоспроможності Німеччини та 

Нідерландів визначальними у 2016 році стали інфраструктура, здоров’я, вища та 

професійна освіта, інноваційний потенціал. Для США йдеться також про розмір 

внутрішнього ринку (рис. 5.24). 

 
 

Рис. 5.24. Аналіз складових індексу конкурентоспроможності  

США, Німеччини та Нідерландів* 

*Складено автором за матеріалами [281; 287; 341; 342; 364; 365; 366] 

Фактично високий ступінь розвитку інфраструктури та інноваційного 

потенціалу має суперчливий вплив на рівень екологізації. З однієї сторони, це 

обумовлює негативний вплив на довкілля, з іншої – є стимулом для застосування 

екологічних рішень. Крім того, інноваційний потенціал значною мірою визначає 

екологізаційні пріоритети розвитку національних господарств, оскільки виступає 

вагомою складовою екологізації процесів виробництва та розподілу.  

В наступній таблиці 5.8 відобразимо розрахункові дані дослідження, 

проведеного для Швеції, Великої Британії та Японії: 

Таблиця 5.8 

Вихідні та розрахункові дані щодо Швеції, Великої Британії та Японії* 

 Швеція Велика Британія Японія 

роки Y розрахункове Y розрахункове Y розрахункове 

2009 рік 5,51 5,51829 5,19 5,221368 5,37 5,373942 

2010 рік 5,56 5,55984 5,25 5,349329 5,37 5,39157 

2011 рік 5,61 5,60583 5,39 5,387976 5,4 5,397922 
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Продовження табл. 5.8 
2012 рік 5,53 5,498598 5,45 5,383311 5,4 5,394187 

2013 рік 5,48 5,47149 5,37 5,430506 5,4 5,444632 

2014 рік 5,41 5,511396 5,41 5,450525 5,47 5,462473 

2015 рік 5,43 5,46684 5,43 5,331361 5,47 5,468794 

2016 рік 5,53 5,481082 5,49 5,455065 5,48 5,48312 

*Складено автором за матеріалами [281; 287; 341; 342; 364; 365; 366] 

Зважаючи на проведені розрахунки рівняння регресії матимуть для 

зазначених країн наступний вигляд (табл. 5.9): 

Таблиця 5.9 

Регресійні рівняння, отримані під час проведення розрахунків  

для Швеції, Великої Британії, Японії* 

Країна Рівняння регресії 

Швеція Y = 5,14 + 0,0074 Х1 – 0,056 Х2 +0,00347 Х3 

Велика Британія Y = 2,5037 + 0,0037 Х1 + 0,1142 Х2 +0,00031 Х3 

Японія Y = 6,285 + 0,00078 Х1 – 0,0485 Х2 – 0,00011 Х3 

*Складено автором за матеріалами [281; 287; 341; 342; 364; 365; 366] 

Зазначені регресійні рівняння свідчать про наступне. По-перше, як і для 

вище проаналізованих країн спостерігається залежність між зазначеними 

показниками. По-друге, вищий в порівняні з іншими двома країнами ступінь 

впливу високотехнологічного експорту Великобританії обумовлений високим 

ступенем промислового розвитку держави. По-третє, ступінь взаємозв’язку 

індексу екологічної ефективності Швеції з індексом конкурентоспроможності 

відповідає її третьому місцю в рейтингу екологічно спрямованих економік. 

Графічно кореляційно-регресійна залежність досліджуваних показників для 

Швеції, Великобританії та Японії матиме наступний вигляд (рис. 5.25): 
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Рис. 5.25. Кореляційно-регресійна залежність індексу конкурентоспроможності  

Швеції, Великої Британії та Японії від індексу екологічної ефективності,  

обсягів експорту та частки в ньому високотехнологічної продукції* 

*Складено автором за матеріалами [281; 287; 341; 342; 364; 365; 366] 

У порівнянні з попередніми країнами, ступінь взаємодії пропонованих 

параметрів для Швеції, Великобританії та Японії є найбільш тісним. Це 

пояснюється, зокрема, високим ступенем екологізації їх економік. Йдеться про 

систему екологічного оподаткування, рівень розвитку екологічних інституцій, 

високий рівень нормативно-правового забезпечення екологічної сфери.  

Складові індексів конкурентоспроможності характеризуються важливою 

ознакою, яка полягає у співпаданні їх якісних параметрів. Лише за показником 

макроекономічної стабільності Швеція має дещо вище значення в порівнянні з 

Великобританією та Японією, що відповідає високому рівню розвитку в країні 

соціально-економічних інституцій (рис. 5.26): 
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Рис. 5.26. Аналіз складових індексу конкурентоспроможності  

Швеції, Великої Британії та Японії * 

*Складено автором за матеріалами [281; 287; 341; 342; 364; 365; 366] 

В табл. 5.10 відобразимо розрахункові дані щодо Фінляндії: 

Таблиця 5.10 

Вихідні та розрахункові дані щодо Фінляндії* 

роки Y x1 x2 x3 розрахункове Відхилення 

2009 рік 5,43 78,9 14 62,8 5,37392 -0,05608 

2010 рік 5,37 74,7 11 69,5 5,43535 0,06535 

2011 рік 5,47 70,6 9,3 79,1 5,46249 -0,00751 

2012 рік 5,55 64,44 8,6 73,1 5,53135 -0,01865 

2013 рік 5,54 73,2 7,2 74,4 5,50136 -0,03864 

2014 рік 5,5 75,72 7,9 74,4 5,47294 -0,02706 

2015 рік 5,45 84,3 8,7 59,9 5,45121 0,00121 

2016 рік 5,44 89,68 8,8 57,6 5,42416 -0,01584 

*Складено автором за матеріалами [281; 287; 341; 342; 364; 365; 366] 

Далі розрахуємо параметри моделі методом найменших квадратів 

(рис. 5.27). 
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Рис. 5.27. Результат розрахунку параметрів моделі для Фінляндії* 

*Складено автором за матеріалами [281; 287; 341; 342; 364; 365; 366] 

Зважаючи на проведені розрахунки рівняння регресії матиме наступний 

вигляд: Y = 6,308 – 0,0059 Х1 – 0,019 Х2 – 0,0031 Х3 (рис. 5.28). 

 
Рис. 5.28. Кореляційно-регресійна залежність індексу конкурентоспроможності  

Фінляндії від індексу екологічної ефективності, обсягів експорту  

та частки в ньому високотехнологічної продукції* 

*Складено автором за матеріалами [281; 287; 341; 342; 364; 365; 366] 

Графічне зображення кореляційно-регресійної залежності свідчить про її 

наявність між зазначеними показниками, розрахованими для Фінляндії. Слід 

зауважити, що для цієї країни характерним є високий ступінь розвитку таких 

складових індексу конкурентоспроможності як професійна освіта, здоров’я, якість 

інститутів та рівень технологічного розвитку (рис. 5.29): 
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Рис. 5.29. Аналіз складових індексу конкурентоспроможності  

Швеції, Великої Британії та Японії* 

*Складено автором за матеріалами [281; 287; 341; 342; 364; 365; 366] 

Як зазначалося вище, для дослідження були обрані країни з найвищими 

показниками індексів конкурентоспроможності та ті, що мають найгірші 

показники. В цьому зв’язку, ми вважаємо за доцільне побудувати кореляційно-

регресійну модель для чотирьох країн: Мозамбіку, Малавії, Бурунді та Венесуели. 

В табл. 5.11 відобразимо розрахункові дані, необхідні для побудови моделі: 

Таблиця 5.11 

Вихідні та розрахункові дані щодо Мозамбіку, Малавії,  

Бурунді та Венесуели* 

  

 Країна Мозамбік Малавія Бурунді Венесуела 

роки Y розрахункове Y розрахункове Y розрахункове Y розрахункове 

2009 рік 3,22 3,212764 3,42 3,506 2,58 2,67107 3,48 3,47008 

2010 рік 3,32 3,304456 3,45 3,3225 2,96 2,83534 3,48 3,48457 

2011 рік 3,31 3,238011 3,58 3,5662 2,95 3,00953 3,51 3,4873 

2012 рік 3,17 3,248114 3,38 3,31558 2,78 3,00973 3,46 3,406562 

2013 рік 3,3 3,251889 3,32 3,27312 2,92 2,87275 3,35 3,41431 

2014 рік 3,24 3,235871 3,25 3,37854 3,09 3,010498 3,32 3,36816 

2015 рік 3,2 3,170487 3,15 3,2026 3,11 3,00378 3,3 3,25746 

2016 рік 3,13 3,224487 3,08 3,16866 3,06 3,051442 3,27 3,296433 

*Складено автором за матеріалами [281; 287; 341; 342; 364; 365; 366] 

Зважаючи на проведені розрахунки рівняння регресії матимуть для 

зазначених країн наступний вигляд (табл. 5.12). 

0

2

4

6

8
Якість інститутів

Інфраструктура

Макроекономічна …

Здоров'я і початкова …

Вища освіта і …

Ефективність ринків …

Ефективність ринку …

Розвиненість …

Рівень …

Розмір внутрішнього …

Конкурентоспромож…

Інноваційний …

Фінляндія



332 

 

Таблиця 5.12 

Регресійні рівняння, отримані під час проведення розрахунків  

для Мозамбіку, Малавії, Бурунді та Венесуели* 

Країна Рівняння регресії 

Мозамбік Y = 2,682 + 0,00763 Х1 – 0,004 Х2 +0,079 Х3 

Малавія Y = 1,342 + 0,0137 Х1 – 0,0146Х2 +1,164 Х3 

Бурунді Y = 2,233 + 0,0086 Х1 – 0,0274 Х2 +4,5531 Х3 

Венесуела Y = 2,903 + 0,0031 Х1 + 0,0322 Х2 +0,0034 Х3 

*Складено автором за матеріалами [281; 287; 341; 342; 364; 365; 366] 

Слід зауважити, що досить тісним зв’язком характеризується взаємодія 

індексів конкурентоспроможності та обсягів експорту, особливо для Малавії та 

Бурунді. Це свідчить, передусім, про недостатній рівень розвитку екологізаційної 

складової національних економік. Натомість, кореляційно-регресійний зв’язок 

закономірно є досить тісним (рис. 5.30). 

 
 

Рис. 5.30. Кореляційно-регресійна залежність індексу конкурентоспроможності  

Мозамбіку, Малавії, Бурунді та Венесуели від індексу екологічної ефективності,  

обсягів експорту та частки в ньому високотехнологічної продукції* 

*Складено автором за матеріалами [281; 287; 341; 342; 364; 365; 366] 

В цілому, моделювання впливу глобальної екологізації торговельних 

відносин на конкурентоспроможність акторів світового ринку дозволяє зробити 

наступні висновки. По-перше, наявність взаємного зв’язку між індексами 
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глобальної конкурентоспроможності та індексами екологічної ефективності, 

обсягами експорту та часткою в ньому високотехнологічної продукції не залежить 

від рівня економічного розвитку країни.  

Кореляційно-регресійний аналіз засвідчує його наявність як для держав з 

високими індексами, так і для тих, показники яких є значно меншими. По-друге, 

глобальна екологізація торговельних відносин та конкурентоспроможність країн 

світової спільноти мають суперечливий взаємний вплив. З однієї сторони, 

конкурентоспроможні країни з високими темпами розвитку експортної діяльності 

не завжди характеризуються високими показниками індексів екологічної 

ефективності.  

З іншої – розвиток торговельних відносин супрводжується для таких країн 

розширенням високотехнологічного виробництва, що передбачає використання 

екологічно безпечних технологій. По-третє, проведене моделоювання дозволяє 

виділити ті складові конкурентоспроможності національних економік, які 

найбільш пов’язані з екологізаційними аспектами розвитку господарських систем, 

а саме: інфраструктурна складова, рівень технологічного розвитку, охорона 

здоров’я населення. Все вище зазначене є підставою для дослідження 

цивілізаційних пріоритетів соціально-економічного розвитку екологізації світової 

торгівлі. 

 

5.3. Соціально-економічні наслідки екологізації світової торгівлі 

 

Формування цивілізаційних пріоритетів соціально-економічного розвитку 

екологізації торговельних відносин є багатовекторним, тривалим процесом, який 

виступає поєднуючою ланкою між різними сферами господарювання. 

Взаємозв’язок екологічних параметрів з якісними та кількісними показниками 

розвитку світового господарства відповідає сучасним тенденціям функціонування 

загальнопланетарного простору, що вимагає, передусім, вирішення проблем, 

пов’язаних з реалізацією безпечних для довкілля засад виробничої, торговельної, 
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інноваційної, технологічної діяльності та забезпеченням екологічно сприятливих 

умов для життя та здоров’я населення країн світового співтовариства.  

Визначення стратегічних орієнтирів екологічно безпечного розвитку 

передбачає, насамперед, визначення комплексу факторів, які здійснюють прямий 

та опосередкований взаємопов’язаний вплив на розвиток міжнародних 

торговельних відносин. Зазначені фактори повинні бути відображенням основних 

соціальних, виробничих, економічних аспектів забезпечення розвитку екологічно 

орієнтованих напрямів розширення глобальної торговельної співпраці.  

На нашу думку, до зазначених факторів слід віднести наступні: частка 

експорту у ВВП, частка імпорту у ВВП, частка експорту високотехнологічних 

товарів у загальному обсязі експорту, витрати на дослідження та розробки, 

зокрема в аспекті їх екологічного спрямування, кількість населення, витрати на 

охорону здоров’я, частка експорту екологічних товарів у загальному обсязі 

експорту, обсяги викидів викиди діоксиду вуглецю та метану, які є найбільш 

шкідливими для населення, рівень споживання відновлювальної енергії, який 

відображає ступінь залучення альтернативної енергетики до забезпечення 

екологізаційних засад виробництва, обсяги ВВП. визначення комплексу факторів, 

які здійснюють прямий та опосередкований взаємопов’язаний вплив на розвиток 

міжнародних торговельних відносин.  

Запропоновані фактори формують сукупність показників, які відображають 

ступінь екологізації. З метою аналізу їх впливу та взаємозв’язку з обсягами 

світового експорту та визначення орієнтирів соціально-економічного розвитку 

торговельної співпраці на екологічних засадах, доцільно побудувати 

багатофакторну модель, що відображатиме лінійний зв’язок між факторними 

(зазначені вище показники) та результуючою змінною (обсяги світового експорту): 

𝑌 = 𝑎0 + 𝑎1𝑋1+…+𝑎11𝑋11 .  

Позначимо через Y – обсяг експорту, млрд. дол., x1 – частка експорту у 

ВВП, %; х2 – частка імпорту у ВВП, %; х3 – витрати на охорону здоров’я, % від 

ВВП; х4 – витрати на дослідження та розробки, % від ВВП; х5 – частка експорту 

високотехнологічних товарів у загальному обсязі експорту, %; х6 – ВВП, трлн. 
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дол.; х7 – викиди діоксиду вуглецю, млн. Кт.; х8 – викиди метану, в еквіваленті до 

млн. Кт. діоксиду вуглецю; х9 – населення, млрд. осіб; х10 – споживання 

відновлювальної енергії, % від загального споживання; х11 – частка експорту 

екологічних товарів у загальному обсязі експорту, % (табл. 5.13): 

Таблиця 5.13 

Вихідні дані для побудови мультиплікативної моделі залежності обсягів  

експорту від комплексу запропонованих факторів* 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 Y 

2006 

рік 28,2 28,1 9,7 2 20,86 51,3 30,4 7,6 65,9 17,6 3,2 128,9 

2007 

рік 28,7 28,5 9,5 1,97 17,63 57,8 31,1 7,7 66,8 17,5 3,2 148,3 

2008 

рік 29,5 29,8 9,6 2,03 16,77 63,4 32 7,6 67,6 17,7 3,5 172,6 

2009 

рік 25,6 25,4 10,4 2,03 18,21 60,1 31,7 7,76 68,4 18,3 3,7 196,6 

2010 

рік 28 27,9 10 2,06 17,45 65,9 33,5 7,81 69,2 18,1 3,8 158,2 

2011 

рік 27,7 29,8 9,8 2,05 16,34 73,2 34,9 7,92 70,1 18,1 4 188,8 

2012 

рік 29,9 29,8 9,9 2,13 16,85 74,8 35,5 8 70,9 18,5 4,3 223,3 

2013 

рік 29,8 29,6 9,8 2,12 17,03 76,9 35,8 8,12 71,8 18,7 4,4 226,7 

2014 

рік 29,7 29,5 9,9 2,18 17,11 78,9 36,2 8,2 72,6 18,9 4,45 232,9 

2015 

рік 29,8 29,4 10 2,19 18,47 74,5 37,3 8,31 73,44 19 4,6 233,4 

 

*Складено автором за матеріалами [281; 284; 287; 341; 342; 349; 350; 364; 365; 366] 

Застосуємо вбудовану функцію ЛИНЕЙН (рис. 5.31): 
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Рис. 5.31. Задання виду функції та введення вхідного масиву даних* 

*Складено автором за матеріалами [281; 284; 287; 341; 342; 349; 350; 364; 365; 366] 

Результати розрахунку багатофакторної лінійної моделі представлені на 

рис. 5.32: 

 
Рис. 5.32. Результати розрахунку багатофакторної лінійної моделі* 

*Складено автором за матеріалами [281; 284; 287; 341; 342; 349; 350; 364; 365; 366] 

Отримана функція матиме наступний вигляд:  

𝑌 = −2,64𝑋1 + 39,23𝑋2 + 120,56𝑋3 − 23,03𝑋5 − 5,38𝑋6 − 56,32𝑋7 + 322,4𝑋8 −

3,44𝑋9 + 197,83𝑋11  Сума квадратів відхилень, яка пояснюється регресією, склала 

130001,441, що є занадто великою величиною, тобто форма взаємозв’язку між 

запропонованими параметрами – нелінійна. Це підтверджує наявність між ними 
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взаємодоповнюючого, проте різновекторного впливу. Йдеться про те, що 

взаємозв’язок змінних може як позитивно, так і негативно впливати на розвиток 

міжнародних торговельних операцій, або матиме місце зворотній вплив. Разом з 

тим, коефіцієнт детермінації склав 1, тобто правильно обрані факторні ознаки, які 

впливають на результуючу. 

Зважаючи на це, доцільно побудувати лінійно-логарифмічну функцію 

залежності обсягу світового експорту від зазначених факторів, яка має вигляд:  

𝑌 = 𝑎0𝑋
𝑎1 ∙ … ∙ 𝑋𝑎11, 

де Y  – залежна змінна, обсяг експорту, млрд. дол.; 1110 ,...,, aaa  – невідомі 

параметри моделі; 1x , …
11x  – незалежні змінні.  

Приведемо функцію до лінійного вигляду за допомогою логарифмування. 

Логарифмуємо функцію Y = А  Х1
1 …X11

11 

lnY = ln А + 1 ln Х1 + … +11  ln Х11, далі виконаємо підстановку: 

lnY = Y’, ln Х1 = Х1’ , … ln Х11 = Х11’ , ln А = А’, 

Одержимо: Y’ = А’ + 1  Х1’ + … +11  Х11’ (табл. 5.14): 

Таблиця 5.14 

Таблиця логарифмованих змінних* 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 Y 

3,339 3,3358 2,2721 0,6931 3,038 3,9377 3,414 2,028 4,1881 2,868 1,1632 4,859 

3,357 3,3499 2,2513 0,678 2,87 4,057 3,437 2,041 4,2017 2,862 1,1632 4,9992 

3,384 3,3945 2,2618 0,708 2,82 4,1495 3,466 2,028 4,2136 2,874 1,2528 5,151 

3,243 3,2347 2,3418 0,708 2,902 4,096 3,456 2,049 4,2254 2,907 1,3083 5,2812 

3,332 3,3286 2,3026 0,7227 2,859 4,1881 3,512 2,055 4,237 2,896 1,335 5,0639 

3,321 3,3945 2,2824 0,7178 2,794 4,2932 3,552 2,069 4,2499 2,896 1,3863 5,2407 

3,398 3,3945 2,2925 0,7561 2,824 4,3148 3,57 2,079 4,2613 2,918 1,4586 5,4085 

3,395 3,3878 2,2824 0,7514 2,835 4,3425 3,578 2,094 4,2739 2,929 1,4816 5,4236 

3,391 3,3844 2,2925 0,7793 2,84 4,3682 3,589 2,104 4,285 2,939 1,4929 5,4506 

3,395 3,381 2,3026 0,7839 2,916 4,3108 3,619 2,117 4,2965 2,944 1,5261 5,4528 

*Складено автором за матеріалами [281; 284; 287; 341; 342; 349; 350; 364; 365; 366] 

Необхідні параметри слід розраховувати за методом найменших квадратів 

(рис. 5.33): 
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Рис. 5.33. Результати розрахунку багатофакторної  

лінійно-логарифмічної моделі степеневої залежності обсягів  

світового експорту від екологічно впливових показників* 

*Складено автором за матеріалами [281; 284; 287; 341; 342; 349; 350; 364; 365; 366] 

Результатом розрахунку буде наступна функція: Y’ = 30,31 – 1,603 Х1 + 

3,936 Х2 +0Х3 +3,581Х4 – 4,69Х5 -4,767Х6 -8,77Х7 +12,34Х8 – 1,149Х9 + 0Х10 

+6,072Х11 

В свою чергу, степенева модель матиме наступний вигляд: 

Yрозр = exp (30,31) Х1
-1,603 Х2

3,936 Х3
0Х4

3,581∙Х5
-4,69  Х6

4,767∙Х7
-8,77 Х8

12,34∙Х9
-

1,149Х10
0 Х11

6,07 

Yрозр = 1,45∙1013 Х1
-1,603 Х2

3,936 Х3
0Х4

3,581∙Х5
-4,69  Х6

4,767∙Х7
-8,77 Х8

12,34∙Х9
-

1,149Х10
0 Х11

6,07 

Коефіцієнт детермінації дорівнює одиниці, що підтверджує зв’язок змінних. 

Використовуючи отримані показники (табл. 5.15), варто дослідити подану 
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сукупність факторних змінних на наявність мультиколінеарності за допомогою 

алгоритму Феррара-Глобера1: 

Таблиця 5.15  

Фактичні та розраховані за моделлю значення світового експорту* 

Роки Фактичне значення 

експорту, млрд. дол. 

Розрахункове 

значення 

Відхилення 

2006 рік 128,9 131,46536 2,565359 

2007 рік 148,3 151,17931 2,879306 

2008 рік 172,6 175,92563 3,325629 

2009 рік 196,6 200,45884 3,858845 

2010 рік 158,2 161,29388 3,09388 

2011 рік 188,8 192,47321 3,673209 

2012 рік 223,3 227,67897 4,378967 

2013 рік 226,7 231,169 4,468995 

2014 рік 232,9 237,50761 4,607615 

2015 рік 233,4 238,09222 4,69222 

*Складено автором за матеріалами [281; 284; 287; 341; 342; 349; 350; 364; 365; 366] 

З метою нормалізації (стандартизації) пояснювальних змінних моделі обчислимо 

середні арифметичні пояснювальних змінних: 

n

x

x i

ij

j


  

Середні значення та стандартні відхилення пояснювальних змінних 

представлені в таблиці 5.16: 

Таблиця 5.16 

Середні значення та стандартні відхилення пояснювальних змінних* 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 

28,69 28,78 9,86 2,076 17,672 67,68 33,84 7,902 69,674 18,24 3,915 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 

1,368 1,392 0,250 0,075 1,297 9,33 2,42 0,251 2,53 0,536 0,516 

*Складено автором  

                                                 
1 алгоритм складається з наступних кроків: нормалізація (стандартизація) пояснювальних 

змінних моделі; розрахунок кореляційної матриці rхх; визначення детермінанта матриці rхх. та 

критерію 2; розрахунок матриці, оберненої до матриці rхх; визначення F-критерію; обчислення 

частинних коефіцієнтів кореляції; визначення t-критерію. Для дослідження нам достатньо 

виконати перші три кроки. Всі розрахунки виконуємо за допомогою вбудованих функцій Exсel. 



340 

 

Елементи нормалізованих векторів обчислюємо за формулою: 

 

 

 

де n – кількість спостережень, n = 10; m – кількість пояснювальних змінних,  

m = 11; – середнє арифметичне значення компонентів вектора Хk; 

 – дисперсія змінної хk. Матриця нормалізованих зміннихпредставлена в додатку *. 

Наступним кроком побудови моделі має стати розрахунок кореляційної 

матриці нульового порядку: 

,' * * XXrxx   

 де X* – матриця нормалізованих пояснювальних змінних; – матриця, 

транспонована до X*. Транспонована матриця нормалізованих змінних 

представлена на рис. 5.34: 

 

Рис. 5.34. Транспонована матриця нормалізованих змінних* 

*Складено автором  

,
n

xx
x
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Зважаючи на вище проведені розрахунки, маємо1:  

rxx=  
1 0,928 0,452486 0,5244 0,139 -0,31 -0,6295 -0,75 -0,973 -0,9168 

0,92802 1 0,614732 0,1179 0,09 -0,04 -0,4244 -0,514 -0,773 -0,9416 

0,45249 0,6147 1 -0,224 0,011 0,045 -0,1487 -0,252 -0,434 -0,6333 

0,52437 0,1179 -0,22365 1 0,353 -0,15 -0,468 -0,544 -0,538 -0,4851 

0,13876 0,0896 0,010758 0,3527 1 -0,01 -0,1257 -0,167 -0,185 -0,2069 

-0,3105 -0,04 0,045052 -0,151 -0,014 1 0,0861 0,0986 0,0801 -0,0213 

-0,6295 -0,424 -0,14871 -0,468 -0,126 0,086 1 0,3861 0,4853 0,4929 

-0,75 -0,514 -0,25236 -0,544 -0,167 0,099 0,38614 1 0,6082 0,6448 

-0,9729 -0,773 -0,43427 -0,538 -0,185 0,08 0,48534 0,6082 1 0,9081 

-0,9168 -0,942 -0,63335 -0,485 -0,207 -0,02 0,49291 0,6448 0,9081 1 

*Складено автором  

Коефіцієнти парної кореляції r12 , r1,10, r1,11, r2,11, r10,11 близькі до одиниці, 

тому можна передбачити, що досліджувані пояснювальні змінні є 

мультиколінеарними. Користуючись цими коефіцієнтами, можна зробити 

висновок, що між змінними Х1 і Х2 , та Х1 і Х10 , Х1 і Х11, Х2 і Х11, Х10 і Х11 існує 

вельми високий зв’язок.  

Зважаючи на це, доцільно відобразити графічно та проаналізувати 

співвідношення виокремлених парних факторів. Співвідношення частки експорту 

у ВВП та частки імпорту у ВВП представлене на рис. 5.35: 

 

Рис. 5.35. Співвідношення частки експорту у ВВП (х1) та частки імпорту у ВВП (х2)* 

*Складено автором за матеріалами [281; 284; 287; 341; 342; 349; 350; 364; 365; 366] 

                                                 
1 Кожен елемент цієї матриці характеризує тісноту зв’язку однієї пояснювальної змінної з 

іншою. Оскільки діагональні елементи характеризують тісноту зв’язку кожної незалежної з 

цією самою змінною, то вони дорівнюють одиниці. Парні коефіцієнти кореляції 

характеризують тісноту зв’язку між двома змінними. Вони можуть змінюватися в межах від –1 

до 1. 
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Протягом періоду 2006-2015 рр. частки експорту та імпорту у ВВП мають 

тісний зв’язок, що відповідає загальним тенденціям розвитку світової 

торговельної співпраці. Слід зауважити, що найбільший розрив у показниках 

спостерігається в 2012 році, що є відображенням геополітичної ситуації на 

світових товарних ринках. 

На рис. 5.36. представлено взаємозв’язок наступної пари факторів: частки 

експорту у ВВП та рівня споживання відновлювальної енергії: 

 

Рис. 5.36. Співвідношення частки експорту у ВВП (х1)  

та рівня споживання відновлювальної енергії (х10) * 

*Складено автором за матеріалами [281; 284; 287; 341; 342; 349; 350; 364; 365; 366] 

Варто зауважити, що зростання обсягів експортоорієнтованого виробництва 

спонукає суб’єктів господарювання до пошуку шляхів зниження виробничо-

торговельних витрат, суттєву частину яких складають енергетичні. Тому 

зазначені показники мають тісний зв’язок. В свою чергу, зростання частки 

експорту та імпорту у ВВп супроводжується повільним, але динамічним 

зростанням обсягів виробництва екологічних товарів (рис. 5.37):  

 

Рис. 5.37. Співвідношення частки експорту у ВВП (х1),  

частки імпорту у ВВП (х2) та частки експорту екологічних товарів (х11) * 

*Складено автором за матеріалами [281; 284; 287; 341; 342; 349; 350; 364; 365; 366] 
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В свою чергу, розширення виробництва екологічних товарів має тісний 

зв’язок з рівнем споживання відновлювальної енергії. Причини цього слід вбачати 

в намаганні суб’єктів світового господарства вирішувати екологічні проблеми в 

комплексі, забезпечуючи екологічні засади всіх процесів виробництва, 

споживання та розподілу ресурсів, зокрема, енергетичного характеру (рис. 5.38): 

 

Рис. 5.38. Співвідношення частки експорту екологічних товарів (х11) та рівня 

споживання відновлювальної енергії (х10) * 

*Складено автором за матеріалами [281; 284; 287; 341; 342; 349; 350; 364; 365; 366] 

Оскільки найбільший зв’язок показують змінні Х10 та Х2, тому вважаємо за 

доцільне вилучити їх із розгляду. Також з розгляду вилучаємо змінну Х3, 

оскільки вона не показала суттєвого впливу на результуючу змінну. З однієї 

сторони, підтвердженням цього є рейтинг країн світу за ефективністю систем 

охорони здоров’я в 2016 році, провідні позиції в якому не співпадають з 

переліком країн-найбільших експортерів [287; 366]. Так, країною з найбільш 

ефективною системою охорони здоров’я є Гонконг, а також Сінгапур, Іспанія, 

Південна Корея, Японія, Італія, Ізраїль, Чилі, ОАЕ і Австралія (рис. 5.39)1: 

                                                 
1  Рейтинг складений аналітиками агентства Bloomberg на підставі даних Всесвітньої 

організації охорони здоров’я, Організації Об’єднаних Націй і Світового банку. В основу 

рейтингу покладено три ключові показники, які визначають ефективність системи охорони 

здоров’я тієї чи іншої країни: середня очікувана тривалість життя при народженні, державні 

витрати на охорону здоров’я у вигляді відсотка від ВВП на душу населення, вартість медичних 

послуг в перерахунку на душу населення. Дослідження охоплює 55 держав з населенням понад 
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Рис. 5.39. Рейтинг країн світу за ефективністю систем охорони здоров’я  

в 2016 році* 

*Складено автором за матеріалами [287] 

На нашу думку, показник витрат на охорону здоров’я має опосередкований 

зв’язок із рівнем розвитку торговельних відносин в екологічній площині з 

наступних причин. По-перше, він є відображенням умов життя та здоров’я 

населення, яке залучене до процесу виробництва експортоорієнтованої продукції 

[287; 366]. По-друге, рівень втрат на охорону здоров’я є узагальнюючим 

показником соціальної відповідальності на макрорівні, який формує імідж країни 

у світовій економічній взаємодії .  

 
Рис. 5.40. Побудова лінійно-логарифмічної функції залежності обсягів  

світового експорту від пропонованих факторних змінних 

Результатом розрахунку буде наступне рівняння:  

                                                                                                                                                                       

5 млн. осіб, ВВП понад 5 тис. дол. на людину в рік і середньою тривалістю життя понад 70 

років, за якими є достовірні статистичні дані по всіх семи показниках. 

88,9 84,2
72,2 71,5 68,2 67,7 66,8 65,2 64,3 62 59,8 59,7 59 57,8 56,8

0

20

40

60

80

100
О

ц
ін

ка

Рейтинг країн світу за ефективністю систем охорони здоров'я в 2016 році



345 

 

Y’ = 24,04 + 0,687 Х1 + 1,243Х4 -2,62Х5 -1,95Х6 -4,14Х7 +6,77Х8 – 2,54Х9 + 

3,74Х11 

В свою чергу степенева модель матиме вигляд: 

Yрозр = exp (24,04) Х1
0,69 Х4

1,24∙Х5
-2,62  Х6

-1,95∙Х7
-4,14 Х8

6,77∙Х9
-2,54Х11

3,74 

Yрозр = 27570163712 Х1
0,69 Х4

1,24∙Х5
-2,62  Х6

-1,95∙Х7
-4,14 Х8

6,77∙Х9
-2,54Х11

3,74 

Коефіцієнт детермінації дорівнює 0,966, що вказує на існування дуже 

тісного зв’язку між незалежними змінними та обсягом експорту1. Отже, знайдене 

регресійне рівняння достовірне і може використовуватися для дослідження змін 

обсягів світового експорту у взаємозв’язку з обраними показниками екологічного 

спрямування. Графічно проведені розрахунки представлені на рис. 5.41: 

 

Рис. 5.41. Динаміка зміни обсягів світового експорту фактично,  

за моделлю та лінії трендів* 

*Складено автором за матеріалами [281; 284; 287; 341; 342; 349; 350; 364; 365; 366] 

Застосування багатофакторної степеневої моделі показує наявність 

взаємозв’язку між всіма пропонованими факторами, які визначають 

екологізаційні засади торговельних відносин, та обсягами світового експорту.  

Проте, ми вважаємо за доцільне побудувати також кореляційно-регресійну 

модель залежності світового експорту, відібравши наступні, найважливіші, на 

нашу думку, чинники: х3 – витрати на охорону здоров’я, % від ВВП; х4 – витрати 
                                                 

1 F-критерій склав 3,516. Табличне значення цього критерію при рівні значущості 0,05 та 

ступенях свободи 2 та 7 складає 3,16. 
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на дослідження та розробки, % від ВВП; х7 – викиди діоксиду вуглецю, млн. Кт.; 

х10 – споживання відновлювальної енергії, % від загального споживання; х11 – 

частка експорту екологічних товарів у загальному обсязі експорту, %. Застосуємо 

вбудовану функцію ЛИНЕЙН (табл. 5.17): 

Таблиця 5.17 

Вихідні дані для побудови кореляційно-регресійної моделі 

роки Фактичне значення експорту X3 X4 X7 X10 X11 

2006 рік 128,9 9,7 2 30,4 17,6 3,2 

2007 рік 148,3 9,5 1,97 31,1 17,5 3,2 

2008 рік 172,6 9,6 2,03 32 17,7 3,5 

2009 рік 196,6 10,4 2,03 31,7 18,3 3,7 

2010 рік 158,2 10 2,06 33,5 18,1 3,8 

2011 рік 188,8 9,8 2,05 34,9 18,1 4 

2012 рік 223,3 9,9 2,13 35,5 18,5 4,3 

2013 рік 226,7 9,8 2,12 35,8 18,7 4,4 

2014 рік 232,9 9,9 2,18 36,2 18,9 4,45 

2015 рік 233,4 10 2,19 37,3 19 4,6 

Розрахуємо параметри методом найменших квадратів (рис. 5.42): 

 
Рис. 5.42. Результати розрахунку лінійної моделі* 

*Складено автором за матеріалами [281; 284; 287; 341; 342; 349; 350; 364; 365; 366] 

В результаті розрахунків ми отримуємо наступне рівняння:  

Y’ = 490,249+34,333 Х3+180,493Х4-19,964Х7 + 23,525Х10 + 168,698Х11 

Отриманий результат дозволяє нам розглядати два з проаналізованих 

показників в якості основних детермінант впливу на екологізації торговельних 

відносин і відповідно в якості двох пріоритетних орієнтирів для розвитку – рівень 
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витрат на дослідження і розробки, зокрема, в екологічній сфері та частку експорту 

екологічних товарів у загальному обсязі експорту. Фактичні та розраховані за 

моделлю значення світового експорту представлені в таблиці 5.18: 

Таблиця 5.18  

Фактичні та розраховані за моделлю значення світового експорту* 

Роки Фактичне значення 

експорту 

Розрахункове 

значення 

Відхилення 

2006 рік 128,9 143,453 -14,553 

2007 рік 148,3 139,4087 8,8913 

2008 рік 172,6 162,4983 10,1017 

2009 рік 196,6 188,8803 7,7197 

2010 рік 158,2 173,4336 -15,2336 

2011 рік 188,8 187,9005 0,8995 

2012 рік 223,3 218,0743 5,2257 

2013 рік 226,7 238,9002 -12,2002 

2014 рік 232,9 229,7948 3,1052 

2015 рік 233,4 230,2589 3,1411 

*Складено автором за матеріалами [281; 284; 287; 341; 342; 349; 350; 364; 365; 366] 

Відхилення незначні та дійсно випадкові, оскільки мають і додатні і 

від’ємні значення. Графічно результат представлений на рис. 5.43: 

 

Рис. 5.43. Динаміка зміни обсягів світового експорту фактично та за 

кореляційно-регресійною моделлю * 

*Складено автором за матеріалами [281; 284; 287; 341; 342; 349; 350; 364; 365; 366] 

Коефіцієнт детермінації дорівнює 0,933, що вказує на існування дуже 

тісного зв’язку між незалежними змінними та обсягом світового експорту1. Отже, 

знайдене регресійне рівняння достовірне і може використовуватися для 

дослідження змін обсягу експорту продукції. А отже, це підтверджує вплив 

зазначених соціально-економічних параметрів на розвиток міжнародної 

                                                 
1 F-критерій склав 11,018. Табличне значення цього критерію при рівні значущості 0,05 та 

ступенях свободи 2 та 5 складає 5,79. 
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торговельної співпраці. Разом з цим, доцільно розглягути ступінь щільності 

зв’язку між компонентами індексу екологічної ефективності та показниками 

експорту та його структури за допомогою кореляційної матриці. З цією метою 

проведено розрахунки для 113-157 країн залежно від конкретних показників (табл. 

5.19): 

Таблиця 5.19 

Кореляція між екологічними та експортними показниками країн світу* 
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Індекс екологічної 

ефективності  0,41 0,34 -0,23 -0,34 -0,05 -0,13 0,38 0,30 

Добробут 

навколишнього 

середовища  0,34 0,36 -0,15 -0,22 0,01 -0,14 0,23 0,27 

Якість повітря  0,20 0,32 -0,07 -0,05 0,04 -0,12 0,05 0,20 

Вода і каналізація  0,45 0,34 -0,24 -0,40 -0,03 -0,15 0,43 0,32 

Важкі метали  0,42 0,21 -0,15 -0,34 -0,06 -0,02 0,34 0,26 

Життєздатність 

екосистеми  0,34 0,21 -0,25 -0,37 -0,10 -0,07 0,43 0,21 

Біорізноманіття і 

середовище  0,17 0,09 -0,16 -0,18 -0,08 0,04 0,20 0,01 

Ліси  -0,11 0,06 -0,13 -0,06 0,04 0,07 0,03 -0,08 

Рибні ресурси  -0,03 -0,02 0,01 0,07 0,05 -0,03 -0,10 0,09 

Клімат і енергія  0,18 0,10 0,01 -0,11 -0,14 -0,21 0,28 0,27 

Забруднення 

повітря  0,24 0,08 -0,09 -0,41 -0,11 -0,12 0,45 0,06 

Водні ресурси  0,36 0,24 -0,37 -0,42 -0,02 0,01 0,41 0,18 

Сільске 

господарство  0,09 -0,15 -0,06 -0,27 -0,06 0,00 0,27 0,06 

*Складено автором за матеріалами [281; 284; 287; 341; 342; 349; 350; 364; 365; 366] 

Зазначені в таблиці 5.19 дані свідчать про те, що країни з високим 

екологічним індексом є, зазвичай, більш відкритими економіками, тобто їх ВВП 

сильніше покладається на експорт товарів і послуг, особливо експорт товарів. 

Зважаючи на це, в структурі їх експорту переважає продукція обробної 

промисловості та більш представлені високотехнологічні товари. Переважання в 
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експорті продукції агропромислового комплексу, навпаки, характерне для країн з 

низьким індексом індексом екологічної ефективності. Причини цього слід вбачати 

в тому, що розвинута промислова структура експорту більш характерна для 

високорозвинутих економік, які значною мірою переходять на траєкторію сталого 

розвитку. Інтенсифікація використання ресурсів на користь аграрного сектору в 

менш розвинутих країнах може призводити до виснаження довкілля. Крім того, 

експорт енергоносіїв, руди і металів слабо пов’язаний з екологічною 

ефективністю, що суперечить теоретичним уявленням про видобувну галузь як 

брудну з екологічної точки зору. 

Доцільно також проаналізувати зв’язок компонентів екологічної 

ефективності з показниками експорту. Практично такий самий зв’язок, як і з 

сукупним індексом екологічної ефективності, мають досліджені показники 

експорту з якістю питної води та каналізації, рівнем очистки стічних вод, 

забрудненням важкими металами (зокрема свинцем). Якість повітря краща в 

країнах, які інтенсивніше експортують, перш за все, послуги та 

високотехнологічні товари. Вага ж інших галузей в експорті мало впливає на 

якість повітря. Така ситуація характерна, переважно, для субкомпоненту рівня 

використання твердого палива домогосподарствами. Якщо ж йдеться про 

забрудненість повітря твердими частками, то краща ситуація в країнах, що 

сильніше покладаються на експорт продуктів харчування, послуг, а експорт 

продукції обробної промисловості очікувано погіршує цей показник. 

Біорізноманіття і середовище для живих організмів майже не залежать від 

експорту та його структури. На межі статистичної значущості позитивний вплив 

експорту обробної промисловості і негативний вплив експорту продукції 

агропромислового комплексу. Якщо деталізувати за субкомпонентами, то зокрема 

найбільш виражений, хоча і слабкий позитивний вплив експортна відкритость та 

високотехнологічний експорт здійснюють на індекс захисту біологічних видів. А 

експорт продукції обробної промисловості позитивно корелює з часткою морської 

економічної зони, яка перебуває під захистом. 



350 

 

Ситуація з лісами та рибними ресурсами практично не залежить від 

експорту країни та його структури. Це варто пояснити тим, що деревина та рибні 

продукти складають, зазвичай, невелику частку в експорті, а в проведеному 

дослідженні не було використано окремої статистики по цих галузях. Компоненти 

клімату і енергії позитивно залежать від експорту продукції обробної 

промисловості і високотехнологічних товарів. Експорт енергоносіїв, руди і 

металів, навпаки, впливають негативно, хоча відповідні кореляції на межі 

статистичної значущості. За субкомпонентами більша частка експорту обробної 

промисловості стримує викиди метану і сажі. Високотехнологічний експорт 

стримує викиди закису азоту. Викиди цих речовин менші й в більш відкритих до 

експорту країн, а більші відповідні викиди характерні для країн, що покладаються 

на експорт продукції агропромислового комплексу та металургійного комплексу 

(на межі статистичної значущості). На викиди вуглекислого газу показники 

експорту майже не впливають за винятком негативного впливу металургії та 

позитивного впливу обробної промисловості, але на межі статистичної 

значущості. 

Ситуація з викидами оксидів сірки та азоту та поводженням з азотними 

добривами як правило гірша в країнах, що спеціалізуються на експорті продуктів 

харчування, і краща там, де переважає експорт продукції обробної промисловості. 

Експортна відкритість здійснює позитивний вплив на більшість компонентів 

індексу екологічної ефективності, особливо на забезпечення якості води та 

чистоту від важких металів. Висока частка продукції обробної промисловості та 

експорт послуг – на якість повітря і води. Високотехнологічний експорт більше 

пов’язаний із забезпеченням якості води. 

Домінування в експорті харчових продуктів, хоча і покращує ситуацію з 

забруденням повітря твердими частками, зазвичай асоціюється з низькими 

стандартами захисту навколишнього середовища, особливо для якості води і 

повітря. Енергетичний експорт та експорт продукції металургійного комплексу 

слабо впливають на довкілля в країні-експортері. Їх переважно негативний вплив 

знаходиться на межі статистичної значущості. Для визначення ефекту експорту 
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країн для індексу екологічної ефективності проведено розрахунки для 100 країн, 

що дозволило побудувати наступну регресійну модель: 

Y1=50,3+0,102X1+0,086X2+0,168X3       

де Y1 – індекс екологічної ефективності (100 бальна шкала); 

X1 – експорт товарів і послуг (% ВВП); 

X2 – експорт продукції обробної промисловості (% експорту товарів); 

X3 – високотехнологічний експорт (% експорту промислових товарів). 

Коефіцієнт детермінації становить 0,217, F-статистика 8,851 при рівні 

значущості р<0,01. Коефіцієнт регресії при експорті товарів і послуг та експорті 

продукції обробної промисловості статистично значущі при рівні значущості 

р<0,05, при високотехнологічному експорті при р<0,05. На рис. 5.44 

представлений вплив незалежних змінних: 

 

Рис. 5.44. Взаємозв’язок індексу екологічної ефективності та частки 

експорту товарів і послуг у ВВП у досліджуваних країнах* 

*Складено автором за матеріалами [281; 284; 287; 341; 342; 349; 350; 364; 365; 366] 

 

На рис. 5.45 представлено взаємозв’язок індексу екологічної ефективності 

та часток експорту продукції обробної промисловості та високотехнологічних 

товарів у загальному обсязі експорту в досліджуваних країнах: 
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Рис. 5.45. Взаємозв’язок індексу екологічної ефективності та часток 

експорту продукції обробної промисловості та високотехнологічних товарів у 

загальному обсязі експорту в досліджуваних країнах* 

*Складено автором за матеріалами [281; 284; 287; 341; 342; 349; 350; 364; 365; 366] 

Таким чином, показники експортної відкритості та структури країн 

найбільше впливають на якість види і повітря. В розвинутих країнах, для яких 

характерна більша частка продукції обробної промисловості і зокрема 

високотехнологічної в експорті, ситуація з навколишнім середовищем краща, на 

відміну від менш розвинутих країн, які покладаються на експорт продукції 

агропромислового комплексу. 

Застосування зазначених методів економіко-математичного моделювання 

дозволяє зробити наступні висновки, які стосуються визначення цивілізаційних 

пріоритетів соціально-економічного розвитку екологізації світової торгівлі. По-

перше, зазначені пріоритети формуються під впливом загальних умов та викликів 

розвитку людства. В наслідок цього їх формування здійснюється в умовах 

необхідності узгодження екологічних інтересів країн світової спільноти із 

загальнопланетарними екологічними вимогами. Йдеться про вплив цих 

пріоритетів на екологічні засади розвитку зовнішньоторговельних відносин 

кожної країни-учасниці світового обміну. По-друге, вони залежать від загальних 

макроекономічних показників розвитку світового господарства та кожної окремої 

держави. В цьому зв’язку рівень ВВП, частка в ньому торговельних операцій 

визначають не тільки детермінанти розвитку виробничо-торговельної співпраці, а 

й ступінь відповідальності за її екологічні наслідки. 
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По-третє, соціально-економічний розвиток екологізації торговельних 

відносин залежить від рівня економічного розвитку країн світового 

співтовариства. Чим вищий рівень розвитку, тим, по-перше, більше інструментів 

екологічного захисту вимагається, по-друге, тим більше можуть різнитися темпи 

зростання рівня екологізації та економічного розвитку. По-четверте, зростання 

обсягів експортоорієнтованого виробництва має тісний зв’язок із обсягами витрат 

на дослідження та розробки та ступенем використання інноваційних 

технологічних рішень. Збільшення обсягів експорту спонукає товаровиробників 

до пошуку екологічних рішень на всіх стадіях виробництва та просування 

продукції з метою її відповідності екологічним вимогам світового ринку. По-п’яте, 

соціально-екологічний розвиток торгівлі залежить від ступеня забезпеченості 

ресурсами природного та порівняльного характеру. Забезпеченість ресурсним 

потенціалом розкриває можливості для пошуку екологічно орієнтованих засад 

виробництва. По-шосте, зазначені пріоритети мають ґрунтуватися на 

узгодженості економічних інтересів із соціально важливими факторами розвитку 

суспільства. По-сьоме, зазначені фактори мають як пряму, так і обернену 

залежність по відношенню до результуючої змінної. Окремі з них можуть або 

підвищувати рівень екологізації, або, навпаки, погіршувати ситуацію, але при 

цьому спонукати до пошуку високоефективних рішень. 

Зважаючи на вище зазначене, розвиток екологізації міжнародних 

торговельних відносин залежить від комплексу факторів соціально-економічного 

та виробничо-технологічного спрямування, а саме: рівня витрат на дослідження та 

розробки, зокрема в аспекті їх екологічного спрямування, кількості населення та 

витрат на охорону здоров’я, частки експорту екологічних товарів у загальному 

обсязі експорту, обсягів викидів діоксиду вуглецю та метану, які є найбільш 

шкідливими для населення, рівеня споживання відновлювальної енергії, який 

відображає ступінь залучення альтернативної енергетики до забезпечення 

екологізаційних засад виробництва. В цьому зв’язку, конкретними орієнтирами 

соціально-екологічного розвитку екологізації світової торгівлі слід вважати 

наступні: запобігання забрудненню навколишнього середовища під час 
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проєктування та розробки нової продукції та послуг; розробка та впровадження 

сучасних високоефективних інноваційних технологій з мінімальним впливом на 

довкілля; впровадження заходів по зменшенню викидів, скидів та інших 

шкідливих впливів для довкілля на міжнародному рівні; раціональне 

використання природніх ресурсів планети при забезпеченні власних торговельних 

інтересів; скорочення споживання енергоносіїв, зокрема, за рахунок використання 

альтернативної енергетики; удосконалення процесу утилізації відходів; пошук та 

використання якісної екологічно чистої сировини для виробництва товарів і 

послуг; дотримання законодавчих актів стосовно всіх визначених аспектів 

міжнародної торговельної діяльності та її взаємозв’язку з екологічною безпекою 

людства. 

 

Висновки до розділу 5 

 

Обгрунтування цивілізаційно-економічних прогнозів екологізації світової 

торгівлі дозволяє зробити наступні висновки. По-перше, цивілізація є певним 

станом, етапом розвитку суспільства, за якого кожен наступний виток передбачає 

перехід світової спільноти на якісно новий рівень розвитку із властивими йому 

характерними рисами та труднощами адаптації. Сучасний етап цивілізаційного 

розвитку сформувався в умовах загострення екологічної проблеми розвитку 

суспільства, необхідності пошуку раціональних шляхів пошуку екологізаційно 

спрямованих напрямів розвитку економічного життя країн світу.  

По-друге, цивілізаційні процеси визначають загальні тенденції розвитку, які 

здійснюють вплив на формування стратегічних пріоритетів господарювання країн 

світу з урахуванням екологічних вимог та відповідності напрямів діяльності 

концептуальним засадам сталого розвитку. Важливе значення в реалізації 

зазначених складових мають такі фактори як забезпеченість ресурсами та інші 

переваги природного характеру, рівень технологічного розвитку, рівень 

економічного розвитку, розширення міждержавної взаємодії тощо. 

По-третє, в контексті обгрунтування цивілізаційно-економічних прогнозів 

екологізації світової торгівлі, суттєвого значення набуває визначення її зв’язку з 
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конкурентоспроможністю суб’єктів міждержавної взаємодії. Зважаючи на це, 

конкурентоспроможність акторів світового ринку визначена як здатність cуб’єктів 

світового господарства задовольняти економічні потреби ринку в продукції, що 

володіє екологічними характеристиками, забезпечуючи при цьому високий рівень 

відповідності екологізаційним вимогам господарювання. Серед екологічних 

факторів, що визначають конкурентоспроможність слід виділити наступні: 

екологічні умови навколишнього середовища; співвідношення попиту та 

пропозиції на екологічні товари та послуги; екологічні параметри господарської 

діяльності; інвестиційна привабливість, заснована на екологічній детермінанті; 

ступінь сформованості організаційних економіко-екологічних механізмів тощо.  

Зважаючи на те, що важливою складовою забезпечення конкурентних 

позицій на світовому ринку є високий ступінь розвитку зовнішньоторговельних 

операцій, екологізація зовнішньої торгівлі, що основою сучасного етапу розвитку 

людської цивілізації, здійснює важливий вплив і є взаємопов’язаною з 

показником конкурентоспроможності. 

По-четверте, узгодження параметрів конкурентоспроможності вимагає їх 

відповідності наступним напрямам формування екологічно безпечного розвитку 

торговельної взаємодії: ускладнення методів конкурентної боротьби з 

урахуванням екологізаційних вимог, необхідність узгодження напрямів 

конкурентного розвитку з загальнопланетарними цілями розвитку людства, 

залежність від екологічних показників розвитку суб’єкту господарювання. Крім 

того, екологізація торговельних відносин зумовлює об’єктивну необхідність 

удосконалення існуючих технологій і процесів у промисловості, аграрній сфері та 

на ринку послуг, формує засади для підвищення рівня конкурентоспроможності 

не тільки за рахунок покращення торговельно-виробничих параметрів, а й 

оптимізації екологічної складової їх розвитку. 

По-п’яте, моделювання впливу глобальної екологізації торговельних 

відносин на конкурентоспроможність акторів світового ринку із застосуванням 

кореляційно-регресійного аналізу дозволяє зробити наступні висновки: наявність 

взаємного зв’язку між індексами глобальної конкурентоспроможності та 
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індексами екологічної ефективності, обсягами експорту та часткою в ньому 

високотехнологічної продукції не залежить від рівня економічного розвитку 

країни; глобальна екологізація торговельних відносин та 

конкурентоспроможність країн світової спільноти мають суперечливий взаємний 

вплив. З однієї сторони, конкурентоспроможні країни з високими темпами 

розвитку експортної діяльності не завжди характеризуються високими 

показниками індексів екологічної ефективності. З іншої – розвиток торговельних 

відносин супрводжується для таких країн розширенням високотехнологічного 

виробництва, що передбачає використання екологічно безпечних технологій. Крім 

того, проведене моделювання дозволяє виділити ті складові 

конкурентоспроможності національних економік, які найбільш пов’язані з 

екологізаційними аспектами розвитку господарських систем, а саме: 

інфраструктурна складова, рівень технологічного розвитку, охорона здоров’я 

населення.  

По-шосте, визначення стратегічних орієнтирів екологічно безпечного 

розвитку передбачає, виділення комплексу факторів, які здійснюють прямий та 

опосередкований взаємопов’язаний вплив на розвиток міжнародних торговельних 

відносин. Зазначені фактори повинні бути відображенням основних соціальних, 

виробничих, економічних аспектів забезпечення розвитку екологічно 

орієнтованих напрямів розширення глобальної торговельної співпраці. Серед них 

виділено: частка експорту у ВВП, частка імпорту у ВВП, частка експорту 

високотехнологічних товарів у загальному обсязі експорту, витрати на 

дослідження та розробки, зокрема в аспекті їх екологічного спрямування, 

кількість населення, витрати на охорону здоров’я, частка експорту екологічних 

товарів у загальному обсязі експорту, обсяги викидів викиди діоксиду вуглецю та 

метану, які є найбільш шкідливими для населення, рівень споживання 

відновлювальної енергії, який відображає ступінь залучення альтернативної 

енергетики до забезпечення екологізаційних засад виробництва, обсяги ВВП. 

Запропоновані фактори формують сукупність показників, які відображають 

ступінь екологізації. 
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По-сьоме, застосування багатофакторної регресійної моделі дозволяє зробити 

наступні висновки: зазначені пріоритети формуються під впливом загальних умов 

та викликів розвитку людства; вони залежать від загальних макроекономічних 

показників розвитку світового господарства та кожної окремої держави. В цьому 

зв’язку рівень ВВП, частка в ньому торговельних операцій визначають не тільки 

детермінанти розвитку виробничо-торговельної співпраці, а й ступінь 

відповідальності за її екологічні наслідки. Разом з цим, соціально-економічний 

розвиток екологізації торговельних відносин залежить від рівня економічного 

розвитку країн світового співтовариства. Чим вищий рівень розвитку, тим більше 

інструментів екологічного захисту вимагається і тим більше можуть різнитися 

темпи зростання рівня екологізації та економічного розвитку.  

По-восьме, зростання обсягів експортоорієнтованого виробництва має тісний 

зв’язок із обсягами витрат на дослідження та розробки та ступенем використання 

інноваційних технологічних рішень. Збільшення обсягів експорту спонукає 

товаровиробників до пошуку екологічних рішень на всіх стадіях виробництва та 

просування продукції з метою її відповідності екологічним вимогам світового 

ринку. В свою чергу, соціально-екологічний розвиток торгівлі залежить від 

ступеня забезпеченості ресурсами природного та порівняльного характеру. 

Забезпеченість ресурсним потенціалом розкриває можливості для пошуку 

екологічно орієнтованих засад виробництва.  

По-дев’яте, розвиток екологізації міжнародних торговельних відносин 

залежить від комплексу факторів соціально-економічного та виробничо-

технологічного спрямування, а саме: рівня витрат на дослідження та розробки, 

зокрема в аспекті їх екологічного спрямування, кількості населення та витрат на 

охорону здоров’я, частки експорту екологічних товарів у загальному обсязі 

експорту, обсягів викидів діоксиду вуглецю та метану, які є найбільш шкідливими 

для населення, рівеня споживання відновлювальної енергії, який відображає 

ступінь залучення альтернативної енергетики до забезпечення екологізаційних 

засад виробництва. В цьому зв’язку, конкретними орієнтирами соціально-

екологічного розвитку екологізації світової торгівлі слід вважати наступні: 



358 

 

запобігання забрудненню навколишнього середовища під час проєктування та 

розробки нової продукції та послуг; розробка та впровадження сучасних 

високоефективних інноваційних технологій з мінімальним впливом на довкілля; 

впровадження заходів по зменшенню викидів, скидів та інших шкідливих впливів 

для довкілля на міжнародному рівні; раціональне використання природніх 

ресурсів планети при забезпеченні власних торговельних інтересів; скорочення 

споживання енергоносіїв, зокрема, за рахунок використання альтернативної 

енергетики; пошук та використання якісної екологічно чистої сировини для 

виробництва товарів і послуг; дотримання законодавчих актів стосовно всіх 

визначених аспектів міжнародної торговельної діяльності та її взаємозв’язку з 

екологічною безпекою людства. 

Основні наукові результати даного розділу висвітлено в таких працях автора: 

[199, 211, 212, 226, 235, 246, 357, 358, 360]. 
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РОЗДІЛ VI 

ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ЗА 

УМОВ МІНЛИВОСТІ ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 

 

 

6.1 Екологічні виміри зовнішньої торгівлі України 

 

 

Ступінь розвитку зовнішньої торгівлі будь-якої країни світу, в т. ч. України, 

є одним із визначальних показників ступеня її інтегрованості у міжнародний 

економічний простір, зручності економічного та торговельно-політичного 

середовища для розширення міждержавної співпраці, стабільності 

функціонування національної системи господарювання. Разом з тим, розвиток 

зовнішньоторговельних операцій пов’язаний, зокрема, з інтенсифікацією 

залучення до процесів виробництва та міжнародного обміну ресурсного 

потенціалу галузей промисловості та сільського господарства. Це, безумовно, 

призводить до негативних змін у еколого-ресурсному потенціалі країни і вимагає 

реалізації комплексу заходів, необхідних для підвищення рівня екологізації 

зовнішньої торгівлі.  

Екологізація торговельних відносин знаходиться в тісному взаємозв’язку з 

низкою показників промислово-технічного, виробничо-торговельного 

спрямування, які впливають, зокрема, на розподіл конкурентного потенціалу на 

світовому ринку. Сучасний етап екологізації зовнішньоторговельного 

співробітництва України характеризується переходом нашої держави до реалізації 

торговельно-виробничих проєктів на засадах екологічно орієнтованого 

господарювання. Подальша екологічно спрямована трансформація 

зовнішньоторговельних пріоритетів розвитку України сприятиме посиленню її 

конкурентних позицій на світовому ринку. В умовах розвитку сучасного 

екологічно-орієнтованого торговельно-економічного світового співтовариства 
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ступінь розширення зовнішньоторговельної співпраці значною мірою залежить 

від екологічного середовища ведення бізнесу. Причини цього слід вбачати в 

наступному. По-перше, екологічність умов навколишнього середовища і 

виробництва визначають ступінь екологічності продукованих товарів, по-друге, 

екологічність умов господарювання формує імідж країни як 

зовнішньоторговельного партнера, по-третє, екологічність господарювання 

визначає структурні пріоритети секторальної фінансової зовнішньої підтримки 

розвитку торговельно-виробничих процесів. Система вимірів екологізації 

зовнішньої торгівлі України представлена на рис. 6.1: 
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Рис. 6.1. Система показників оцінки стану зовнішньої торгівлі* 

*Складено автором за матеріалами [11; 15; 16; 39; 80; 83] 

Таким чином, виміри екологізації зовнішньої торгівлі України доцільно 

розглядати у вигляді системи взаємопов’язаних груп показників: загальні виміри 

зовнішньоторговельного спрямування, загальні виміри екологічного спрямування, 

специфічні виміри екологізації. Далі ми вважаємо за доцільне проаналізувати 

динаміку показників, які формують вимірність кожної групи.  

1. Загальні виміри зовнішньоторговельного спрямування. Розвиток 

зовнішньоторговельного співробітництва України визначається на сучасному 

Загальні виміри екологізації 

зовнішньої торгівлі 

Зовнішньоторговельне спрямування Екологічне спрямування 

Динаміка зовнішньоторговельних 

операцій України 

Прямі інвестиції в Україну за 

напрямами  

Товарна структура експорту 

Динаміка обсягів зовнішньої 

торгівлі по областям України 

Коефіцієнт покриття експортом 

імпорту 

Структура та динаміка фінансування 

екологічних ініціатив 

Динаміка показників навантаження 

лісових ресурсів 

 

Динаміка показників навантаження 

земельних ресурсів 

Динаміка показників утворення та 

поводження з відходами 

Динаміка обсягів забруднюючих 

викидів 

Динаміка та структура 

використання водних ресурсів 

Специфічні виміри екологізації зовнішньої 

торгівлі 
 

Аналіз взаємозв’язку рівня екологічної 

забрудненості та ступеня залучення у 

зовнішньоторговельний простір 

 

Міжнародна складова фінансування економіко-

екологічних програм 

 



362 

 

етапі розвитку міждержавної співпраці, зокрема, вимушеною трансформацією 

географічної та товарної структури зовнішньої торгівлі, пов’язаною із складною 

політико-економічною ситуацією. Це зумовлює уповільнення всіх показників 

поряд із поступовим відновленням позитивних темпів росту в 2016-2017 рр. 

Динаміка зовнішньоторговельних операцій України у 2010-2017 рр. представлена 

на рис. 6.2: 

 

Рис. 6.2. Динаміка зовнішньоторговельних операцій України у 2010-2017 рр., млн. 

дол. * 

*Складено автором за матеріалами [115; 368]  

Зміни обсягів експортно-імпортних операцій України у розглянутий період, 

представлені на рис. 6.2, характеризуються, по-перше, зменшенням обсягів 

експорту та імпорту товарів в 2011-2015 рр., по-друге, скороченням розриву між 

обсягами зовнішньоторговельних операцій, по-третє, поступовим повільним 

відновленням зростаючих темпів росту та приросту експорту та імпорту. 

Зважаючи на це відбувається також покращення коефіцієнта покриття експортом 

імпорту за аналізований період (рис. 6.3): 

 

Рис. 6.3. Коефіцієнт покриття імпорту експортом України у 2010-2017 рр. * 

*Складено автором за матеріалами [115; 368]  
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Представлений на рис. 6.3 коефіцієнт покриття1 має зростаючу динаміку і 

демонструє повільне покращення зовнішньоторговельного сальдо, що свідчить 

про відновлення експортної активності, пов’язаної, зокрема, із змінами 

географічних пріоритетів торговельної взаємодії в контексті виокристання 

переваг роботи в межах Зони вільної торгівлі з ЄС, що є найбільшим 

торговельним партнером України. Кількість підприємств, що здійснювали 

експортні та імпортні операції суттєво не змінювалась. Причини зниження обсягів 

операцій слід вбачати у додаткових фінансових, валютних, торговельно-

політичних та інших факторах впливу (рис. 6.4): 

 

Рис. 6.4. Кількість підприємств в Україні, що здійснювали зовнішню торгівлю 

товарами в 2010-2017 рр, од. * 

*Складено автором за матеріалами [115; 364; 365; 366; 368]  

Зміни у середовищі ведення бізнесу в Україні вплинули на обсяги прямих 

іноземних інвестицій у бік їх уповільнення протягом 2014-2017 рр., проте 

переважання в їх структурі фінансування промисловості залишається незмінним. 

Це є також один із векторів, що визначає необхідність екологізації торговельної 

співпраці, оскільки розвиток виробництва немунуче призводить до погіршення 

екологічних параметрів функціонування господарства країни (рис. 6.5): 

                                                 
1  Коефіцієнт покриття імпорту експортом (індекс стану балансу) визначається 

відношенням обсягів експорту товарів і послуг до обсягів імпорту. Торговельний баланс має 

позитивне сальдо, якщо даний коефіцієнт буде більшим за одиницю, і має від’ємне сальдо, 

якщо він буде меншим за одиницю. 
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Рис. 6.5. Прямі інвестиції в Україну за видами діяльності в 2010-2018 рр., млрд. 

дол. * 

*Складено автором за матеріалами [115; 364; 365; 366; 368]  

Початок 2018 року харакетризується пожвавленням інвестиційної активності 

згідно ситуації, представленої на рис. 6.5. Далі доцільно проаналізувати товарну 

структуру експорту, в якій переважають недлорогоцінні метали та вироби з них, 

продукти рослинного походження, жири та олії, готові харчові та мінеральні 

продукти та ін. (рис. 6.6): 

 

Рис. 6.7. Товарна структура експорту України у 2010-2016 рр., млрд. дол. * 

*Складено автором за матеріалами [115; 364; 365; 366; 368]  

Представлені на рис. 6.7 дані свідчать про переважання в структурі експорту 

продукції як промисловості, так сільського господарства. Це зумовлює 

необхідність створення екологічно сприйнятних умов як для розвитку виробничих 

процесів, так і для розвитку аграрної сфери в Україні.  

2. Загальні виміри екологічного спрямування зовнішньої торгівлі. 

Система цих показників в цілому покликана відображати ступінь розвитку 

екологічного середовища розвитку торговельно-виробничих процесів і передбачає, 
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на наш погляд, аналіз наступних показників та їх прямих і опосередкованих 

структурних зв’язків. Динаміка обсягів викидів основних забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря в Україні в 2000-2016 рр. представлена на рис. 6.8: 

 

Рис. 6.8. Динаміка обсягів викидів основних забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря в Україні в 2000-2016 рр., тис. тон* 

*Складено автором за матеріалами [109; 110; 115; 364; 365; 366; 368]  

Паризька кліматична угода закладає спільний курс до глобальної 

декарбонізації світової економіки до кінця століття, а саме: установлює 

довгострокову мету щодо досягнення балансу між антропогенними викидами та 

природними поглиначами парникових газів; зобов’язує країни прийняти 

національні плани щодо зниження викидів парникових газів в атмосферу та 

переглядати їх у сторону посилення кожні 5 років; встановлює єдину та прозору 

систему для всіх країн щодо моніторингу, звітності та перевірки заходів із 

боротьби та адаптації до зміни клімату; пропонує урядам усіх країн докладати 

максимальних зусиль щодо утримання приросту глобальної середньої 

температури [60]. Для досягнення цієї мети учасники Угоди, в т.ч. Україна, мають 

певні зобов’язання.  

За експертною оцінкою, стратегія боротьби з посиленням парникового 
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впровадження нових екологічно чистих і низьковуглецевих технологій; боротьба з 

лісовими пожежами, відновлення лісів – природних поглиначів вуглекислого газу 

з атмосфери [140]. Обсяги шкідливих викидів у 2006-2015 рр. відображено на рис. 

6.9: 

 

Рис. 6.9. Обсяги викидів діоксиду вуглецю в світі та в Україні в 2006-2015 рр., 

млн. Кт, в екв. * 

*Складено автором за матеріалами [109; 110; 115; 364; 365; 366; 368]  

Зазначені на рис. 6.9 дані свідчать про відсутність стійкої тенденції до 

зниження шкідливих викидів як у світових масштабах, так і в Україні, проте, 

враховуючи що процес скорочення негативного впливу виробництва на довкілля є 

доволі тривалим, відсутність позитивної динаміки варто вважати непоганим 

результатом. Слід зауважити, що за період з 2006 по 2015 рік в Україні 

спостерігається тенденція до зменшення викидів основного парникового газу, 

який впливає на зміну клімату []. Проте, навіть повномасштабна реалізація 

заходів щодо запобігання посиленню парникового ефекту не зможе повністю 

компенсувати шкоду, яка наноситься природі в результаті антропогенного впливу, 

забезпечивши лише мінімізацію наслідків. Поряд з цим, розподіл джерел 

забруднення є нерівномірним, з переважанням таких галузей як добувна, 

переробна промисловість та постачання електроенергії (рис. 6.10): 
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Рис. 6.10. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу в Україні за видами 

економічної діяльності з найвищими показниками в 2015 році, тис. тон* 

*Складено автором за матеріалами [46; 109; 110; 115; 364; 365; 366; 368]  

Така ситуація потребує приділення особливої уваги з боку держави реалізації 

комплексу заходів щодо зниження негативного навантаження саме в зазначених 

галузях. Засобами досягнення такої мети можуть стати, передусім, збільшення 

обсягів фінансування природоохоронних заходів, використання новітніх підходів 

та інноваційних методів у забезпеченні екологічно орієнтованого функціонування 

галузей. Фінансові ресурси мають спрямовуватися, переважно, на реалізацію 

інновацій у сфері енергозбереження та енергоефективності, утилізації та 

вторинного використання ресурсів, що відповідає сучасним міжнародним 

орієнтирам розвитку екологічно безпечного економічного розвитку. 

При цьому провідну роль у зниженні рівня антропогенних викидів 

парникових газів у національних планах і програмах має зосереджуватися на 

енергетиці, енергозбереженні й підвищенні енергоефективності, розвитку 

поновлюваних джерел енергії, що має позитивну динаміку в Україні [179]. 

Енергоспоживання на основі відновлювальних джерел в Україні у 2007 – 2015 рр. 

представлено на рис. 6.11: 
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Рис. 6.11. Енергоспоживання на основі відновлювальних джерел в Україні у 2007 

– 2015 рр., тис. т н.е. * 

*Складено автором за матеріалами [46; 109; 110; 115; 281; 365; 366; 368]  

Підвищенню рівня енергоефективності України сприятиме, зокрема, 

адаптація європейського досвіду у використанні альтернативних джерел енергії. 

Суттєве значення має також розвиток співробітництва на двосторонній основі, 

зокрема, з такими країнами як США, Японія, Швеція, Чехія, Білорусь, Словаччина, 

Литва та ін. Це дає можливість обміну досвідом у вирішенні енергетичних та 

екологічних проблем, визначення спільних орієнтирів співпраці, отримання 

додаткового фінансування. Наступним виміром екологічного спрямування слід 

вважати механізм поводження з відходами (рис. 6.12):  

 

Рис 6.12. Показники утворення та поводження з відходами в Україні в 2010-2016 

рр. тис. т* 

*Складено автором за матеріалами [46; 109; 110; 115; 281; 365; 366; 368]  

Зазначені на рис. 6.12 показники дозволяють зробити висновок про 

поступове зниження рівня утворення відходів в Україні від економічної 

діяльності підприємств і в домогосподарствах протягом аналізованого періоду, 
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проте залишаються недостатньо врегульованими питання їх розміщення та 

утилізації (рис. 6.13): 

 

Рис. 6.13. Динаміка змін у напрямах поводження з відходами в Україні, 2010-

2015-2016 рр. * 

*Складено автором за матеріалами [46; 109; 110; 115; 281; 365; 366; 368]  

 Позитивним, на нашу думку, є той факт, що обсяги спалювання відходів 

мають тенденцію до зниження, проте зростає кількість відходів, розміщених на 

стихійних звалищах. Цей аспект потребує втручання на державному рівні, 

зокрема, у напрямі побудови достатньої кількості спеціально обладнаних звалищ 

та розробки системи знищення та утилізації відходів з мінімально шкідливими 

наслідками для навколишнього середовища (рис. 6.14): 

 

Рис. 6.14. Ступінь використання спеціально обладнаних звалищ для видалення 

відходів в Україні у 2010-2016 рр. * 

*Складено автором за матеріалами [46; 109; 110; 115; 281; 365; 366; 368]  

Важливою також залишається проблема забруднення водних ресурсів. Варто 

відмітити, що саме ця складова екологічної системи є предметом занепокоєння 

0

20

40

60

80
2015 рік

2016 рік2010 рік

Динаміка змін у напрямах поводження з відходами в Україні, 2010-

2015-2016 рр.
Частка утилізованих відходів

Частка видалених у спеціально 
відведені місця

Частка видалених іншими 
методами видалення

y = -25742x + 332198
R² = 0,865

y = -31243x + 233431
R² = 0,8596

0,0

100000,0

200000,0

300000,0

400000,0

0 2 4 6 8

Ступінь використання спеціально обладнаних звалищ для видалення 

відходів в Україні у 2010-2016 рр., тис. т Видалено у спеціально 
відведені місця чи об'єкти

у т.ч. на спеціально 
обладнані звалища

Линейная (Видалено у 
спеціально відведені місця 
чи об'єкти)



370 

 

для багатьох країн світу. Структура використання свіжої води в Україні в 2010-

2016 рр. представлена на рис. 6.15: 

 

Рис. 6.15. Структура використання свіжої води в Україні в 2010-2016 рр., млн. м3* 

*Складено автором за матеріалами [46; 109; 110; 115; 281]  

Переважно, зазначений ресурс використовується на виробничі потреби, 

проте процеси зрошення також вимагають окремої уваги. Співвідношення 

виробничих потреб та зрошення в структурі використання питної води в Україні в 

2010-2016 рр. представлено на рис. 6.16: 

 

Рис. 6.16. Співвідношення виробничих потреб та зрошення в структурі 

використання питної води в Україні в 2010-2016 рр. * 

*Складено автором за матеріалами [46; 109; 110; 115; 281]  

 

На особливу увагу заслуговує той факт, що в період 2015-2016 рр. та 2017-
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свіжої води має тенденцію до зростання. Натомість потужність очисних споруд в 

Україні також має тенденцію до зниження (рис. 6.17): 

 

Рис. 6.17. Потужність очисних споруд в Україні в 2010-2016 рр., млн. м3* 

*Складено автором за матеріалами [46; 109; 110; 115; 281]  

Слід зауважити, що наразі в Україні спостерігається поступове зменшення 

обсягів скидання зворотних вод у поверхневі водні об’єкти (майже на 25% за 

період 2010-2015 рр.) [115]. Поряд з цим, обсяги скидання забруднених зворотних 

вод скоротилися майже вдвічі, що має вплив на забезпечення потреб населення та 

підприємств у зазначеному ресурсі. 

Наступним показником екологічного спрямування виступає динаміка і 

структура використання земельних ресурсів. У Законі України “Про основні 

засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року” 

підкреслюється, що стан земельних ресурсів в Україні близький до критичного 

(рис. 6.18): 

 

Рис 6.18. Аналіз земельних ресурсів України у 2010-2016 рр. * 

*Складено автором за матеріалами [46; 109; 110; 115]  
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Значну частину земельних ресурсів України становлять сільськогосподарські 

угіддя, обсяг яких зростає, що продукує виникнення екологічних дисбалансів і 

вимагає реалізації комплексу заходів щодо їх вирішення (рис. 6.19):  

 

Рис. 6.19. Частка земель с/г призначення у загальній земельній площі України у 

2010-2016 рр., %* 

*Складено автором за матеріалами [46; 109; 110; 115]  

Серед ключових передумов виникнення екологічних проблем в цьому 

секторі варто виділити, зокрема, наступні: успадкована структура економіки з 

переважаючою часткою ресурсо- та енергоємних галузей, негативний вплив якої 

був посилений переходом до ринкових умов; зношеність основних фондів 

промислової і транспортної інфраструктури; існуюча система державного 

управління у сфері охорони навколишнього природного середовища, регулювання 

використання природних ресурсів, відсутність чіткого розмежування 

природоохоронних та господарських функцій; недостатня сформованість 

інститутів громадянського суспільства; недостатнє розуміння в суспільстві 

пріоритетів збереження навколишнього природного середовища та переваг 

сталого розвитку; недотримання природоохоронного законодавства.  

Безперечно, для України сільське господарство є однією з базових галузей 

господарювання, що може задовольнити потреби внутрішнього ринку та 

забезпечити провідні позиції держави в міжнародних аграрних відносинах. 

Динаміка обсягів виробництва основних сільськогосподарських культур 

представлена на рис. 6.20: 

0 20 40 60 80

2010 рік

2012 рік

2014 рік

2016 рік

Частка земель с/г призначення у загальній земельній площі України у 2010-

2016 рр., %

Частка ріллі у загальній площі, %

Частка сільськогосподарських 
угідь у загальній площі, %



373 

 

 

Рис. 6.20. Динаміка обсягів виробництва основних сільськогосподарських культур 

в Україні в 2011-2016 рр., тис. тон* 

*Складено автором за матеріалами [46; 109; 110; 115]  

У відповідності до представленої на рис. 6.20 динаміки обсягів виробництва 

основних сільськогосподарських культур в Україні, найбільша частка у 

виробництві припадає на зернові. Слід відмітити, що саме експорт зернових 

культур дозволяє галузі займати провідні позиції на зовнішніх ринках в цій сфері 

[115]. Динаміка обсягів експорту зернових України представлена на рис. 6.21: 

 

Рис. 6.21. Динаміка обсягів експорту зернових України в 2011-2017 рр., тис. дол. * 

*Складено автором за матеріалами [46; 109; 110; 115; 366]  

Динаміка, представлена на рис. 6.21, відображає тенденцію до зростання 

обсягів експорту зернових у період 2012-2016 рр. Розвиток аграрного сектора має 

потужний вплив на економічну ситуацію в Україні. В цьому зв’язку, на наш 

погляд, особливого значення набуває органічне виробництво 1. Україна, маючи 

                                                 
1 Органічне виробництво – цілісна система господарювання та виробництва харчових та 

інших продуктів, яка поєднує в собі найкращі практики, що враховують збереження довкілля, 
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значний потенціал для виробництва органічної сільськогосподарської продукції, її 

експорту, споживання на внутрішньому ринку, досягла певних результатів щодо 

розвитку власного органічного виробництва. Більшість українських органічних 

господарств розташовані в Одеській, Херсонській, Київській, Полтавській, 

Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Житомирській областях. 

Українські сертифіковані органічні господарства – різного розміру – від кількох 

гектарів, як і в більшості країн Європи, до декількох тисяч гектарів ріллі.  

Слід відмітити, що площа сертифікованих сільськогосподарських угідь в 

Україні, задіяних під вирощування різноманітної органічної продукції1, складає 

вже понад чотириста тисяч гектарів, а наша держава займає почесне двадцяте 

місце світових країн-лідерів органічного руху. Частка сертифікованих органічних 

площ серед загального об’єму сільськогосподарських угідь України складає 

близько 1% (рис. 6.22):  

                                                                                                                                                                       

рівень біологічного розмаїття, збереження природних ресурсів, застосування високих 

стандартів належного утримання тварин та методів виробництва, які відповідають певним 

вимогам до продуктів, виготовлених з використанням речовин та процесів природного 

походження. Органічне виробництво спрямоване на покращення здоров’я фермерів, населення 

в цілому шляхом виробництва високоякісного продовольства, сировини та інших продуктів, 

збереження родючості ґрунтів та навколишнього середовища, розвиток сільської місцевості та 

стимулювання місцевого й регіонального виробництва.  
1  Органічні продукти – це такі продукти, при виробництві яких: у рослинництві 

заборонено використовувати ядохімікати для боротьби з бур’янами, шкідниками й хворобами 

рослин, а також мінеральні добрива синтетичного походження, при цьому захист рослин 

здійснюється переважно препаратами натурального походження, а для живлення ґрунту й 

рослин використовуються органічні добрива; категорично заборонене використання генетично 

модифікованих організмів; у тваринництві не дозволяється застосовувати стимулятори росту, 

гормони й антибіотики, а для лікування тварин використовуються профілактичні засоби й 

гомеопатичні препарати. Органічними можуть бути тільки ті продукти, які вироблені 

відповідно до затверджених правил (стандартів), а виробництво пройшло процедуру 

сертифікації у встановленому порядку. При цьому органічна продукція належним чином 

маркується. На етикетці повинен бути нанесений відповідний логотип, а також інформація про 

відповідний орган сертифікації. Логотип Євролисток використовується на етикетках продукції, 

що вироблена у відповідності до органічних стандартів Європейського Союзу /Постанова Ради 

(ЄС) №834/2007 щодо органічного виробництва та маркування органічних продуктів і 

скасування Постанови (ЄЕС) №2092/91/, а також Регламенту Комісії (ЄС) №889/2008."Детальні 

правила щодо органічного виробництва, маркування і контролю для впровадження Постанови 

Ради (ЄС) №834/2007 стосовно органічного виробництва та маркування органічних продуктів" 
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Рис. 6.22. Площі с/г угідь та органічних землегосподарств в Україні в 2010-2016 

рр., га* 

*Складено автором за матеріалами [46; 109; 110; 115]  

При цьому Україна займає перше місце в східноєвропейському регіоні щодо 

сертифікованої площі органічної ріллі, спеціалізуючись переважно на 

виробництві зернових, зернобобових та олійних культур. Близько 70% органічних 

продуктів йдуть на експорт, але їх частка на внутрішньому ринку зростає. 

Розвитку цього сектору господарювання сприяє використання органічних добрив, 

динаміка застосування яких є позитивною (рис. 6.23): 

 

Рис. 6.23. Динаміка показників обробки сільськогосподарських угідь 

мінеральними та органічними добравами в Україні в 2010-2016 рр. * 

*Складено автором за матеріалами [46; 109; 110; 115]  

В цьому зв’язку важливе значення має прийняття в 2013 році Закону України 

“Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та 
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сировини” 1  [135]. Основним його завданням є регулювання органічного 

сільського господарства, переробки та торгівлі. Органічними можуть бути тільки 

ті продукти, які вироблені відповідно до затверджених стандартів, а виробництво 

пройшло процедуру сертифікації у встановленому порядку. На етикетці повинен 

бути нанесений відповідний логотип, а також інформація про відповідний орган 

сертифікації. Логотип Євролисток використовується на етикетках продукції, що 

вироблена у відповідності до органічних стандартів Європейського Союзу 

/Постанова Ради (ЄС) №834/2007 щодо органічного виробництва та маркування 

органічних продуктів і скасування Постанови (ЄЕС) №2092/91/, а також 

Регламенту Комісії (ЄС) №889/2008."Детальні правила щодо органічного 

виробництва, маркування і контролю для впровадження Постанови Ради (ЄС) 

№834/2007 стосовно органічного виробництва та маркування органічних 

продуктів". 

Зауважимо, що Україна вживає заходи щодо наближення до санітарних та 

фітосанітарних норм ЄС. Це є важливим кроком, зважаючи на те, що 

Європейський Союз, що характеризується високим рівнем споживання 

сільськогосподарських товарів, є одним з найбільших партнерів України у 

торгівлі сільськогосподарською продукцією.  

Зважаючи на вище зазначене, основними напрямами екологізації сільського 

господарства в Україні мають стати наступні: виведення частини угідь з 

інтенсивної сільськогосподарської обробки; забезпечення пріоритетності вимог 

екологічної безпеки у використанні земельних ресурсів над економічними 

інтересами; впровадження агротехнічних заходів, спрямованих на поліпшення 

родючості й відновлення грунту; збільшення обсягів інвестицій в сільське 

господарство; використання ресурсозберігаючих технологій, зокрема, 

                                                 
1 Законом визначаються правові та економічні основи виробництва та обігу органічної 

сільськогосподарської продукції та сировини, заходи контролю та нагляду за такою діяльністю і 

спрямовані на забезпечення належного функціонування ринку органічної продукції та сировини, 

покращення основних показників стану здоров’я населення, збереження навколишнього 

природного середовища, раціонального використання ґрунтів, забезпечення раціонального 

використання та відтворення природних ресурсів, а також гарантування впевненості споживачів 

у продуктах та сировині, маркованих як органічні.  
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запропонованої у рослинництві ресурсозберігаючої технології No-Till, яка 

дозволяє знизити енергоємність, збільшувати утримання вологи в ґрунті, 

покращувати доступність води, знижувати ерозію ґрунтів; розвиток органічного 

сільського господарства.  

Суттєве значення при аналізі екологічного середовища розвитку 

зовнішньоторговельних відносин України мають також лісові ресурси. Основною 

їх характеристикою є здатність до природного поновлення. Динаміка відновлення 

лісових площ в Україні в 2010-2015 рр. представлена на рис. 6.24: 

 

Рис. 6.24. Динаміка відновлення лісових площ в Україні в 2010-2015 рр., тис. га* 

*Складено автором за матеріалами [46; 109; 110; 115]  

Зазначена на рис. 6.24 динаміка характеризується зниженням площ садіння та 

висівання лісу, поступовим збільшенням площ його природного поновлення за 

розглянутий період. Негативний вплив на розвиток галузі лісового господарства 

має виникнення пожеж. Так, площа лісових земель, пройдених пожежами в 2014 

році склала 13,8 тис. га [46]. Лісове господарство є суттєвим джерелом 

надходжень доходів для держави за рахунок реалізації продукції галузі як на 

внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Обсяги продукції лісозаготівель за 

період 2010-2015 рр. збільшилися більше, ніж в 2 рази. Зважаючи на вище 

зазначене, управління діяльністю в цій сфері вимагає розробки виваженої 

політики з боку держави.  
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3. Специфічні виміри екологізації зовнішньої торгівлі України. На нашу 

думку, ця група вимірів пов’язана, зокрема, з аналізом площин перетину 

зовнішньоторговельних та екологічних інтересів господарювання на 

внутрішньому ринку. Йдеться про наявність тісного взаємозв’язку між обсягами 

виробництва і експорту в регіональному розрізі та обсягми шкідливих викидів у 

атмосферне повітря. Динаміка обсягів експорту окремих областей України у 2010-

2016 рр. представлена на рис. 6.25: 

 

Рис. 6.25. Динаміка обсягів експорту окремих областей України у 2010-2016 рр., 

млрд. дол. * 

*Складено автором за матеріалами [115; 366; 368]  

Згідно зазначених на рис. 6.25 даних за період 2010-2016 рр., найбільшими 

обсягами виробничої та експортної діяльності характеризуються такі області 

України як Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, 

Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Харківська. Номенклатура товарів, 

які там виробляються, співпадає з пріоритетами товарної структури експорту 

України. Безперечно, це має відобразитися на екологічних показниках регіонів. 

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферу в окремих областях 

України в 2012-2016 рр. представлена на рис. 6.26: 
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Рис. 6.26. Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферу в окремих 

областях України в 2012-2016 рр., тис. тон* 

*Складено автором за матеріалами [46; 109; 110; 115]  

Згідно зазначених на рис. 6.26 даних, найбільшу кількість забруднюючих 

речовин продукують підприємства Дніпропетровської, Донецької та Запорізької 

областей, що пов’язано, насамперед, із розвитком промислового виробницьтва на 

їх території. В табл. 6.1. представлено перелік підприємств та областей, де вони 

розташовані, які мають найсильніший негативний вплив на атмосферне повітря 

(табл. 6.1): 

Таблиця 6.1 

Перелік підприємств-забруднювачів повітря по областям України у 2015-2016 рр. 

* 

Назва підприємства Область 

Викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, тис. тон 

2015 рік 2016 рік 

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Дніпропетровська  275,08 272,85 

ПРАТ «ММК ім. Ілліча» 
Донецька  

 
171,694 178,137 

ВП «Бурштинська ТЕЦ» ПАТ «ДТЕК 

Західенерго» 
Івано-Франківська  197,958 168,489 

ПАТ ДТЕК «Дніпроенерго»  Дніпропетровська  66,827 146,069 

Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» Донецька  105,695 141,749 

ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» Дніпропетровська  129,192 124,475 

ВП «Курахівська ТЕС» ТОВ «ДТЕК 

Східенерго» 
Донецька  112,393 121,16 

СО ПАТ «Донбасенерго» 

Старобешівська ТЕС» 
Донецька  81,278 96,999 
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Продовження табл. 6.1 
ВП Запорізька ТЕС ПАТ ДТЕК 

«Дніпроенерго» 
Запорізька  103,253 91,303 

ПАТ «Дніпровський меткомбінат»  Дніпропетровська  94,929 84,887 

ПРАТ «МК «Азовсталь» Донецька  67,684 78,06 

ПАТ «Центренерго»  Київська  55,483 74,713 

ВП «Луганська ТЕС» ТОВ «ДТЕК 

Східенерго» 
Луганська  73,22 73,217 

ВП «Ладижинська ТЕС» ПАТ «ДТЕК 

Західенерго» 
Вінницька  78,388 65,53 

Зміївська ТЕС ПАТ "Центренерго" Харківська  55,87 55,865 

ПАТ «Запорізький меткомбінат 

«Запоріжсталь» 
Запорізька  59,124 50,719 

*Складено автором за матеріалами [46; 109; 110; 115]  

Трактування аналізованої групи вимірів пов’язане також з фінансуванням 

екологізаційних заходів, спрямованих, зокрема, на створення сприятливого 

виробничо-торговельного середовища. Зауважимо, що поточні витрати на 

реалізацію екологічних ініціатив мають тенденцію до зростання, в тому числі у 

розрізі капітальних інвестицій. Структура сукупних витрат на природоохоронні 

заходи в Україні в 2010-2016 рр. представлена на рис. 6.27: 

 

Рис. 6.27. Структура сукупних витрат на охорону навколишнього природного 

середовища в Україні в 2010-2016 рр., млн.грн. * 

*Складено автором за матеріалами [46; 109; 110; 115]  

Проте, варто відмітити, що частка витрат у ВВП та частка видатків бюджету 

на фінансування зазначеної сфери мають тенденцію до зменшення (рис. 6.28): 
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Рис. 6.28. Динаміка фінансування охорони навколишнього середовища в Україні в 

2010-2016 рр., млн. грн. , %* 

*Складено автором за матеріалами [46; 109; 110; 115]  

В структурі капітальних інвестицій переважають витрати на забезпечення 

радіаційної безпеки, охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату, 

очищення зворотних вод, поводження з відходами. В свою чергу поточні витрати, 

передусім, спрямовані на очищення зворотних вод та поводження з відходами, що 

викликає певну диспропорцію (рис. 6.29): 

 

Рис. 6.29. Динаміка структури капітальних інвестицій та поточних витрат на 

охорону навколишнього природнього середовища в Україні у 2010-2016 рр., млн. 

грн. * 

*Складено автором за матеріалами [46; 109; 110; 115]  
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В цілому в площині фінансування екологічно-торговельних ініціатив суттєва 

роль належить міжнародним організаціям. Питання залучення іноземних 

інвестицій для реалізації екологічних програм є важливою складовою 

природозбережного розвитку всіх країн світу і, зокрема, України. Слід зауважити, 

що переважна частка програм спрямована на підвищення енергетичної 

ефективності виробництва як вагомої складової забезпечення екологічних засад 

господарювання [120]. Ми вважаємо за доцільне виділити наступні важливі, на 

наш погляд, нгапрями співпрці в цьому напрямі. По-перше, співробітництво з 

ЄБРР. Так, загальний обсяг інвестицій ЄБРР в Україні становить близько 750 млн. 

євро, з яких до 20-30% вкладено у проєкти, спрямовані на підвищення 

енергоефективності. ЄБРР здійснює Програму фінансування альтернативної 

енергетики в Україні (USELF) та реалізує Українську програму підвищення 

енергоефективності 2 (UKEEP-2). 

По-друге, розвиток взаємовідносин з Європейським інвестиційним банком, 

який за останні 5 років інвестував в Україну понад 5 млрд. євро. Діяльність банку 

у рамках Східного партнерства здійснюється в тісному співробітництві з 

Європейським банком реконструкції та розвитку і у співпраці з Європейською 

комісією. Інвестиції в Україну здійснюються через інструмент фінансування 

проєктів у рамках Східного партнерства. У 2010 році Європейський 

інвестиційний банк схвалив кредит на суму 200 млн. євро для реалізації проєкту з 

оновлення устаткування та модернізації 21 енергоблоків звичайних та 

гідроакумулюючих електростанцій на річці Дніпро в Центральній Україні, що 

дозволяє підвищити їх надійність та зменшити експлуатаційні витрати.  

По-третє, фінансування екологічно спрямованих ініціатив Глобальним 

екологічним фондом. В Україні за сприяння Фонду реалізуються, переважно, 

проєкти, спрямовані на боротьбу зі змінами клімату та збереження 

біорізноманіття, наприклад, проєкт на суму 2 млн. дол. зі зменшення викидів 

парникових газів завдяки великомасштабному підвищенню енергоефективності 

комунального теплопостачання в місті Рівне. 
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По-четверте, фінансування Північною екологічною фінансовою корпорацією 

широкого кола екологічних проеєктів в країнах Центральної та Східної Європи, 

включаючи Україну, з орієнтацією на програмах, що забезпечують економічно 

ефективне покращення стану навколишнього середовища у регіоні. В свою чергу, 

Північний інвестиційний банк здійснює кредитування як у своїх країнах-членах, 

так і на ринках, що розвиваються, в тому числі в Україні.  

По-п’яте, співпраця України з організаціями структури Світового банку [345]. 

Варто відмітити, що Світовий банк є одним із найважливіших продуцентів 

фінансової і технічної допомоги країнам, що розвиваються. В травні 2011 року 

Світовий банк схвалив фінансування Програми підвищення енергоефективності в 

сумі 200 млн. доларів для сприяння підвищенню енергоефективності. В контексті 

співпраці України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку в сфері 

фінансування екологічно орієнтованих програм слід відзначити ряд проєктів, які 

спрямовані на реконструкцію та модернізацію сектору енергетики з метою 

підтримки безпеки, надійності та якості постачання енергоносіїв, зменшення 

забруднення довкілля. Йдеться про проєкт з передачі електроенергії (2007-2014 

рр., 238 млн. дол.); проєкт реабілітації гідроелектростанцій (2005-2014 рр., 440,5 

млн. дол.) та проєкт з підвищення енергоефективності (2011-2016 рр., 200 млн. 

дол.) [345] Для нашої країни важливим напрямом вдосконалення державної 

політики залучення іноземних інвестицій для фінансування екологічних програм є 

подальший розвиток співпраці з міжнародними організаціями в цій сфері, аналіз 

глобальних та євроінтеграційних векторів екологізації експортно-імпортної 

співпраці.  

 

6.2. Міжнародні орієнтири екологізації вітчизняних  

зовнішньоторговельних відносин 

 

Для сучасного етапу розвитку світового господарства закономірним і 

об’єктивним є вплив глобалізаційних процесів, що охоплюють всі складові його 

функціонування. Наслідком цього є не тільки взаємопереплетення економічних, 
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політичних, культурних та інших інтересів його суб’єктів, а й виокремлення 

спільних для них проблемних аспектів розвитку, що потребують об’єднання 

зусиль на міжнародному рівні. Серед них суттєве значення мають екологічні 

проблеми розширення міжнародної торговельної взаємодії, що є визначальною 

домінантою сталого розвитку глобальної економічної системи в цілому та 

національних господарських механізмів зокрема.  

Розвиток вітчизняної економіки здійснюється в умовах впливу 

взаємопов’язаних процесів, зумовлених специфікою сучасного стану 

функціонування національного господарства, політико-правовими факторами 

його формування, інтеграцією України у глобальний економічний простір. В 

цьому зв’язку особливої актуальності набуває питання геоекономічної 

екологізації, що у широкому розумінні пов’язане, передусім, з переходом країни 

до моделі сталого розвитку як основи функціонування сучасного світу з 

урахуванням екологічно безпечних домінант розвитку всіх складових 

національних господарств держав світової спільноти та країн, які є пріоритетними 

партнерами у розвитку зовнішньоторговельної співпраці. 

Подальший розвиток зовнішньоторговельної співпраці України у глобальній 

та регіональній площинах можливий лише за умов врахування вимог 

екологізаційного характеру, що є основою сучасного стану міждержавного 

торговельного співробітництва. Йдеться, передусім, про відповідність умов 

виробництва та характеристик продукції національного походження міжнародним 

та європейським стандартам якості, адаптацію нормативно-правових засад 

екологізації торговельно-виробничих процесіві до вимог міжнародного та 

європейського законодавства, визначення тих секторів економіки, які потребують 

найбільшого екологічного втручання. 

 Геополітичне розташування України дозволяє розвивати торговельно-

економічні відносини з багатьма країнами світу. Наразі пріоритетним напрямом 

інтеграції нашої країни у світовий економічний простір є європейський вектор 

розвитку. В контексті підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС суттєвого 
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значення набуває узгодження основних складових співпраці в цьому напрямі1. 

Враховуючи специфіку сучасного етапу розвитку світового господарства, 

орієнтованого на концепцію сталого розвитку, важливою складовою 

зовнішньоторговельної взаємодії слід вважати екологічну. В цьому зв’язку 

суттєве значення має впровадження в Україні в 2017 році низки чергових норм у 

галузі охорони довкілля з метою гармонізації з нормами ЄС та міжнародними 

конвенціями в цій сфері. Йдеться, передусім, про внесення змін до низки 

законодавчих актів України щодо імплементації європейських екологічних норм 

про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин, Конвенції про охорону 

дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі. По-друге, 

ухвалення Закону “Про оцінку впливу на довкілля”, що відкриває можливості для 

здійснення постійного моніторингу та ефективнішого регулювання процесу 

екологізації всієї економічної діяльності в країні.  

Не зважаючи на те, що Україна володіє значними запасами природних 

ресурсів, їх використання в національній економіці є недостатньо раціональним. 

Це стосується, зокрема, наступних аспектів: високої ресурсоємності ВВП, яка в 2-

3 рази перевищує середній рівень, притаманний країнам ЄС; низького рівня 

глибини переробки мінеральної сировини; недостатності екологічно чистих 

територій по відношенню до загальної площі країни; зменшення обсягів 

фінансування природоохоронної діяльності та ін. [100; 147]. Натомість 

Європейський Союз висуває для учасників високі екологічні вимоги, він є 

ініціатором укладання і реалізації домовленостей за рішенням найбільш 

масштабної глобальної проблеми – зміни клімату, а також ряду інших 

екологічних проблем [25; 60]. Це зумовлює, передусім, необхідність розробки 

ефективної системи природокористування в Україні з урахуванням європейських 

                                                 
1 Домовленості в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС дозволять вивести 

співробітництво між Україною та ЄС у сфері охорони навколишнього середовища на новий 

якісний рівень та сприятимуть подальшій гармонізації законодавчої бази. Підписавши та 

ратифікувавши Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, Україна взяла на себе низку нових 

зобов’язань у сфері довкілля, зокрема щодо наближення українського екологічного 

законодавства до норм та стандартів ЄС, а саме імплементація 29 директив та регламентів у 8 

тематичних сферах. 
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тенденцій екологічного розвитку. Важливе значення має підписання в березні 

2015 року Угоди між Україною і Європейським Союзом про участь України у 

Рамковій програмі ЄС з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”. Для 

України доступ до програми “Горизонт 2020” означає доступ до всього спектру, 

який фінансується у рамках цієї програми. Україна може приєднатись до 

декількох завдань стратегії Європи, серед яких важливе значення для розвитку 

екологічної складової має напрям “sustainable growth”, що включає в себе складові 

сталого розвитку, ефективне використання ресурсів тощо [61; 72; 123]. 

Важливе значення має програма секторальної бюджетної підтримки, 

спрямованої на впровадження Стратегії державної екологічної політики України 

на період до 2020 року. Програма зосереджується на чотирьох підгалузевих 

пріоритетах (стабілізація викидів в повітря електростанціями, поліпшенні якості 

поверхневих вод, збільшенні кількості переробленого побутового сміття і відходів, 

збільшенні площі природоохоронних територій) і передбачає декілька етапів 

реалізації. Слід зауважити, що в рамках першого етапу Європейський Союз 

виділив 35 млн. євро на впровадження зазначеної стратегії з метою допомоги у 

формуванні нової екологічної політики, наближенні екологічного законодавства 

України до норм ЄС [141]. 

В аспекті адаптації до енергетичних вимог варто відмітити, що за даними 

Міжнародного енергетичного агентства, до 2030 р. частка електроенергії, 

видобутої за допомогою альтернативних джерел, збільшиться вдвічі порівняно із 

сьогоднішніми показниками. Європейська комісія вважає, що у 2020 р. в Європі 

п’ята частина енергії вироблятиметься з екологічно безпечних джерел. Тому 

питання використання відновлювальних джерел енергії є важливою складовою 

інтеграції України у європейський екологічний простір. В Україні до 2020 року 

заплановано довести частку відновлювальної енергетики в енергоспоживанні до 

11%. Значні перспективи в цій сфері пов’язані з використанням енергії сонця, 

вітру та біоенергетики. Так, в Україні планується побудувати 34 нових сонячних 

електростанцій за рахунок коштів вітчизняних та іноземних інвесторів. Експерти 
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ЄБРР відзначають, що в Україні створені сприятливі умови для інвестицій і 

реальні можливості для окупності проєктів розвитку цієї сфери.  

Одним із пріоритетних для нашої країни видів відновлювальних джерел 

енергії є вітряна. Вітчизняний кліматичний потенціал дозволяє побудувати в 

країні вітрові енергостанції сумарною потужністю близько 15 ГВт. Сьогодні 

загальна встановлена потужність всієї енергосистеми України – 55 ГВт, з яких 

використовується приблизно половина. Особлива перспективність використання 

потужностей вітру спостерігається, зокрема, в Херсонській області, де рівень 

потужності вітрогенерації становить 42%. Перспективи використання 

біоенергетики пов’язані, насамперед, з наявністю розвиненого агропромислового 

комплексу, продукцію та відходи якого використовує даний сектор. За 2014 рік у 

секторі вироблення енергії з біопалива та відходів було продуковано на 25% 

більше енергії, ніж у попередньому році [46]. 

Суттєву роль у розвитку відновлювальних джерел енергії відіграє також 

прийняття в червні 2015 року Закону “Про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з 

альтернативних джерел” [136]. Основною його перевагою слід вважати створення 

привабливого для інвесторів законодавчого клімату в сфері відновлюваної 

енергетики, який відповідає європейським стандартам.  

Варто також відмітити співробітництво України з Європейським товариством 

дикої природи. Україна має значні переваги з точки зору володіння фрагментами 

дикої природи, зокрема, в Карпатах. В європейських країнах, таких як Німеччина, 

Австрія, Словаччина цей вид лісів переважно зник, а відновлення природних 

процесів може зайняти близько 100 років. Натомість Україна вже володіє 

зазначеними ресурсами. В свою чергу Європейське товариство дикої природи 

намагається підтримувати такі території і надавати їм міжнародний статус та 

значення. Три нові території – природний заповідник “Горгани”, Карпатський 

національний природний парк та НПП “Синевир” планують вступити до 

Європейської системи збереження дикої природи. Представники товариства вже 

дослідили нові потенційні території згідно з Європейським стандартом якості 
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дикої природи. Першим українським членом Європейської системи збереження 

дикої природи у 2015 році став Національний природний парк “Зачарований 

край”. В цілому в межах Угоди про Асоціацію суттєвого значення набуває 

реалізація наступних заходів екологічного спрямування: створення умов якісного 

управління у сфері навколишнього середовища із залученням громадськості; 

запобігання погіршенню стану навколишнього середовища, раціональне 

використання природних ресурсів відповідно до зобов’язань Йоханесбурзького 

саміту на основі розробки національних планів та програм відповідних дій в 

цьому напрямі, приведення законодавства у відповідність до європейських вимог; 

розширення співробітництва у сфері навколишнього середовища. Основними 

напрямами розширення торговельно-економічної співпраці України в екологічній 

сфері мають стати впровадження положень та висновків конференції в Парижі зі 

зміни клімату; участь в Ініціативі ЄС із захисту водних ресурсів у Східній Європі, 

на Кавказі та у Центральній Азії; участь у певних видах діяльності Європейського 

агентства з охорони навколишнього середовища та у діяльності спільної Робочої 

групи Україна-ЄС з питань змін клімату, розширення експортно-імпортних 

операцій екологічного спрямування. 

Зважаючи на те, що Європейський Союз сьогодні є найважливішим партнером 

України у розвитку зовнішньоторговельної співпраці, доцільно розглянути 

основні пріоритети її розширення. Слід зауважити, що з 2016 року розпочалося 

тимчасове застосування Глави IV Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в 

частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Водночас, зона 

вільної торгівлі з ЄС не означає автоматичного збільшення експорту та 

пожвавлення торгівлі. Вільна торгівля з ЄС надає такі переваги як можливість 

виходу на один з найбільших, найпотужніших та найбільш захищених ринків 

світу; конкурувати на рівних умовах та нарощувати обсяги експорту до одного з 

найважливіших торговельних партнерів України; збільшення кола потенційних 

споживачів української продукції; знайти нових партнерів та диверсифікувати 

свої експортні потоки з метою мінімізації ризиків у разі неможливості доступу на 

ринки певних країн СНД; спрощення процесів залучення технологічних та 
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інноваційних рішень, що реалізуються у країнах ЄС; зменшення нетарифних 

обмежень у торгівлі сільськогосподарською продукцією у рамках співробітництва 

у сфері санітарних та фіто-санітарних заходів; покращення доступу до якісної 

імпортної техніки, насіння, засобів захисту рослин тощо; збереження суверенітету 

у визначенні та здійсненні зовнішньоекономічної політики. Динаміка 

зовнішньоторговельної співпраці України з ЄС в 2008-2016 рр. представлена на 

рис. 6.30: 

 

Рис.6.30. Динаміка зовнішньоторговельної співпраці України з ЄС в 2008-2016 рр., 

млн. дол. * 

*Складено автором за матеріалами [115; 284; 364; 365; 366; 368]  

Згідно зазначених на рис. 6.30 даних, частка ЄС у розвитку експортної та 

імпортної співпраці з Україною динамічно зростає протягом 2014-2017 рр. 

Причини цього слід вбачати, передусім, у появі нових можливостей розвитку 

двосторонньої співпраці в контексті реалізації положень Угоди про асоціацію, 

запровадженні українською стороною комплексу змін екологічного спрямування, 

покликаних відповідати вимогам ЄС до організації виробничих, торговельних та 

інших процесів, адаптації нормативно-правової складової розвитку 

співробітництва з боку України. Додатковою перевагою розвитку співпраці 

України з ЄС є зростання обсягів прямих інвестицій в Україну, з переважанням в 

географічній їх структурі фінансових ресурсів походженням з Кіпру, Нідерландів, 

Великобританії, Німеччини (рис. 6.31): 
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Рис. 6.31. Прямі інвестиції з країн ЄС в економіці України у 2017 році, млн. дол. * 

*Складено автором за матеріалами [115; 284; 364; 365; 366; 368]  

На сьогодні в Україні реалізуються майже 200 проєктів технічної допомоги 

ЄС (пройшли державну реєстрацію) на загальну суму близько 262,7 млн. євро, що 

реалізуються через національні та регіональні програми допомоги ЄС, програми 

прикордонного співробітництва, механізм Twinning, освітню програму Tempus, 

програму Всеохоплюючої інституційної розбудови та Інструмент співробітництва 

з ядерної безпеки. У 2014 р. Європейською Комісією було затверджено 

Стратегічні пріоритети Інвестиційного інструменту сусідства (Neighborhood 

Investment Facility) на 2014-2020 рр. У згаданих Стратегічних пріоритетах було 

виділено три основні сфери фінансування. По-перше, покращення взаємозв’язку 

енергетичних та транспортних мереж між ЄС та країнами Сусідства (у т.ч. між 

самими країнами Сусідства), підвищення енергоефективності або використання 

відновлювальних джерел енергії. Підтримка інвестицій, які мають відношення до 

імплементації угод ЄС, включаючи угоди про поглиблену та всеосяжну зону 

вільної торгівлі (Україна, Грузія, Молдова). По-друге, захист навколишнього 

середовища, у т.ч. у контексті зміни клімату. По-третє, забезпечення сталого 

зростання шляхом підтримки малих та середніх підприємств, соціального сектору, 

а також розвитку муніципальної інфраструктури. 

Слід зауважити, що зовнішня торгівля України товарами з країнами ЄС 

розвивається нерівномірно, що зумовлено сталими відносинами з окремими 

країнами, нерівномірністю ринкових умов реалізації продукції національного 
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виробництва на європейському ринку, логістичними особливостями 

міждержавного співробітництва (рис. 6.32): 

 

Рис. 6.32. Зовнішня торгівля України товарами з країнами ЄС у 2016 році, тис. 

дол.* 

*Складено автором за матеріалами [115; 284; 364; 365; 366; 368]  

Разом з цим, структура зовнішньоторговельних операцій областей України з 

ЄС також є нерівномірною з переважанням за обсягами експорту та імпорту в 

2013-2016 рр. Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Запорізьуої та 

Львівської (рис. 6.33):  
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Рис. 6.33. Динаміка зовнішньоторговельних операцій областей України з 

найвищою часткою у загальних обсягах зовнішньої торгівлі з ЄС в 2013-2016 рр., 

млн. дол. * 

*Складено автором за матеріалами [115; 284; 364; 365; 366; 368]  

Це дозволяє визначати ті регіони України, які потребують особливої 

державної уваги в контексті спрямування переважних зусиль на екологізацію 

процесів зовнішньоторговельного обміну. Крім того, варто відмітити, що Україна 

за даними рис. 6.33 значно відстає (і за обсягами, і за темпами зростання) від країн 

ЄС у фінансуванні витрат на виконання наукових досліджень і розробок. Питома 

вага витрат на виконання наукових досліджень і розробок у ВВП в країнах ЄС та 

Україні в 2010-2016 рр. представлена на рис. 6.34: 

 

Рис. 6.34. Питома вага витрат на виконання наукових досліджень і розробок у 

ВВП в країнах ЄС та Україні в 2010-2016 рр., %* 

*Складено автором за матеріалами [115; 281; 284; 364; 365; 366; 368]  
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Тут варто зауважити, що високі показники в середньому по ЄС 

забезпечуються, переважно, за рахунок таких країн як Німеччина, Словенія, 

Угорщина, Чехія, Іспанія, Естонія. 

В цілому, інтенсифікація співпраці з міжнародними організаціями, 

інтеграційними об’єднаннями, громадськими ініціативами в сфері розробки та 

впровадження спільних екологічних проєктів та програм значною мірою залежить 

від покращення інвестиційного клімату України. Ряд позитивних кроків у цьому 

напрямі вже здійснено. По-перше, на території України до іноземних інвесторів 

застосовується національний режим інвестиційної діяльності, тобто надано рівні 

умови діяльності з вітчизняними інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не 

підлягають націоналізації. По-друге, для підвищення захисту іноземних 

інвестицій ратифікована Вашингтонська Конвенція 1965 року про порядок 

вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами. По-третє, 

підписано та ратифіковано Верховною Радою України міжурядові угоди про 

сприяння та взаємний захист інвестицій з більше ніж 70 країнами світу. Зокрема, у 

2015 році підписано Угоду між Україною та Японією про сприяння та захист 

інвестицій. По-четверте, Урядом та Президентом України здійснюються кроки 

щодо створення якісно нових умов ведення бізнесу, що мають забезпечити 

відбудову економіки України, сприятимуть її стабільному розвитку та активізації 

інвестиційної діяльності. По-п’яте, забезпечено медіа-підтримку формування 

позитивного інвестиційного іміджу України. Реалізація таких інвестицій 

дозволить вирішити низку важливих проблем та забезпечити отримання 

позитивного результату щодо збереження навколишнього середовища. 

Важливе значення для формування в Україні екологічних засад 

зовнішньоторговельного зростання має також розширення співпраці з 

міжнародними організаціями та інтеграційними об’єднаннями. Зважаючи на це, 

важливого значення для нашої країни набуває її участь в міжнародних, 

регіональних та двосторонніх угодах у сфері забезпечення екологічного розвитку 

та його інвестиційної підтримки. Так, провівши серію консультацій протягом 

2010 року, установи Організації Об’єднаних Націй та уряд України домовилися 
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про підписання Рамкової програми партнерства уряду України та Організації 

Об’єднаних Націй на 2012-2016 рр. Серед основних тематичних областей, в 

рамках яких ООН і уряд України домовилися про співпрацю слід виділити, 

зокрема, охорону навколишнього середовища та подолання наслідків зміни 

клімату. Крім того, Україна приєдналась до підсумкового документу Конференції 

ООН “Ріо+20” “Майбутнє, якого ми прагнемо” та до “Зеленої” промислової 

платформи Організації ООН з промислового розвитку. Також питання сталого 

розвитку включені до Основних засад (стратегії) державної екологічної політики 

на період до 2020 року, Стратегії залучення, використання та моніторингу 

міжнародної технічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінансовими 

організаціями на 2013-2016 роки. 

Вагоме значення має також участь України у проєкті EUWI+, покликаному 

сприяти реформуванню водної політики в шести країнах Східного партнерства: в 

Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. Загальна мета 

проєкту ‒ удосконалення стратегії управління водними ресурсами в країнах 

Східного партнерства, особливо в басейнах транскордонних річок. У більш 

конкретному сенсі завдання полягає в наближенні водної політики та стратегій 

країн Східного партнерства до Водної Рамкової Директиви ЄС, багатосторонніх 

природоохоронних угод (БПУ) та принципів інтегрованого управління водними 

ресурсами (ІУВР). Діяльність проєкту розвивається за трьома 

компонентами: удосконалення правових і регуляторних систем країни; 

розроблення та реалізація планів управління річковими басейнами; 

систематичний аналіз перебігу виконання та результатів проєкту, комунікація, 

інформування про досягнення проєкту зацікавлених сторін та широкої 

громадськості, залучення громадськості до вирішення проблем управління 

водними ресурсами. 

Проєкт EUWI+ фінансується Європейським Союзом. До його реалізації 

також залучені Організація економічного співробітництва та розвитку, 

Європейська економічна комісія ООН, Австрійське агентство з питань 

навколишнього середовища та Міжнародний водний офіс (Франція). 
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Серед проєктів та програм міжнародної технічної допомоги в 

природоохоронній сфері, які в останні роки реалізувалися в Україні, слід 

відмітити наступні: програма додаткової підтримки Міністерству екології та 

природних ресурсів України в реалізації секторальної бюджетної підтримки у 

сфері охорони навколишнього природного середовища з боку ЄС; програма 

захисту довкілля міжнародних річкових басейнів з метою покращення якості води 

в транскордонних басейнах річок, фінансована ЄС; програма трансформації ринку 

в напрямку енергоефективного освітлення, покликана, зокрема, сприяти 

вирішенню проблеми скорочення викидів парникових газів в Україні (ініціатор – 

Глобальний екологічний фонд); проєкт щодо включення питань зміни клімату в 

управління вразливими екосистемами, започаткований у співпраці з ЄС; програма 

ЄС щодо допомоги країнам-партнерам у плануванні та реалізації більш цілісних 

та стратегічних підходів до управління відходами; проєкт підвищення 

енергоефективності та розширення використання поновлюваної енергії в 

агропродовольчій сфері та інших малих і середніх підприємствах, виконавцем 

якого є ЮНІДО, проєкт трансформації ринку для просування енергоефективного 

освітлення, започаткований ПРООН.  

Одним із важливих напрямів співробітництва Міністерства екології та 

природних ресурсів України та НАТО є участь України в ініціативі „Навколишнє 

середовище та безпека” (ENVSEC). Основними напрямами співпраці з ЄБРР 

виступає забезпечення захисту довкілля в зоні відчуження в Чорнобилі, співпраця 

з ЄБРР в межах програми FINTECC (Фінтек) Україна, спрямованої на підтримку 

виробництва та впровадження технологій енергоефективності та поновлюваних 

джерел енергії. В контексті реалізації положень Конвенції Еспо, що стосується 

оцінки впливу на навколишнє середовище в транскордонному напрямі, важливе 

значення має відстрочення в 2014 році вирішення питання щодо експлуатації 

енергоблоків Рівненської АЕС, що дозволяє уникнути значних збитків. Поряд з 

цим, інтенсивно розвивається співпраця України з Регіональним екологічним 

центром Центральної та Східної Європи, міжнародною організацією, метою якої є 
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сприяння вирішення проблем навколишнього середовища. Це дає доступ до нових 

технологій та досвіду оптимізації екологічного розвитку на національному рівні.  

Варто також відмітити розвиток транскордонної співпраці в межах Програми 

прикордонного співробітництва “Україна-Польща-Білорусь” Європейського 

інструменту сусідства та партнерства. Реалізація проєктів в межах цієї програми 

забезпечувалося фінансуванням у розмірі понад 180 млн. євро до кінця 2016 року. 

Для України вирішальне значення в цьому зв’язку має співпраця в контексті 

використання та охорони транскордонних вод.  

Суттєве значення має також розвиток співробітництва на двосторонній 

основі, зокрема, з такими країнами як США, Японія, Швеція, Чехія, Білорусь, 

Словаччина, Литва та ін. Це дає можливість обміну досвідом у вирішенні 

екологічних проблем, визначення спільних орієнтирів співпраці, отримання 

додаткового фінансування [4; 109; 110]. У напрямі двосторонньої співпраці слід 

відзначити проведення в 2014 році низки зустрічей з представниками Організації 

промислового розвитку Японії щодо реалізації проєктів за схемою зелених 

інвестицій, розвитку співробітництва у сфері відновлювальної енергетики. 

Співпраця Уряду України і Уряду Японії в 2017 році інтенсифікувалася у напрямі 

реалізації високотехнологічного проєкту – модернізації Бортницької станції 

аерації за допомогою Уряду Японії та Японського агентства міжнародного 

співробітництва. В рамках модернізації станції, сьогодні долучився також проєкт 

з реконструкції дюкерів, що пролягають через Дніпро. 

Відновлювальна енергетика має вирішальне значення у сфері екологічної 

взаємодії з Литвою. Співробітництво з Угорщиною та Словаччиною в 

досліджуваній сфері спрямовано, передусім, на оптимізацію використання 

спільних водних ресурсів, зокрема, вирішення проблеми поверхневих вод та 

захисту від повеней. Важливим вектором розвитку екологізації торговельно-

економічного середовища є також реалізація регіональних природоохоронних 

програм. В табл. 6.3. представлено основні програми такого спрямування по тим 

областям, які є найактивнішими суб’єктами екологічного розвитку: 
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Таблиця 6.3 

Перелік діючих регіональних природоохоронних програм України станом на 

2018 рік* 
Область Перелік діючих програм 

 

 

Вінницька 

область 

Регіональна програма охорони навколишнього природного середовища та 

використання природних ресурсів на 2013-2018 роки 

Обласна програма досягнення оптимального рівня лісистості на 2012-2025 роки  

Програма озеленення населених пунктів області на 2008-2017 роки 

Обласна програма «Питна вода» на 2008-2020 роки 

Комплексна цільова програма розвитку водного господарства на період до 2021 року 

 

Кіровоградськ

а область 

Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в 

Кіровоградській області на 2016 – 2020 роки 

Обласна цільова програма "Питна вода Кіровоградської області" на 2012-2020 роки 

Обласна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного 

оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року 

Регіональна екологічна програма Ліси Кіровоградщини на 2016 -2020 роки 

 

 

Львівська 

область 

Програма охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки 

Регіональна програма стабілізації екологічної рівноваги внаслідок діяльності гірничо-

хімічних підприємств Львівщини на 2015-2019 роки 

Регіональна програма розвитку заповідної справи на 2009-2020 роки 

Регіональна програма «Питна вода України» у Львівській області на 2012-2020 роки 

 

 

Одеська 

область 

Комплексна програма охорони довкілля, раціонального використання природних 

ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Одеській області на 2014-2019 роки 

Регіональна програма збереження та відновлення водних ресурсів у басейні 

Куяльницького лиману на 2012-2018 роки 

Регіональна програма «Питна вода Одеської області на 2010-2013 і на період до 2020 

року» 

Регіональна програма розвитку водного господарства на період до 2021 року 

 

 

Полтавська 

область 

Програма поводження з твердими побутовими відходами на 2012 – 2018 роки 

Регіональна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного 

оздоровлення басейну річки Дніпро в Полтавській області на період до 2021 року 

Цільова Програма розвитку лісового господарства «Ліси Полтавщини на 2016-2025 

роки» 

 

 

 

Сумська 

область 

Обласна програма «Питна вода України» на 2006-2020 роки  

Регіональна програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення 

басейну річки Дніпро на період до 2021 року 

Комплексна програма поводження з відходами в Сумській області на 2016-2020 роки 

Програма охорони навколишнього природного середовища Сумської області на 2016-

2018 роки 

 

Харківська 

область 

Обласна Програма поводження з твердими побутовими відходами в Харківській 

області на 2015-2020 роки 

Програма «Питна вода Харківської області» на 2012-2020 роки 

Комплексна Програма розвитку водного господарства Харківської області до 2021 року 

 

Хмельницька 

область 

Програма охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки 

Програма розвитку водного господарства Хмельницької області на період до 2021 року 

Програма «Питна вода Хмельниччини на 2008-2020 роки» 

 

 

 

Черкаська 

область 

Обласна програма "Питна вода Черкащини" на 2006 – 2020 роки 

Стратегія регіонального розвитку Черкаської області на період до 2020 року 

Обласна програма вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або 

заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них на 2016 – 

2018 роки 

Обласна програма охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки 

*Складено автором за матеріалами [46; 109; 115; 147; 253]  

http://gue.odessa.gov.ua/files/gue/documents/Regionalni_programu/Putna-voda-2010-2013.zip
http://gue.odessa.gov.ua/files/gue/documents/Regionalni_programu/Putna-voda-2010-2013.zip
http://gue.odessa.gov.ua/files/gue/moe/vodne_gospodarstvo.rar
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Для сучасного етапу розвитку світового господарства закономірним і 

об’єктивним є вплив глобалізаційних процесів, що охоплюють всі складові його 

функціонування. Наслідком цього є не тільки взаємне переплетення економічних, 

політичних, культурних та інших інтересів його суб’єктів, а й виокремлення 

спільних для них проблемних аспектів розвитку, що потребують об’єднання 

зусиль на міжнародному рівні. Серед них суттєве значення мають екологічні 

проблеми розширення міжнародної торговельно-економічної взаємодії, що є 

визначальною домінантою сталого розвитку глобальної економічної системи в 

цілому та національних господарських механізмів зокрема. Розвиток вітчизняної 

економіки здійснюється в умовах впливу взаємопов’язаних процесів, зумовлених 

специфікою сучасного стану функціонування національного господарства, 

політико-правовими факторами його формування, інтеграцією України у 

глобальний економічний простір. В цьому зв’язку особливої актуальності набуває 

питання ефективності та напрямів оптимізації екологізації зовнішньої торгівлі, що 

у широкому розумінні пов’язане, передусім, з переходом країни до моделі сталого 

розвитку як основи функціонування сучасного світу з урахуванням екологічно 

безпечних домінант розвитку всіх складових національних господарств держав 

світової спільноти.  

 

6.3. Ефективність та напрями оптимізації екологічного розвитку  

зовнішньої торгівлі України 

 

Сучасний етап розвитку світогосподарського простору вимагає від його 

учасників дотримання певних норм, правил, детермінант здійснення 

господарських операцій. Йдеться, передусім, про необхідність врахування в 

економічній діяльності на зовнішніх ринках екологізаційних вимог до організації 

та здійснення виробничо-торговельних процесів. Фактично, рівень розвитку 

екологізаційної складової національної економіки, безперечно, поряд із 

комплексом традиційно узгоджених параметрів різновекторного спрямування і 

визначають ефективність зовнішньоторговельних операцій. Зважаючи на те, що 



399 

 

важливою складовою забезпечення конкурентних позицій країни на світовому 

ринку є високий ступінь розвитку зовнішньоторговельних операцій, екологізація 

зовнішньої торгівлі України здійснює важливий вплив і є взаємопов’язаною з 

показником конкурентоспроможності.  

Узгодження параметрів конкурентоспроможності вимагає їх відповідності 

наступним напрямам формування екологічно безпечного розвитку 

зовнішньоторговельної взаємодії України: ускладнення методів конкурентної 

боротьби з урахуванням екологізаційних вимог, необхідність узгодження 

напрямів конкурентного розвитку країни з загальнопланетарними цілями 

розвитку людства, залежність від екологічних показників розвитку. Крім того, 

екологізація торговельних відносин зумовлює об’єктивну необхідність 

удосконалення існуючих технологій і процесів у промисловості, аграрній сфері та 

на ринку послуг, формує засади для підвищення рівня конкурентоспроможності 

не тільки за рахунок покращення торговельно-виробничих параметрів, а й 

оптимізації екологічної складової їх розвитку.  

Узагальнюючим показником конкурентоспроможності країн світу є індекс 

глобальної конкурентоспроможності. Він значною мірою залежить від 

ефективності використання наявних у країні ресурсів, що в кінцевому підсумку 

зумовлює його залежність від загальнопланетарного ресурсного потенціалу. На 

нашу думку, цей індекс разом із індексом екологічної ефективності, а також 

індексом сприяння торгівлі та індексом глобалізації визначають ефективність і 

конкурентоспроможність зовнішньої торгівлі України, що в кінцевому підсумку 

впливає на обсяги вітчизняного експорту та їх позитивну динаміку. Варто 

провести порівняльний аналіз взаємозв’язку та взаємовпливу пропонованих 

показників для країн, які лідирували у 2016 році за значенням індексу, України та 

країн з найнижчими показниками (рис. 6.35): 
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Рис. 6.35. Динаміка зміни індексу глобальної конкурентоспроможності країн-

лідерів (за показниками 2016 р.), України та країн з найнижчими показниками у 

2009-2016 рр. * 

*Складено автором за матеріалами [341; 342]  

Таким чином, найвищі індекси характерні для Швейцарії, США, Сінгапуру, 

Нідерландів, Німеччини, Гонконгу, Швеції, Великобританії, Японії та Фінляндії, 

найнижчі – для Венесуели, Бурунді, Малавії та Мозамбіку. Україна в 2016 році 

посіла 81-е місце серед 137 країн світу, покращивши свої позиції на чотири 

пункти [342]. Порівняння України за аналізованим індексом з провідними 

країнами-експортерами демонструє аналогічну динаміку, що полягає у значному 

відставанні значення індексу, хоча протягом аналізованого періоду темпи росту 

індексу подекуди переважали аналогічні значення досліджуваних країн, що 

дозволяє вбачати перспективні вектори подальшого зростання (рис. 6.36): 
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Рис. 6.36. Динаміка зміни індексу глобальної конкурентоспроможності 

прповідних країн-експортерів та України у 2009-2016 рр. * 

*Складено автором за матеріалами [341; 342]  

 Ддля України характерним є наступний розподіл складових 

конкурентоспроможності: відносно вищі індекси серед складових 

конкурентоспроможності України характерні для сфер вищої освіти, здоров’я і 

початкової освіти, ефективності ринку праці та інфраструктури (рис. 6.37):  

 

Рис. 6.37. Аналіз складових індексу конкурентоспроможності України* 

*Складено автором за матеріалами [342]  

Натомість за індексом екологічної ефективності у 2016 році Україна посіла 

44 місце серед 180 країн, отримавши 79,69 балів1 [342]. Так, в 2016 році рейтинг 

очолили Фінляндія, Ісландія, Швеція, Данія та Словенія [342]. Разом з тим, 

динаміка зміни індексу екологічної ефективності України є позитивною (рис. 

6.38): 

 

                                                 
1 На формування індексу впливали дев’ять факторів: сільське господарство; якість повітря; 

біорізноманіття; клімат та енергетика; ліси; рибні запаси; вплив на здоров’я; водні ресурси; 

вода та санітарія. Ранжування країн за значенням індексу екологічної ефективності дає підстави 

стверджувати, що прямої відповідності між ним та попереднім показником немає, оскільки 

найбільш конкурентоспроможні країни не обов’язково обіймають перші позиції за аналізом їх 

екологічної ефективності.  
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Рис. 6.38. Динаміка зміни індексу екологічної ефективності окремих країн світу у 

2010-2016 рр. * 

*Складено автором за матеріалами [287]  

 Аналіз динаміки зміни індексу екологічної ефективності України у порівнянні з 

провідними країнами-експортерами у 2009-2016 рр. із застосуванням лінійної 

компоненти дозволяє зробити наступні висновки. По-перше, Україна в порівнянні 

з аналогічним показником інших країн характеризується вищими темпами його 

росту, по-друге, схожі тенденції характерні також для Китаю, по-третє, темпи 

росту індексу для США, Японії, Німеччини та Великобританії є набангато 

повільнішими (рис. 6.39): 

 

Рис. 6.39. Динаміка зміни індексу екологічної ефективності провідних країн-

експортерів та України у 2009-2016 рр. * 

*Складено автором за матеріалами [287; 368]  

Важливим показником ефективності є також індекс глобалізації, серед трьох 

структурних складових якого в 2016 році для України переважає поітична 

складова глобалізації. Натомість економічна майже на 40% менша (рис. 6.40): 

 

Рис. 6.40. Структурні складові індексу глобалізації для України у 2016 році * 
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*Складено автором за матеріалами [298]  

Зазначена на рис. 6.40 структура індексу глобалізації для України дає 

можливість виявити ті аспекти розвитку глобалізаційних процесів, які потребують 

підвищеної уваги в контексті оптимізації зовнішньоторговельного 

співробітництва. В таблиці 6.4. Значення індексів глобальної 

конкурентоспроможності, глобалізації, екологічної ефективності та сприяння 

торгівлі для дев’яти країн лідерів в кожному ранжуванні та України в 2016 році: 

Таблиця 6.4 

Значення індексів глобальної конкурентоспроможності, глобалізації, екологічної 

ефективності та сприяння торгівлі для дев’яти країн лідерів в кожному 

ранжуванні та України в 2016 році 

Країна/Індекс 

глобалізації 
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я
 

 

Країна/Індекс 
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Країна/Індекс 

екологічної 

ефективності 
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н
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Країна/Індекс 

сприяння 

торгівлі 

 

З
н

ач
ен

н
я
 

 

Бельгія 90,47 Швейцарія 5,81 Фінляндія 90,68 Сингапур 6,06 

Нідерланди 90,24 Сінгапур 5,72 Ісландія 90,51 Гон-Конг 5,7 

Швейцарія 89,70 США 5,7 Швеція 90,43 Данія 5,41 

Швеція 88,05 Нідерланди 5,57 Данія 89,21 Швеція 5,41 

Австрія 87,91 Німеччина 5,57 Словенія 88,98 Швейцарія 5,37 

Данія 87,85 Швеція 5,53 Іспанія 88,91 Нова Зеландія 5,33 

Франція 87,34 Великобританія 5,49 Португалія 88,63 Норвегія 5,32 

Великобританія 87,23 Японія 5,48 Естонія 88,59 Канада 5,29 

Німеччина 86,89 Фінляндія 5,44 Мальта 88,48 Люксембург 5,28 

Україна 85,98 Україна 4,0 Україна 79,69 Україна 4,0 

Дані табл. 6.4. дозволяють зробити висновок про те, що жодна з аналізованих 

країн не входить до дев’ятки лідерів за всіма чотирма індексами. Зокрема, такі 

країни як Швейцарія, Великобританія, швеція, Фінляндія, Данія входять до трьох 

сформованих груп. На нашу думку, це обумовлено, переважно, соціальною 

складовою розвитку зазначених суспільств, високий рівень якого здійснює 

позитивний вплив на складові формування індексів. На рис. 6.41 представлено 

систему взаємозв’язків компонентів аналізованих індексів: 
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Рис. 6.41. Система взаємозв’язків між компонентами індексів, які здійснюють 

найбільший вплив на розвиток зовнішньоторговельних операцій 

Система взаємозв’язків між компонентами індексів, які здійснюють найбільший 

вплив на розвиток зовнішньоторговельних операцій Зважаючи на сукупність 

детермінант розглянутих індексів, пов’язаних з розвитком 

зовнішньоторговельних операцій, ми вважаємо за доцільне побудувати лінійну 

багатофакторну модель залежності ефективності експорту товарів України від 

чотирьох індексів оцінки ефективності різновидів діяльності країни. Вихідні дані 

для побудови моделі представлені в таблиці 6.5: 

Таблиця 6.5 

Дані спостережень головних факторів впливу* 

  

2009 

рік 

2010 

рік 

2011 

рік 

2012 

рік 

2013 

рік 

2014 

рік 

2015 

рік 

2016 

рік 

Розмір  

внутрішнього  

ринку 

Інфраструктура 

Забруднення повітря, що впливає на здоров’я 
людини 

 

Інноваційний  

потенціал 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F
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Обсяги експорту товарів України, 

млрд. дол. (y) 
39,7 51,5 68,5 68,5 64,3 54,2 37,9 36,4 

Індекс екологічної ефективності (х2) 
70,3 58,2 54,3 46,31 47,5 49,01 68,7 79,69 

Індекс глобалізації (х3) 
70,43 69,5 69,65 70,3 70,5 70,08 70,6 70,8 

Індекс сприяння торгівлі1 (х4) 
3,8 3,84 3,83 3,82 3,82 3,8 3,9 4 

Індекс глобальної 

конкурентоспроможності (x5) 
4,09 3,95 3,9 4 4,14 4,14 4,03 4 

*Складено автором за матеріалами [115; 287; 298; 341; 342]  

Для побудови моделі застосуємо вбудовану функцію ЛИНЕЙН (рис. 6.42): 

 

Рис. 6.42. Результати розрахунку чотирифакторної моделі залежності обсягів 

експорту України від індексів взаємозв’язку розвитку глобалізації, екологізації й 

торгівлі* 

*Складено автором за матеріалами [115; 287; 298; 341; 342]  

Отже, розглядається економетрична модель залежності обігу експорту 

України від чотирьох означених факторів, ]2016,2009[t : 

),()()()()()( 443322110 ttxatxatxatxaatY    ],2016,2009[t  

де 43210 ,,,, aaaaa  – параметри, які потрібно оцінити;  

)(t  – неспостережувана випадкова величина. 

 Оцінене рівняння регресії має наступний вигляд: 

1114,93039,795251,207037,814552,1)(ˆ 4321  хxхxtY  

Коефіцієнт детермінації R2=0,923 свідчить про тісний зв’язок між 

зазначеними факторами та обсягом експорту товарів України та індексами 

ефективності діяльності. Перевірка моделі на достовірність за F-критерієм 
                                                 

1 Індекс порівнює легкість ведення міжнародної торгівлі у 132 країнах світу, оцінюючи 

перешкоди, що виникають у ланцюжку постачання товарів. Індекс складається з 9 складових: 1) 

доступ на внутрішній і зовнішні ринки; 2) ефективність митної адміністрації; 3) ефективність 

експортно-імпортних процедур; 4) прозорість роботи прикордонних служб; 5) доступність і 

якість транспортної інфраструктури; 6) доступність і якість транспортних послуг; 7) 

доступність і поширеність інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ); 8) регуляторне 

середовище і 9) безпека. 
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показала, що модель є достовірною (Fрозр=9,019 > Fтабл=5,764). Аналіз параметрів 

регресійної залежності показує, що найбільший вплив на обсяг експорту має 

індекс глобалізації (при збільшенні індексу глобалізації на одиницю, загальний 

обсяг експорту товарів збільшується на 8,704 одиниці – млрд. дол.). Суттєвим є 

також вплив індексу глобальної конкурентоспроможності (при збільшенні х4 на 

одиницю, залежна змінна змінюється на 79,039 одиниць). 

Для перевірки значущості коефіцієнта кореляції R розрахуємо t – критерій 

Стьюдента: 

001,5
923,01

)48(923,0

1 22












R

mnR
t  

З використанням статистичних таблиць при рівні значущості α=0,01 ступенів 

свободи 4 вибираємо tтабл = 3,747. Оскільки t> tтабл , то можна зробити висновок 

про значущість коефіцієнта кореляції. Для оцінки значущості оцінок параметрів 

моделі множинної регресії обчислимо t – критерій. Щоб дістати розрахункові 

значення t , потрібно цифри першого рядка результатів поділити на відповідні 

значення другого і оцінити результати за модулем: 
ja

j

j

a
t

ˆ

ˆ


 . 

Отже: t0=0,222, t1=4,566, t2=0,969, t3=0,332, t4=1,839. 

Значення t – критичне знайдемо з таблиці t –статистик для α=0,40 та n-m=8-4=4 

ступенів свободи t – критичне для двостороннього тесту дорівнює 0,271, що менше 

від обчислених значень. Отже, всі параметри моделі статистично значущі з 

імовірністю 0,6 (для моделі з макроекономічними факторами цілком достатньо). 

Застосуємо вбудовану функцію ТЕНДЕНЦИЯ, (рис. 6.43): 



407 

 

 

Рис. 6.43. Прогноз значень змінних за індексом часу* 

*Складено автором за матеріалами [115; 287; 298; 341; 342]  

Побудуємо діаграми факторних змінних та окремо графік зміни результуючої 

ознаки (рис. 6.44): 

 

Рис. 6.44. Динаміка зміни індексів, що мають вплив на екологізацію зовнішньої 

торгівлі України в 2009-2016 рр. * 

*Складено автором за матеріалами [115; 287; 298; 341; 342]  

Зауважимо, що графік індексів глобальної конкурентоспроможності та 

сприяння торгівлі фактично співпали. Це свідчить про те, що в їх структурі 

присутні детермінанти пролемного характеру для України, які постребують 

особливої уваги. На нашу думку, йдеться, про ринкову інфраструктуру, ступінь 

доступу на ринок та ін. Динаміка зміни обсягів результуючого фактора – експорту 

товарів України у 2009-2016 рр.- представлено на рис. 6.45: 
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Рис. 6.45. Динаміка зміни обсягів експорту товарів України у 2009-2016 рр., млрд. 

дол. * 

*Складено автором за матеріалами [115; 287; 298; 341; 342]  

Зважаючи на врахування в факторних змінних (індексах) значної кількості 

екологічно спрямованих аспектів розвитку торговельно-виробничої діяльності, 

негативна динаміка результуючого показника свідчить, зокрема, про необхідність 

їх оптимізації. Порівняння обсягів експорту товарів провідних країн-експортерів 

та України у 2009-2016 рр. Дозволяє виділити позитивну тенденцію у 2015-2016 

рр. навіть у порівняно з аналогічними показниками провідних з точки зору 

розвитку зовнішньої торгівлі регіонів (рис. 6.46): 

 

Рис. 6.46. Обсяги експорту товарів провідних країн-експортерів та України у 

2009-2016 рр., млрд. дол. * 

*Складено автором за матеріалами [115; 287; 298; 341; 342]  

Варто зауважити, що ефективність зовнішньоторговельних операцій 

пов’язана також із показником частки експорту високотехнологічних товарів у 

загальному обсязі експорту, що відображає ступінь застосування екологічно 

орієнтованих рішень у виробництві. На рис. 6.47 представлено динаміку зміни 

частки експорту високотехнологічних товарів у загальних обсягах експорту 

провідних країн-експортерів світу та України: 
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Рис. 6.47. Частка експорту високотехнологічних товарів у загальному обсязі 

експорту провідних країн-експортерів та України у 2009-2016 рр., %* 

*Складено автором за матеріалами [115; 287; 298; 341; 342]  

Зазначені на рис. 6.47 дані свідчать про те, що частка експорту 

високотехнологічних товарів у загальних обсягах експорту України хоча і не 

відповідає рівню аналогічного показника аналізованих країн, проте має стійку 

тенденцію до поступового зростання, що відповідає екологізаційним пріоритетам 

розвитку національної економіки [147; 253]. Виробництво високотехнологічних 

товарів є одним із проявів екологізації виробничо-інноваційної та дослідницької 

діяльності.  

Слід відзначити, що з-поміж семи стратегічних пріоритетів інноваційної 

діяльності, визначених Законом «Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні», екологічне спрямування мають наступні: освоєння нових 

технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, 

ресурсозберігаючих технологій, освоєння відновлювальних джерел енергії; 

освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх обробки і з’єднання, 

створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій; технологічне оновлення та 

розвиток агропромислового комплексу; широке застосування технологій більш 

чистого виробництва та охорони навколишнього середовища; впровадження 

нових технологій і обладнання якісного медичного обслуговування, лікування, 

фармацевтики. Впровадження інновацій в технологічні процеси та у виробництво 

інноваційних видів продукції в Україні в 2000-2016 рр. представлено на рис. 6.48: 
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Рис. 6.48. Впровадження інновацій в технологічні процеси та у виробництво 

інноваційних видів продукції в Україні в 2000-2016 рр., од. * 

*Складено автором за матеріалами [46; 115; 287; 298; 341; 342]  

Відмітимо, що виробництво інноваційних видів продукції має переважаючу і 

відносно стабільну у період 2011-2017 рр. динаміку, а тенденція впровадження 

нових технологічних процесів є нестійкою. Динаміка впровадження 

маловідходних, ресурсо-зберігаючих технологій в діяльність промислових 

підприємств України у аналізованому періоді є також нестікою, проте демонструє 

зростання у 2015-2016 рр. (рис. 6.49): 

 

Рис. 6.49. Динаміка впровадження маловідходних, ресурсо-зберігаючих 

технологій в діяльність промислових підприємств України у 2000-2016 рр., од. * 

*Складено автором за матеріалами [46; 115; 287; 298; 341; 342]  

Слід відмітити, що в цілому у 2017 році інноваційну діяльність здійснювало 

16,2% із загальної кількості промислових підприємств із середньою кількістю 

працівників 50 осіб і більше1. За даними обстеження 2014–2016 рр., найвищий 

                                                 
1  На інновації підприємства витратили 9,1 млрд.грн, у т.ч. на придбання машин, 

обладнання та програмного забезпечення – 5,9 млрд.грн (64,7% загального обсягу інноваційних 

витрат), на внутрішні та зовнішні науково-дослідні розробки – 2,2 млрд.грн (23,8%), на 

придбання інших зовнішніх знань (придбання нових технологій) – 21,8 млн.грн (0,2%). 

Основним джерелом фінансування інноваційних витрат залишаються власні кошти підприємств 

– 7704,1 млн.грн. Обсяг коштів вітчизняних та іноземних інвесторів становив 380,9 млн.грн, 

y = 62,637x + 1192,3
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рівень інноваційної активності спостерігався на підприємствах Рівненської, 

Харківської областей та м. Києва. Бюджетні витрати на дослідження та інновації 

екологічного спрямування в Україні в 2013-2016 рр. переважно спрямовувалися 

на застосування технологій екологічно чистого виробництва, що і дозволило дещо 

оптимізувати динаміку екологічних інновацій, та технології якісного медичного 

обслуговування (рис. 6.50): 

 

Рис. 6.50. Динаміка структурних обсягів бюджетних витрат на дослідження та 

інновації екологічного спрямування в Україні в 2013-2016 рр., млн. грн. * 

*Складено автором за матеріалами [115; 287; 298; 341; 342]  

Зважаючи на вище зазначене, доцільно виділити наступні основні пріоритети 

екологізації зовнішньої торгівлі України. По-перше, взаємовигідне для всіх 

учасників узгодження економічних та екологічних цілей розвитку 

зовнішньоторговельної співпраці. Тут варто врахувати такий показник як індекс 

стійкості суспільства (рис. 6.51): 

                                                                                                                                                                       

кредитів – 594,5 млн.грн, державного і місцевих бюджетів – 322,9 млн.грн. У 2017р. інновації 

впроваджували 88,5% підприємств, які займалися інноваційною діяльністю, з них інноваційні 

види продукції – 53,3%, нові технологічні процеси – 67,9%. У 2017р. 59,3% підприємств, які 

здійснювали інноваційну діяльність, реалізували інноваційної продукції на 17,7 млрд.грн. Серед 

таких підприємств 39,8% експортували її на 5,5 млрд.грн. Майже кожне четверте підприємство 

реалізовувало нову для ринку продукцію, обсяг якої становив 4,5 млрд.грн (на експорт – 41,5%). 

Значна кількість підприємств (83,8%) реалізувала продукції, що була новою виключно для 

підприємства, на 13,2 млрд.грн (27,7% поставок такої продукції було за кордон). 
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Рис. 6.51. Динаміка індексу стійкості суспільства для України за базовими 

структурними компонентами1 у 2006-2016 рр. * 

*Складено автором за матеріалами [336]  

Аналіз основних складових індексу в динаміці дозволяє визначити наявність 

диспропорції в узгодженні економічного та екологічного добробуту, що потребує 

реалізації комплексу заходів для приведення їх у відносну рівновагу. Компонента 

добробуту населення потребує значної оптимізації. 

По-друге, реалізація напрямів реформування систем управління сферою 

охорони навколишнього середовища та її моніторингу, передбачених Стратегією 

сталого розвитку «Україна – 2020»: поетапне приведення законодавства України 

до директив ЄС у відповідності з Угодою про Асоціацію України з ЄС (глава 6 

«Навколишнє природне середовище»); впровадження процедур оцінки впливу 

проєктів планів і програм на навколишнє природне середовище відповідно до 

Директив 2011/92 / ЄС та 2001/42 / ЄС; впровадження п’ятирівневої ієрархії 

                                                 
1 Індекс сталого розвитку суспільства (The Sustainable Society Index) - це комбінований 

показник, який вимірює досягнення країн світу і окремих регіонів з точки зору стійкості 

суспільного розвитку. Розрахований за методикою Фонду сталого суспільства. Важливим 

питанням в реалізації концепції сталого розвитку, особливо в зв’язку з тим, що вона часто 

розглядається як еволюціонуюча, стало виявлення її вимірюваних індикаторів, які могли б 

відображати економічні, соціальні та екологічні аспекти сталого розвитку суспільства і 

пов’язувати їх. З цією метою з ініціативи нідерландських дослідників Герта ван де Керка і 

Артура Мануеля під егідою Фонду сталого суспільства в 2006 році був розроблений Індекс 

сталого розвитку суспільства. Індекс вимірює досягнення країни з точки зору стійкості 

суспільного розвитку за шкалою від 0 (найменший ступінь стійкості) до 10 (найвищий ступінь 

стійкості) на основі 24 показників в трьох базових категоріях. 
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поводження з відходами відповідно до Директиви № 2008/98 / ЄС про відходи та 

підготовку планів дій з управління відходами; збільшення питомої ваги утилізації 

твердих побутових відходів, їх максимального повторного введення в обіг як 

вторинних ресурсів; впровадження принципу «забруднювач платить» і 

розширеної відповідальності виробника, зокрема у сфері упаковки; реформу 

системи ціно- і тарифоутворення на енергію і паливо, перегляд механізму 

формування балансу енергоресурсів, відмову від перехресного субсидування; 

створення механізму державної підтримки заходів з енергоефективності в 

житлових будинках і бюджетній сфері. 

По-третє, затвердження проєкту Закону "Про основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики на період до 2030 року", проєкт якого буде 

винесено на розгляд Верховної Ради у 2018 році. Документ було розроблено 

Мінприроди на виконання Угоди про асоціацію з ЄС для визначення основних 

стратегічних цілей та завдань нової державної екологічної політики з врахуванням 

сучасних міжнародних стандартів та законодавства, яке діє в країнах 

Європейського Союзу. Документ визначає 5 стратегічних цілей для України, 

які стосуються поширення екологічної освіти, врахування екологічних норм під 

час прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку України, зниження 

екологічних ризиків для екосистем та здоров’я громадян і розвитку державної 

системи природоохоронного управління1.  

По-четверте, реалізацію комплексу заходів, передбачених схваленою в 2017 

році Національною стратегією поводження з відходами до 2030 року, яка має на 

меті значне скорочення обсягу захоронення відходів і збільшення рівня їх 

переробки, а також запровадження роздільного збирання побутових відходів. 

Зокрема, передбачається зниження рівня захоронення побутових відходів з 95% 

до 30% і мінімізація загального обсягу відходів, які підлягають захороненню, з 50% 

                                                 
1  У результаті його ухвалення Україна до 2030 року також отримає сучасні системи 

моніторингу, ринкові механізми для озеленення економіки, а також зменшення викидів 

парникових газів і скорочення викидів від стаціонарних джерел забрудення на 15% порівняно із 

2015 роком. Крім того, Стратегія вперше містить 30 чітких та 

вимірюваних індикаторів успішності її виконання.  
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до 35%. Також передбачається створення для промислових відходів фондів, 

операторами яких стануть облдержадміністрації, а наповнювачами – 

підприємства, які не мають екологічно безпечних технологій утилізації.  

При поводженні з побутовими відходами пропонується впровадження 

роздільного збирання, визначення оптимальних районів для розміщення 

регіональних сміттєперевантажувальних станцій, сортувальних ліній, 

сміттєпереробних заводів і полігонів. Це вимагає будівництва такої мережі за 

гроші місцевого самоврядування. Також органи місцевого самоврядування 

повинні організувати пункти прийому відходів, які придатні для повторного 

використання, наприклад, меблів, побутової техніки, одягу. 

По-п’яте, реалізація можливостей для підтримки розвитку органічного 

виробництва, а саме: інтенсивне застосування вітчизняного та іноземного досвіду 

ведення органічного виробництва та просування органічної продукції на ринок; 

широке використання всіх видів засобів масової інформації для популяризації 

вживання органічних продуктів харчування, як невід’ємної частини здорового 

способу життя; забезпечення зростання попиту на органічну продукцію внаслідок 

формування довіри споживачів до сертифікованої органічної продукції; широке 

використання регіональних особливостей; забезпечення органічного виробництва 

прямою фінансовою підтримкою та створення системи непрямої підтримки 

шляхом надання пільг та преференцій. Слід відмітити в цьому зв’язку, що в ЄС 

розроблено та виконується План дій по запровадженню та поширенню 

органічного виробництва, більшість країн-членів ЄС мають свої власні 

національні програми розвитку цього напрямку сільськогосподарської діяльності. 

Прийняття та виконання Програми розвитку органічного виробництва в Україні 

має внести вагомий внесок у вирішення цілої низки проблем, серед яких 

зменшення антропогенного навантаження на навколишнє середовище внаслідок 

ведення сільськогосподарської діяльності; ресурсозбереження та зменшення 

енергоємності сільськогосподарського виробництва; підвищення 

конкурентоспроможності української сільськогосподарської продукції на світових 

ринках; покращення здоров’я працівників сільського господарства та населення в 
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цілому; покращення добробуту сільського населення шляхом диверсифікації 

діяльності, підвищення рівня зайнятості та розвитку сільських територій; захист 

прав споживачів.  

По-шосте, конкретними орієнтирами соціально-екологічного розвитку 

екологізації зовнішньоторговельної діяльності України слід вважати наступні: 

запобігання забрудненню навколишнього середовища під час проєктування та 

розробки нової продукції та послуг; розробка та впровадження сучасних 

високоефективних інноваційних технологій з мінімальним впливом на довкілля; 

впровадження заходів по зменшенню викидів, скидів та інших шкідливих впливів 

для довкілля на національному рівні; раціональне використання природніх 

ресурсів в межах країни при забезпеченні власних торговельних інтересів; 

скорочення споживання енергоносіїв, зокрема, за рахунок використання 

альтернативної енергетики; удосконалення процесу утилізації відходів; пошук та 

використання якісної екологічно чистої сировини для виробництва товарів і 

послуг; дотримання законодавчих актів стосовно всіх визначених аспектів 

зовнішньоторговельної діяльності та її взаємозв’язку з екологічною безпекою 

людства. 

 

Висновки до розділу 6 

 

Дослідження перспектив екологізації зовнішньої торгівлі України за умов 

мінливості глобального розвитку дозволяє зробити наступні висновки. По-перше, 

екологізація торговельних відносин знаходиться в тісному взаємозв’язку з низкою 

показників промислово-технічного, виробничо-торговельного спрямування, які 

впливають, зокрема, на розподіл конкурентного потенціалу на світовому ринку. 

Сучасний етап екологізації зовнішньоторговельного співробітництва України 

характеризується переходом нашої держави до реалізації торговельно-виробничих 

проєктів на засадах екологічно орієнтованого господарювання. 

По-друге, в умовах розвитку сучасного екологічно-орієнтованого 

торговельно-економічного світового співтовариства ступінь розширення 
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зовнішньоторговельної співпраці значною мірою залежить від екологічного 

середовища ведення бізнесу. Виміри екологізації зовнішньої торгівлі України 

доцільно розглядати у вигляді системи взаємопов’язаних груп показників: 

загальні виміри зовнішньоторговельного спрямування, загальні виміри 

екологічного спрямування, специфічні виміри екологізації.  

По-третє, серед економічних заходів, необхідних для подальшого узгодження 

екологічних та господарських пріоритетів розвитку національної економіки слід 

виділити оптимізацію потенціалу виробництва екологічно чистих товарів та 

послуг на основі використання існуючих природних, інноваційних та виробничих 

потужностей; запровадження державної підтримки для виробників екологічної 

продукції; подальше розширення участі України в реалізації міжнародних 

екологічних проєктів та програм тощо.  

По-четверте, важливе значення у розвитку екологізації зовнішньої торгівлі 

України має міжнародне фінансування екологічних програм. Його позитивні 

наслідки мають свій прояв у зростанні продуктивності виробництва за рахунок 

застосування екологічних технологій; підвищенні конкурентоспроможності 

суб’єктів господарювання за рахунок зниження витрат виробництва з 

урахуванням вищого рівня енергоефективності; зменшенні загального 

негативного впливу на навколишнє середовище. у в площині фінансування 

екологічно-торговельних ініціатив суттєва роль належить міжнародним 

організаціям. Визначено, що переважна частка програм спрямована на 

підвищення енергетичної ефективності виробництва як вагомої складової 

забезпечення екологічних засад господарювання. 

По-п’яте, для України, в контексті європейського вектору розвитку, 

екологізація зовнішньої торгівлі виступає однією з суттєвих складових 

інтеграційної співпраці. Не зважаючи на існуючі досі окремі проблеми в сфері 

екологічно безпечного природокористування, сучасному етапу формування 

системи взаємодії економічних та екологізаційних механізмів характерні 

позитивні зрушення, зумовлені перспективними можливостями, зокрема, в 

контексті підписання Угоди про Асоціацію з ЄС.  
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По-шосте, індекс глобальної конкурентоспроможності, індекс екологічної 

ефективності, індекс сприяння торгівлі та індекс глобалізації разом комплексно 

визначають ефективність і конкурентоспроможність зовнішньої торгівлі України, 

що в кінцевому підсумку впливає на обсяги вітчизняного експорту та їх 

позитивну динаміку. Зважаючи на сукупність детермінант розглянутих індексів, 

пов’язаних з розвитком зовнішньоторговельних операцій, побудовано лінійну 

багатофакторну модель залежності ефективності експорту товарів України від 

чотирьох індексів оцінки ефективності різновидів діяльності країни. Результат 

побудови моделі свідчить про тісний зв’язок між обсягом експорту товарів 

України та аналізованими індексами. 

По-восьме, конкретними орієнтирами соціально-екологічного розвитку 

екологізації зовнішньоторговельної діяльності України слід вважати наступні: 

розробка та впровадження сучасних високоефективних інноваційних технологій з 

мінімальним впливом на довкілля; впровадження заходів по зменшенню викидів, 

скидів та інших шкідливих впливів для довкілля на національному рівні; 

раціональне використання природніх ресурсів в межах країни при забезпеченні 

власних торговельних інтересів; скорочення споживання енергоносіїв, зокрема, за 

рахунок використання альтернативної енергетики тощо. 

Основні наукові результати даного розділу висвітлено в таких працях автора: 

[195, 201, 203, 204, 208, 213, 215, 223, 225, 236, 248, 361]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертації здійснено комплексне дослідження нової науково-прикладної 

проблеми екологізації світової торгівлі в умовах трансформації глобального 

розвитку. Результати проведеного дисертаційного дослідження дають змогу 

зробити висновки та сформувати рекомендації, які характеризуються науковою 

новизною і мають теоретико-методологічне та науково-практичне значення. 

1. Визначення сутності процесу екологізації спирається на історичні 

підходи до розуміння екології як такої, які у трансформованому вигляді є 

основою для дослідження цього поняття. З урахуванням зазначеного екологізацію 

визначено як складний, багатовекторний, проте цілком закономірний процес, 

сутність якого полягає в комплексному об’єднанні методів та інструментів впливу 

на зменшення навантаження на природно-ресурсний потенціал поряд із 

забезпеченням можливості досягнення економічних, політичних, інноваційних 

цілей розвитку країн світу Виокремлено концепції екологізації світового 

господарства, положення яких розглядаються як теоретико-методологічне 

підґрунтя формування стратегічних напрямів міжнародної екологічної взаємодії. 

Вони передбачають врахування біотичної регуляції навколишнього середовища, 

коеволюційного розвитку людини і природи, «неотехнооптимізму».  

2. Визначено змістовні складові екологізації як процесу, об’єктивно 

притаманного всім сферам господарської діяльності країн світу на сучасному 

етапі. Складові екологізації конкретизуються в системних глобальних, 

георегіональних, національних заходах, що спрямовані на виважене використання 

планетарних природних ресурсів, посилення екологічної безпеки довкілля, 

забезпечення оптимальної реалізації завдань, окреслених у прийнятих країнами 

світу документах щодо стійкого розвитку. Сучасний підхід до розуміння 

необхідності екологізації світогосподарського простору ґрунтується на концепції 

сталого розвитку, яка орієнтує країни світу на реалізацію екологічно спрямованих 

заходів щодо структурної перебудови як національних економік, так і 
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міжнародних економічних відносин на напрямі екологізації всіх видів 

життєдіяльності суспільства. 

3. Узагальнено прояви асиметричних коливань екологізації світових 

товарних ринків. Серед них виділено: нерівномірність зростання виробництва 

екологічних товарів; наявність значної асиметрії в структурі та масштабах 

розвитку торговельної взаємодії; диспропорційність екологізації світових 

товарних ринків у їхньому регіональному розрізі та ін. Для оцінювання стану 

зовнішньої торгівлі в контексті її трансформаційних екологічних перетворень 

розроблено систему показників, які дають уявлення як про загальні тенденції 

розвитку національних систем зовнішньої торгівлі країн світу, так і про екологічні 

показники, що характеризують екологічну складову міжнародних торговельних 

відносин.  

4. Обґрунтовано детермінанти еволюційно-трансформаційних зрушень у 

національних системах зовнішньої торгівлі, а саме: підвищення ступеня 

використання ресурсозберегаючих технологій у виробництві експортної продукції; 

розширення застосування відновлювальної енергетики; зростання обсягів витрат 

на дослідження та розроблення інноваційних проєктів в екологічній сфері; 

посилення фінансової підтримки реалізації екологічно спрямованих виробничих 

ініціатив; зростання частки екологічних товарів у загальному світовому експорті. 

5. Визначено природу екологічних суперечностей, що зумовлена такими 

особливостями розвитку сучасного економічного простору, як взаємодія процесів 

глобалізації та регіоналізації, інтенсифікація торговельних потоків водночас із 

їхнім нерівномірним розподілом серед суб’єктів торговельної взаємодії, 

відмінності в забезпеченні ресурсами природного та порівняльного характерів та 

ін. Звідси виникають суперечності екологічного розвитку світової торгівлі, які 

являють собою сукупність взаємопов’язаних факторів, що знаходяться в постійній 

протидії. Активізація світових торговельних потоків спричиняє зростання 

забрудненості навколишнього середовища через низку причин, серед яких 

розвиток транспортних сполучень, зростання обсягів виробництва для збільшення 

експорту, намагання знизити витрати виробництва з метою підвищення рівня 
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конкурентоспроможності з точки зору ціни, що не завжди пов’язане з 

використанням сировини та матеріалів відповідної якості.  

6. Екологічні потреби та екологічні інтереси визначено як рушійні сили 

формування глобальної економіки, що зумовлені впливом об’єктивних факторів, 

пов’язаних із загальними історичними етапами розвитку суспільного виробництва. 

Сукупність рушійних сил екологізації світової торгівлі є похідною від рушійних 

сил розвитку суспільного виробництва. Екологічні потреби систематизовано 

залежно від характеру виникнення, ступеня задоволення, суб’єктів прояву, 

ступеня реалізації. Екологічні інтереси досліджено як особисті, підприємницькі, 

державні, інтеграційні, міжнародні. Визначення факторів впливу на рушійні сили 

екологізації світової торгівлі передбачає врахування їхньої різноспрямованої, 

проте взаємопов’язаної дії на екологічні характеристики розвитку світового ринку, 

які мають економічне, політичне, природне, культурне, соціальне, демографічне, 

поведінкове спрямування, та співпрацю між його суб’єктами. Зазначена система 

факторів перебуває в постійній трансформації відповідно до етапів 

цивілізаційного розвитку та ступеня залучення країн світу до міжнародних 

торговельних відносин.  

7. Визначено сутність інституційного механізму регулювання екологічних 

параметрів світової торгівлі, що є складною архітектурною будовою і тому може 

розглядатися в різних площинах системного аналізу. За своєю суттю він є 

підсистемою інституціонального механізму світової торгівлі, а отже, залежить від 

її стану та вимірів. З точки зору економіко-територіального принципу зазначений 

механізм є системним проявом принципів регулювання екологічних засад 

розвитку торговельних відносин на всіх рівнях функціонування економічних 

інституцій з урахуванням територіальної ознаки. Функціональними проявами 

цього механізму визначено сукупність конкретних інструментів, дія яких 

спрямована на регулювання впливу торговельної взаємодії на екологічні 

параметри розвитку країн світу. 

8. З’ясовано, що конкретним проявом реалізації механізму фінансування 

глобальних екологічних заходів у сфері світової торгівлі є застосування 
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інструментів, спрямованих на регулювання глобальних екологічних заходів. До 

них включені екологічні інвестиції, екологічні інновації, екологічні податки, 

екологічні субсидії, екологічні кредити, екологічні тарифи, ціни на екологічні 

товари та послуги. Вони забезпечують реалізацію проєктів, спрямованих на 

узгодження торговельних та екологічних напрямів розвитку світового 

господарства, оптимізацію впливу торговельної взаємодії на екологізаційні 

пріоритети функціонування світової спільноти. 

9. Обґрунтовано, що суперечливий характер екологізації світової торгівлі, 

який об’єктивно притаманний сучасному етапу формування глобальної економіки, 

вимагає оптимізації механізмів функціонування міжнародних торговельних 

відносин. Центральною ланкою в цьому процесі має стати розроблення 

глобальної стратегії екологізації світової торгівлі. Вона не може розглядатися у 

відриві від загальних тенденцій, динаміки, специфіки формування екологічної 

свідомості суб’єктів господарювання. Очікуваними результатами реалізації 

глобальної стратегії екологізації світової торгівлі мають стати: узгодження цілей і 

принципів екологічної політики на національному, регіональному та глобальному 

рівнях розвитку торговельних відносин; оптимізація впливу екологічно-

інноваційної політики на світову торгівлю, її диверсифікацію та динаміку; 

реалізація екологічних інтересів світової спільноти у процесі розвитку 

глобального торговельного співробітництва. 

10. Констатовано, що визначені регіональні особливості екологізації 

міжнародної торгівлі мають географічно-кліматичні, соціально-демографічні, 

економічні, інфраструктурні, науково-технічні, політико-правові передумови, а 

саме: зростання частки екологічних товарів у загальному експорті й розроблення 

ініціатив щодо лібералізації зовнішньої торгівлі; реалізація нормативно-правових 

засад забезпечення ефективної екологізації виробничо-торговельного потенціалу 

та ін. На підставі наявності згаданих передумов виділено ті регіони, які 

здійснюють переважний вплив на розвиток міжнародних торговельних відносин, 

– ЄС, США, Японію, Китай.  
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11. Побудовано систему показників, які дають уявлення як про загальні 

тенденції розвитку національних систем зовнішньої торгівлі країн світу, так і про 

екологічні показники, що характеризують екологічну складову міжнародної 

торговельної взаємодії. До неї включено загальні та екологічно спрямовані 

показники. Динаміка загальних показників розвитку зовнішньої торгівлі вказує на: 

зростання обсягів світового експорту та імпорту, зовнішньоторговельного 

обороту, частки експорту у ВВП, зокрема в розвинених країнах, що означає 

зростання обсягів світового виробництва і, відповідно, його впливу на екологічну 

складову в глобальному масштабі; переважання в товарній структурі експорту 

розвинених країн та країн, що розвиваються, нафтопродуктів і промислової 

продукції, що потребує застосування ними комплексу екологічних заходів, 

спрямованих на нівелювання впливу на навколишнє середовище, зокрема 

шкідливих викидів у атмосферне повітря; наявність тісного зв’язку між станом 

зовнішньої торгівлі країн світу та екологічними аспектами її розвитку.  

12. Обґрунтовано, що формування міжнародних торговельних відносин з 

урахуванням екологічних факторів супроводжується не лише диверсифікацією 

торговельних потоків і процесів лібералізації міжнародних торговельних відносин, 

а й проявом зовнішніх ефектів позитивного й негативного характерів, що є 

наслідком поєднання різноаспектних впливів на навколишнє середовище. 

Передумовами цього визначено: невідповідність виробничо-господарської 

діяльності ресурсно-екологічним можливостям світового торговельного простору; 

зростання обсягів споживання внаслідок збільшення чисельності населення, що 

висуває нові вимоги до якісних характеристик продукції, які є предметом 

міжнародних торговельних угод; розширення екологічної свідомості споживачів, 

що вимагає від провідних світових виробників товарів і послуг врахування 

екологічної складової в розвитку торговельної взаємодії; підвищення попиту на 

екологічно чисті та безпечні для використання товари та послуги; зростання рівня 

конкуренції на світовому ринку; необхідність комплексної імплементації 

екологічних підходів і принципів у процес міжнародної торговельної співпраці.  
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13. Визначено показники, що відображають основні компоненти впливу на 

екологізацію зовнішньоторговельних операцій – індекс глобальної 

конкурентоспроможності, індекс екологічної ефективності, індекс сприяння 

торгівлі та індекс глобалізації. Побудовано лінійну багатофакторну модель 

залежності ефективності експорту товарів України від індексу глобальної 

конкурентоспроможності, індексу екологічної ефективності, індексу сприяння 

торгівлі та індексу глобалізації. Результат побудови моделі вказує на об’єктивну 

наявність прямих зв’язків між товарним експортом України та аналізованими 

індексами. 

14. Обґрунтовано моделі впливу глобальної екологізації торговельних 

відносин на конкурентоспроможність акторів світового ринку із застосуванням 

кореляційно-регресійного аналізу. Розроблено багатофакторну регресійну модель 

впливу факторів торговельно-екологічного спрямування на обсяг ВВП. 

Визначено, що рівень ВВП і частка в ньому торговельних операцій визначають не 

тільки детермінанти розвитку виробничо-торговельної співпраці, а й її екологічні 

наслідки. Чим вищий рівень розвитку, тим більше інструментів екологічного 

захисту вимагається і тим більше можуть різнитися темпи зростання рівня 

екологізації та економічного розвитку. Застосування кореляційно-регресійних 

моделей дало виділити ті складові конкурентоспроможності національних 

економік, які найбільш пов’язані з екологізаційними аспектами розвитку 

господарських систем, а саме: інфраструктурна складова, рівень технологічного 

розвитку, охорона здоров’я населення.  

15. Виокремлено напрями оптимізації екологізації зовнішньої торгівлі 

України, що є однією з пріоритетних умов інноваційного функціонування 

вітчизняного експортного виробництва та суттєво впливає на стан показників 

міжнародної конкурентоспроможності України. Визначено економічні заходи, 

необхідні для подальшого узгодження екологічних і господарських пріоритетів 

розвитку національної економіки, зокрема: оптимізація потенціалу виробництва 

екологічно чистих товарів і послуг на основі використання наявних природних, 

інноваційних і виробничих потужностей; запровадження державної підтримки для 
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виробників екологічної експортно-орієнтованої продукції; подальше розширення 

участі України в реалізації міжнародних екологічних проєктів і програм; 

реалізація системи заходів щодо зниження негативного впливу потенційно 

загрозливих для навколишнього середовища напрямів торговельно-виробничої 

діяльності на екологічну ланку розвитку системи вітчизняного господарства.  
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ДОДАТОК Б 

Етапи розвитку уявлень про екологію та становлення її як науки* 
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ДОДАТОК В 

Динаміка зростання світового виробництва, обсягів світової торгівлі 

товарами та чисельності населення у 1980-2014 рр. 

 

*Складено автором 

Динаміка зростання світового виробництва, обсягів торгівлі та чисельності населення, 

1980-2014 р.р.
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(1-3 ст. до н.е.) 

А.Цезальпіні, Д.Рей, Ж.Бюффон, А.Ремюр, 

Л.Трамбле  

(16-поч.19 ст.) 

необхідність збереження і охорони найбільш 

цінних для її існування об’єктів 

особливості характеристик рослинного та 

тваринного світу в залежності від навколишнього 

середовища 

Систематика рослин, їх залежність від середовища, 

вивчення окремих груп організмів, вплив зовнішніх 

обставин на тварин 

Екологія як наука 

Ч.Дарвін, Е.Геккель, К.Мебіус, К Рульє 

 (поч. 19-поч 20 ст.) 

В Вернадський, М.Холодний, В Келлед, 

Л.Раменський, Ф Клементс, І Браун-Бланк, 

Ч.Ельтон  

(поч. 20 – сер. 21 ст.) 

Г.Дейлі, К.Андерсон, Р.Блекхерст, І Уолтер, 

М.Моісєєв, Е.Вайцзеккер, В Данилов-
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(сер. 20 – поч. 21 ст.) 
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Визнання необхідності сталого розвитку для 

забезпечення збереження навколишнього 

середовища, створення міжнародних організацій 

з метою вирішення та регулювання екологічних 

проблем, обґрунтування зв’язку між екологічною 

та економічною складовими розвитку світового 

господарства 



465 

 

ДОДАТОК Г 

Динаміка обсягів світового експорту  

високотехнологічної продукції в 1995-2013 рр.* 
 

 

*Складено автором  

 

ДОДАТОК Д 
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ДОДАТОК Е 

Обсяги світового експорту та імпорту в регіональному розрізі у 1980-2014 рр.* 
Обсяги 

світового 

експорту 

(за регіонами) 

1980 

рік 

1985 

рік 

1990 

рік 

1995 

рік 

2000 

рік 

2005 

рік 

2010 

рік 

2014 

рік 

Африка 121400 83700 105100 112000 148500 311000 521400 555400 

Азія 323600 416300 792400 1447200 1835600 3060800 5076300 6425700 

Європа 897165 846245 1684940 2335520 2633985 4404320 5650065 6810495 

Середній Схід 212300 100400 136100 150900 267800 541200 906800 1287800 

Північна 

Америка 311375 336550 562020 856550 1224975 1475820 1964300 2492760 

Південна та 

Центральна 

Америка 93700 83600 105400 151800 201400 371500 591900 694900 

СНД 76500 86780 103840 113870 145195 343705 589215 735100 

Всього 2014000 1953000 3490000 5168000 6458000 10509000 15301000 19002000 

Обсяги 

світового 

імпорту 

(за регіонами) 

1980 

рік 

1985 

рік 

1990 

рік 

1995 

рік 

2000 

рік 

2005 

рік 

2010 

рік 

2014 

рік 

Африка 97600 75600 96400 126600 129700 256500 479000 642000 

Азія 351500 388500 761600 1403500 1678700 2889500 4861800 6324600 

Європа 1012490 862075 1750925 2334605 2774855 4579875 5904385 6794020 

Середній Схід 101600 87500 100200 132500 167200 335400 581400 784400 

Північна 

Америка 342025 452660 684460 1014330 1684340 2284425 2683150 3300220 

Південна та 

Центральна 

Америка 103300 67200 85500 178300 208800 308800 584700 739300 

СНД 68515 82915 120880 95480 81760 215610 415445 506435 

Всього 2077000 2016000 3600000 5285000 6725000 10870000 15511000 19091000 

*Складено автором  

 

ДОДАТОК Ж 

Обсяги викидів СО2, метану та азоту в 2006-2014 рр. 

 

*Складено автором  
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ДОДАТОК И 

Мотиви споживання екологічних товарів* 

 
*Складено автором  

 

 

 

ДОДАТОК К 

Структурні складові глобалізаційних процесів* 

 

 

*Складено автором  
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ДОДАТОК Л 

Обсяги ринків екологічних товарів та послуг та темпи їх зростання у 

регіональному розрізі у 2017 р.* 

Регіон Обсяг ринку, млрд. 

дол. 

Темпи зростання, % 

США 311.3 5% 

Західна Європа 256.0 2% 

Японія 103.3 -1% 

Інші країни Азіатського регіону 78.0 9% 

Латинська Америка 28.5 5% 

Австралія та Нова Зеландія 13.6 2% 

Центральна та Східна Європа 13.7 4% 

Середній Схід 17.5 9% 

Африка 10.3 10% 

*Складено автором  

 

 

ДОДАТОК М 

Динаміка інвестицій в екологізацію електрики, випаровування, води, 

кондиціонування повітря найбільших інвесторів у 2000-2015 рр.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Л 

 

 

 

 

 

 

*Складено автором  

 

 

 

 

Динаміка інвестицій в екологізацію електрики, випаровування, води,  
кондиціонування повітря країн-найбільших інвесторів у 2000-2015 рр., млн  
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ДОДАТОК Н 

Частка витрат на дослідження та розробки екологічного спрямування 

провідних регіонів світу у 2005-2015 рр. * 

 

 

*Складено автором  

 

 

ДОДАТОК П 

Частка відновлювальної енергії в загальному споживанні енергії  

у 1990-2014 рр. * 

 

*Складено автором  

Часткка витрат на дослідження та розробки екологічного спрямування 

провідних регіонів світу у 2005-2015 р.р., % ВВП
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