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АНОТАЦІЯ 

Дербеньова Я.В. «Розвиток зони вільної торгівлі між Україною та ЄС в 

умовах регіональних дезінтеграційних процесів».  Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.02  Світове господарство і міжнародні економічні 

відносини. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України.   Київ, 2019. 

У дисертації поглиблено теоретичні підходи щодо розвитку зон вільної 

торгівлі та розроблено практичні рекомендації щодо ефективних форм 

регіонального економічного співробітництва України та ЄС задля 

забезпечення стійкості їх взаємозв'язків та реалізації національних інтересів 

України. У дисертаційній роботі розкрито механізм функціонування та 

запропоновано теоретичний підхід до аналізу розвитку зон вільної торгівлі за 

станом їх життєвого циклу. Визначено характер впливу дезінтеграційних 

процесів на співробітництво України та ЄС, виокремлено тенденції розвитку 

економічного співробітництва, виявлено загрози та можливості 

функціонування зони вільної торгівлі. Внаслідок проведеного експертного 

опитування виявлені перспективні галузеві напрямки та ідентифіковані стійкі 

та довгострокові форми розвитку співробітництва України та ЄС, 

запропоновано методику управління проектом створення транскордонного 

туристичного кластеру. 

Поглиблено теоретичні підходи до визначення елементів механізму 

функціонування регіональних торговельних угод. Визначено, що  регіональні 

торговельні угоди є формою прояву регіональних торговельних відносин, 

юридично оформлені у вигляді договору про зону вільної торгівлі або митний 

союз між двома і більше країнами, який визначає правила торгівлі для всіх його 

сторін. Виокремлено чотири складові механізму функціонування регіональних 

торговельних угод, що включають міжнародну нормативно-правову базу 

(положення СОТ, міжнародні договори та міжнародне право), принципи 
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створення (процедурні кроки створення, згідно вимог СОТ), суб'єкти 

(формальні та неформальні), інтереси суб’єктів (геополітичні, соціо-економічні), 

цілі (економічні, неекономічні, політичні, комунікаційні), види угод.   

Удосконалено визначення сутності понять «розвиток зони вільної 

торгівлі», «поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі», «міжнародна 

економічна дезінтеграція» та її співвідношення з інтеграцією. Розвиток зони 

вільної торгівлі визначено як закономірну, спрямовану, незворотну зміну 

складу, структури, характеру функціонування об’єднання з метою адаптації 

до вимог зовнішнього середовища та реалізації цілей його учасників. 

З’ясовано, що в сучасних умовах розвиток зон вільної торгівлі відбувається 

за умов посилення дезінтеграційних процесів.  

Запропоновано теоретичний підхід до визначення якісних характеристик 

механізму функціонування зони вільної торгівлі в залежності від етапів її 

життєвого циклу, що включає створення, прогресивний стан, стабілізацію, 

перетворення, яке призводить до стійкості або нестійкості взаємозв’язку 

країн-учасниць. Виявлено, що на етапі фактичного впровадження положень 

угоди та активного співробітництва країни можуть зіткнутися  із 

суперечністю інтересів, що зумовить перехід до нестійкого етапу існування 

угоди одразу після її укладання та ратифікації сторонами. Запропонована 

система факторів розвитку угоди та переходу до наступних етапів життєвого 

циклу, яку складають внутрішні (елементи механізму функціонування 

торговельної угоди) та зовнішні чинники (взаємопов’язані процеси інтеграції 

та дезінтеграції),що дає змогу, на відміну від існуючих підходів, своєчасно 

коригувати стратегію розвитку зони вільної торгівлі з урахуванням 

дестабілізуючих факторів зовнішнього середовища. 

Класифіковано фактори загроз ефективному співробітництву України та 

ЄС, спричинені регіональними дезінтеграційними процесами за критерієм 

джерела їх впливу: екзогенні загрози (загроза відсутності дієвих реформ, що 

стимулюють зростання добробуту в країні, загроза неефективної адаптації 

законодавства до вимог ЄС, загроза нецільового використання бюджету та 
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фінансової допомоги ЄС) та екзогенні (загроза економічній безпеці, загроза 

територіальній цілісності, загроза  життю та здоров’ю громадян, загроза 

інвестиційному клімату, загроза безпеці міжнародних транзитних перевезень). 

Вивчення загроз та можливостей функціонування зони вільної торгівлі 

шляхом експертного анкетного опитування виявило розбіжності в оцінці її 

політичних та економічних наслідків представниками українського 

підприємництва та науковцями. Підприємці відносно вище оцінюють 

вагомість таких перешкод у здійсненні торгівлі як: недосконалість 

українського законодавства, обтяжливість митних процедур, незадовільність 

рівня нетарифних обмежень, несприйняття споживачем українських товарів. 

Українське законодавство та конкуренція на ринку – серед напрямків 

найбільшого негативного впливу зони вільної торгівлі на економіку України. 

Перевірка гіпотез кількісного польового дослідження підтвердила 

припущення про відсутність максимальної ефективності у функціонуванні 

зони вільної торгівлі з ЄС та про наявність суперечностей національних 

інтересів України та ЄС, що свідчить про перехід до нестійкого етапу 

життєвого циклу даної регіональної угоди. Це актуалізувало необхідність 

пошуку форм та напрямків розвитку чинної зони вільної торгівлі, які б 

забезпечили спільність інтересів в процесі співробітництва, а також його 

стійкість до зовнішнього впливу дезінтеграційних процесів. 

З'ясовано, що створення синергічного (синергія знань, технологій, 

ресурсів), мультиплікативного (мультиплікація виробництва, продажів, 

зайнятості), кумулятивного (сукупний прибуток підприємств, населення від 

регіонального співробітництва у галузі), власне економічного ефектів 

(прибутковість туристичної та суміжних галузей, продуктивність праці, 

робочі місця, інвестиційна привабливість країни) туристичною галуззю, а 

також а також широке коло спільних інтересів України та ЄС роблять її 

перспективним напрямком розвитку співробітництва України та ЄС в умовах 

функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.  

Внаслідок проведення польового емпіричного дослідження виявлено, що  
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до ефективних форм здійснення зовнішньоекономічних зв’язків, здатних 

забезпечити довгострокову стійкість відносин країн за умов посилення 

дезінтеграційних тенденцій, належать міжнародний кластер та єврорегіон, 

що є складовими  транскордонного співробітництва. Транскордонне 

співробітництво, що здатне нівелювати організаційні та функціональні 

недоліки зони вільної торгівлі, історично передбачає існування більш стійких 

зв’язків між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності із суміжних країн, 

зумовлених реалізацією їхніх соціо-економічних інтересів.  

Розроблено структурну модель розвитку поглибленої та всеохоплюючої 

зони вільної торгівлі між Україною та ЄС в галузі туризму. Виділено 

стратегічні цілі розвитку, зумовлені спільними інтересами країн 

(економічного, фінансового, культурно-історичного потенціалу) та тактичні 

цілі розвитку, визначені необхідністю вирішення спільних проблем в регіоні 

(інфраструктури, сервісу, маркетингу). Розробка та взаємоузгодження 

запропонованих цілей відбувається на державному, регіональному, 

підприємницькому рівнях в процесі формування транскордонного 

туристичного кластеру між Україною та ЄС. 

Запропоновано методичні підходи до управління проектом створення 

транскордонного туристичного кластеру як ефективної форми забезпечення 

стійкості співробітництва України та ЄС в умовах дезінтеграційних викликів. 

Запропоновано сім етапів реалізації проекту - обґрунтування вибору галузі 

для розробки проекту, оцінка туристичного потенціалу транскордонних 

регіонів України, суміжних з ЄС, виявлення сильних та слабких сторін 

обраного регіону, формулювання мети, стратегічних і тактичних цілей 

проекту визначення регуляторної нормативно-правової бази проекту та  

вибір організаційної та правової форми співробітництва. Проект 

туристичного кластеру пропонується реалізовувати на кордоні між Україною 

та Румунією в межах євро регіону «Дунай». Наявність спільних інтересів 

різних рівнях, що формують стратегічні та тактичні цілі соціо-економічного 

розвитку, забезпечує стійкість та довгостроковість співробітництва України 
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 та ЄС не лише в туристичній галузі, але і в зоні вільної торгівлі вцілому. 

Ключові слова: регіональна торговельна угода, розвиток зони вільної 

торгівлі, поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі, міжнародна 

економічна дезінтеграція, транскордонне співробітництво. 

SUMMARY 

Derbenova Y.V. Development of a free trade area between Ukraine and the 

EU in the context of regional disintegration processes.  Qualification scientific 

work with the manuscript copyright. 

The thesis submitted for the academic degree of Candidate of Economic Sciences, 

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

Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of 

Ukraine.   Kyiv, 2019. 

The thesis deepens theoretical approaches to the development of free trade 

areas and develops practical recommendations on effective forms of regional 

economic cooperation between Ukraine and the EU in order to ensure the 

sustainability of their relations and the realization of national interests of Ukraine. 

In the dissertation the mechanism of functioning is revealed and the theoretical 

approach to the analysis of the development of free trade areas according to their 

life cycle is offered. The nature of the impact of disintegration processes on the 

cooperation between Ukraine and the EU is determined, the tendencies of 

development of economic cooperation are singled out, the threats and opportunities 

of functioning of the free trade area are identified. As a result of the expert survey, 

promising branch directions were identified and sustainable and long-term forms 

of development of cooperation between Ukraine and the EU were identified, and a 

method for managing the project of creating a tourist cluster was proposed. 

Theoretical approaches to determining the elements of the mechanism of 

functioning of regional trade agreements have been deepened. It is determined that 

regional trade agreements are a form of manifestation of regional trade relations, 

legally formulated as a free trade area agreement or a customs union between two 

or more countries, which defines trade rules for all its parties. Four components of 
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the mechanism of functioning of regional trade agreements, including international 

legal framework (WTO provisions, international treaties and international law), 

principles of creation (procedural steps of creation, according to WTO 

requirements), subjects (formal and informal), interests of sub objects 

(geopolitical, socio-economic), goals (economic, non-economic, political, 

communication), types of agreements. 

The definition of the essence of the concepts of «free trade area 

development», «deep and comprehensive free trade area», «international economic 

disintegration» and its relation with integration have been improved. The 

development of a free trade area is defined as a regular, directional, irreversible 

change in the composition, structure, nature of the operation of the association in 

order to adapt to the requirements of the environment and achieve the goals of its 

participants. It has been found out that under the current conditions the development 

of free trade areas occurs under the conditions of intensified disintegration processes. 

A theoretical approach to determining the qualitative characteristics of the 

mechanism of functioning of the free trade area, depending on the stages of its life 

cycle, is proposed. It is revealed that at the stage of actual implementation of the 

provisions of the agreement and active cooperation, countries may face conflicts of 

interest, which will lead to the transition to an unstable stage of the existence of the 

agreement immediately after its conclusion and ratification by the parties. The 

proposed system of factors for the development of the agreement and the transition 

to the next stages of the life cycle, consisting of internal (elements of the 

mechanism of functioning of the trade agreement) and external factors 

(interconnected processes of integration and disintegration), which allows, unlike 

existing approaches, to timely adjust the strategy free trade areas, taking into 

account destabilizing environmental factors. 

The factors of threats to the effective cooperation between Ukraine and the 

EU, caused by regional disintegration processes by the criterion of the source of 

their impact, are classified: exogenous threats (threat of lack of effective reforms 

that stimulate the growth of welfare in the country, threat of inefficient adaptation 
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of EU legislation and legislation ) and exogenous (threat to economic security, 

threat to territorial integrity, threat to life and health of citizens, security threat to 

international transit traffic). 

The study of threats and opportunities of functioning of the free trade area 

through expert questionnaire revealed differences in the assessment of its political 

and economic consequences by representatives of Ukrainian business and 

scientists. Entrepreneurs relatively higher evaluate the importance of such barriers 

to trade as the incompleteness of Ukrainian legislation, the burdensome customs 

procedures, the unsatisfactory level of non-tariff restrictions, the consumer's 

rejection of Ukrainian goods. Ukrainian legislation and competition in the market 

are among the areas of greatest negative impact of the free trade area on the 

Ukrainian economy. Testing the hypotheses of the quantitative field study 

confirmed the assumption that there is no maximum efficiency in the functioning 

of the free trade area with the EU and that there are conflicts of national interests 

of Ukraine and the EU, indicating a transition to an unstable life cycle stage of this 

regional agreement. This necessitated the search for forms and directions of 

development of the current Free Trade Area, which would ensure common 

interests in the process of cooperation, as well as its resistance to the external 

influence of disintegration processes. 

It is found that the creation of synergistic (synergy of knowledge, technology, 

resources), multiplicative (multiplication of production, sales, employment), 

cumulative (aggregate profit of enterprises, population from regional cooperation 

in the industry), economic effects (profitability of tourism and related industries, 

productivity labor, jobs, investment attractiveness of the country) to the tourism 

industry, as well as a wide range of common interests of Ukraine and the EU make 

it a promising direction for the development of cooperation between Ukraine and 

EU under conditions of deep and comprehensive free trade area. 

As a result of a field-based empirical study, it is revealed that effective forms 

of foreign economic relations capable of ensuring long-term stability of countries' 

relations in the face of increasing disintegration tendencies include the 
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international cluster and the Euroregion, which are components of cross-border 

cooperation. Cross-border cooperation, which is able to counteract the 

organizational and functional deficiencies of the free trade area, historically 

presupposes the existence of more stable links between foreign economic entities 

from neighboring countries, driven by the realization of their socio-economic interests.  

A structural model of development of a deep and comprehensive free trade 

area between Ukraine and the EU in the field of tourism has been developed. 

Strategic development goals, determined by common interests of countries 

(economic, financial, cultural and historical potential) and tactical development 

goals, identified by the need to solve common problems in the region 

(infrastructure, service, marketing) are highlighted. The development and reconciliation 

of the proposed goals takes place at national, regional and entrepreneurial levels in the 

process of forming a cross-border tourist cluster between Ukraine and the EU. 

Methodical approaches to managing the project of creating a cross-border 

tourist cluster as an effective form of ensuring the stability of Ukraine-EU 

cooperation in the face of disintegration challenges are proposed. Seven stages of 

project implementation are proposed - substantiation of the choice of industry for 

project development, assessment of tourism potential of cross-border regions of 

Ukraine, EU neighboring countries, identification of the strengths and weaknesses 

of the selected region, formulation of the purpose, strategic and tactical goals of the 

project to determine the regulatory framework of the project and the choice of the 

organizational regulatory framework of the project and the legal form of cooperation.  

The project of the tourist cluster is proposed to be implemented at the border 

between Ukraine and Romania within the Euro Danube region. The presence of common 

interests at different levels, which form the strategic and tactical goals of socio-economic 

development, ensures the sustainability and long-term cooperation of Ukraine and the 

EU not only in the tourism industry, but also in the free trade area as a  whole. 

Keywords: regional trade agreement, development of free trade area, deep and 

 comprehensive free trade area, international economic disintegration, cross-border 

cooperation. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Сучасний стан перебігу процесів 

глобалізації супроводжується як позитивними, так і негативними наслідками, 

які проявляються у складності узгодження соціально-економічних та 

політичних інтересів у межах регіональних об’єднань та диспропорціях 

технологічного прогресу країн, що призводить до багатополярності центрів 

світового розвитку. 

За таких умов об’єктивно домінує зацікавленість країн у посиленні 

власного суверенітету, зменшенні залежності від наднаціональних систем 

управління та негативних наслідків сучасного етапу глобалізації, що 

проявляється в наростанні тенденцій протекціонізму та дезінтеграційних 

процесах. Все це вимагає пошуку таких форм співпраці, які забезпечать 

стійкість економічних зв’язків та рівномірність розвитку країн регіону. 

В процесі реалізації взятих на себе зобов’язань в межах Угоди про 

асоціацію Україна зіткнулась з низкою проблем: недостатня ефективність 

функціонування зони вільної торгівлі, суперечність національних інтересів 

України та ЄС, недостатнє використання транскордонних форм розвитку 

міжнародних галузевих зв’язків. Саме тому, уклавши Угоду про асоціацію і 

поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з ЄС, Україна потребує 

розвитку таких форм співробітництва зі стратегічним партнером, які б 

забезпечили стійкість їх зовнішньоекономічних зв’язків та реалізацію її 

національних інтересів.  

У сучасній науковій літературі проблемам дослідження регіональних 

інтеграційних та дезінтеграційних процесів присвячено низку наукових 

праць вітчизняних і зарубіжних вчених. Серед українських вчених, які в різні 

роки досліджували теоретичні засади дезінтеграції та її вплив на розвиток 

регіональних торговельних угод між країнами, вивчали регіональну політику, 

транскордонне співробітництво ЄС та правові і економічні аспекти співпраці 

з Україною, – В.В. Бартименко, М.М. Відякіна, І.Й. Гладій, Р.О. Заблоцька, 



16 

 

Т.В. Камінська, В.С. Кравців, В.В. Липов, Л.О. Петкова, Н.В. Резнікова, 

А.О. Старостіна, А.С. Філіпенко, Н.З. Щербата, С.О. Якубовський. 

Якісну оцінку Угоди про асоціацію і поглиблену та всеохоплюючу зону 

вільної торгівлі між Україною та ЄС, визначення внутрішніх і зовнішніх 

факторів її економічних ефектів, кількісний аналіз впливу на економічний і 

соціальний розвиток та двосторонню торгівлю проводили такі вчені як 

І.В. Барановська, В.С. Будкін, І.В. Бураковський, О.А. Герасимова, 

В.І. Кончин, Л.П. Кудирко, А.П Румянцев, О.А Чугаєв, В.І. Чужиков, 

Л.В. Шинкарук, О.І. Шнирков, В.Г. Шпортюк. 

Окрім того, праці дослідників присвячені з’ясуванню теоретичних і 

практичних аспектів дезінтеграційних процесів у сучасному середовищі 

міжнародних економічних відносин. Іноземні науковці Б. Баласса, 

Л. Ліндберг, В. Репке, С.А Шейнгольд досліджували сутність і взаємозв’язок 

понять інтеграції та дезінтеграції та практичні особливості цих процесів. 

А. Епплер, Т. Келлен, Р. Сеннвальд, М.Дж. Хіскокс, Г. Шеллер вивчали 

тенденції та моделювали прогнози дезінтеграції в Європі, аналізували 

позитивну та негативну роль наднаціональних інституцій, визначали вплив 

розширення ЄС на ризики дезінтеграції, а також її соціальні, економічні та 

політичні фактори.  

Водночас недостатньо розробленим є питання функціонування зони 

вільної торгівлі України та ЄС, визначення її ефективності та необхідності 

розвитку в умовах регіональних дезінтеграційних процесів. Також більш 

детального вивчення потребують питання пошуку форм розвитку 

співробітництва України та ЄС, які  б забезпечили його стійкість до 

негативних геополітичних факторів та реалізацію національних інтересів 

української держави. 

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

Дисертаційна робота є складовою науково-дослідної теми кафедри 

міжнародної економіки та маркетингу економічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Стратегії міжнародного 
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співробітництва за умов поглиблення регіональної економічної співпраці» 

(шифр № 16 КФ 040-07) та науково-дослідної теми факультету 

«Макроекономічна стратегія реалізації європейського вектору економічного 

розвитку України: концептуальні засади, виклики, протиріччя» (№ 16 БФ 

040-01). У межах означених тем особистий внесок автора полягає у 

поглибленні теоретичних підходів до розвитку зон вільної торгівлі та в 

розробленні практичних рекомендацій щодо реалізації стійких форм 

галузевого співробітництва України та ЄС в умовах функціонування 

поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в поглибленні 

теоретичних підходів  до аналізу розвитку зон вільної торгівлі та в 

розробленні практичних рекомендацій щодо ефективних форм регіонального 

економічного співробітництва України та ЄС для забезпечення стійкості їх 

взаємозв’язків та реалізації національних інтересів України. 

Відповідно до поставленої мети поставлені такі завдання: 

–поглибити теоретичні підходи до визначення елементів механізму 

функціонування регіональних торговельних угод; 

–удосконалити визначення сутності понять «розвиток зони вільної 

торгівлі», «поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі», «міжнародна 

економічна дезінтеграція»; 

–запропонувати схему розвитку життєвого циклу зони вільної торгівлі 

як чинника формування стратегій розвитку міжнародного співробітництва; 

–виокремити екзогенні та ендогенні чинники загроз регіонального 

бізнес-середовища співробітництву України та ЄС;  

–оцінити загрози, можливості та ефективність функціонування 

поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС;  

–визначити перспективні напрями розвитку поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС; 

–виокремити пріоритетні форми співробітництва України та ЄС; 
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–розробити структурну модель розвитку поглибленої та всеохоплюючої 

зони вільної торгівлі між Україною та ЄС в галузі туризму; 

–запропонувати методичні підходи до управління проектом створення 

транскордонного туристичного кластеру. 

Об’єктом дослідження є економічні процеси функціонування та 

розвитку регіональних торговельних угод.  

Предметом дослідження є теоретичні та методичні підходи до аналізу 

розвитку зони вільної торгівлі між Україною та ЄС в умовах 

дезінтеграційних процесів. 

Методи дослідження. При написанні дисертації використано 

загальнонаукові та спеціальні методи пізнання економічних явищ і процесів 

у міжнародному середовищі. У першому розділі дисертації застосовано 

методи наукової абстракції, узагальнення, діалектичний метод – при вивченні 

механізму функціонування регіональних торговельних угод (п. 1.1), методи 

класифікації та систематизації, історичний та логічний методи – при 

з’ясуванні особливостей розвитку та економічних ефектів функціонування 

поглиблених зон вільної торгівлі (п. 1.2, 1.3). Аналіз, синтез, абстрагування 

та узагальнення використані при виявленні сутності та впливу регіональних 

торговельних угод на вільну торгівлю (п. 1.3). В другому розділі застосовано 

методи порівняння, аналізу, синтезу, системний підхід – при встановлення 

єдності та відмінності елементів при вивченні регіональних дезінтеграційних 

процесів і політики регіонального співробітництва ЄС (п. 2.1, 2.2). Методи 

експертного анкетного опитування, статистичні методи оброблення 

первинної інформації, прикладний програмний продукт SPSS Statistics 23 

застосовано при виявленні загроз та можливостей поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, пріоритетних 

форм співробітництва України та ЄС (п. 2.3., 3.2) та при визначенні напрямів 

розвитку зони вільної торгівлі, реалізації проекту галузевого 

транскордонного співробітництва (п. 3.1, 3.3.); табличний та графічний 
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методи використано для представлення результатів дисертаційного 

дослідження (п. 1.3, 2.3, 3.2, 3.3). 

Інформаційною базою дослідження є наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних учених у різних галузях знань, дані Державної служби 

статистики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Національного банку України, офіційні матеріали Європейського Союзу, 

Світового банку, звіти міжнародних організацій та дані, зібрані під час 

проведення автором експертного анкетного опитування керівників 

підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, науковців та 

представників виконавчої влади. 

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі 

отримано обґрунтовані результати, які в сукупності вирішують науково-

прикладне завдання поглиблення теоретичних підходів до аналізу розвитку 

зон вільної торгівлі та розроблення практичних рекомендацій щодо реалізації 

стійких форм галузевого співробітництва України та ЄС в умовах 

функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС. 

Основними теоретичними та практичними результатами, що характеризують 

новизну дисертаційного дослідження, є: 

вперше: 

- запропоновано теоретичний підхід до визначення якісних 

характеристик механізму функціонування зони вільної торгівлі в залежності 

від етапів її життєвого циклу, що включає створення, прогресивний стан, 

стабілізацію, перетворення, яке призводить до стійкості або нестійкості 

взаємозв’язку країн-учасниць. Виявлено, що на етапі фактичного 

впровадження положень Угоди та активного співробітництва країни можуть 

зіткнутися із суперечністю інтересів, що зумовить перехід до нестійкого 

етапу існування Угоди одразу після її укладання та ратифікації сторонами. 

Запропоновано систему факторів розвитку Угоди та переходу до наступних 

етапів її життєвого циклу, яку складають внутрішні (елементи механізму 

функціонування торговельної угоди) та зовнішні чинники (взаємопов’язані 
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процеси інтеграції та дезінтеграції), що дає змогу, на відміну від існуючих 

підходів, своєчасно коригувати стратегію розвитку зони вільної торгівлі з 

урахуванням дестабілізуючих факторів зовнішнього середовища. 

удосконалено: 

- визначення сутності понять «розвиток зони вільної торгівлі», 

«поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі», «міжнародна 

економічна дезінтеграція» та її співвідношення з інтеграцією. Розвиток зони 

вільної торгівлі визначено як цілеспрямовану зміну складу, структури, 

характеру функціонування об’єднання з метою його адаптації до вимог 

зовнішнього середовища та реалізації інтересів його учасників. З’ясовано, що 

в сучасних умовах розвиток зон вільної торгівлі відбувається на тлі 

посилення  процесів міжнародної економічної дезінтеграції, яку визначено як 

процес послаблення взаємозв’язків між країнами та регіонами, що має 

соціальні, економічні та політичні виміри, з метою зниження залежності від 

негативних наслідків глобальних економічних явищ та більш ефективної 

реалізації національних інтересів країн. У визначеннях акцентовано увагу на 

меті кожного з цих процесів, реалізація якої є критерієм їх результативності; 

- теоретичні підходи до визначення елементів механізму 

функціонування регіональних торговельних угод, які включають міжнародну 

нормативно-правову базу (положення СОТ, міжнародні договори та 

міжнародне право), принципи створення (процедурні кроки створення згідно 

з вимогами СОТ, принципи функціонування), суб’єкти (формальні та 

неформальні), інтереси суб’єктів (геополітичні, соціо-економічні), цілі 

(економічні, неекономічні, політичні, комунікаційні), види угод. Визначення 

елементів механізму дає можливість структурувати внутрішнє середовище 

об’єднання, системно визначати вплив кожного елемента на характер 

функціонування об’єднання та простежити взаємовплив зміни елементів; 

- методику побудови структурної моделі розвитку поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС в галузі туризму. 

Виділено стратегічні цілі розвитку, зумовлені спільними інтересами країн 
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(розвиток економічного, фінансового, культурно-історичного потенціалу), і 

тактичні цілі розвитку, визначені необхідністю вирішення спільних проблем 

в регіоні (розвиток інфраструктури, сервісу, маркетингу). Розроблення та 

взаємоузгодження запропонованих цілей відбувається на державному, 

регіональному, підприємницькому рівнях в процесі формування 

транскордонного туристичного кластеру між Україною та ЄС. Запропонована 

методика може служити практичним керівництвом для місцевих органів 

виконавчої влади при створенні програм регіонального розвитку та спільних 

міжнародних програм галузевого співробітництва ; 

набули подальшого розвитку: 

- визначення загроз регіонального бізнес-середовища співробітництву 

України та ЄС, спричинених дезінтеграційними процесами, за критерієм 

джерела їх впливу: ендогенні загрози (загроза відсутності дієвих реформ, що 

стимулюють зростання добробуту в країні, загроза неефективної адаптації 

законодавства до вимог ЄС, загроза нецільового використання бюджету та 

фінансової допомоги ЄС) та екзогенні (загроза економічній безпеці, загроза 

територіальній цілісності, загроза  життю та здоров’ю громадян, загроза 

інвестиційному клімату, загроза безпеці міжнародних транзитних 

перевезень); 

- класифікація факторів загроз та можливостей функціонування 

поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС 

(загрози та можливості проявляються на державному (міжнародний та 

внутрішньодержавний вимір), підприємницькому (національній та 

зовнішньоекономічний вимір), галузевому, громадському рівнях), їх 

аналітична оцінка та визначення ефективності функціонування зони вільної 

торгівлі на основі збирання первинної експертної інформації. Це дало змогу 

встановити наявність суперечностей національних інтересів сторін Угоди, 

з’ясувати, які форми співробітництва є стійкими та ефективними у 

зменшенні перешкод співробітництву України та ЄС, визначити напрями 

розвитку галузевої співпраці з ЄС; 
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- методичні підходи до управління проектом створення транскордонного 

туристичного кластеру як ефективної форми забезпечення стійкості 

співробітництва України та ЄС в умовах дезінтеграційних викликів. 

Запропоновано сім етапів реалізації проекту – обґрунтування вибору галузі 

для розроблення проекту, оцінювання туристичного потенціалу 

транскордонних регіонів України, суміжних з ЄС, виявлення сильних та 

слабких сторін обраного регіону, формулювання мети, стратегічних і 

тактичних цілей проекту, визначення нормативно-правової бази проекту та 

вибір організаційної та правової форми співробітництва. Проект 

туристичного кластеру пропонується реалізовувати на кордоні між Україною 

та Румунією в межах єврорегіону «Дунай». 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені й 

запропоновані у дисертаційній роботі наукові підходи, висновки і практичні 

рекомендації поглиблюють розуміння сутності розвитку сучасних 

регіональних торговельних угод і мають науково-практичне значення для 

впровадження методики управління проектами галузевого транскордонного 

співробітництва. Запропоновані наукові положення, рекомендації та 

висновки можуть бути використані як при розробленні законодавчих актів 

щодо розвитку поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі на 

національному рівні, так і в навчальному процесі при викладанні 

економічних дисциплін. 

Викладені в дисертаційній роботі висновки використано ТОВ «ЛЕД 

ФАКТОР» (довідка № 1207/18 від 07.12.2018 р.), ГК «УКРАВТОНОМГАЗ 

(довідка № 1109/18 від 09.11.2018 р.), ДУ «Офіс з просування експорту» 

(довідка № 409 від 26.09.2019 р.). Окремі теоретичні положення 

дисертаційної роботи впроваджено у навчальний процес і використовувалися 

при розробленні навчально-методичного комплексу, а також при читанні 

лекційних та проведенні семінарських занять для студентів економічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(довідка № 013/106 від 01.03.2019 р.).  
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним науковим дослідженням. Наукові положення, висновки, 

рекомендації, що викладені в дисертації та винесені на захист, отримані 

автором особисто. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, у 

дисертаційній роботі використано лише ті положення, які належать особисто 

автору.  

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

висновки і рекомендації доповідались та обговорювались на 9 міжнародних 

наукових і науково-практичних конференціях: Міжнародна науково-

практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених: 

«Шевченківська весна:Економіка» (Київ, 5–8 квітня 2016 р.); Міжнародна 

наукова конференція «Modernization of socio-economic systems: the new 

economic conditions» (м. Кельце, Польща, 28 вересня 2016 р.); Міжнародна 

науково-практична  конференція «Розвиток сучасних міжнародних 

економічних відносин: фінансово – економічні та соціальні чинники» 

(м. Одеса, 23–24 вересня 2016 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: 

проблеми та перспективи вирішення» (м. Львів, 14–15 квітня 2016 р.); IV 

Всеукраїнська науково-практична конференція  «Об’єднані наукою: 

перспективи міждисциплінарних досліджень» (Київ, 9–10 листопада 2017 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та сучасний 

менеджмент: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» (м. Одеса, 

10–11 лютого 2017 р.); Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція 

«Туристичний бізнес: сучасні тренди та стратегії розвитку» (м. Київ, 16 

березня 2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

аспекти механізму модернізації економіки та фінансової системи країни» 

(м. Запоріжжя, 7 березня 2018 р.); Міжнародна наукова конференція 

«Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization» 

(м. Клапейда, Литва, 23 березня 2018 р.). 
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Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 18 

наукових праць загальним обсягом 5,8 а.а. (з них автору належать 5,6 а.а.),  в 

тому числі, 9 наукових статей – у фахових виданнях (4,36 а.а.), з них 3 статті 

– іноземною мовою в зарубіжних виданнях (1,27 а.а.); 9 матеріалів і тез 

виступів на наукових конференціях (1,44 а.а.).    

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 237 сторінок. Обсяг основного тексту – 

182 сторінки, що містять 35 аналітичних таблиць і 54 рисунки. Список 

використаних дж ерел налічує 250 найменувань та викладений на 24 

сторінках. Робота містить 10 додатків, розміщених на 17 сторінках, 

включаючи 7 таблиць. 

  



25 

 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ В СИСТЕМІ 

РЕГІОНАЛЬНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

1.1. Механізм функціонування регіональних торговельних 

відносин в умовах глобалізаційних викликів 

 

Сучасний об’єктивний і незворотний процес глобалізації 

характеризується зростанням взаємозв’язку і взаємозалежності країн, 

нерівномірності їх соціо - економічного розвитку, та, відповідно, їх 

переговорної влади і здатності реалізувати національні інтереси, зростанням 

швидкості і масштабів поширення економічних криз. За таких умов, поряд із 

глобалізацією посилюються тенденції до регіоналізації, зокрема і в 

торговельних відносинах між країнами.  

Розвиток регіональних торговельних відносин  кінця XX - початку 

XXI ст. супроводжується інтенсифікацією якісних і кількісних змін, 

диверсифікацією та розвитком форм співробітництва між країнами. Формою 

прояву регіональних торговельних відносин є регіональні торгівельні угоди, 

які з правової точки зору є юридичними угодами, підпорядкованими нормам 

міжнародного права, а з економічної - є системою торговельних, фінансових 

відносин між країнами. Регіональні торгівельні угоди (РТУ) стали 

невід’ємною частиною міжнародних економічних відносин країн та 

інструментом зовнішньої політики, орієнтованої на реалізацію соціо-

економічних та геополітичних інтересів країн.  

Для з’ясування особливостей механізму формування регіональних 

торговельних угод в умовах глобалізаційних процесів доцільно розподілити 

його на ряд складових, що розглянуті у наступній послідовності : міжнародна 

нормативно- правова база, представлена положеннями СОТ щодо 

регулювання  торгівлі, процедурні кроки формування, суб’єкти та цілі 

створення, види РТУ (рис.1.1).  
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Рис. 1.1. Складові механізму формування регіональних торговельних 

угод 

Джерело: розроблено автором  

На міжнародному рівні процес укладання РТУ регулюється Світовою 

організацією торгівлі (СОТ). СОТ, як міжнародна організація з регулювання 

торгівлі, має головною економічною метою вирішення проблеми торгових 

екстерналій (trade externalities), що виникають коли країна веде певну 

торгівельну політику односторонньо, при цьому правила СОТ 

підпорядковуються принципам взаємності та недискримінації [130]. Всі 

регіональні торговельні угоди в СОТ об’єднує те, що вони є взаємними 

(reciprocal) угодами між двома або більше партнерами і включають в себе 

угоди про вільну торгівлю (зону вільної торгівлі), митні союзи, нотифіковані 

відповідно до статті XXIV п.7 ГАТТ 1994 та п.2 (с) Дозвільної клаузули 

(Enabling Clause), а також угоди про економічну інтеграцію відповідно до 

статті V п.7 ГАТС. 

Коли член СОТ укладає регіональну угоду, в рамках якої надає більш  

  

Види

Суб'єкти, 
інтереси, цілі

Принципи 
створення

Міжнародна 
нормативно-
правова база

Положення СОТ, міжнародні договори та міжнародне 

прецедентне право, судові рішення, загальні правові 

принципи. 

Процедурні кроки створення зони вільної торгівлі, згідно 

вимог СОТ. Принципи розвитку регіональних 

торговельних угод 

Цілі РТУ, що формуються суб’єктами (зацікавленими 

сторонами, ініціаторами) та чинниками, що визначають 

національний інтерес. 

Класифікація угод за географічним охопленням, рівнем 

розвитку учасників, комбінацією учасників, ціллю 

створення. 
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вигідні умови торгівлі, він керується принципом недискримінації, 

визначеним в Статті І ГАТТ  і  Статті ІІ ГАТС. Тобто країнам СОТ 

дозволяється брати участь у таких угодах, але мають враховуватися три 

групи правил [139; 168]: 

- Пункти 4 до 10 статті XXIV ГАТТ, що визначають особливості 

регулювання торгівлі товарами у зонах вільної торгівлі та митних союзах у 

країнах-учасницях СОТ [168]. 

- Дозвільна клаузула (що офіційно називається «Рішення про 

диференційоване і більш сприятливе ставлення, взаємність та більш повну 

участь країн, що розвиваються» прийняте в рамках ГАТТ 1979 року) [168], 

яка регулює укладання угод між більш розвиненими країнами та  країнами, 

що розвиваються. 

- Стаття V ГАТС визначає порядок регулювання торгівлі 

послугами [168; 146]. 

Інші преференційні угоди, наприклад односторонні (non-reciprocal) 

преференційні угоди, що включають розвинені і країни, що розвиваються, 

вимагають відмови учасників від правил СОТ [168]. Такі відмови потребують  

схвалення 75 відсотків голосів учасників СОТ.  

Угода про вільну торгівлю, згідно СОТ, є набором принципів, згідно з 

якими відбуватиметься торгівля. Незважаючи на те, що  угоди значно 

відрізняються за формою і змістом, основною метою є усунення або 

полегшення обмежень на торгівлю для збільшення її обсягу і підвищення 

добробуту залучених сторін [152].  

Згідно зі статтею XXIV ГАТТ, зона вільної торгівлі – це група з двох 

або більше митних територій, на яких скасовуються мита та інші тарифні 

засоби регулювання торгівлі (за винятком заходів, дозволених Статтями XI - 

XV і XX) практично для всієї торгівлі стосовно  
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товарів, що походять з цих територій [139; 171]. В зазначеній статті також 

надано тлумачення митного союзу, сутність якого полягає в тому, що дві або 

більше митні території об’єднуються в одну, на торгівлю між країнами-

учасницями скасовуються тарифні та деякі нетарифні обмеження, а щодо 

третіх країн використовуються спільні тарифи. 

К.Стівенс, І.Маса, Дж.Кеннан визначають суть ЗВТ як лібералізацію 

торгівлі та нормотворення [133]. Лібералізація торгівлі може приймати різні 

форми. Найпростіший шлях – скорочення тарифів в односторонньому 

порядку, але, найчастіше, країни знижують бар’єри на імпорт одночасно з їх 

торговими партнерами. 

 Така лібералізація може бути в формі багатосторонньої угоди - в 

межах переговорів  у ГАТТ/СОТ, або угоди між меншою кількістю країн. 

Останній тип угоди відноситься до угод про преференційну торгівлю, 

визначальною характеристикою яких є те, що більш низькі тарифи на товари, 

вироблені в країнах-членах угоди [110]. Ці країни часто мають деяку 

географічну близькість, через що такі угоди називають регіональними [131]. 

Відповідно, лібералізація є рисою не лише зон вільної торгівлі, але  багатьох 

міжнародних угод. 

Щодо змісту поняття «зона вільної торгівлі», то в статті XXIV ГАТТ 

він визначається через такі інструменти як усунення мит на істотну більшість 

товарів, що походять з країн, між якими відбувається ця торгівля. Саме таким 

визначенням, а також іншими статтями ГАТТ/СОТ керуються країни при 

укладанні угод про зону вільної торгівлі, що мають бути нотифіковані у СОТ.  

Поняття, що використовуються у визначенні ГАТТ мають різну ступінь 

тлумачення. Поняття «митної території» не є спірним. ГАТТ визначає його як 

«будь-яку територію, на якій окремі тарифи чи інші заходи регулювання 

торгівлі застосовуються для значної частини торгівлі такої території з 

іншими». Зазвичай протяжність митної території збігається з територією 

країн-членів. Мито  - це загальнодержавний податок, який встановлюється на 
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товари, що ввозяться на митну територію країни [198]. Формулювання 

«істотна більшість товарів» має деякі суперечності у поясненні.  

З моменту укладення перших угод про вільну торгівлю в 1950-і роки і 

укладення угод в даний час розрив між «по суті все» і «все» значно 

скоротився. Охоплення близько 70% торгового обороту було доцільним в 

1960-і роки. Сьогодні широко прийнята думка, що покриття угодою менше 

90% торгівлі є некоректним. Існують також суперечності щодо обчислення 

обсягу торгівлі, що підпадає під лібералізаційні заходи [59]. Розрахунок 

відносно фактичного обсягу торгівлі доцільний при високих тарифах та 

жорстких квотах, відносно потенційного обсягу також виникають 

методологічні труднощі. Існують припущення, що для  обчислення «істотної 

частини торгівлі» слід розглядати не тільки торгові потоки, але і кількість 

тарифних ліній. 

В рамках статті XXIV ГАТТ також визначаються  процедурні кроки 

щодо створення зони вільної торгівлі для товарів [139]: 

- укладання угоди про зону вільної торгівлі, що складається з двох чи 

більше митних територій; 

- створення механізму у вигляді правил походження для розрізнення 

товарів за місцем їх виробництва і стягнення відповідного мита; 

- скасувати мита та інших обмежувальних заходів регулювання торгівлі 

на істотну більшість товарів, що походять з митних територій країн-учасниць 

ЗВТ; 

- забезпечення контролю за рівнем бар’єрів щодо третіх сторін, який не 

має бути підвищений; 

- повідомлення СОТ про будь-яке рішення щодо входження в зону 

вільної торгівлі. 

Окрім процедурних кроків, країни керуються причинно-наслідковою 

логічною схемою укладання регіональних угод, зокрема угод про зону 

вільної торгівлі. Структуризація суб’єктів ( зацікавлених сторін, ініціаторів 

укладання РТУ) та їх інтересів дасть змогу класифікувати РТУ за цілями 
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створення та з'ясувати особливості їх функціонування залежно від 

домінуючих цілей на певному етапі життєвого циклу об’єднання (рис 1.2.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.2. Модель зв’язку інтересів суб’єктів РТУ та цілей їх укладання 

Джерело: розроблено автором 

В класичній теорії торгових угод,  започаткованій Х.Г.Джонсоном [82], 

стверджується, що за відсутності торгових угод, країни будуть прагнути 

реалізовувати їх міжнародну ринкову владу шляхом стягнення мит і в 

результаті ринкова торговельна боротьба була б невиправданою для всіх 

країн-учасників [172]. З точки зору цілей створення, міжнародні торгові 

угоди можна розглядати як спосіб запобігти такій торговій війні. Пізніше ця 

ідея була формалізована Дж.Маггі [98] в сучасних теоріях гри. 

Цілі укладання РТУ 

 реалізація економічних завдань; 

 реалізація неекономічних завдань; 

 реалізація політичної мети; 

 комунікаційні цілі. 

Зацікавлені сторони. Ініціатори РТУ 

 центральні органи 

виконавчої  влади; 

 державні підприємства ; 

 місцеві органи влади; 

 приватні підприємства; 

 недержавні організації . 

Чинники, що визначають 

національний інтерес 

 рівень розвитку країни; 

 національні проблеми 

(політичні, економічні, 

культурні, екологічні); 

 географічне розташування 

Інтереси сторін 

 геополітичні; 

 соціо - економічні 
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Дж.Байєр і С.Бергстранд стверджують, що регіональні торгівельні 

угоди скасовують ті бар’єри для руху товарів, послуг, капіталу, робочої сили, 

що є політично зумовленими [15, 172]. Автори вивчають РТУ з точок зору 

економіки, політики, зобов’язань та довіри (commitment and credibility) [8]. 

Економічно, регіональні торгівельні угоди пояснюються як заборона на 

встановлення односторонньої торгівельної політики, що може впливати на 

добробут інших країн. З політичної точки зору, регіональні торгівельні 

угоди - це обмеження урядом можливостей збутової політики, з позиції 

довіри - вони підвищують прихильність та схвалення до дій уряду, але 

загальною метою угод залишається підвищення добробуту населення та 

реалізація національних інтересів. Національний інтерес є інтегральним 

вираженням інтересів усіх членів суспільства, що, в демократичних 

державах, реалізується через політичну систему. Національний інтереси 

поєднує  інтереси  громадян, які належать до даного суспільства, 

національних, соціальних, політичних груп та інтереси держави.   

З точки зору політичної економії, країни укладають РТУ, зокрема ЗВТ, 

керуючись їх впливом на власну конкурентоспроможність та країн-

торговельних партнерів,на інші міжнародні групи інтересів, а також на 

ринкові і виробничі показники [64]. Е. Д. Мансфілд, Х. В. Мілнер і Б. П. 

Розендорф [99; 100] підкреслюють роль демократизації, розподілу влади, 

прагнень використовувати міжнародні торговельні інституції як інструменти 

реалізації конкретних напрямків політики, впливу внутрішніх гравців з 

правом вето (veto players), бюрократичних та виборчих інтересів, прямих 

зарубіжних інвестицій у формуванні ЗВТ. 

Тут увагу слід зупинити на тому, які зацікавлені сторони існують та  

інтереси яких можуть враховуватися при прийнятті рішення щодо 

започаткування переговорів між країнами щодо регіональної торгівельної 

угоди. РТУ можуть ініціюватися територіальними центрами публічної влади  
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(державами як формальними суб’єктами) або недержавними гравцями 

(неформальні суб’єкти).  

Рушієм регіональної торгівельної співпраці можуть виступати не тільки 

державні структури, що створюють мережу формальних угод і інститутів, а й 

недержавні гравці: корпорації, неформальні торговельні мережі та 

недержавні організації. У багатьох випадках саме взаємодія недержавних 

гравців визначає масштаби реального переплетіння економік країн регіону. 

О.Рогач зазначає, що багатонаціональні підприємства (БНП) можуть 

бути рушіями регіонального співробітництва, де класичними прикладами є 

японські інвестиції в Південно-Східній Азії та інвестиції американських БНП 

в Мексиці до виникнення НАФТА. На думку О.Рогача, БНП, що мають 

регіоцентричну орієнтацію, в подальшому активно користуються перевагами 

створюваних регіональних угруповань, що полягають в уніфікації законів, 

інвестиційного клімату, технічних стандартів [213]. 

Міжнародне співробітництво неформальних суб’єктів може мати 

стимулюючий вплив на формування РТУ, особливо в регіонах, де роль 

корпоративних структур значно вище за державну (наприклад, в Західній 

Африці та Південній Азії [136]). 

Незалежно від ініціаторів переговорного процесу щодо РТУ, їх 

укладання відбувається на рівні голів урядів та держав, маючи міжнародне 

визнання та нотифікацію в СОТ. Доцільно класифікувати суб’єктів- носіїв 

інтересів в процесі укладання РТУ на формальні та неформальні та 

розподілити їх у геополітичних та соціо-економічних вимірах. З’ясування 

інтересів сторін дасть можливість в подальшому полегшити процес їх 

узгодження (табл. 1.1.). 

 

 

 

 

Таблиця 1.1. 
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Розподіл інтересів суб’єктів у процесі укладання РТУ 

Носії інтересів  Геополітичний вимір інтересів Соціо-економічний вимір інтересів 

Формальні 

суб’єкти (держави, 

їх обласні органи 

влади) 

Економічне співробітництво і 

зміцнення довіри. 

Посилення міжнародної 

переговорної влади. 

Здійснення реформ. 

Посилення регіональної 

безпеки. 

Вплив «ефекту доміно», 

наслідування країн регіону. 

Максимізація добробуту. 

Підвищення довіри до уряду та 

внутрішніх реформ. 

Захист національних галузей 

промисловості. 

Підтримка експортних галузей. 

Приток ПІІ. 

Дохід від введення зовнішнього 

тарифу. 

Неформальні  

суб’єкти  

(недержавні) 

Здобуття переговорної влади на 

міжнародному рівні. 

Підвищення міжнародної 

конкурентоспроможності . 

Полегшення доступу до 

міжнародних ринків. 

Усунення бар’єрів в торгівлі . 

Захист іноземних інвестицій, прав 

інтелектуальної власності. 

Джерело: складено автором за матеріалами [1, 71, 83, 132] 

 

До політичних інтересів держав при створенні РТУ Я.Покривчак [113] 

відносить економічне співробітництво і зміцнення довіри. Регіональна 

співпраця часто передбачає використання економічних засобів для 

досягнення політичних цілей: поліпшення міждержавних відносин або 

підвищення рівня безпеки в регіоні. У міжнародних відносинах країн, які 

переживали територіальні чи політичні конфлікти, дипломатичні кризи, 

співпраця з економічних питань може бути важливим елементом в процесі 

зміцнення довіри. Наприклад, Асоціація держав Південно-Східної Азії 

(АСЕАН), була заснована в 1967 р. для сприяння економічному 

співробітництву в спробі зміцнити довіру і уникнути військових дій в регіоні. 

Два з її членів-засновників, Індонезія та Малайзія, брали участь у збройних 

конфліктах в період 1963-66 рр.  У 1998 р. кількість учасників АСЕАН 

збільшилась із входженням десяти країн Південно-Східної Азії (в тому числі 

В’єтнам і Камбоджа, які були в стані війни з іншими країнами АСЕАН). 

Пропозиції промислово розвинених країн щодо розширення 

економічного співробітництва спричинені також побоюваннями з приводу 

загроз для безпеки і стабільності від менш розвинених країн. Такі загрози 

включають в себе шкоди навколишньому середовищу, незаконну міграцію, 
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організовану злочинність, контрабанду і міжнародний тероризм. Регіональні 

торгівельні угоди можуть допомогти у вирішенні цих питань, наприклад  

через положення НАФТА про навколишнє середовище, або, шляхом 

сприяння економічному розвитку і таким чином, зменшення вірогідності 

розвитку загроз для безпеки. Такі причини сприяли укладанню нових угод 

між європейськими державами і державами Середземномор’я. 

Багато з регіональних економічних угод країн, що розвиваються, 

укладених в 1950-х в 1970-х роках були продиктовані бажанням підвищити 

переговорну силу з транснаціональними корпораціями і з торговими 

партнерами. Р.Пребіш [115] стверджує, що регіональна співпраця має 

важливе значення для забезпечення достатнього ринку збуту та ефективної 

роботи місцевої промисловості з виробництва товарів, які раніше були 

імпортовані. Крім того, РТУ сприяють підвищенню переговорної сили членів 

угоди щодо третіх країн. 

Дж Равенхіл [117] стверджує, що держави можуть прагнути до 

формування РТУ задля проведення внутрішніх реформ, зміцнення своїх 

позицій в багатосторонніх переговорах, проведення політики 

імпортозаміщення на регіональному рівні, вирішення безпекових проблем та 

реагування на інші угоди, що створюють «демонстраційний» ефект та ефект 

«наслідування». 

Наприклад, створення Європейського спільного ринку з його 

позитивним впливом на міждержавні відносини і економіку країн-членів, 

викликало хвилю наслідувань серед менш розвинених країн. Формування 

єдиного ринку в ЄС в 1992 р. і створення НАФТА в 1994 р. спонукало уряди 

інших країн приєднуватися до регіональних інтеграційних угод. Окрім того, 

Дж.Равенхіл зазначає, що укладання таких угод відбувається як реакція 

одних країн на розвиток інших, а також як спроба зменшити залежність від 

 існуючих регіональних партнерів. Мексика, наприклад, почала переговори 

про вільну торгівлю з Європейським Союзом і Японією з метою зниження 

сильної залежності від своїх партнерів по НАФТА. 
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Соціально-економічні інтереси держави в РТУ описуються 

традиційним підходом максимізації добробуту. Традиційний підхід пояснює 

формування ЗВТ бажанням уряду досягти добробуту певних соціальних і 

економічних груп та сприяти реалізації різних національних і міжнародних 

цілей [13]. А.Хіллман зазначає, що політики приймають рішення на основі 

цілей соціальної справедливості, соціального забезпечення або соціального 

страхування [72]. Торгова політика використовується для максимізації 

загального добробуту.  

Р. Помфрет [114] називає чотири причини укладання регіональних угод 

про ЗВТ: полегшення доступу на ринки, підтримка експортерів, збільшення 

переговорної сили у підтримці національних виробників, досягнення цілей 

зовнішньої політики. 

Головною метою дискримінаційних заходів країн в рамках ЗВТ є 

захист національних галузей промисловості. Така дискримінаційна політика 

дозволена СОТ.  Уряди  надають перевагу зменшенню тарифів тільки для 

групи країн перед використанням загального  принципу найбільшого 

сприяння, затвердженого СОТ. Наприклад, такі двосторонні торгові 

домовленості як добровільне обмеження експорту можуть захистити 

національні галузі без порушення норм СОТ. 

Захист нових галузей промисловості також є аргументом до 

формування ЗВТ. Коли невеликий розмір національного ринку перешкоджає 

індустріалізації, створення ЗВТ між декількома державами може вирішити 

цю проблему. Додаткова причина для формування ЗВТ є забезпечення 

надійних поставок стратегічних товарів. 

Також формування ЗВТ може сприяти  притоку прямих іноземних 

 інвестицій навіть до невеликих за розміром країн-членів угоди, посилити 

вплив країн в переговорних процесах.  Великі групи країн мають більш 

сильну позицію в багатосторонніх або більш широких регіональних 

переговорах, якщо вони можуть прийти до спільної позиції. Прикладом може 

служити ЄЕС (ЄС).  А.Мілворд [104] та Дж.Уоллі [154] стверджують, що 
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мета створення ЄЕС - підвищити переговорну силу країн-членів по 

відношенню до США. Ефективність переговорів залежить від доступу до 

ринків, які можуть бути надані країнам-експортерам. 

А.Мілворд [104]  також висуває теорію, згідно якої збільшення торгівлі 

в межах ЗВТ зменшує ризик конфлікту і загрози безпеці в регіоні. Зв’язок 

між країнами робить конфлікти більш витратними і сприяє транскордонному 

співробітництву. 

З економічної точки зору, Р. Болдуїн пояснює збільшення кількості 

ЗВТ в ХХІ столітті «теорією доміно», що фокусується на вартості 

виключення із ЗВТ та явища відхилення торгівлі «trade diversion» [12]. 

Р.Болдуїн  відмічає швидке зростання кількості таких угод і повільний 

прогрес лібералізації в рамках ГАТТ, що, однак не пов’язано з 

довготривалим переговорним процесом в ГАТТ/СОТ. Він стверджує, що 

створення зони вільної торгівлі США та Мексики та спільного ринку в ЄС 

започаткувало «ефект доміно» та нову хвилю РТУ. Ці об’єднання були 

сформовані здебільшого через геополітичні, ідеологічні, філософські 

причини, а не комерційні мотиви. Вони «заблокували» експортерів з  третіх 

країн і спонукали їх вимагати у урядів переговорного процесу щодо доступу 

на втрачені ринки регіональних об’єднань.  

Д.Родрік зазначає, що РТУ можуть підвищити довіру до внутрішніх 

економічних реформ і тим самим підвищити привабливість економіки для 

потенційних іноземних інвесторів [149]. Зобов’язання, прийняті в рамках 

угод можуть бути більш привабливими для потенційних інвесторів, ніж 

зроблені в глобальних інститутах. Д.Родрік стверджує, що дотримання  

країнами своїх зобов’язань будуть більш ретельно вивчені в рамках 

регіонального угруповання, адже число партнерів, яких необхідно 

контролювати менше, ніж в рамках СОТ і реакція на порушення 

оперативніша. Деякі угоди передбачають існування регіональних установ для 

контролю за виконанням цих угод.  
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Р.Фернандес і Дж.Портес [53] підкреслюють, що зі зменшенням 

кількості партнерів в угоді зростає відповідальність урядів і значення 

репутації в бізнес-середовищі, порівняно з нижчим значенням 

індивідуальних партнерів в багатосторонній угоді.  

Еволюція регіональних торговельних угод відбувається саме  залежно 

від цілей об’єднання, інтересів держави в певний період її соціально-

економічного розвитку, глобальних економіко - політичних трансформацій. 

Кількість РТУ і їх зміст значно змінилися з початку 1990-х років - від 42 

чинних угод в 1990 р. до 287 в  2018 р.  Кількість положень, включених в 

РТУ, також збільшилася з плином часу, що свідчить про збільшення глибини 

угод.  

З метою виявлення причини розвитку або занепаду РТУ, особливостей 

поглиблення угод, доцільно їх групування за цілями, що є домінуючими на 

даному етапі функціонування об'єднання. Запропонований розподіл обраних 

РТУ на групи залежно від цілей функціонування включає наступні: 

реалізація економічних та неекономічних  завдань, політичні цілі участі в 

об’єднанні та функціонування як комунікаційної платформи на 

міжнародному рівні (організація самітів, форумів, конференцій). Слід 

підкреслити, що поділ на такі групи є умовним, оскільки офіційно заявлені 

цілі та їх фактичне виконання країнами-учасницями  можуть відрізнятись, 

окрім того, на різних етапах розвитку співробітництва в об’єднаннях 

домінуючі цілі можуть змінюватись. Таким чином, об’єднання розподілені 

автором за домінуючими на даному етапі розвитку цілями  (табл.1.2, 

Додаток  Б). 
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Таблиця 1.2 

РТУ за цілями функціонування  

РТУ Назва  Охоплені 

напрями 

регуляторни

х положень 

Гнучкі

сть 

угоди 

(0-4) 

Деталізо-

ваність 

гнучкості 

(0-8) 

Група 1  Ціль:Реалізація економічних завдань 

Європейський Союз EU 31 3 2 

Північноамериканська угода про вільну 

торгівлю 

NAFTA 30 4 6 

Спільний ринок Східної і Південної 

Африки 

COMESA 

 

22 4 3 

Південноафриканський митний союз SACU 18 4 4 

Група 2  Ціль: Реалізація неекономічних завдань 

Економічне співтовариство 

західноафриканських держав 

ECOWAS 18 4 4 

Асоціація держав Південно-Східної Азії ASEAN 26 3 3 

Центральноєвропейська асоціація вільної 

торгівлі 

CEFTA 27 4 3 

Група 3  Ціль: Реалізація політичної мети 

Товариство розвитку Півдня Африки SADC 17 0 0 

Меланізійська група керівництва MSG 7 3 2 

Організація за демократію і економічний 

розвиток 

GUAM 16 2 2 

Група 4  Ціль: Комунікація (саміти, форуми) 

Співдружність незалежних держав  CIS 18 3 0 

Латиноамериканська асоціація інтеграції LAIA 17 1 0 

Джерело: розроблено автором на основі даних [42] 

 

Участь в РТУ з економічними цілями передбачає, що країни 

використовують об’єднання для реалізації стратегій економічного зростання. 

Економічні цілі держав при створенні РТУ можуть збігатися з офіційними 

цілями в установчих документах організації ( наприклад, сприяння торгівлі в 

регіоні, скасування торгівельних бар'єрів, спільна зовнішньоекономічна 

політика). Співробітництво між країнами в РТУ з економічними цілями може 

розвиватись за моделлю Б.Баласси [2] – від скасування мит у зоні вільної 

торгівлі до скоординованої політики в економічному союзі. Іншою моделлю 

є зосередження на усуненні бар'єрів для торгівлі та низькій координації 

зовнішньої політики країн – учасниць. Такий підхід здебільшого 

використовується в угодах країн Східної Азії [14]. 
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Неекономічними цілями створення РТУ можуть бути: підтримка миру 

в регіоні, безпекові питання, просування демократичних прав і свобод, 

врегулювання нелегальної міграції, вирішення екологічних проблем. 

Країни, укладаючи РТУ груп 3 і 4, отримують переваги здебільшого від 

самої участі в об’єднанні. Членство в РТУ може використовуватись 

слаборозвиненими або новоствореними державами для набуття переговорної 

сили, визнання на міжнародній арені, підтримки курсу чинної влади та 

запровадження реформ з міжнародною підтримкою. 

РТУ групи 4, що мають комунікаційні цілі, спочатку створюються з 

іншою метою, однак в процесі свого функціонування через нездатність 

досягнути поставлених цілей або втрату ними актуальності, перетворюються 

саме на платформу для зустрічей на високому рівні. З іншого боку, для країн, 

що розвиваються, важливо підтримувати комунікації в регіоні та з більш 

розвиненими країнами для просування національних інтересів, тому 

можливість організації таких зустрічей розглядається як важлива складова 

участі у світовій економічній політиці. 

Внаслідок проведеного аналізу згрупованих РТУ з’ясовано, що РТУ, 

що декларували за мету реалізацію стратегій економічного розвитку, 

підвищення добробуту громадян та поглиблення співпраці між країнами 

регіону, охоплюють максимальний перелік регуляторних питань в таких 

напрямках як лібералізація руху капіталу та фізичних осіб, захист прав 

інтелектуальної власності, конкуренція, трудові ресурси. Найбільш 

прогресивними є 80 РТУ, які відповідають сучасним вимогам ринку та 

охоплюють правила регулювання електронної комерції та конкурентного 

середовища, до яких належить і поглиблена угода про зону вільної торгівлі 

між Україною та ЄС. 

Угодам, що є найбільш активними (група 1 та група 2), характерна 

також відносно вища гнучкість та деталізованість, що дозволяє сторонам 

бути більш юридично захищеними і діяти в національних інтересах не 

порушуючи умов РТУ . 
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Оскільки РТУ груп 3 і 4 не мають спільних  довгострокових 

економічних цілей розвитку, поглиблення співпраці, то зміст угод не 

передбачає врегулювання питань у галузі руху капіталу, конкуренції, 

трудових ресурсів, лібералізації інвестицій, електронної комерції. Дані угоди 

здебільшого зорієнтовані на гармонізацію технічних регламентів, стандартів, 

технічних бар’єрів в торгівлі, санітарних та фітосанітарних норм, механізмів 

захисту та правових інструментів щодо різних специфічних галузей. Такі 

РТУ за глибиною коливаються в межах 7-18 охоплених регуляторних 

напрямків, а деталізованість і гнучкість є низькими.  

Проведений аналіз дозволяє визначити, що глибина угод залежить від 

рівня розвитку країн-учасниць, мети їх укладання, але не регіону, адже 179 із 

287 угод є міжрегіональними. Таким чином, еволюція РТУ, що відбулась з 

моменту укладання перших угод в 1960-х, полягає в їх значному 

поглибленні, зважаючи на кількість охоплених регуляторних напрямків, що з 

2010 року перевищує 10.  

Оскільки збереження домінуючої цілі створення неможливе протягом 

всього часу існування РТУ, доцільно запропонувати можливі напрямки 

розвитку РТУ.  Рис1.3. демонструє найбільш ймовірні напрямки розвитку 

РТУ залежно від домінуючих цілей на певному етапі життєвого циклу 

об’єднання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.3. Напрямки еволюції РТУ залежно від цілей створення  

Джерело: розроблено автором 
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РТУ з початково економічними цілями можуть переходити до 

неекономічних цілей (група 2), додаючи політичні, безпекові, соціальні 

напрямки співпраці. В ЄС перехід до неекономічних цілей відбувся на основі 

успішної реалізації цілей економічного розвитку, а ЕКОВАС, засноване як 

економічне об'єднання, паралельно зосередилось на питаннях демократії та 

миру в регіоні, не досягнувши бажаного економічного зростання [67]. У 

випадку з АСЕАН, початково безпекове об'єднання перетворилось на 

економічне, змістившись з групи 2 до групи 1. 

Об'єднання, що початково мали на меті реалізацію політичних 

інтересів влади, за умови зниження їх актуальності можуть переходити до 

групи 4 з комунікаційними цілями. Маловірогідним є перетворення на РТУ 

групи 1 або 2, адже об'єднання, що створювались з політичними цілями 

можуть втрачати авторитет на міжнародній арені, особливо зі зміною влади 

та політичного курсу в державі. В такому випадку доцільним є створення 

нового об'єднання. 

РТУ з комунікаційними цілями можуть розвиватись у двох напрямках: 

якщо вирішення спільних проблем є достатньо вагомим для економічного 

розвитку країн-учасниць, то відбувається перехід до групи 1, а у випадку 

відсутності об’єднуючих цілей та втрати актуальності організації самітів та 

форумів – занепад організації та припинення функціонування РТУ. При 

цьому формування РТУ з початково комунікаційними цілями є 

малоймовірним, адже для цього створюються міжнародні організації, а не 

регіональні торгівельні угоди. 

Вивчення напрямків розвитку РТУ в процесі функціонування дає змогу 

сформулювати причини розвитку або занепаду кожної з груп РТУ, 

розподілених за цілями створення (табл. 1.3)  
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Таблиця 1.3 

Внутрішні причини розвитку та занепаду РТУ 

Група РТУ 

за ціллю 

створення  

Причини розвитку  Причини занепаду  

Група 1 Ціль:Реалізація економічних завдань 

Економічне зростання, посилення 

взаємозв’язку між країнами, 

необхідність поглиблення співпраці 

та реалізації неекономічних цілей 

Нездатність реалізувати цілі 

економічного зростання та 

інтеграції 

Група 2 Ціль: Реалізація неекономічних завдань 

Досягнення задекларованих 

неекономічних цілей та можливість 

розширення цілей співробітництва 

Нездатність реалізувати визначені 

цілі через складність координації 

дій, відсутність достатньої 

мотивації всіх країн-учасниць, 

бюрократичні труднощі  

Група 3 Ціль: Реалізація політичної мети 

 Наявність налагодженої інституційної 

структури, організаційних 

можливостей, механізму прийняття 

рішень, що сприяє переходу 

співробітництва до економічних або 

неекономічних цілей 

Зміна влади в країні та нездатність 

нової влади реалізувати 

розпочатий проект 

співробітництва. Втрата 

авторитету та переговорної влади 

на міжнародній арені. 

Нездатність країни вести діалог 

через ідеологічні, культурні та 

інші причини 

Група 4 Ціль: Комунікація (саміти, форуми) 

Політична воля та організаційна 

здатність сформувати чіткі цілі 

співробітництва між країнами. 

Зміна влади та бажання нових 

політичних лідерів поглибити 

інтеграцію країн.  

Втрата актуальності та переваг 

організації зустрічей на високому 

рівні. 

Припинення фінансування через 

навантаження на бюджет. 

Нездатність організувати 

переговори через безпекові, 

екологічні причини. 

Джерело: розроблено автором 

 

Проведений аналіз РТУ залежно від цілей їх створення демонструє, що 

об’єднання з чіткими економічними цілями зростання (наприклад, 

збільшення взаємної торгівлі, підвищення конкурентоспроможності), 

охоплюють найширше коло регуляторних напрямів, що виходять за межі 

простого зниження тарифів а також регуляторної сфери СОТ.  Таким чином, 

в процесі своєї еволюції РТУ створюють актуальні правила регулювання 
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міжнародної торгівлі, значно випереджаючи довготривалий і суперечливий 

нормотворчий процес в СОТ.  

Слід зазначити, що цілі створення не є єдиним вагомим фактором, що 

визначає характер функціонування та розвитку РТУ. Географічне охоплення 

угодою, приналежність до одного або різних регіонів, рівень розвитку країн 

також мають вплив на перебіг економічних процесів, взаємозв’язок між 

країнами угоди, використання інструментів протекціонізму та регулювання 

торгівлі (табл.1.4). 

Таблиця  1.4 

Класифікація регіональних торговельних угод 

Критерій  Види  

Географічне 

охоплення 

Регіональна (в межах одного із шести регіонів світу) 

Міжрегіональна (країни належать до різних регіонів) 

Рівень розвитку 

учасників 

Північ-Північ (угоди між розвинутими країнами: США, Канадою, 

країнами Західної Європи, Японією, Австралією, Новою Зеландією) 

Північ-Південь (угоди між розвиненими країнами та зростаючими 

економіками,  країнами, що розвиваються) 

Південь-Південь (угоди між зростаючими економіками та країнами, 

що розвиваються) 

Комбінація участі 

країн 

Двостороння угода про зону вільної торгівлі 

Багатостороння угода 

Багатостороння угода та третя країна 

Угода між двома регіональними 

Угода щодо приєднання 

Угода щодо приєднання як результат членства у іншій регіональній 

угоді Угода щодо відмови від членства 

Джерело: складено за матеріалами [55, 90, 206] 

 

Сучасні РТУ є глибокими торгівельними угодами, що створюють 

інституційну інфраструктуру для регіонального співробітництва, знижують 

торгові витрати і визначають правила, в яких діє економіка країн-членів цих 

угод. Включення поглиблених регуляторних положень в РТУ може 

поліпшити політичне співробітництво між країнами, тим самим збільшуючи 

міжнародну торгівлю та інвестиції, економічне зростання та соціальне 

забезпечення.  
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1.2 Розвиток регіональних торговельних угод в умовах 

дезінтеграційних процесів 

 

З’ясування особливостей механізму функціонування регіональних 

торговельних угод в процесі розвитку глобалізації дозволило виявити 

залежність цілей їх створення та глибини включення регуляторних положень, 

що виходять за межі норм щодо лібералізації торгівлі. Характер змін 

зазначених положень і визначає сутність розвитку кожної окремої РТУ. 

Процеси розвитку РТУ набирають обертів в сучасних умовах 

нестабільності та змінності світового соціо-економічного та політичного 

середовища і боротьби країн за реалізацію їх національних інтересів. 

Посилення або послаблення взаємозв’язків країн в глобалізаційному процесі 

змінюють траєкторії розвитку регіональних соціально-економічних і 

політичних систем, тому наукові дослідження все більше зосереджуються на 

вивченні перетворень, що спричинюються впливом зовнішніх і внутрішніх 

чинників.  

З’ясування глобальних та регіональних умов, за яких створюються, 

функціонують та розвиваються РТУ неможливе без визначення сутності і 

співвідношення міжнародної економічної інтеграції та дезінтеграції, 

окреслення напрямків і кількісних показників їх вимірювання, систематизації 

чинників інтеграційних та дезінтеграційних процесів.  

В економічній літературі більшість теорій, присвячених міжнародним 

інтеграційним процесам, висвітлюють різні аспекти створення та 

функціонування інтеграційних об’єднань і їх впливу на міжнародну 

торгівлю. Однак не менш актуальними для дослідження і практичної 

діяльності представляються процеси послаблення або розриву зв’язків між 

країнами, а саме - економічної дезінтеграції. 

Конкретних досліджень, присвячених проблемам дезінтеграції, в 

економічній літературі не багато. Зарубіжні автори при аналізі дезінтеграції 

міждержавних об’єднань проводять історичні аналогії з розпадом різних 
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багатонаціональних держав і імперій, що існували в Європі в XIX-XX ст. 

(Австро-Угорської, СРСР, Югославії) - Г.-Ю.Білінг [18], Дж.Воллард, 

Е.Гранд [62] або фокусують увагу на соціо-політичних закономірностях 

проблеми- Х. Шеллер, А. Епплер [126]. Дослідження в країнах 

пострадянського простору в більшій мірі зосереджені на економічних 

спробах пояснити розпад СРСР стагнацію СНД. 

Розгортання інтеграції завжди пов’язане з різними дезінтеграційними 

процесами, які або передують їй, або є її наслідком, або протікають 

паралельно. Однак підходи економістів до сутності дезінтеграції значно 

відрізняються. В результаті існування різних підходів до пояснення 

дезінтеграції виникає потреба з’ясування співвідношення понять 

«міжнародна економічна інтеграція» та «міжнародна економічна 

дезінтеграція» згідно підходів різних авторів, наведених в табл.1.5 (повна 

таблиця представлена у Додатку Г ).  

Таблиця 1.5 

Співвідношення понять «міжнародна економічна інтеграція» та 

«міжнародна економічна дезінтеграція» 
 Автор Суть та зміст явища  Результат  

Міжнародна економічна інтеграція 

Політологічний 

енциклопедичний 

словник [243] 

це сукупність політичних процесів, спрямованих на 

консолідацію, злиття суспільних, політичних, військових, 

економічних структур або етносів у рамках однієї держави 

чи кількох держав  

з метою протидії 

деструктивним 

внутрішнім і 

зовнішнім 

чинникам 

Великий 

економічний 

словник [178] 

це стадія інтернаціоналізації життя, при якій економічна 

залежність двох або декількох країн призводить до  

зрощення 

національних 

ринків і 

виникнення в 

межах цих країн 

цілісного 

ринкового 

простору 

Філіпенко 

А.С.[236] 

на глобальному рівні це процес поглиблення і 

диверсифікації економічної глобалізації, її фінансово-

інвестиційних та виробничотехнологічних аспектів, 

формування глобальних мереж - вартісних, продуктових, 

інноваційних, корпоративних, збутових, регуляторних. 
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Продовження таблиці 1.5 

Джерело: складено автором  

Визначення понять «міжнародна економічна інтеграція» та 

«міжнародна економічна дезінтеграція» дозволяють узагальнити та 

співставити існуючі теоретичні підходи до пояснення їх суті. Розглядаючи 

міжнародну економічну дезінтеграцію у її співвідношенні з інтеграцією, слід 

зазначити, що більшість авторів протиставляють дані поняття. Так,одна 

група авторів розуміє дезінтеграцію як «розпад цілісної структури», «розпад 

об’єднання», «розпад інтегрованого утворення». Інша група авторів дає 

пояснення через менш радикальні зміни, такі як «послаблення зв’язків» або 

сукупність таких кроків як «послаблення, порушення, розрив зв’язків». 

Таким чином пояснення авторів зводиться або до протиставлення інтеграції 

та дезінтеграції або до розуміння дезінтеграції як «послаблення зв’язків».  

Л.Ліндберг пояснює міжнародну економічну дезінтеграцію з точи зору 

послаблення міжрегіональних економічних зв’язків внаслідок посилення 

замкнутості регіональних господарських комплексів. При цьому  Л. Ліндберг 

і С.Шейгольд [95] вважають, що інтеграція не розвивається однонаправлено, 

а процеси інтеграції та дезінтеграції можуть відбуватися одночасно, і що їх 

результати вимірюються за допомогою однакових показників [107; 56; 65]. 

Шнирков О.І. також наголошує, що інтеграційні та дезінтеграційні 

процеси не можуть зводитись до прямого протиставлення та заперечення і 

характер їх взаємозв’язку є більш складним.  Обидва явища співіснують в 

Міжнародна економічна дезінтеграція 

Шнирков О.І., 

Філіпенко А.С., 

Резнікова Н.В. 

[247] 

процес, що передбачає відмову країн від 

існуючих правил та умов міжнародного обміну 

факторами виробництва шляхом диференціації 

національних економічних політик, що веде до 

збільшення бар’єрів для 

міжнародного руху 

товарів, послуг, робочої 

сили, капіталу. 

Мочерний С. 

[182] 

розпад цілісної структури, поділ її на частини, 

складові елементи, послаблення, порушення та 

розрив зв’язків і відносин в цілісній системі. 

 

А.Епплер  

Л. Х.Андерс  

Т. Тундше [47] 

Розпад об’єднань певної географічної зони,що 

проявляється у зменшенні внутрішньо 

регіональної торгівлі товарами, послугами, 

переміщення робочої сили, капіталів, асиметрії 

економічних циклів. 
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сучасному світі одночасно або змінюють один одного в інтеграційному 

об’єднанні на кожному етапі розвитку країни [246].  

Окрім того слід підкреслити, що дезінтеграція не обов’язково 

призводить до розпаду об’єднання на складові частини, оскільки між ними 

були сформовані взаємозв’язки і відбулось переплетіння економік, соціальної 

і політичної сфери національних господарств.  Вважаємо, що дезінтеграція 

може означати трансформацію взаємозв’язків між складовими  раніше 

інтегрованої системи, втрату стійкості цих зв’язків та виявляє необхідність 

пошуку нових форм стабілізації зовнішньоекономічних зв’язків. 

Проаналізувавши наявні підходи до співвідношення понять інтеграції 

та дезінтеграції пропонуємо наступне визначення: міжнародна економічна 

дезінтеграція - це процес трансформації взаємозв’язків між країнами та 

регіонами, що має соціальні, економічні та політичні виміри, з метою 

зниження залежності від негативних наслідків глобальних економічних явищ 

та реалізації національних інтересів країн.  

Для  кількісного виявлення інтеграційних та дезінтеграційних 

тенденцій було узагальнено ряд показників, розподілених за соціальним, 

економічним та політичним вимірами (табл.1.6). 

Таблиця 1.6 

Показники  та виміри інтеграції та дезінтеграції  

Вимір  Показник 

Політичний Гомогенність/ диференціація національних політик країн об’єднання. 

Ступінь централізації влади наднаціонального органу (НО) у різних 

сферах державної політики 

Економічний Рівень бар’єрів для руху факторів виробництва, рівень тарифних та 

нетарифних обмежень. 

Рівень узгодженості політики щодо конкуренції, електронної комерції, 

інвестицій, руху капіталу. 

Характер розподіл спільного бюджету на наднаціональному рівні. 

Динаміка міжнародного обміну товарами, послугами, капіталом, рівень 

трудової та нетрудової міграції.  

Рівень симетрії бізнес-циклу. 

Кореляція темпів зростання ВВП, темпів інфляції, зміни рівня 

безробіття 

Соціальний Міждержавна міграція, взаємний інтерес та поінформованість, знання 

іноземної мови, кількість іноземних студентів, міждержавних шлюбів. 

Джерело: складено автором за даними [19, 127,128] 



48 

 

Політична дезінтеграція може розглядатися як процес, за якого 1) 

збільшується асинхронність спільних політик країн об’єднання; 2) обсяг 

політичної інтеграції зменшуються; 3) держави-члени виходять з 

угруповання і не беруть участь в розробці спільної політики [160]. 

Економічна інтеграція може бути визначена як конвергенція значущих 

економічних показників та зростаюча симетрія економічного розвитку між 

країнами  в межах географічного регіону, а економічна дезінтеграція 

розуміється як зниження взаємозв’язків між ринками країн та економічна 

відокремленість національних господарств колишніх країн-членів 

об’єднання. Соціальна дезінтеграція означає процес, за якого: 1) 

зменшуються транскордонні взаємодії  громадян інтеграційного об’єднання, 

2) зменшується взаємопереплетіння національних суспільних сфер і 

формування єдиного інформаційного простору при одночасному збільшенні 

національної ідентичності кожної країни, що протиставляється іншим.  

З вищесказаного слідує, що інтеграція та дезінтеграція є процесами, що 

можуть відбуватись одночасно, однак за допомогою даних показників 

поточні соціо-економічні і політичні явища можуть бути виміряні лише 

частково, окрім того, індекси, що оцінюють багаторівневі об’єднання можуть 

лише фіксувати результати інтеграційних і дезінтеграційних процесів, не 

пояснюючи причин. 

Інтеграційні та дезінтеграційні тенденції, як складові одного явища – 

глобалізації, можуть протікати паралельно або домінувати одне над одним в 

певні періоди перебігу світогосподарських процесів. Запропоновані в 

табл.1.7 економічні та  політичні критерії дозволили виявити домінуючі 

тенденції у виділених періодах, які формують зовнішній вплив на характер 

функціонування об'єднання країн в РТУ та можуть бути стимулами до змін 

інтересів, цілей угруповання на певному етапі його життєвого циклу. 
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Таблиця 1.7 

Періодизація етапів посилення інтеграційних та дезінтеграційних тенденцій в 

процесі розвитку глобальної економіки 

Період  Економічний критерій Політичний критерій Домінуюча 

тенденція 

1900-ті 

рр. 

Скорочення 

транспортних і 

комунікаційних витрат 

через впровадження 

залізничних та 

морських перевезень, 

створення телеграфу, 

відкриття Суецького 

каналу. 

Політичні мотиви країн у встановленні 

міжнародних взаємозв'язків та 

збільшенні торгових потоків 

Інтеграція 

 

1910-ті-

1930-ті 

рр. 

Велика депресія. 

Імміграційні 

обмеження країн. 

Перша світова війна. Криза 

транскордонних потоків капіталу. 

Дезінтеграція 

1940-ві 

1980-і 

рр. 

Формування ГАТТ.   

 

План Маршала  щодо відновлення та 

інтеграції Європи. 

Римський договір щодо створення 

ЄЕС та Євроатому. 

Створення CARICOM, 

Латиноамериканської асоціації 

інтеграції,  Андського союзу, 

розширення ЄС 

Інтеграція 

 

1990-ті-

2000-ні 

Економічна криза. Розпуск Ради економічної 

взаємодопомоги та Організації 

Варшавського договору, розпад СРСР. 

Процес розпаду Соціалістичної 

федеративної Республіки Югославія і 

формування 6 незалежних країн і 

частково визнану країну. 

Дезінтеграція 

2008-

2018 

рр. 

Світова економічна 

криза  та криза в 

країнах ЄС,  СНД.  

 

Вихід Грузії зі складу СНД (2008). 

Позиція США щодо перегляду умов 

NAFTA, призупинення переговорів 

щодо Трансатлантичної (TTIP) та 

Транстихоокеанської  (TPP) угод. 

Курс на вихід з ЄС Великобританії. 

Дезінтеграція 

Джерело : розроблено автором 

Розглянуті в табл. 1.7. прояви інтеграційних та дезінтеграційних 

тенденцій формують систему зовнішніх факторів впливу на функціонування 

РТУ. Водночас,  причини дезінтеграції країн – учасниць регіональних угод 

можуть бути не лише зовнішніми, але і внутрішніми,  залежно від природи 

факторів, що спонукають до посилення таких тенденцій в інтеграційному 

об’єднанні. (табл. 1.8) 
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Таблиця 1.8 

Внутрішні та зовнішні чинники дезінтеграційних процесів в РТУ 
Чинники 

Внутрішні Зовнішні 

1. Неефективна модель економічної 

співпраці країн об’єднання 

1. Вплив третіх країн  

2. Посилення соціально-економічної, 

політичної та культурної неоднорідності 

країн-учасниць 

2. Світові економічні кризи 

3. Розширення інтеграційного об’єднання. 3. Військові конфлікти та політичні кризи 

4. Втрата підтримки системою 

наднаціональних органів управління 

 

5. Відсутність країни-лідера або втрата 

країною-лідером підтримки 

 

Джерело: розроблено автором  

 

1. Дезінтеграція як наслідок використання неефективної моделі 

економічної співпраці країн об'єднання.  На початкових стадіях існування 

об'єднання, недоліки та відсутність позитивних зрушень можуть 

пояснюватись неналагодженістю взаємодії країн, що ускладнює виявлення 

причин в неефективній моделі співпраці. Економічні дії країн починають 

визначатися не їх доцільністю, а політичними компромісами та впливом 

домінуючої країни, протиріччя можуть загострюватись через відсутність 

очікуваних переваг участі країн в РТУ. Країни втрачають мотиви брати 

участь у співпраці та прагнуть вийти з об'єднання. 

2. Посилення соціально-економічної, політичної та культурної 

неоднорідності країн-учасниць (рис.1.4). Зусилля країн-лідерів з підтримки 

менш розвинених країн, або країн  що переживають економічну кризу, 

призводять до зростання навантаження на їх бюджет, а країни-рецепієнти, 

неефективно використовуючи отримані кошти, лише посилюють асиметрію в 

розвитку країн об'єднання.  
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Рис. 1.4. ВВП на душу населення та дефіцит бюджету (% ВВП) країн 

ЄС у 2017 р. 

Джерело: складено автором за даними [61] 

Статистичні дані демонструють різний рівень ВВП на душу населення 

в країнах ЄС, що свідчить  про наявність протиріч між більш економічно 

розвиненими державами угруповання, які змушені віддавати частину доходів 

на користь менш розвинених держав. Досить високий дефіцит бюджету 

Великобританії (-1,9%  в 2017 р., -5,1 в 2015 р.) вплинув на думку її громадян 

про необхідність виходу з Європейського союзу через те, що невиправданий 

відтік ресурсів в менш розвинені європейські держави послаблював бюджет 

Великобританії. Після виходу з ЄС фінансові ресурси країни можуть бути 

спрямовані на найбільш пріоритетні завдання. При цьому інші члени ЄС 

будуть змушені розділити фінансування країн-рецепієнтів та внески до 

спільного бюджету, що може посилити дезінтеграційні настрої в розвинених 

країнах. 

3. Розширення інтеграційного об’єднання. Збільшення кількості членів 

інтеграційного об’єднання  в цілому означає підвищення вірогідності 

дезінтеграційних процесів. Теоретичне обґрунтування дезінтеграційних 

процесів в ЄС представлене в роботах  А.Етціоні [48], який приходить до 

висновку, що зростання кількості членів ЄС із 15 до 27 може бути вагомою 

загрозою наднаціональному співтовариству. Дж.Воллард додає, що 
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«зростання соціокультурної гетерогенності може сприяти почуттю 

відчуження серед громадян в ЄС [153]. Автор також зазначає, що із 

розширенням ЄС на схід вірогідність започаткування дезінтеграційних 

процесів зростає  до 50% [89].  

4. Втрата підтримки системою наднаціональних органів управління 

[153]. Неефективність та неактуальність політичного та управлінського курсу 

об'єднання призводить до втрати довіри до наднаціональних органів 

управління. Населення країн-учасниць може втрачати відчуття замученості 

до прийняття рішень, що стосуються спільної стратегії розвитку держав,  а 

країни в цілому- не відчувають реалізації національних інтересів, що може 

викликати поширення ідей націоналізму та євро-скептицизму. 

5. Відсутність країни-лідера або втрати нею авторитету. Країна-лідер 

угруповання може економічно, ідеологічно, політично об’єднувати навколо 

себе країни, брати відповідальність за розробку цілей, стратегій розвитку, 

робити поступки заради збереження об'єднання. Країна-лідер, що зазвичай є 

більш економічно розвиненою, може за рахунок власних фінансових ресурсів 

або національних інтересів підтримувати функціонування об'єднання та 

співпрацю між країнами і якщо економічну могутність, підтримку інших 

країн та авторитет, то в об’єднанні поширюються дезінтеграційні процеси.  

До зовнішніх причин дезінтеграції можна віднести наступні: 

цілеспрямований вплив третіх країн, націлений на ослаблення чинної 

інтеграційної групи або її свідомий розкол, світові фінансово-економічні 

кризи, військово-політичні конфлікти.  

 Зовнішній вплив третіх країн на інтеграційні процеси між країнами. 

Включаючи в інтеграційні процеси прикордонні території суміжних держав, 

ЄС, як більш сильна сторона, прагне поширити свої норми і стандарти, 

направити співробітництво у вигідні для себе сфери. Можна стверджувати, 

що в певній мірі транскордонні програми ЄС націлені на посилення зв’язків 

ЄС з прилеглими територіями і забезпечення стабільної співпраці на 

кордонах.  

Світові кризи, з одного боку, стимулюють дезінтеграцію, але з іншого, 

зміцнюють співпрацю в розробці спільних стратегій відновлення 
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національних економік та співробітництва заради зростання. Це підтверджує 

досвід МЕРКОСУР, ЄС, ЄврАзЕС. 

Військові конфлікти та політичні кризи перешкоджають процесам 

інтеграції в умовах збройної агресії, територіального перерозподілу, 

невизначеної приналежності територій, що проявилося на території Кіпру, 

колишньої Югославії, Абхазії, Південній Осетії, Нагірному Карабасі, 

Придністров’ї.  

Зовнішні та внутрішні чинники дезінтеграції країн-учасниць 

регіональних угод формують середовище функціонування та розвитку РТУ. 

Розуміння регіональних торговельних угод як об’єкта перетворень та 

розвитку формується з урахуванням сучасних вимог мінливого зовнішнього 

середовища, а також ґрунтується на особливостях динаміки і характеру РТУ 

в період перетворень. Цілі економічної складової функціонування РТУ 

пов’язані з досягненням високої економічної ефективності розвитку регіону, 

а засобом досягнення цих цілей слугують політичні інструменти. Метою  

соціальної складової виступають, наприклад, підвищення добробуту 

населення регіону і поліпшення якості життя, що виражається в можливості 

користування різними соціальними благами, а економічні процеси в даному 

випадку є засобом досягнення зазначених цілей.  

Розвиток є загальнонауковою категорією, що розглядається багатьма 

авторами теоретичних та прикладних наук, а спроби тлумачення його суті 

беруть початок ще з античності. Основоположний і ґрунтовний внесок у 

поглиблення розуміння суті розвитку зробила філософія. Р.Декарт [165, с. 

23 - 33], розглядаючи матеріальні об’єкти буття, тлумачив розвиток як 

природну появу нових форм матерії. Г.Гегель розглядав розвиток через 

категорії буття матеріального  (кількість, якість, міра), так і ідеального ( ідея, 

свідомість, думка) світу [162, с. 215 – 421]. Розробляючи концепцію 

розвитку, Г.Гегель сформулював закон переходу кількісних змін у якісні,  які 

відбуваються в переломний момент (стрибок), коли нагромадження 

кількісних змін призводить до створення нової якості об’єкта.  Тут 
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з’являється категорія міри, що пояснює баланс кількості і якості, 

перебуваючи в якому, об’єкт залишається незмінним.  

Філософський закон єдності і боротьби протилежностей дає розуміння 

того, що всі явища і процеси мають характерні унікальні складові, що 

перебувають у постійній «боротьбі» і вимагають узгодження і «єдності» [233, 

с. 425 ]. Цей закон передбачає як еволюційний, поступовий розвиток, так і 

революційний, стрибкоподібний.  

Отже, філософська наука дає найширше уявлення про розвиток як 

зміну (незворотну, спрямовану, закономірну), рух (прогресивний, 

регресивний, по колу), як перехід кількісних змін у якісні, діалектичну 

суперечність об’єкта, синергетику (нелінійну, нестабільну). 

Застосовуючи категорію «розвиток» у вивченні процесів у 

регіональних торговельних угодах, зокрема, зонах вільної торгівлі, 

сформулюємо наступне визначення: розвиток зони вільної торгівлі – це 

закономірна, спрямована, незворотна зміна складу, структури, характеру 

функціонування об'єднання з метою адаптації до вимог зовнішнього 

середовища та реалізації цілей його учасників. 

Сучасні процеси розвитку регіональних торговельних угод 

відбуваються в умовах інтенсифікації проявів дезінтеграційних процесів в 

світовій економіці, проте їх вплив на РТУ не є однозначним, а 

дезінтеграційним та інтеграційним процесам характерне співіснування в 

територіальному та часовому вимірі.  

Для подальшого вивчення загальносвітових тенденцій, що формують 

умови функціонування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, доцільно 

сформулювати принципи сучасного розвитку РТУ та систематизувати їх 

прояви. Виявлені принципи розвитку РТУ співвідносні з такими загальними 

закономірностями змін будь-яких систем в економіці як нестійкість, 

нелінійність, перехідність та глобальність (рис.1.4.). 
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Рис. 1.4. Принципи  розвитку сучасних  РТУ та їх прояви 

Джерело : розроблено автором 

Необхідність перегляду текстів регіональних торговельних договорів 

зважаючи на вимоги сучасності. Сьогодні нові технології, такі як електронна 

торгівля, хмарні технології, тривимірний друк та Інтернет речей, 

революціонізує світову торгівлю і виробництво і створюють нові проблеми 

для розробників політики в таких областях, як інтелектуальна власність 

тривимірних друкованих проектів, регулювання транскордонних потоків 

даних і оподаткування цифрової торгівлі. Заява Адміністраціі президента 

США Д.Трампа про перегляд регіональної торгівельної угоди НАФТА 

продемонструвала необхідність актуалізації РТУ з плином часу, адже 27 

років тому, коли переговори щодо НАФТА були завершені, пріоритетом для 

торгових партнерів було лише ефективне розміщення корпоративних 
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найбільших економік (США та ЄС) 
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ланцюжків поставок шляхом звільнення торгівлі від обмежень та 

забезпечення національного режиму для іноземних інвесторів по всьому 

світу.  

Застарівання механізмів СОТ у регулювання торгівлі на світовому 

рівні. Інституційні основи нинішньої СОТ розвивалися протягом десятиліть, 

але з 1995 року вони мало оновлювалися. Спроба обговорити деякі правила і  

зміни на багатосторонній основі - в рамках раунду Доха, який був створений 

в 2001 році, - не вдалася  і зусилля були припинені в 2015 році. Є ряд причин, 

чому положення щодо нових торгових операцій не були успішними в СОТ. 

Деякі країни, що розвиваються, протистоять їх включенню через 

невиконання обіцянок Уругвайського раунду та невдалого завершення 

Дохійського раунду розвитку. Через те, що переговори в СОТ між більш ніж 

160 членами були переважно консенсусними, і враховуючи, що угоди СОТ 

складаються у вигляді єдиного зобов’язання, меншість членів блокує 

багатосторонній прогрес. 

Втрата прогресивності та актуальності законодавчої функції СОТ, 

сприяла тому, що  країни зміщують свої переговорні зусилля в бік мега-

регіональних угод. Країни, що просувають мега-регіональні угоди, можуть 

також використовувати багатосторонній форум для обговорення тем, які 

значною мірою блокуються в самій СОТ, таких як Інтернет та електронна 

комерція, конфіденційність даних споживачів та нові питання, що 

стосуються прав інтелектуальної власності. Зростаюче значення в світовій 

торгівлі економік з неринковим (non‐market origins) походженням (Китай та 

Росія) також визначило пріоритетність нових положень щодо прозорості та 

державних підприємств. Таким чином, поява  мега-регіональних угод 

свідчить про те, що великі економіки мають тенденцію обговорювати більш 

широкий набір положень по сучасним і новим для багатосторонньої системи 

питанням, що виходять за межі регулювання СОТ та  забезпечувати їх 

примусове виконання шляхом  механізму урегулювання спорів. 
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Поглиблення та розширення угод за межі норм, передбачених СОТ. За 

визначенням А.С.Філіпенка, традиційні (класичні) зони вільної торгівлі 

зосереджують  увагу на врегулюванні таких аспектів міжнародної взаємодії 

як: скасування тарифів у взаємній торгівлі, усунення кількісних обмежень у 

взаємній торгівлі; розробці правил визначення країни походження товару 

[235]. Вони усувають транскордонні бар’єри міжнародного руху товарів. 

Така неглибока, проста зона вільної торгівлі обмежується 

зовнішньоторговельними аспектами руху товарів (табл. 1.9).   

Таблиця 1.9 

Типи зон вільної торгівлі залежно від охоплених напрямів регулювання 

Мито, кількісні 

обмеження, правила 

походження 

Сфери та правила 

врегулювання СОТ 

Сфери та правила 

поза мандатом 

СОТ 

Елементи єдиної 

економічної політики в 

окремих сферах 

Класичні ЗВТ - - - 

Розширені ЗВТ - - 

Поглиблені ЗВТ - 

Розширені та поглиблені ЗВТ 

Джерело: складено за матеріалами [235]   

 

Після створення СОТ і поширення багатосторонніх торгових угод у 

сфері послуг і торгових аспектів прав інтелектуальної власності, нові ЗВТ 

також прагнуть охопити ці положення з регуляторної точки зору. Окрім того, 

нові торгові угоди за участі ЄС або США розширюють межі регуляторних 

аспектів СОТ і включають захист інвестицій, конкурентну політику, трудові 

норми, охорону навколишнього середовища. Х.Хорн і П.Мавроідіс [75] 

розподіляють такі угоди на дві категорії: «СОТ плюс» (WT0 +) і «СОТ 

екстра» (WT0-X). Перша категорія (розширені угоди про ЗВТ) відповідає тим 

положенням ЗВТ, які підпадають під нинішній мандат СОТ  і вже були 

погоджені на багатосторонньому рівні; категорія СОТ - X (поглиблені) 

включає в себе ті положення, які лежать за межами нинішнього мандата 

СОТ, наприклад, зобов’язання по трудовим стандартам (Табл. 1.10). 
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Таблиця 1.10 

Сфери регулювання поглиблених зон вільної торгівлі 

СОТ плюс СОТ екстра 

Зона вільної торгівлі 

промисловими товарами 

Антикорупційне 

регулювання 

Громадянська 

оборона 

Нелегальна 

імміграція 

Зона вільної торгівлі 

сільськогосподарськими 

товарами 

Політика в області 

конкуренції 

Інноваційна 

політика 

Заборонені 

наркотики 

Експортні мита Захист прав 

споживачів 

Культурне 

співробітництво 

Промислове 

співробітництво 

Санітарні та фітосанітарні 

заходи 

Захист даних Діалог  щодо 

економічної 

політики 

Інформаційне 

суспільство 

Технічні бар’єри в 

торгівлі 

Закони з охорони 

навколишнього 

середовища 

Освіта та навчання Відмивання 

грошей 

Державні торговельні 

підприємства 

Інвестиції Енергетика  Ядерна безпека 

Антидемпінгові і 

компенсаційні заходи 

Рух капіталу Фінансова 

допомога 

Політичний діалог 

Державна допомога Регулювання  

ринку праці 

Захист здоров’я Державне 

управління 

Державні закупівлі Права 

інтелектуальної 

власності  

Соціальні питання Регіональне 

співробітництво 

Інвестиційні заходи 

пов’язані з торгівлею 

(ТРІМС)  

Права людини Статистика Дослідження і 

технологія 

Торговельні аспекти прав 

інтелектуальної власності 

(ТРІПС) 

Зближення 

законодавства 

Оподаткування Малі та середні 

підприємства 

Торгівля послугами 

(ГАТС) 

  Аудіо- та 

відеопродукти 

Тероризм Надання віз і 

притулку 

Джерело: складено автором за даними [146]  

Зростання впливу механізмів прозорості в  регіональних торговельних 

угодах на обсяг торгівлі. РТУ з більш глибокими механізмами посилення 

прозорості між сторонами угоди, що включають рівень боротьби з 

корупцією, ефективності державного управління, політичної стабільності, 

якості регулювання, верховенство закону і права голосу, в більшій мірі 

сприяють торгівлі ніж ті, що мають менші зобов’язання щодо прозорості 

[108].  У дослідженні, що провели для ОЄСР І.Лежаррага та Б. Шепард [108], 

було встановлено, що існує позитивний емпіричний взаємозв’язок між 

зобов’язаннями щодо  прозорості і рівнем торгівлі. Зокрема, гранична 
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еластичність забезпечення прозорості в РТУ становить понад 1%.  Це 

означає, що кожна додаткова угода, що включає умови підвищення 

транспарентності, пов’язана зі збільшенням обсягу двосторонньої торгівлі, 

що перевищує 1%. З огляду на те, що глибокі РТУ зазвичай містять в 

середньому 10 таких зобов’язань, очікуване збільшення 

внутрішньорегіональної торгівлі може становити більше 15%.  

Суперечливий вплив РТУ на багатосторонність і принцип найбільшого 

сприяння (multilateralism and most-favoured-nation (MFN) treatment) СОТ. 

Нові РТУ представляють собою деякі потенційні загрози для 

багатосторонньої системи СОТ. По-перше, це дискримінаційні угоди, які 

надають переваги країнам-членам за рахунок третіх країн, і це може 

призвести до економічних диспропорцій та об’єднання  учасників глобальної 

торгівлі в конкуруючі блоки. По-друге, більшість проблемних областей 

вносяться в торговельні угоди вперше і  наслідки таких  політичних рішень, в 

тому числі для СОТ, в значній мірі невідомі. Несумісність між РТУ і 

багатосторонньою торговельною системою може бути витлумачена як 

порушення законодавства про міжнародну торгівлю. 

У статті XXIV ГАТТ йдеться, що члени СОТ повинні повідомляти 

організацію про свої РТУ і те, що вони лібералізують «по суті всю торгівлю» 

між членами «в розумні терміни» і не вводять нові «обмежувальні правила 

щодо торгівлі» [139]. Стаття також не дозволяє членам СОТ піднімати 

бар’єри по відношенню до третіх сторін при лібералізації торгівлі один з 

одним. Ці вимоги здебільшого не задовольняють країни, однак вони можуть 

інтерпретуватися по-різному і тлумачення значно відрізняються.  

Сучасні регіональні торгівельні угоди стали засновниками  нових 

правил торгівлі та торгівлі в таких областях як послуги, регулювання 

інвестицій, митні процедури та спрощення процедур торгівлі, захисту 

навколишнього середовища, електронна торгівля. У багатьох з цих областей 

РТУ є більш досконалими і складними, ніж багатостороння торговельна 
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система СОТ, допомагаючи країнам-членам тестувати нові правила, 

відповідні сьогоднішнім ринковим реаліям. 

«Накладання» угод і ускладнення взаємоузгодження між ними через 

збільшення їх кількості. Хоча РТУ призначені для зниження вартості 

транскордонних глобальних розподільних мереж, «чаша спагетті»  (spaghetti 

bowl) з безлічі дублюючих один одного угод створила транзакційні витрати 

для компаній, які управляють глобальними ланцюгами поставок. Існують 

блоки РТУ, в яких різні угоди мають досить схожі правила, але це стосується 

здебільшого відповідних торгових угод ЄС і США, які спрощують 

використання норм для компаній цих країн. Поширення РТУ посилило 

проблему накладання і заплутаності правил торгівлі. 

Протилежні системні підходи до обов’язковості положень 

торговельних угод найбільших економік (США та ЄС). Регіональні  угоди за 

участі ЄС або США, все більше зосереджуються на висвітлення 

регуляторних питань, включаючи положення, які на даний час не 

охоплюються угодами СОТ, наприклад захист інвестицій, конкурентна 

політика, стандарти праці та захист навколишнього середовища. Хоча вони 

разом складають не більше 40 відсотків світового ВВП  та світової торгівлі, 

ЄС та США розглядаються як «регулятори світу», які формують приблизно 

80 відсотків правил, що регулюють функціонування світових ринків. 

Аналіз угод США та ЄС демонструє, що хоча обидва блоки угод 

охоплюють як типи положень СОТ +, так і СОТ-X, розглянуті угоди ЄС 

містять у чотири рази більше випадків положень СОТ-Х. Це дозволило б 

припустити, що інші РТУ ЄС набагато частіше виходять за межі угод СОТ, 

ніж РТУ США. Однак, якщо  враховується сутність зобов’язань, то  угоди ЄС 

свідчать про низький рівень обов’язковості їх виконання (висока «правова 

інфляція» (legal inflation), зокрема в частинах, що стосуються політики 

розвитку, що означає відсутність механізмів примусового і обов’язкового 

виконання зобов’язань, передбачених договором Американські угоди 

підтверджують, що містять більш суворі положення СОТ-X, ніж угоди ЄС.  
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Детальне вивчення сучасних РТУ неможливе без з’ясування логіки 

життєвого циклу РТУ, виявлення її зв’язку з етапами розвитку глобалізації, 

що проявляються в інтеграційних та дезінтеграційних процесах в 

міжнародних економічних відносинах (рис.1.5). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.5. Схема розвитку життєвого циклу зони вільної торгівлі 

Джерело : розроблено автором 

Для з'ясування послідовності етапів розвитку РТУ необхідно знати, що 

є стимулятором перетворень. Таким стимулятором системи в дослідженні Я. 

Хауснера, Б. Джессопа; К. Нільсена [68] виступає явище, подія, що має 

форму управлінських або політичних рішень або,  навпаки, відсутність 

необхідних рішень, яка може привести до виникнення деформацій системи, 

Зовнішні фактори розвитку угоди 
 

Дезінтеграційні процеси 
 

Інтеграційні процеси 

Внутрішні фактори розвитку угоди 

Міжнародна нормативно – 
правова база 

Принципи 
створення 

Суб’єкти Інтереси, цілі 
створення 

 

Перетворення. Зміна 
складу, структури, 

характеру 
функціонування (5) 

Нестійка ЗВТ, не є ефективною, 
взаємовигідною для країн-учасниць, що 

стикаються із суперечністю інтересів (5а) 

Припинення/ призупинення діяльності (6) 

Стійка ЗВТ, що відповідає інтересам країн-

учасниць 

(5б) 

Стабілізація (зрілість) 
співробітництва країн в 

межах угоди 
(3) 

Укладання угоди 
(1) 

Необхідність пошуку альтернативних 
стійких форм співробітництва  

Прогресивний стан 
співробітництва в процесі 

реалізації цілей 
 (2) 

Регресивний стан (спад) 
через зміну, втрату 

актуальності, досяжності 
цілей країн-учасниць (4) 
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здатних змінити її. Спочатку стимулятор викликає певні деформації в 

системі, і якщо вони згладжуються, то система зберігає колишню структуру. 

Деякі деформації бувають настільки сильні, що ведуть до перетворення 

системи.  

Динаміка змін кожної регіональної угоди в загальній їх системі  

виявляє різні періоди її функціонування, тому доцільно застосувати 

положення теорії «життєвого циклу», модифікуючи її для аналізу РТУ 

Існування життєвого циклу РТУ та необхідності переходу одного 

якісного стану до іншого є закономірним явищем функціонування будь-якої 

системи. Слід підкреслити, що розвиток є діалектичною єдністю і 

прогресивних, і регресивних змін, тому за умови нездатності адаптуватися до 

зовнішніх загроз та вимог ринкового середовища, а також узгодити 

внутрішні суперечності та інтереси, РТУ може переходити до нестійкого 

стану і подальшого припинення існування об'єднання.  Так, в процесі 

практичної реалізації положень угоди та взятих на себе зобов’язань країни-

учасниці об'єднання можуть зіткнутися із суперечностями їх національних 

інтересів, які не були виявлені при розробці проекту угоди. Це може бути 

пов’язане із застаріванням положень угоди, наявністю прихованих мотивів 

учасників переговорного процесу, зміною влади та політичного і 

економічного курсу в країнах-учасницях після ратифікації тексту угоди 

попереднім урядом. Таким чином, з етапу 2 РТУ може переходити до 

нестійкого стану етапу 5б, що вимагає пошуку рішень щодо виявлених 

суперечностей національних інтересів країн. 

Елементи механізму формування РТУ, такі як нормативно-правова 

база, форми співробітництва, інтереси та цілі можуть виступати стимулами, 

що формують необхідність змін, та, відповідно, і розвитку, так і бути 

об’єктами, на які направлені ці зміни. В табл. 1.11 охарактеризовано  

елементи механізму розвитку РТУ на кожному етапі її життєвого циклу.  
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Таблиця 1.11 

Характеристика елементів механізму розвитку РТУ залежно від етапу її 

життєвого циклу 

Етап Елемент механізму Характеристика етапу 

Нормативно-

правова база 

Форми 

співробітництва 

Інтереси, цілі 

1 Підпорядкування 

правилам СОТ в 

розробці проекту 

угоди 

Визначення форм 

співробітництва в 

установчих 

документах угоди 

Початкове 

виявлення та 

узгодження 

інтересів, 

формулювання 

спільних цілей 

розвитку 

Визначення економічної 

доцільності та політичної 

здатності укладання угоди на 

основі спільних інтересів, що 

здатні об’єднати країни та 

спонукати до довгострокового 

співробітництва  

2 Ратифікація 

угоди країнами та 

нотифікація у 

СОТ 

Реалізація 

визначених 

угодою форм 

співробітництва у 

регіональних 

стратегіях 

розвитку  

Гармонізація 

інтересів та 

визначення 

зобов’язань країн 

на шляху 

досягнення цілей 

розвитку 

Виявлення і гармонізація 

інтересів сторін забезпечують 

злагоджене функціонування 

об'єднання та поглиблення 

міжнародних взаємозв’язків 

3 Функціонування 

об'єднання згідно 

положень угоди 

та взятих  

зобов’язань щодо 

реформування 

національного 

законодавства 

Функціонування 

об'єднання за 

інерцією, на 

основі визначених 

раніше 

стратегічних 

планів 

Відсутність 

досліджень 

сучасних вимог 

ринку та 

економічно 

обґрунтованого 

оновлення цілей 

Усталена взаємодія сторін 

угоди, реалізація поставлених 

цілей, однак відсутність зусиль 

з виявлення нових загроз та 

розробки довгострокових 

планів співробітництва 

4 Необхідність 

перегляду 

положень угоди, 

які 

перешкоджають 

розвитку 

співробітництва 

Відсутність 

досліджень 

міжнародного 

досвіду та 

розробок сучасних 

форм 

співробітництва 

Застарілість 

стратегічних 

планів розвитку 

економік, 

асинхронність 

інтересів та цілей 

сторін 

Втрата цілями актуальності, 

відсутність політичного 

консенсусу через зміну влади 

або вцілому національних 

інтересів країн, що утримували 

їх в об’єднанні  

5а Відсутність 

дієвих реформ 

законодавчої бази 

країн, що 

відображається 

на їх здатності 

досягти цілей 

розвитку 

Неефективність 

форм 

співробітництва, 

втрата їх дієвості в 

сучасних 

ринкових умовах 

Відсутність 

прогресу у 

досягненні цілей, 

асиметрія 

розвитку країн, 

втрата 

об’єднуючих 

мотивів співпраці 

Відсутність взаємовигідних 

шляхів узгодження інтересів 

країн, нав’язування країною- 

лідером певного політичного 

курсу, поява дезінтеграційних 

тенденцій в об’єднанні  

5б Актуалізація 

угоди відповідно 

до провідного 

міжнародного 

досвіду та 

економічної 

доцільності 

Використання 

досвіду більш 

розвинених країн 

у впровадженні 

ефективних форм 

співробітництва 

Оновлення цілей 

розвитку на основі 

ринкових 

досліджень та 

аналізу 

досягнутого 

зростання  

Узгодження інтересів країн-

учасниць встановлення нових 

цілей, що або зберігають 

попередню направленість, або 

переходять в іншу категорію 

(неекономічні, політичні) 

Джерело : розроблено автором 
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Життєвий цикл регіональної торгівельної угоди пов’язаний з 

актуальною стратегією соціально-економічного розвитку країн-учасниць, які, 

через таке міжнародне співробітництво і прагнуть її впровадити та досягти 

реалізації своїх інтересів. На кожному етапі однорідного, стабільного 

функціонування світової економічної системи країни розробляють і 

впроваджують певні стратегії розвитку, що лежать в основі зовнішньої 

економічної політики та  регіональних торговельних відносин, формою яких 

є РТУ.  

Після розгляду зовнішніх та внутрішніх чинників дезінтеграції РТУ, 

характеристик життєвого циклу регіональних угод,  увагу слід зупинити на 

процесах в двох регіональних об’єднаннях з якими Україна, в силу 

історичних і територіальних причин, має зв’язок – ЄС та СНД. Ці 

угруповання демонструють здебільшого різний характер дезінтеграційних 

процесів, що пов’язаний з неспівпадінням або суперечністю інтересів сторін 

(табл. 1.12). 

Таблиця 1.12 

Порівняльна характеристика вимірів суперечності інтересів в ЄС та СНД 

Вимір суперечності інтересів сторін ЄС 

(Brexit) 

СНД 

Геополітичний 

вимір  

Протиріччя інтересів національних та 

наднаціональних структур 

+  

Розбіжність національних законодавств  + 

Несформованість спільного правового поля  + 

Наявність загрози національному суверенітету зі 

сторони країни-лідера/ наднаціональних органів 

+ + 

Неможливість створення наднаціональних органів   + 

Невідповідність інтересів країн-учасниць 

об’єднання  та країни-лідера  

+ + 

Соціо-

економічний 

вимір 

Неоднорідність рівнів розвитку країн-учасниць + + 

Слабка взаємодоповнюваність національних 

економік 

 + 

Різнорідність структури економік і ВВП +  

Культурна неоднорідність країн-учасниць  + + 

Мовні перешкоди для соціального зближення   + 

Джерело: розроблено автором  

Рішення щодо виходу Великобританії з Європейського союзу, 

можливо, стало одним з найбільш вагомих зрушень у політичному та 

економічному середовищі ЄС після закінчення Другої світової війни. Уряд 
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країни має намір залишити єдиний ринок і узгодити умови нового 

партнерства з Європейським союзом, в першу чергу уклавши з ним угоду про 

вільну торгівлю. Як член ЄС, Великобританія є учасником 36 торговельних 

угод з третіми країнами, і майбутнє цих угод має стати предметом 

переговорів поряд з побудовою стабільних економічних відносин з ЄС.  

Подальша стратегія Великобританії залежить від остаточних підсумків 

переговорів про вихід з ЄС, в чому країна має труднощі, зважаючи на 

відсутність консенсусу щодо вирішення питання прикордонного контролю 

між Північною Ірландією та Республікою Ірландія. Однак, незалежно від 

того, який варіант буде обраний, як протягом, так і після переговорів 

тривалий час буде зберігатися невизначеність для Великобританії та її 

торговельних партнерів. 

Звертаючись до чинників, що привели країну до рішення щодо Brexit та 

які стосуються і інших країн ЄС, можна виділити наступні: 

 відсутність серед країн ЄС єдиного розуміння довгострокової мети 

інтеграції та бачення майбутнього; 

 недостатня ефективність поточного управління; 

 відсутність потужної європейської ідентичності та бачення Брюсселю 

як далекої від народу владної бюрократичної структури;  

 наростання невдоволення на адресу наднаціонального інституту 

управління ЄС з боку тієї частини суспільства, яка відчуває втрати і програш 

від процесів регіональної інтеграції та глобалізації; 

 надмірне розширення складу, в результаті якого в ЄС входить занадто 

багато країн,що  істотно розрізняються за базовим політичним і економічним 

характеристикам і пріоритетам; 

 еволюція системи в бік міжурядового співробітництва при сильнішому 

домінуванні великих країн в цілому, і Німеччини зокрема. 

Brexit наочно демонструє, що інтеграція не є односпрямованим 

процесом, який безповоротно веде до поглиблення взаємозв’язків, а інтеграція 

і вступ до ЄС – не єдиний шлях до процвітання і досягнення добробуту країн. 
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Розглядаючи дезінтеграційні процеси в СНД, слід відмітити 

принципово відмінний від ЄС (Brexit) характер причин та особливості 

проходження процесів. Сутність протиріч в країнах СНД полягає в тому, що 

країна-гегемон пригнічує своїм авторитетом і кількістю голосів при 

прийнятті рішень в міждержавних або наддержавних інститутах і 

дискусійних форумах. З точки зору критично налаштованих аналітиків з 

країн Центральної Азії, інтеграція на євразійському просторі - це інтеграція 

країн регіону з Росією, а під інтеграційними процесами в Центральній Азії 

розумілося відновлення СРСР у тій чи іншій формі, що пояснює переважання 

процесів дезінтеграції на пострадянському просторі і невдачі ЗВТ СНД. 

Також слід відмітити відсутність реального інтересу країн до співпраці, 

тому що колишні партнери перетворюються в конкурентів на ринках 

спільного простору, так як в силу схожих структур економік можуть 

експортувати однотипну продукцію на внутрішньо регіональний та світової 

ринок. Показником прояву такої дезінтеграції є скорочення частки 

внутрішньо-регіональної торгівлі і однакова структура експорту, 

переважання міжгалузевої торгівлі, переважний розвиток взаємин на 

двосторонній основі. 

Криза взаємовідносин України, Росії, країн СНД, що радикально 

змінила ситуацію в регіоні в 2014 р. із початком військових дій на сході 

України, дала початок ряду безпрецедентних для нашої держави 

дезінтеграційних процесів. В 2019 р. Україна припинила дію трьох угод з 

економічного співробітництва, укладених в межах СНД: договори про 

міждержавний обмін інформацією, обмін даними в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності та угода про зовнішньоекономічне 

співробітництво. Це відбулось внаслідок виконання Указу президента 

України від 2 травня 2018 р. «Про припинення для України дії окремих 

міжнародних договорів, укладених в рамках Співдружності Незалежних 

Держав» [230].  

Виявлені тенденції до дезінтеграції в глобальному соціо-економічному 

та політико-правовому середовищі складають систему умов, за яких 
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укладаються, функціонують та трансформуються регіональні торгівельні 

угоди, зокрема і Угода про асоціацію,  укладена між ЄС та Україною. 

1.3. Економічні ефекти функціонування поглиблених зон 

вільної торгівлі  

З’ясування сутності поглиблених РТУ неможливе без визначення ряду 

тих передумов їх укладання, які мають вплив на характер  функціонування 

об’єднання, а також без з’ясування напрямків зміни впливу РТУ на коаїн-

учасниць із поглибленням їх регуляторних положень. Поглиблені РТУ 

позначають  торгівельні угоди, які не тільки містять правила щодо тарифів і 

звичайних нетарифних торгових обмежень, але й регулюють бізнес-

середовище в більш загальному сенсі. Наприклад, питання глибокої 

інтеграції включають політику конкуренції, права інвесторів, стандарти на 

продукцію, державні закупівлі та права інтелектуальної власності.  

Поглиблені торговельні угоди є елементом світової інституційної 

інфраструктури для регіональної співпраці та інтеграції країн,  вони 

зменшують торгівельні витрати і уніфікують правила, в яких діють 

економіки. Поглиблені РТУ можуть поліпшити співпрацю в політиці між 

країнами, збільшуючи тим самим міжнародну торгівлю та інвестиції, 

економічне зростання та соціальне забезпечення.  

Різноманіть початкових умов, що передують укладенню РТУ, ступеню 

розвитку країн, їх інтересів та цілей участі в об’єднаннях вимагає чіткого 

з’ясування сутності на мети самих регіональних торговельних угод, що в 

сучасних умовах розвитку співробітництва між країнами, стають 

поглибленими і регуляторні положення яких виходять за межі регулювання СОТ. 

У працях вітчизняних авторів немає єдиної точки зору щодо самого 

формулювання терміну «deep and comprehensive free trade agreement», що 

застосовується в Угоді про асоціацію з ЄС та інших міжнародних 

положеннях,  і наводяться такі варіанти як всеосяжна, розширена, всебічна, 

всеохоплююча зона вільної торгівлі (табл. 1.13 та Додаток Д). 
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Таблиця 1.13 

Підходи  до визначення поняття «поглиблена та всеохоплююча зона 

вільної торгівлі» (ПВЗВТ) 
№ Автор Поняття  Суть  та  зміст явища  Результат  

1.  Міністерств

о 

економічног

о розвитку і 

торгівлі 

України 

[189] 

Поглибле

на та 

всеосяжн

а угода 

про 

вільну 

торгівлю 

це 

широкомас

штабна за 

змістом 

торговельна 

угода 

яка спрямована на 

зменшення та скасування 

тарифів, які застосовуються 

сторонами щодо товарів, 

лібералізацію доступу до 

ринку послуг, а також на 

приведення українських 

правил та регламентів, що 

стосуються бізнесу, у 

відповідність правилам та 

регламентам ЄС 

 з метою 

забезпечення 

вільного руху 

товарів і послуг 

між двома 

сторонами та 

взаємного 

недискримінаційн

ого ставлення до 

компаній, товарів і 

послуг на 

території України 

та ЄС. 

2.  Філіпенко 

А.С. [235] 

Поглибле

на та 

розширен

а ЗВТ 

угода,  охоплює суттєво більший 

об’єм регуляторної 

політики та додаткові 

сфери регулювання, які 

значно обмежені у 

домовленостях СОТ (рух 

капіталу, інтелектуальної 

власності, послуг) або 

взагалі СОТ не 

регулюються (рух робочої 

сили) 

 

3.  Кончин В.І., 

Совер О.О. 

[183]  

Глибока і 

всеохопл

ююча 

зона 

вільної 

торгівлі 

угода, що 

покриває 

широкий 

спектр 

питань,  

 

пов’язаних з зовнішньою 

торгівлею, ліквідацією 

перепон для торгівлі,  і має 

на меті 

 

 

гармонізацію 

регуляторної 

практики до 

визначених  норм 

та правил в 

сферах, що 

пов’язані з 

міжнародною 

торгівлею 

4.  Кім С.Й. 

[86] 

Поглибле

на угода 

про зону 

вільної 

торгівлі 

угода з 

поглиблени

ми умовами 

інтеграції 

що прагне посилити 

конкурентоспроможність 

ринків для фірм у країнах-

партнерах через три 

основні функції: захист 

іноземних фірм та їх 

інтересів; лібералізація 

торгівельних бар'єрів «за 

кордоном» (behind-the-

border); гармонізація 

правил внутрішньої 

торгівлі 

з метою 

підвищення 

ефективності 

міжнародного 

виробництва. 

Джерело: складено автором  
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Міністерство економічного розвитку і торгівлі України дає найбільш 

ґрунтовне визначення, підкреслюючи, що угода є широкомасштабною 

(дійсно, угода України та ЄС належить до нового покоління поглиблених 

угод ЄС, укладених також з Грузією,  Молдовою),  орієнтованою не лише на 

скасування тарифів, а і полегшення взаємного доступу на ринки та 

гармонізацію законодавства до вимог ЄС [189]. Приведення правил та 

регламентів в галузі бізнесу до стандартів ЄС є специфічною вимогою саме 

для України, тому у визначеннях інших авторів цей пункт відсутній. 

Філіпенко А.С. у своєму визначенні змісту ПВЗВТ зосереджується на 

сферах їх регулювання і їх співвідношенні з багатосторонньою регуляторною 

системою СОТ, яка є обмеженою в питаннях поглиблених угод [235]. 

М.Хеллєр, С.Нерпій, В.І.Кончин, О.О.Совер, С.Й Кім. підкреслюють, що 

поглиблена ЗВТ виходить за межі регулювання операцій на кордоні, тобто 

всіх питань щодо мита, квот, необхідних дозволів та сертифікатів, що 

стосуються безпосередньо перетину кодону товарами [86; 183]. Окрім того, 

Кончин В.І., Совер О.О. зазначають, що має відбуватись гармонізація 

регуляторної практики між державами-учасницями угоди, що є ключовим 

для подальшого поглиблення співробітництва у сфері послуг, інвестицій, 

електронної комерції. 

Кім С.Й. у своєму визначенні наголошує, що гармонізація правил має 

на меті підвищення ефективності міжнародного виробництва та посилення 

конкурентоспроможності ринків [86]. А.Адаров та П.Гавлік розглядають 

ПВЗВТ як засіб, за допомогою якого проводиться широке коло реформ щодо 

зовнішньої торгівлі, тобто характер змін у політиці країн-учасниць  щодо 

зовнішньої торгівлі не є поступальним, а є радикальним і 

реформаторським [161].  

Проведений аналіз наявних наукових робіт з тематики поглиблених 

ЗВТ дозволяє сформулювати наступне визначення: поглиблена та 

всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) – це регіональна торговельна 

угода між двома або більше країнами, спрямована не лише на тарифну 
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лібералізацію, а і на гармонізацію регуляторних положень щодо послуг, 

інвестицій, руху капіталу та робочої сили, електронної комерції та інших 

сфер регулювання зовнішньоторговельних відносин для більш ефективної 

реалізації національних інтересів країн-учасниць. 

Визначення напрямків впливу регіональних торговельних угод на 

реалізацію інтересів та добробут країн-учасниць є предметом значного 

інтересу серед науковців і політиків  [147]. З 1960-х років року до СОТ було 

зроблено 467 нотифікацій стосовно чинних угод з торгівлі товарами та 

послугами, що відповідають 287 чинним угодам, і які відрізнялися з точки 

зору мети, широти та обсягу.  Загалом, ці угоди поділяють спільну мету: 

досягти більш глибокої інтеграції через зниження тарифів, усунення 

нетарифних бар’єрів та гармонізацію нормативних актів. Враховуючи, що 

нетарифні заходи стають все більш важливим компонентом сьогоднішніх 

РТУ, невизначеність щодо того, як ці положення впливають як на масштаби, 

так і на напрямок торгівлі, унеможливлюють чіткі прогнози наслідків 

майбутніх угод і спричинюють наукові і політичні дискусії.   

Європа і Північна Америка перебувають у дискусійному стані щодо 

змін і перегляду існуючих торговельних угод (Brexit в ЄС, НАФТА), але інші 

регіони світу рухаються в протилежному напрямку. Прикладами є 

Всеохоплююча і прогресивна угода про трансихоокеанське партнерство, 

Регіональне всеосяжне економічне партнерство між Китаєм, країнами 

АСЕАН та іншими регіональними партнерами, а також Африканська зона 

вільної торгівлі. Важливим питанням є те, як ці угоди, чинні або на стадії 

переговорів, будуть формувати майбутні торговельно-економічні відносини. 

Традиційно торгові переговори зосереджувалися на тарифах, які, як 

правило, вигідні лише кільком великим експорто-орієнтованим 

підприємствам. Поглиблення угод, навпаки, означає, що правила, які 

регулюють економіку цілих країн, гармонізуються на міжнародному рівні. З 

точки зору вільної торгівлі, не має значення, чи були укладені угоди з 

соціальних, екологічних причин або для захисту місцевих компаній. Глибока 
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інтеграція завжди впливає на широкий спектр  інтересів і може мати великі 

соціально-політичні наслідки. Відповідно, політики можуть зіткнутися з 

опором таким рішенням і соціальною напруженістю.  

Поглиблені регіональні угоди мають ряд переваг та загроз, які 

зумовлені широтою охоплюваних регуляторних положень і узагальнені в 

табл.1.14. 

Таблиця 1.14 

Переваги та загрози поглибленої зони вільної торгівлі 

Переваги  Загрози  

Підвищення стандартів та етичності 

ведення бізнесу. 

Стабілізація бізнес-середовища. 

Сприяння інтеграції у глобальні ланцюги 

створення доданої вартості, що призводить 

до додаткових робочих місць і доходів. 

Створення передбачуваного та надійного 

регуляторного середовища. 

Реформування національного законодавства 

відповідно до високих міжнародних 

стандартів. 

 

Дисбаланс влади. 

Нав’язування рішень менш розвиненим 

країнам. 

Складність узгодження положень угоди, що 

виходять за межі митного регулювання та 

мають значні відмінності в регулюванні 

національним законодавством країн-

учасниць. 

Складність оцінки впливу поглиблених 

угод в довгостроковій перспективі 

зважаючи на невелику кількість країн з 

досвідом їх впровадження. 

Джерело: складено автором 

С. Клар та А.Ньолке [26] виділяють такі  потенційні переваги 

поглибленої РТУ:  

 ємний, об’єднаний ринок; 

 збільшення можливостей підприємства і споживачів у країнах 

учасницях; 

 залучення ПІІ з-за кордону; 

 прискорення передачі технологій. 

Менш очевидним, але потенційно ще більш важливим є те, що 

поглиблені РТУ покращують нормативне та інституційне середовище для 

ведення бізнесу в країнах, що розвиваються. Поглиблені угоди призводить до 

відносно стабільного бізнес-середовища, оскільки вони пов’язують уряди 

більш інтенсивно, ніж національні заходи зовнішньо-торгівельної політики.  
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Тим не менш, глибина угод є спірною у торговельних переговорах 

Північ-Південь. С. Клар та А.Ньолке  зазначають, що часто існує явний 

дисбаланс влади у відносинах Північ-Південь, тому глибока РТУ, як правило, 

полягає не у взаємному зближенні, а в тому, що слабкі сторони приймають 

правила економічно сильніших, тому існує точка зору, що гармонізація в 

основному приносить користь економічно домінуючій стороні. Саме з таких 

причин, наприклад, переговори ЄС з Андським співтовариством (Перу, 

Колумбією, Еквадором і Болівією) є суперечливими і довготривалими. Уряд 

Болівії відмовляється вести переговори про деякі питання глибокої інтеграції, 

заявивши, що це буде порушенням нової конституції. 

Аспекти глибокого узгодження регуляторних положень також 

відзначаються в  «політиці сусідства», через яку ЄС прагне регулювати свої 

відносини зі своїми середземноморськими та східноєвропейськими сусідами. 

Єдиний ринок Європи є, мабуть, найкращим прикладом глобальної глибокої 

інтеграції. Країни-члени ЄС не тільки усунули всі тарифні бар’єри, але й 

гармонізували стандарти продукції та послуг у минулі десятиліття. Те ж саме 

стосується правил інвестування, патентів та конкурентної політики.  

Модель РТУ, застосована в ЄС, однак, не легко копіювати. Інвестиції, 

конкуренція, державні закупівлі та спрощення торгівлі називаються 

«сінгапурськими питаннями» у термінології СОТ, адже  країни, що 

розвиваються, успішно відмовилися обговорювати їх у поточному раунді 

Доха. В Північній Америці укладання та перегляд РТУ також викликають 

напруженість у політичних та наукових колах. Плани «Партнерства та 

процвітання Північної Америки»  не були реалізовані через протести, після 

того, як до переговорів урядів і бізнесу не були включені представники 

парламенту Канади. 

Глибокі РТУ викликають суперечності інтересів не лише в переговорах 

Північ-Південь. Існують також значні відмінності між країнами, що 

розвиваються, щодо регуляторних питань. Наприклад, Південна Африка є 

єдиною країною регіону з чітко визначеним законом про конкуренцію. Також 
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не існує жодних колективних правил щодо прав інтелектуальної власності в 

рамках співтовариства з розвитку Південної Африки, до яких належить 

Південна Африки, що ускладнює регіональну інтеграцію. 

Більшість досліджень, які оцінюють вплив торговельних угод, або 

зосереджені на отриманні загального середнього ефекту для всіх угод 

(наприклад, Дж.Андерсон і Й.Йотов [4]), або припускають, що ефекти є 

спільними для подібних типів угод (наприклад, С.Баєр і Дж.Бергстранд [10]). 

Лише окремі наукові праці, включаючи роботи С.Каррера [22]  і Т.Коля [88], 

свідчать що різні ЗВТ - навіть на перший погляд подібні - можуть мати дуже 

різний вплив на торгівлю. Однак, окрім варіації тарифів, мало теоретично 

обґрунтованих аргументів, чому одна угода має мати більший вплив на 

торгівлю, ніж інша, не кажучи вже про те, чому одна і та ж угода може 

впливати на різних учасників різними способами. 

В процесі з’ясування того, які передумови укладання поглибленої РТУ 

є важливими для подальшого її функціонування і можуть спричинити 

асиметрію впливу угоди на країн-учасниць, було визначено ряд факторів (рис 1.6).  

 

Рис. 1.6.Фактори асиметрії впливу РТУ для країн-учасниць 

Джерело : розроблено автором 
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С.Баєр, Й. Йотов, Т.Зілкін [9] провели дослідження впливу різних 

факторів на обсяг торгівлі між країнами після укладання глибокої РТУ, 

зокрема, угоди про ЗВТ  і з’ясовували причини асиметричних ефектів. 

Наприклад, у рамках такої угоди між Угорщиною та Ісландією, укладеної в 

1993 році, відбулось подвоєння експорту з Угорщини до Ісландії, в 

порівнянні з 75% зниженням експорту в зворотному напрямку. Іншим 

прикладом асиметричних ефектів є угода Андського співтовариства, для 

якого експорт Колумбії до Еквадору збільшився більш ніж на 300%, тоді як 

експорт Еквадору до Колумбії збільшився трохи більше ніж на 100%. Автори 

доходять висновку про вплив ряду факторів. 

Рівень торговельних бар’єрів до укладання РТУ.  Дослідники виявили 

позитивну кореляцію між двостороннім рівнем попередніх торговельних 

бар’єрів і впливом РТУ на подальшу взаємну торгівлю. Наявність більш 

високих бар’єрів до укладання РТУ вказує на більші можливості для 

створення торгівлі після її укладання. 

Ринкова влада і умови торгівлі. С.Баєр, Й. Йотов, Т.Зілкін [9] з’ясували, 

наскільки ефективність ЗВТ змінюється залежно від ринкової потужності 

кожної країни. Теорія свідчить, що країни з меншою ринковою владою на 

світових ринках повинні отримувати більші поступки від торговельних угод, 

оскільки їхня торговельна політика, ймовірно, близька до їхніх внутрішніх 

оптимальних рівнів. Емпіричні висновки підтверджують думку, що нижча 

ринкова влада пов’язана з більшими поступками, що сприяє прогнозуванню 

асиметричних змін у торгівлі після укладення угоди. 

Широта асортименту експорту-імпорту товарів до укладання РТУ. Було 

з’ясовано, що пари країн, які торгують більш дрібним асортиментом товарів 

до укладання РТУ, мають більше можливостей для зростання торгівлі після 

підписання торгівельної угоди. В рамках однієї і тієї ж угоди зростання 

експорту, як правило, є відносно більшим для експортерів, які починають 

взаємодію в межах угоди з більш вузького кола товарів.  
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На додаток до цих висновків, С.Баєр, Й. Йотов, Т.Зілкін з  включають 

ряд інших економічних, географічних та інституційних факторів, які можуть 

допомогти пояснити вплив ПВЗВТ: 

 відстань є важливим фактором для врахування неоднорідного 

впливу торговельних угод - чим віддаленіші дві країни, тим менше ефект 

створення торгівлі;  

 економічний розмір імпортерів та експортерів, виміряний за 

логарифмічним ВВП, позитивно пов’язаний з ефектами створення торгівлі;  

 країни з нижчим ВВП на душу населення мають тенденцію до 

відносно більшого зростання; 

 країни з більш сильними інституційними показниками, які 

характеризують ступінь демократії, міцність верховенства права, наявність 

стримувань і противаг, як правило, пов’язані з посиленням ефектів створення 

торгівлі; 

 фізичний капітал не показує надійної кореляції з ефективністю 

торговельних угод, тоді як наявність більшого людського капіталу 

експортера має позитивну кореляцію. 

Після з’ясування передумов, що можуть вплинути на результати 

функціонування РТУ, важливим є вивчення наслідків угоди для країн, 

зважаючи на збільшення глибини регуляторних положень та сфер 

економічної діяльності, які вони охоплюють.  Це необхідно для з’ясування 

доцільності укладання таких угод та визначення найбільш впливових 

поглиблених регуляторних положень. Систематизація наслідків зростання 

глибини угоди продемонстрована на рис.1.7.  
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Рис. 1.7.Наслідки поглиблення регуляторних положень в РТУ 

Джерело : розроблено автором 

В дослідженнях Р.Болдуїна [11], Р.Лоуренса [93] та СОТ [157] робиться 

акцент на вивченні зв’язку поглиблених РТУ та глобальних ланцюгів 

створення вартості. Розмежування етапів виробництва  між державним 

кордоном створює нові форми транскордонних витрат та необхідності 

узгодження регуляторних питань. Поглиблені форми РТУ дозволяють 

вирішити ці проблеми координації та зобов’язань, оскільки вони 

гармонізують ті національні положення, які необхідні для безперебійної 

роботи глобального ланцюга створення вартості. Формальні моделі 

взаємозв’язку між глобальними ланцюгами створення вартості та 

торгівельними угодами представлені в  роботах П.Антраса, Р.Стайгера [5],  

Г.Біквіта, Е.Орнелас і Дж.Тернера [17].  

В своєму дослідження для Групи світового банку, Е.Лагет, А. Оснаго, 

Н.Роча та М.Рута показують, що додавання регуляторних положень до 

торговельної угоди збільшує внутрішню додану вартість проміжних 
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додану вартість проміжних продуктів (зворотні глобальні зв’язки ланцюга 

створення вартості) на 0,48 та 0,38% відповідно [32]. На галузевому рівні 

позитивний вплив поглиблених РТУ є вищими для галузей з високою 

доданою вартістю, що свідчить про те, що глибокі угоди допомагають 

країнам інтегруватися в більш високотехнологічні галузі. Для більшої 

вибірки країн результати аналізу  підтверджують, що додаткове положення у 

торговельній угоді збільшує двосторонню торгівлю проміжними продуктами 

промисловості на 0,3 відсотка.  

С. Дінгра, Р. Фріман, Е. Мавроейді  [16] у своїх економічних 

дослідженнях першими з’ясували, якою мірою глибокі торговельні угоди, що 

виходять за межі зниження тарифів, полегшують транскордонні потоки 

товарів і послуг. З точки зору політики, питання, які положення  найбільше 

впливають на збільшення взаємної торгівлі, є важливим для розробки та 

розуміння впливу РТУ. Розрив впливу окремих нетарифних положень 

особливо актуальний у сьогоднішньому політичному кліматі, коли існує 

політичний інтерес до переговорів про нові торговельні угоди та перегляд 

старих, як у рішенні Великобританії вийти з ЄС. 

Виявлена  неоднорідність між секторами при оцінці впливу додаткових 

стимулів до торгівлі, які передбачають нетарифні положення щодо послуг, 

інвестицій та конкуренції при включенні в торговельну угоду. Ефект цих 

положень виявляється найважливішим для галузей послуг, що забезпечують 

ефективність ланцюга створення вартості (value-chain efficiency), таких як 

діяльність з розміщення та харчування, транспортування та зберігання. 

Останні охоплюють промисловість наземного, водного та повітряного 

транспорту, а також складські та допоміжні заходи для перевезень, поштової 

та кур’єрської діяльності. Це говорить про те, що включення цих положень в 

РТУ може допомогти інтегруватися в ланцюги поставок країн-партнерів. 

С. Дінгра, Р. Фріман, Е. Мавроейді  з’ясували, що РТУ з глибокими 

положеннями мають найбільший вплив на внутрішню додану вартість і 

положення про послуги, інвестиції та конкуренцію становлять приблизно 
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50%  загального впливу торговельних угод на торгівлю послугами, а між 30% 

і 35% на торгівлю товарами. Ці результати виконуються незалежно від того, 

чи є товари і послуги проміжними або кінцевими. Більше того, ці висновки є 

стійкими до включення додаткових  змінних, що відповідають іншим 

положенням глибоких РТУ. 

Глибокі торговельні угоди безпосередньо впливають на торгівлю, 

оскільки вони знижують торговельні бар’єри між членами та 

опосередковано, оскільки вони покращують інституційне середовище через 

зобов’язання щодо реформування. Економетричні моделі зв’язку рівня 

розвитку країн, що уклали поглиблені РТУ та обсягу торгівлі, згідно 

розрахунків Н.Рочи та М.Рути, демонструють, що глибокі РТУ мають менше 

значення для розвинених країн, оскільки торгівля вже лібералізована, а 

інституційне середовище високо стандартизоване. Слабке інституційне 

середовище в країнах, що розвиваються стає стримуючим фактором для 

інтеграції глобальних ланцюгів створення вартості з розвиненими країнами. 

«Глибокі» положення в РТУ можуть визначати примусове впровадження 

реформ, що сприяють збільшенню торгівлі,пов’язаної з ланцюгами створення 

вартості.  

К.Хоффман, О.Альберто і М.Рута [74] стверджують, що різні групи 

положень угоди можуть мати диференційоване значення для РТУ між 

країнами різного рівня розвитку. Це пояснюється тим, що причина для 

підписання торговельних угод може бути різною залежно від країн, що 

беруть участь, та рівня вже досягнутої лібералізації. Сфера застосування PТУ 

варіюється в різних групах країн: PTA, підписані між розвиненими країнами 

(Північ), є приблизно такими ж глибокими, як угоди, укладені між 

розвинутими та країнами, що  розвиваються (Південь) і охоплюють 

положення СОТ+ та СОТ- екстра.  З іншого боку, РТУ Південь-Південь в 

середньому є менш глибокими та здебільшого знаходяться в межах положень 

СОТ+. 

Ряд досліджень інших зарубіжних вчених стосується з’ясування 

характеру впливу поглиблених РТУ на процес міжнародної організації 
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виробництва. Поглиблення РТУ актуалізує дослідження в галузі торгівлі та 

торгівельної політики. Сутність наукових дискусій полягає у вивченні 

зв’язку глибини РТУ та міжнародної фрагментації виробництва. Існує 

взаємозв’язок глибини РТУ та рішень фірм щодо того, чи виробники 

користуються аутсорсингом послуг постачальників чи вертикально 

інтегрують виробничі процеси з філіалами в зарубіжних країнах.  

Зростання міжнародної виробничої фрагментації неухильно 

збільшується  у зв’язку з такими технологічними факторами як інновації в 

інформаційних та комунікаційних технологіях. Але торгівельні інституції є 

також і фактором і наслідком розвитку структури міжнародної торгівлі. 

Р.Роча та Г.Орефіц доводять, що підписання більш глибоких угод збільшує 

торгівлю проміжними товарами між членами РТУ і, з іншого боку, більш 

високі рівні торгівлі проміжними товарами збільшують ймовірність 

підписання більш глибоких угод [109].  

Коли фірми вибирають свою глобальну стратегію щодо постачань 

ресурсів, ключовим рішенням є ступінь контролю, який вони хочуть 

здійснювати над своїми іноземними виробничими процесами. Деякі фірми 

вибирають  прямі іноземні інвестиції (ПІІ), як засіб для підвищення такого 

контролю над іноземними активами. Важливо, що ці контрольні рішення 

пов’язані з різними режимами міжнародної торгівлі: ПІІ породжують 

внутрішньо фірмову торгівлю, в той час як іноземний аутсорсинг призводить 

до торгівлі з незалежними суб’єктами. 

П.Антрас, і Е. Хефман  [5] представляють основу для аналізу 

детермінант стратегій глобального розміщення ресурсів фірм і описують 

рівновагу, в якій фірми з різними рівнями продуктивності вибирають різні 

структури власності (аутсорсинг або вертикальна інтеграція) і розмізення 

постачальника (вітчизняні або іноземні).  Найважливішою ідеєю є те, що 

певні характеристики вхідних даних можуть бути написані в контрактах і 

перевірені судом, а інші не підлягають включенню в контракти. Вони 

показують, що  частка вхідних характеристик, що деталізована контрактом 

відіграє важливу роль у рішеннях фірм щодо власності та розміщення 

виробничих потужностей. Оскільки національні інститути,  розвиненість 
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правової системи країни, є визначальними  для якості контрактів, то існує 

зв’язок і з глобальними стратегіями фірм. При цьому сам розвиток і вимоги 

до  інституційної системи країн закладений в глибоких РТУ, що дозволяє 

прослідкувати їх зв’язок з міжнародною організацією виробництва. 

П.Антрас,  і Е. Хефман  доводять, що положення РТУ  про поліпшення 

«контрактності»  проміжних товарів та компонентів впливають на 

підвищення рентабельності вертикальної інтеграції відносно аутсорсингу, що 

призводить до збільшення частки фірм, які займаються ПІІ. Тобто більш 

деталізовані умови контракту щодо проміжних товарів сприяють 

формуванню вертикально-інтегрованої фірми.  Автори доходять висновку, 

що більше, ніж глибина угоди, саме її зміст визначає вибір між вертикальною 

інтеграцією або закордонним аутсорсингом і, отже, вплине на структуру 

торгівлі. 

Прослідковуючи зв’язок міжнародної торгівлі між країнами та 

рішенням про підписанням РТУ, її глибиною та змістом, Г. М. Гроссман, і 

Е.Хепман [63] виявили, що країни, що мають високий рівень взаємних ПІІ 

більш схильні до укладання таких угод, зміст  положень яких сприяє 

формуванню вертикально інтегрованих фірм. 

А.Матту, А.Мулабдич, М.Рута, доповнюючи гравітаційну модель 

змінними глибини РТУ між країнами- учасницями та виявляють зв’язок із 

торгівельними потоками [101]. Автори з’ясували, що формування глибоких 

угод має значний позитивний вплив на торгівлю між країнами-учасницями, 

зокрема, глибока угода збільшує торгівлю (trade creation) між парами країн на 

44%. Крім того,  майбутні рівні глибини РТУ  статистично  не корелюють з 

поточними рівнями торговельних потоків, що свідчить про те, що глибина 

угод не визначається близькістю поточних торговельних відносин. В 

середньому,  для збільшення торговельних потоків  внаслідок РТУ потрібно 

два роки.  

Незважаючи на ці вагомі докази створення торгівлі, поглиблення 

торговельних угод не відбувається за рахунок зменшення  торгівлі з третіми 

країнами (trade diversion). Зокрема, збільшення стандартного відхилення 

середньої глибини торговельних угод з іншими країнами збільшує 
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двосторонню торгівлю приблизно на 19%. Якщо  тарифні преференції (та 

інші пільгові положення) як і раніше створюють ефект «відхилення торгівлі» 

з третіми країнами,то глибокі угоди, як правило, пом’якшують вплив 

тарифних преференцій. Це обумовлене включенням недискримінаційних 

положень, що регулюють конкурентну політику, субсидії та стандарти, які 

також сприяють торгівлі.  

А.Матту, А.Мулабдич, М.Рута  виявили, що неглибока угода, така як 

Перу-Чилі, збільшила двосторонню торгівлю приблизно на 10%, але мала 

незначний вплив на третіх сторін. Корея-США, середня за глибиною РТУ, 

збільшила торгівлю на 14%, а також збільшила експорт з третіх країн на 4%, 

а найглибша угода в межах ЄС, збільшила торговельні потоки між членами 

на 44%, тоді як експорт з країн, що не входять до ЄС, був би на 30% нижче за 

відсутності поглибленої угоди. 

В результаті проведеного аналізу сучасних досліджень поглиблених 

РТУ було з’ясовано, що не існує чітких підтверджень того, що РТУ 

обов’язково має ефект створення торгівлі та є взаємовигідною для всіх 

учасників. Позитивні результати впровадження поглибленої РТУ залежать 

від багатьох факторів, таких як якість інституційного середовища, 

методологія впровадження взятих в межах угоди зобов’язань, вихідні 

характеристики економічного і соціального розвитку країн до укладання 

угоди, цілі країн в даному об’єднанні.   

Окрім того, диференціація між самими поглибленими РТУ, яка полягає 

в різній широті охоплення галузей виробництва, різних правилах визначення 

походження товарів, перехідних періодах зниження тарифів, обсягах квот, 

унеможливлює однозначну оцінку доцільності укладання поглибленої РТУ та 

надання гарантій реалізації національних інтересів країн-учасниць. 
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Висновки до розділу 1 

Перший розділ дисертаційної роботи присвячено розгляду теоретичних 

основ формування та розвитку регіональних торговельних угод в умовах 

дезінтеграційних процесів. 

Проведений аналіз дає змогу зробити наступні висновки: 

1. Механізм формування РТУ включає такі елементи: міжнародна 

нормативно-правова база (положення СОТ, міжнародні договори та 

міжнародне прецедентне право), принципи створення (процедурні кроки 

створення зони вільної торгівлі, згідно вимог СОТ), суб'єкти ( формальні та 

неформальні),  інтереси ( геополітичні, соціо-економічні),  цілі (економічні, 

неекономічні, політичні, комунікаційні).  

2. РТУ з економічними цілями функціонування  є найбільш гнучкими 

та деталізованими, охоплюють найширший перелік регуляторних положень, 

що виходять за межі мандату СОТ (електронна комерція, конкуренція, 

послуги, рух капіталу, трудові ресурси, навколишнє середовище), 

відповідають сучасним вимогам ринку та створюють нові актуальні правила 

регулювання міжнародної торгівлі та договірних відносин між країнами 

вцілому. 

3. Міжнародна економічна дезінтеграція - це процес послаблення 

взаємозв’язків між країнами та регіонами, що має соціальні, економічні та 

політичні виміри, з метою зниження залежності від негативних наслідків 

глобальних економічних явищ та реалізації національних інтересів країн. 

Чинники дезінтеграційних процесів в РТУ розподілені на зовнішні  (світові 

економічні кризи, військові конфлікти та політичні кризи, вплив третіх країн) 

та внутрішні (неефективна модель економічної співпраці країн об’єднання, 

посилення соціально-економічної, політичної та культурної неоднорідності, 

розширення інтеграційного об’єднання, втрата підтримки системою 

наднаціональних органів управління, відсутність країни-лідера або втрата 

країною-лідером підтримки).  



83 

 

4. Розвиток зони вільної торгівлі – цілеспрямована зміна складу, 

структури, характеру функціонування об’єднання з метою адаптації до вимог 

зовнішнього середовища та реалізації цілей його учасників.  Принципами 

розвитку сучасних РТУ є невідворотність (необхідність перегляду текстів 

регіональних торгівельних договорів зважаючи на вимоги сучасності, 

застарівання механізмів СОТ у регулювання торгівлі на світовому рівні),  

глобальність (Ініціативи створення мега - регіональних торгівельних угод), 

інтенсивність та екстенсивність змін (поглиблення та розширення угод за 

межі норм, передбачених СОТ), взаємодія старого та нового у формі 

взаємозаперечення або взаємоузгодження (суперечливий вплив РТУ на 

багатосторонність і принцип найбільшого сприяння СОТ, «накладання» угод 

і ускладнення взаємоузгодження між ними через збільшення їх кількості),  

багатоваріантність (протилежні системні підходи до обов’язковості положень 

РТУ найбільших економік (США та ЄС). 

5. Життєвий цикл РТУ, зокрема зони вільної торгівлі, включає 

створення, прогресивний стан, стабілізацію, перетворення, що призводить до 

стійкості або нестійкості взаємозв’язку країн-учасниць, при цьому на етапі 

фактичного впровадження положень угоди та активного співробітництва 

країни можуть зіткнутися  із суперечністю інтересів, що зумовить перехід до 

нестійкого етапу існування угоди. Елементи механізму функціонування 

регіональної торговельної угоди (нормативно-правова база, форми, інтереси, 

цілі співробітництва) можуть бути одночасно і стимулами, наслідками 

переходу між етапами життєвого циклу. 

6. Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівл – це регіональна 

торгівельна угода між двома або більше країнами, спрямована не лише на 

тарифну лібералізацію, а і на гармонізацію регуляторних положень щодо 

послуг, інвестицій, руху капіталу та робочої сили, електронної комерції та 

інших сфер регулювання зовнішньоторговельних відносин для більш 

ефективної реалізації національних інтересів країн-учасниць. 
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7. Факторами, що створюють асиметрію впливу угоди на країн – 

учасниць є передумови укладання РТУ. До таких факторів належать: рівень 

торговельних бар’єрів до укладання РТУ, ринкова потужність країн і сила її 

переговорної влади, широта асортименту експорту-імпорту товарів до 

укладання РТУ, відстань між країнами та рівень їх розвитку, обсяг взаємних 

ПІІ, рівень розвитку інституційного середовища країн та їх цілі в укладанні 

регіональної торгівельної угоди 

8. Збільшення глибини РТУ не лише мають ефект «створення торгівлі», 

але і нівелюють ефект «відхилення торгівлі», сприяючи збільшенню 

торговельних потоків і з третіми країнами за рахунок наявності 

недискримінаційних положень, що регулюють конкурентну політику, 

субсидії та стандарти. Окрім того, поглиблення РТУ сприяє покращенню 

інституційного середовища через обов’язковість його реформування, 

збільшує взаємну торгівлю проміжними та кінцевими продуктами 

виробництва, полегшує інтеграцію до глобального ланцюга створення 

вартості. 

Основні положення даного розділу знайшли своє відображення в 

наукових працях автора: [33, 38, 39, 168, 170, 172, 173, 175]. 
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РОЗДІЛ 2. ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ 

УКРАЇНОЮ ТА ЄС В УМОВАХ РЕГІОНАЛЬНИХ 

ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

2.1. Інституційно-регуляторне середовище функціонування 

поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС 

 

Підписання Україною та ЄС Угоди про асоціацію в 2014 р. і створення 

поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, що в повній мірі 

функціонує з 2016 р., остаточно визначило пріоритетний вектор 

зовнішньоекономічних відносин України та нерозривно пов’язаних з цим 

внутрішніх реформ. Вивчення характеру взаємозв’язків ЄС та України, 

загроз і можливостей поглиблення співробітництва неможливе без 

з’ясування особливостей інституційно - регуляторного середовища, яке 

відображається в таких інструментах  політики регіонального 

співробітництва ЄС,  як її програми, регуляторні норми та чинні стратегії 

розвитку регіону. 

В процесі вивчення інструментів регіонального  співробітництва ЄС 

були виділені наступні: Європейський інструмент партнерства, 

Європейський інструмент добросусідства, Європейська політика сусідства, 

цілі яких зображено на рис.2.1. 

 

Рис.2.1. Цілі політики регіонального  співробітництва ЄС 

Джерело: складено автором за матеріалами [97]. 

Контроль і стабільність на 
зовнішніх кордонах.

Безпека в регіоні.

Посилення економічних зв'язків  
країн.

Доступ до ринків.

"Європеїзація" сусідніх держав.

Соціальна і культурна взаємодія.

Інституційне зближення.

Впровадження стандартів ЄС

Цілі
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Окрім цього, акцент зроблений на угодах «нового покоління», що 

укладені ЄС з Україною, Грузією, Молдовою,- поглиблених та 

всеохоплюючих ЗВТ та суперечливих оцінках їх цінності для країн Східного 

партнерства. 

Регіональні торговельні угоди  завжди були ключовим елементом 

взаємодії ЄС з країнами решти світу. ЄС, як і Європейське економічне 

співтовариство в період до 1993 року, укладає численні торгівельні угоди, 

спрямовані на зменшення або усунення бар’єрів у торгівлі, що відображає 

довгу історію використання торгівлі як форми зовнішньої політики. В 2019 

році в ЄС діє 53 торговельних угод, ще 80 - угоди, які були обговорені, так  і 

очікують ратифікації, а також угоди, які знаходяться в процесі переговорів 

(що багато африканських, карибських і тихоокеанських колишніх колоній 

європейських країн). 

 Стратегічна важливість регіонального чинника європейської політики 

викликана потребами розширення впливу Європейського Союзу, та 

забезпечення миру та стабільності на його кордонах.  Європейські програми 

розвитку та співробітництва орієнтовані на вирішення спільних проблем 

регіону, отримання вигід від співпраці та досягнення соціо-економічної та 

територіальної згуртованості  [97]. 

В регіональній політиці ЄС можна окреслити внутрішній і зовнішній 

напрямки, які націлені на поглиблення «транскордонного, 

транснаціонального та міжрегіонального співробітництва», згідно підходу 

Є.Б.Тихомирової [228] (рис.2.2). 

Доцільним є представлення міжнародної політики ЄС у формі 

концентричних кіл, починаючи від співробітництва між країнами-членами 

ЄС на внутрішніх його кордонах, що переходить у транскордонне 

співробітництво з країнами-кандидатами до вступу у ЄС а також із 

суміжними країнами не-членами ЄС, та рештою країн світу, як складових 

регіональної та міжрегіональної взаємодії. 
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Рис. 2.2.Структура інструментів регіональної політики ЄС 

Джерело: розроблено автором 

Внутрішня регіональна політика стосується країн-членів ЄС. Вона 

забезпечує співпрацю між 271 регіоном через внутрішні кордони ЄС, а тому 

охоплює міжрегіональну, транс’європейську співпрацю країн-членів ЄС . Її 

можна назвати політикою згуртування ЄС, адже не зважаючи на високий 

ВВП/ душу населення в ЄС, існують значні соціо-економічні відмінності між 

країнами та їх регіонами. Завдання скорочення розбіжностей між країнами 

актуалізувалися після 2004 р. зі вступом 12 нових держав, ВВП/душу 

населення  яких був значно нижчий середнього в ЄС. Впроваджені 

регіональні проекти мали підтримку в громадян ЄС, адже їхні міста та 

регіони виграли від цієї політики. 

Типологізація форм транскордонного співробітництва на внутрішніх 

кордонах ЄС проводилася багатьма дослідниками, зокрема М. Перкманном 

[112]. Його підхід засноваий на емпіричних дослідженнях транскордонного 

співробітництва, проведеного Асоціацією європейських прикордонних 
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регіонів (AEBR) та опублікованого у 2000 р. у формі «Практичного 

посібника з транскордонного співробітництва», де виділяються єврорегіони, 

робочі громади та Інтеррегіональні структури (euroregions, working 

communities and Interreg-structures). М. Перкманн розробив дві основи 

типологізації за інтенсивністю співпраці та географічним покриттям 

(рис.2.3).  
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Рис. 2.3.Типологія транскордонних регіонів за М. Перкманном 

Джерело :  складено за матеріалами [112] 

На цих теоретичних засадах можна встановити чотири форми 

транскордонного співробітництва в ЄС: 

1. Робочі спільноти. Перша з них була офіційно сформована в 1972 

році. Це форма міжрегіонального співробітництва, яка охоплює три або 

більше регіони, а іноді і двосторонні прикордонні співробітництва. Робочі 

громади, створені в результаті укладення відповідних угод (наприклад, 

протокол про співробітництво), часто не мають правового статусу та 

обтяжують місцеву владу зобов’язаннями. Крім того, важливою 

характеристикою робочих громад була їх відносна залежність від держав, 

яким вони підзвітні, і беруть участь у процесі співпраці. Найпоширенішими 

напрямками співпраці є обмін інформацією, консультації, проведення 

досліджень як основи стратегічного планування, культурних проектів 
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(засобів розуміння іноземної культури), зміцнення економічного 

співробітництва. 

2. Єврорегіони як етап формування більш складних утворень. Зазвичай  

представлені структурами, які спеціально створені для вирішення завдань в 

межах Interreg та інших ініціатив Співтовариства. Як правило, вони 

відрізняються від робочих спільнот наявністю спільного кордону. 

3. Північні єврорегіони відрізняються від робочих спільнот більш 

широким  географічним  покриттям, що часто пояснює природні та 

географічні особливості північних країн - великі територіальні простори з 

невеликою щільністю населення. 

4. Інтегровані єврорегіони (на внутрішніх, а також зовнішніх кордонах 

ЄС) характеризуються високим ступенем інтенсивності співпраці. 

Зовнішня регіональна політика ЄС  спрямована на вирішення тих 

проблем і задач, що вимагають спільних зусиль країн. Саме тому співпраця з 

країнами, що не входять до ЄС, розглядається як така, що є важливою і 

відповідною спільним інтересам країн світу. Передусім, проводиться 

зовнішня регіональна політика глобального охоплення, що  передбачає 

транснаціональне та міжрегіональне співробітництво і партнерську 

взаємодію ЄС з групами країн за межами ЄС, зокрема, ASEAN (Асоціація 

країн Південно-Східної Азії), країн Центральної Америки чи 

Західноафриканським Економічним і Валютним Союзом (UEMOA). Через 

інструмент партнерства, ЄС співпрацює з країнами по всьому світу для 

просування стратегічних інтересів Союзу та вирішення глобальних проблем. 

Інструмент партнерства є першим інструментом ЄС, спеціально розробленим 

для реалізації загальнонаціональних інтересів Союзу в усьому світі шляхом 

впровадження зовнішніх стратегій, політики та планів дій. Він передбачає 

чотири головні складові: 

- Пропозиція політичної підтримки та реагування на глобальні 

виклики. 

- Проект міжнародного виміру «Європа 2020». 
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- Підвищення доступу на ринок та посилення торговельних, 

інвестиційних та ділових можливостей для компаній ЄС. 

- Сприяння громадської дипломатії та науковому співробітництву. 

Бюджет Інструменту партнерства на 2014-2020 рр. становить 954,8 

млн. євро [97] і може фінансувати діяльність у будь-якій країні, що не є 

членом ЄС, з акцентом на країни-партнери, що представляють стратегічний 

інтерес для ЄС. 

ЄС  керує міжнародними відносинами з країнами, що не є членами ЄС, 

через свою регіональну та галузеву політику, що є виключною 

відповідальністю ЄС, а не національних урядів країн-членів і здійснюється за 

36 темами. Це означає, що інституції ЄС розробляють закони з питань 

зовнішньої політики, ведуть переговори та укладають міжнародні угоди. 

Виступаючи як єдине ціле від імені ЄС, країни-члени підвищують 

переговорну владу на шляху до реалізації таких загальнонаціональних 

інтересів як зміцнення економіки та створення робочих місць.  

Впровадження правил та цінностей  ЄС у міжнародних угодах 

допомагає йому впливати на характер глобалізаційних процесів, особливо з 

таких питань, як права людини, умови праці та захист навколишнього 

середовища. 

Так, ЄС укладає  три типи  угод з країнами та регіонами по всьому 

світу, що мають такі ключові риси: 

1. Митні союзи: 

- усунення митних зборів у двосторонній торгівлі; 

- встановлення спільного митного тарифу для іноземних імпортерів. 

2. Угоди про асоціацію, стабілізаційні угоди, (глибокі та 

всеохоплюючі) угоди про вільну торгівлю та угоди про економічне 

партнерство: 

- Зняття або зменшення  митних тарифів у двосторонній торгівлі. 

3. Угоди про партнерство та співробітництво: 



91 

 

- забезпечення загальної структури двосторонніх економічних 

відносин; 

- збереження митних тарифів країн. 

Таблиця  2.1. 

Приклади угод ЄС з країнами світу 
Тип угоди Чинні угоди  Частково в силі На стадії переговорів 

Митний союз Андорра, Сан 

Маріно, Туреччина 

  

Угода про асоціацію Египет, Грузія, 

Ізраїль, Йорданія, 

Молдова, Марокко, 

Туніс 

  Арентина, Бразилія, 

Парагвай, Уругвай, 

Азербайджан 

Угода про економічну 

зону 

Норвегія, Ісландія   

Угода про стабілізацію 

та асоціацію 

Албанія, Боснія і 

Герцоговина, 

Македонія 

  

Комплексна 

економічна та 

торговельна угода 

(CETA) 

 Канада  

(Глибока та 

всеосяжна) угода про 

вільну торгівлю 

Південна Корея Україна  

 

Бахрейн, Індія, Кувейт,  

Оман, Філіпіни, Катар, 

Саудівська Аравія, 

Таїланд, ОАЕ, Марокко, 

Туніс 

Угоди про економічне 

партнерство 

 Україна, Барбадос, 

Беліз, Ботсвана, 

Ефіопія, Гаїті, 

Ямайка, Лесото, 

Мозамбік 

 

Угода Тимчасового 

партнерства 

Палестинська 

Автономія 

Камерун, Фіджі, 

Папуа Нова Гвінея 

 

Угоди про 

партнерство та 

співробітництво 

Арменія, 

Азербайджан, 

Казахстан, Росія 

  

Трансатлантичне 

торгово-інвестиційне 

партнерство 

  США 

Джерело: складено автором за матеріалами [49] 

  

З другого боку, зовнішня регіональна політика ЄС охоплює країни, що 

мають спільні кордони з ЄС і сприяє уникненню нових поділів кордонів між 

ЄС і прилеглими територіями. Така зовнішня регіональна політика  

реалізується через транскордонне співробітництво, що допомагає розвитку 

контактів між регіонами і країнами, які перебувають у безпосередній 

близькості від ЄС, налагодити співпрацю з ЄС, а країнам - кандидатам  
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підготуватися до виконання зобов’язань, пов’язаних з членством у ЄС. 

Регіональне транскордонне співробітництво ЄС має напрямки:  

1.Піденний – охоплює країни Середземномор’я, з якими межує ЄС ( 

наприклад, Ліван, Марокко, Алжир, Йорданія та інші. 

2. Східний – орієнтований на країни східної Європи, зокрема і Україну 

[49].  

Зазначені напрямки співробітництва існують у вигляі програм, що 

базуються на Європейській Політиці Сусідства (ЄПС) [49].   

Програма ЄПС, проект Східного партнерства ґрунтуються на 

принципах ООН, один з яких говорить, що «народи Об’єднаних Націй 

сповнені рішучості проявляти терпимість і жити разом в мирі один з одним, 

як сусіди» [166].  

ЄПС була розроблена з метою побудови дружніх відносин із сусідніми 

країнами, підтримки політичного та економічного розвитку регіонів, 

забезпечення миру та гарантування безпеки.   

ЄПС передбачає, що зацікавлені уряди повинні вести переговори про 

угоди про асоціацію, які включають створення ПВЗВТ між ЄС та країнами-

партнерами. ЄС було укладено лише три угоди щодо ПВЗВТ: з Грузією, 

Молдовою та Україною. Угоди з Грузією та Молдовою почали 

застосовуватись на тимчасовій основі у 2014 р.; зона вільної торгівлі  з 

Україною почала діяти у січні 2016 р. ЗВТ з країнами Східного партнерства 

стали центром конфлікту з РФ,  і у випадку Вірменії російський тиск змусив 

уряд прийняти рішення про вступ до ЄАЕС, і  ПВЗВТ, яка була обговорена в 

2013 р., не набула чинності. Після арабських повстань у 2011 р. Європейська 

Рада погодилася на переговорний процес  в  рамках ПВЗВТ з Єгиптом, 

Йорданією, Марокко та Тунісом. Переговори з Марокко були припинені у 

липні 2014 р. за ініціативою марокканського уряду з метою оцінки 

потенційного впливу на його промисловість, що відображає занепокоєння 

щодо чистої вигоди від ПВЗВТ. 
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ЄС також веде переговори про більш глибокі торговельні угоди з 

країнами, що не є членами ЄПС - приклади включають «угоду про вільну 

торгівлю нового покоління» з Республікою Корея; всеосяжну економічну і 

торгову угоду (CETA) з Канадою; та поточні переговори з Японією щодо 

«економічного партнерства»  між ЄС,  Японією та США з метою створення 

трансатлантичного торговельно-інвестиційного партнерства. Ці ініціативи не 

називаються ПВЗВТ, хоча вони стосуються політики кордонів, закупівель, 

послуг та інвестицій.  Укладання більш глибоких торговельних угод з 

країнами-членами ОЕСР передбачає, що для сприяння більшій інтеграції 

ринків можуть бути використані альтернативні підходи, і що наближення до 

європейського законодавства не обов’язково потрібне для того, щоб країни-

партнери продавали товари та послуги на ринку ЄС  та мали можливість 

інвестувати та проводити комерційні операції в країнах ЄС.   

Б.Хокман [73] зазначає, що ефективність ПВЗВТ і ступінь її сприяння 

економічному зростанню, мінімізації витрат і добробуту у країнах, які не 

мають перспектив вступу до ЄС, є суперечливими. Таким чином, політичним 

питанням як для ЄС, так і країн ЄПС залишається з’ясування чи є ПВЗВТ 

найкращим інструментом реалізації інтересів країн. 

ПВЗВТ є набагато більш зобов’язуючими (prescriptive) ніж звичайні 

угоди про вільну торгівлю. Угоди про ПВЗВТ подібні до торговельних угод в 

межах Середземноморського партнерства (Euro-Mediterranean Partnership)  з 

точки зору охоплення проблемних питань, але вони істотно відрізняються в 

підходах, прийнятих для їх вирішення. Замість поширеної мови «м’якого 

права» (soft law), вони встановлюють специфічні, обов’язкові положення і 

націлені на поступову конвергенцію політики в охоплених сферах з країнами 

ЄС. 

Прикладами політичних зобов’язань у чинних зонах вільної торгівлі з 

країнами Східного партнерства є: 
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 Скасування імпортних тарифів як на сільськогосподарську, так і 

на промислову продукцію. Угода з Україною має 10-річні перехідні періоди 

для ЄС для усунення тарифів, а тарифні квоти залишатимуться на «чутливі» 

продукти. 

 Положення про митні та торгові спрощення, включаючи зміст та 

адміністрування митних законів та правил, які відображають норми ЄС. 

 Національний режим для інвесторів. 

 Забезпечення дотримання конкурентної політики, узгодження 

правил та практики правозастосування з законодавством ЄС у ряді сфер, що 

стосуються як приватних, так і державних підприємств. Сторони також 

повинні імплементувати положення щодо державної допомоги (субсидій), які 

подібні до тих, що існують в ЄС. 

 Зобов’язання застосовувати стандарти та норми ЄС щодо 

продуктів харчування, продуктів тваринного походження та промислових 

товарів, а також запроваджувати ефективні механізми правозастосування для 

забезпечення відповідності. Такі угоди дозволять міжнародній торгівлі в 

охоплених секторах здійснюватись на тих самих умовах, що й на 

внутрішньому ринку ЄС. 

 Вимоги щодо захисту прав інтелектуальної власності та 

застосування внутрішніх правил ЄС у цій сфері, включаючи географічні 

позначення  (з перехідними періодами для деяких продуктів), що дозволяють 

виробникам реєструвати торгові марки або власні географічні позначки. 

 Угода про відкриття ринків державних закупівель до конкуренції 

ЄС (за винятком закупівель, пов’язаних з обороною) шляхом поступового 

прийняття всіх законів і процедур ЄС. 

 Заходи щодо відкриття доступу до ринків послуг. У випадку 

України процес адаптації законодавства у сфері фінансових, 
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телекомунікаційних, поштових і кур’єрських послуг, а також міжнародних 

морських послуг передбачає прийняття чинних та майбутніх законодавчих 

актів ЄС у цих секторах. 

Акцент в поглиблених регіональних угодах робиться на сферах, де діє 

спільна політика ЄС,  що виходить за межі відкриття ринків, і стосується  

забезпечення їх конкурентності, узгодження політики регулювання 

товарного ринку (стандарти, конкурентна політика та захист прав 

інтелектуальної власності, а також певні сектори послуг).  ПВЗВТ 

спираються на правила та практику СОТ, але виходять за рамки СОТ у 

багатьох охоплених регуляторних сферах. 

Подальше вивчення особливостей політики регіонального 

співробітництва ЄС проводиться з акцентом на сучасних підходах до оцінки 

доцільності укладання поглиблених угод з ЄС для країн Східного 

партнерства. Так, узагальнюючи результати досліджень зарубіжних авторів, 

можна визначити ряд загроз для країн-партнерів ЄС, зокрема України 

(рис.2.4.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.4. Загрози поглиблених угод з ЄС для країн Східного партнерства  

Джерело: розроблено автором 
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автономно впроваджені зміни політики. Це ілюструє Грузія, яка вже 

здійснила значні реформи в галузі економічного управління  та була більш 

відкритою для торгівлі та інвестицій, ніж у свій час ЄС, коли він утворював 

свою зону вільної торгівлі [102]. Це ставить питання про те, якою є цінність 

ПВЗВТ для країни-партнера ЄС. Хоча кращий доступ до ЄС, безумовно, 

вигідний, ринки ЄС вже відносно відкриті. Оскільки країна-партнер має 

відносно високі бар’єри в торгівлі, преференційна лібералізація, яка 

поширюється лише на ЄС, може призвести до відхилення торгівлі та 

створення ренти, яка нараховується компаніям ЄС замість зниження цін для 

споживачів. 

Для країн, що укладають поглиблену угоду з ЄС питання її доцільності 

полягає в тому, чи надає угода дієвий орієнтир для економічних та 

політичних реформ, та має декілька вимірів. По-перше, чи створює  

відповідність законодавству ЄС вартість більшу,  ніж відповідність 

міжнародним стандартам продукції, міжнародним нормам регуляторної 

практики  та розробленим на міжнародному рівні принципам політики 

державних закупівель.  Це залежить і від того, яка частка ЄС у торгівлі з 

країною. Якщо набір країн-партнерів у зовнішньоекономічній діяльності є 

більш диференційованим, то слід зважити на витрати для гармонізації 

законодавства з ЄС та з універсальними міжнародними нормами.   

Багато країн, що не є суміжними з ЄС, інтенсивно з ним торгують і  не 

гармонізували своє законодавство, підтверджують, що наближення до норм 

ЄС не є необхідною умовою для більш глибоких торговельних з ним 

відносин [129]. 

По-друге, зважаючи на економічні переваги імплементації 

законодавства ЄС, ПВЗВТ  можуть підвищити довіру до внутрішньої 

політики та реформ уряду. Невід’ємною частиною ПВЗВТ є регулярний 

моніторинг,  діалог з питань співробітництва, контроль за виконанням взятих 

зобов’язань.  
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Третє питання полягає в тому, чи  ЄС надасть технічну та фінансову 

допомогу для забезпечення можливостей впровадження зобов’язань.  Проте 

така допомога також доступна з інших джерел, включаючи банки розвитку та 

спеціалізовані установи (наприклад, ЄБРР, МВФ, ООН, Word Bank, 

Африканський банк розвитку, Ісламський банк розвитку, а також 

двосторонні донори). ЄС може надати допомогу незалежно від підписання 

ПВЗВТ, і хоча вона буде меншою, це буде компенсоване відсутністю витрат,  

пов’язаних з виконанням правил і норм ЄС. 

Ці питання потребують аналізу окремих випадків, і відповіді будуть 

залежати від цілей країн-партнерів, їх регіону та структури їх економік. На 

практиці рішення щодо здійснення ПВЗВТ може мати менше зв’язку з 

економікою та більше зосереджуватись на внутрішньо- та 

зовнішньополітичних мотивах - наприклад, прагнень приєднання до ЄС 

(незважаючи на чіткі заяви від ЄС); або бажання стати менш залежною від 

інших країн регіону. 

Незважаючи на це, саме цілі економічного розвитку повинні формувати 

торговельну стратегію країн, що передбачає необхідність оцінки потенційних 

економічних ефектів ПВЗВТ, а також визначення та порівняння з 

доступними альтернативними варіантами.  

Впровадження елементів законодавства ЄС може збільшити витрати на 

внутрішнє виробництво, і в результаті змусити менш ефективні фірми піти з 

ринку. А фірми, які фінансово спроможні на переорієнтацію на нові 

стандарти, стикнуться з високою конкуренцією в галузі. Наближення до 

законодавства  ЄС може призвести до збільшення витрат, в не вигод. 

Наприклад, В.Монастирітіс і М.Боррелл [105]  вважають, що гармонізація 

норм і процесів щодо безпеки харчових продуктів до рівня ЄС може 

збільшити витрати на харчування в Грузії на 90 відсотків. Повідомляючи про 

досвід країн Східної Європи, які приєдналися до ЄС, Світовий банк  [129] 

зазначає, що, незважаючи на значну допомогу з боку ЄС, багато фірм  

харчової промисловості були змушені вийти з ринку через витрати 
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модернізації, необхідної для задоволення вимог  ЄС. У доповіді робиться 

висновок, що гармонізація з законодавством  ЄС щодо безпечності харчових 

продуктів і сільського господарства не є ні необхідною, ні реалістичною для 

країн Євразії та інших країн Центральної Азії. Ця теза підкріплена з огляду 

на те, що масштаби фінансової та технічної підтримки, надані країнам, що 

вступають до ЄС, не доступні для країн Східного партнерства.  

Впровадження деяких стандартів ЄС може бути важливим з точки зору 

експорту, однак для підприємств, які його не здійснюють доцільнішим може 

бути збільшення доходів та забезпечення внутрішнього ринку якісними та 

дорогими продуктами. Таким чином,  індивідуальний  підхід до кожного 

конкретного випадку може бути найбільш доречним у відношенні питань, які 

пов’язані з регуляторною гармонізацією. 

Первинним баченням ПВЗВТ в ЄС було те, що вони слугуватимуть 

механізмами, за допомогою яких країни ЄПС могли б не тільки відкрити свої 

ринки на пільговій основі для постачальників з ЄС (і, у свою чергу, отримати 

доступ до ЄС на пільговій основі), але й поступово прийняти законодавство 

ЄС в окремих сферах. Підхід, згідно якого гармонізація законодавства країн-

сусідів ЄС є найкращою стратегією для співпраці і їх розвитку, був визнаний 

Європейською комісією в 2015 р. обмеженим і таким, що вимагає більш 

індивідуального підходу для кожного випадку [51].  

Зближення з законодавством та регулюванням ЄС не може бути 

найефективнішим механізмом для країн-партнерів, які не мають права на 

приєднання до ЄС для підтримки своїх цілей економічного зростання та 

розвитку. Це також не обов’язково є найефективнішим інструментом для 

досягнення більшої регуляторної послідовності. Більш диференційовані 

підходи щодо економічної політики та кооперації можуть більше 

стимулювати прогрес у дотриманні основних завдань безпеки та розвитку,  і 

стимулювати ЄС та сусідні країни до співробітництва. 

ПВЗВТ є специфічним типом регіональних торговельних угод і 

країнам-партнерам важливо визначити форми міжнародного співробітництва, 
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які, в умовах функціонування зони вільної торгівлі, допоможуть забезпечити 

координацію дій на шляху до реформ та розвитку.   

За умови, що членство в ЄС не є вже визначеною і можливою 

перспективою, гармонізація національного законодавства країн-партнерів ЄС 

до міжнародних стандартів, а не до законодавства ЄС, може бути більш 

практичним і доцільним.  

Регіональні торговельні угоди мають важливу потенційну роль у 

зменшенні невизначеності політики та підвищенні довіри до реформ, але чи є 

ПВЗВТ більш сприятливими у цих процесах аніж прийняття міжнародних 

універсальних стандартів – залишається дискусійним питанням. Якою б не 

була форма РТУ, важливо враховувати, що переваги угод будуть більшими, 

якщо правила і стандарти будуть в однаковій мірі застосовані до всіх 

торгових партнерів. У зв’язку з цим більш «загальні» торговельні угоди та 

співробітництво, які зосереджені на міжнародній передовій практиці та 

стандартах, можуть бути більш ефективними і практичними в імплементації, 

аніж специфічні вимоги і положення ЄС. 

2.2. Тенденції розвитку економічного співробітництва України та 

ЄС в умовах дезінтеграційних викликів 

 

Для України визначення векторів економічної інтеграції стало 

ключовим питанням розвитку міжнародних відносин після здобуття 

незалежності. При цьому основним завданням країни під час підписання 

договорів з будь-якими країнами чи їх об’єднаннями  є максимальне 

відстоювання національних позицій та інтересів, збереження або поліпшення 

існуючих торгово-економічних відносин. 

Головною причиною прийняття рішення  про європейську інтеграцію 

України стало посилення економічного співробітництва з країнами 

Євросоюзу і ослаблення - з країнами пострадянського простору в 2000-і роки. 

Якщо в 1996 р. на країни СНД припадало 59%, а на країни ЄС - 13,6% 
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зовнішньоторговельного обороту України, то до 2014 р. ці показники 

практично зрівнялися і склали відповідно 32,3% і 32,2%, тобто зовнішня 

торгівля в напрямку СНД скоротилася в 1,8 рази, а в європейському 

напрямку - збільшилася в 2,4 рази [176]. З огляду на євроінтеграційні 

прагнення,  Україна та ЄС  започаткували переговори з метою створити не 

класичну зону вільної торгівлі (ЗВТ), а поглиблену і всеохоплюючу (ПВЗВТ).  

Укладена у березні 2014 р., Угода про асоціацію (УА) зобов’язує 

Україну до глибокого співробітництва з ЄС, включаючи зближення політики 

та регулювання в широкому переліку галузей. Угода також містить 

положення, специфічні для торгівлі, необхідні для забезпечення доступу 

України до єдиного ринку ЄС, що охоплюється головним чином 

економічною частиною угоди (ПВЗВТ). Об’єднана УА- ПВЗВТ повністю 

набула чинності 1 вересня 2017 р., хоча ПВЗВТ почала застосовуватись у 

січні 2016 р. 

Оцінки впливу ПВЗВТ на соціально-економічне середовище України 

здійснювались багатьма науковцями та організаціями, однак більшість з них 

проводилось до набрання чинності ПВЗВТ і не враховували ймовірність та 

можливі наслідки агресивної військово-політичної та торгово-економічної 

реакції РФ та, як наслідок, дезінтеграційних процесів між Україною та 

країнами СНД в цілому. 

Так, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, з 

акцентом на питаннях лібералізації торгівлі товарами, зокрема на скасуванні 

тарифів та зменшенні нетарифних бар’єрів, розрахував, що ЗВТ може 

призвести до 10%  зростання добробуту у середньостроковій перспективі, а 

також позитивно вплине на зростання реального ВВП [180]. Крім того, було 

досліджено загальні наслідки лібералізації торгівлі для розвитку окремих 

секторів, а також її вплив на виробництво, зайнятість та торговельні потоки. 

Розрахунки Центру європейських політичних досліджень (CEPS) та  

Брюссельського інституту світової економіки [142] зосереджувались на 

виявленні найбільш сприятливого рівня регіональної інтеграції з ЄС, який би 

найбільше стимулював добробут населення. Оцінки показали, що саме 
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поглиблена ЗВТ буде спричиняти зростання добробуту на рівні 4-7% . Також, 

було вивчено складові ЗВТ, хоч і не здійснено дослідження витрат та вигод 

майбутньої регіональної угоди [180]. 

Загалом ці та інші оцінки виконані до вступу України в СОТ 2008 р. 

відносно більш позитивні для України ніж оцінки, що враховують зміну 

економічних умов після приєднання країни до СОТ.  

Центр соціальних та економічних досліджень у Варшаві та науковці  

Д.Франсуа та М.Маньчін розрахували, що внаслідок запровадження простої 

ЗВТ прибутки населення впадуть на 2,12%, а поглибленої ЗВТ- на 0,4%, що 

пояснюється невигідними торгівельними умовами для України [46]. 

С.Крамон-Таубадель, С. Хесс і Б. Бріммер у своїй роботі прогнозують 

зростання добробуту при зниженні всіх досторонніх тарифів в два рази та 

підкреслюють, що таке зниження тарифів має відбуватись разом із 

внутрішніми реформами стратегічних галузей країни [31]. 

П.Хавлік [69], оцінюючи сценарії розвитку інтеграційних процесів в 

Україні, зазначає, що ЄС та РФ є однаково важливими торговельними 

партнерами для України та стверджує, що втрата російського ринку за умов 

запровадження торговельних бар'єрів у відповідь на інтеграцію з ЄС, 

асиметрично плинуть на економіку України, завдавши найбільших втрат 

східним регіонам країни. В іншому випадку Україна не лише зберегла б 

технологічні зв’язки, але і не відчувала б тиску щодо обов’язкової 

реструктуризації та модернізації ряду галузей. З іншого боку, як прогнозує 

П.Хавлік, інтеграція з ЄС може принести вигоди для України в середньо- та 

довгостроковій перспективі, але за умови реалізації реформ та 

реструктуризації економіки. 

А.Шинкарук [244], оцінюючи сценарії розвитку співробітництва 

України з ЄС та РФ, прогнозує скорочення експорту до РФ внаслідок 

політики імпортозаміщення  на 4,6 млрд.дол.США, імпорту - на 2,1 

млрд.дол.США, не передбачаючи, однак, ймовірність впровадження 

взаємних економічних санкцій та торговельної війни. 

С.Кулік, А.Спартак, І.Югенс [91], оцінюючи наслідки найбільш 

негативного сценарію економіко- політичних відносин України та ЄС, 
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передбачають щорічні втрати економіки України в 2015 та 2016 рр. на рівні 

33 млрд.дол.США,втрати від падіння експорту до країн СНД – 14,3-15,3 

млрд.дол.США щорічно. Окрім того, автори передбачають ризик зменшення 

грошових переказів мігрантів, заборону транзиту через трубопроводи 

України, підвищення цін на газ, скорочення кількості поїздок громадян обох 

держав. За розрахунками авторів загальна сума втрат України може досягти 

100 млрд.дол.США у 2018 р. 

В сучасних умовах співробітництво України та ЄС, зокрема в торгово-

економічній площині, зазнає значного, та, здебільшого непередбачуваного 

впливу дезінтеграційних процесів з країнами СНД вцілому, та РФ зокрема. 

Окрім того, радикальність негативного впливу зовнішньо зумовлених загроз 

економіці України підсилюється внутрішньо зумовленими політичними та 

економічними чинниками, що в сукупності відображаються на розвитку  

торгово- економічних зв’язків з ЄС (рис.2.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Загрози ефективному співробітництву України та ЄС, 

спричинені регіональними дезінтеграційними процесами 

Джерело: складено автором  

Для України дія режиму торговельних преференцій ЄС, 

запровадженого в 2014 р. в односторонньому порядку, збігається з початком 

військово-політичних дій РФ, що відобразилось на територіальній цілісності, 

економіці, інвестиційному кліматі України та не дало змоги в повній мірі 

реалізувати переваги від подальшого впровадження поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС в 2016 р. Таким чином, 
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дезінтеграційні процеси між Україною та країнами СНД, зокрема, РФ, а 

також між ЄС та РФ, створили загрози для розвитку зони вільної торгівлі між 

Україною та ЄС, попри ряд позитивних зрушень: 

- Зростання частки експорту та імпорту з ЄС у 2017-18 рр. 

- Падіння частки країн СНД у зовнішній торгівлі. 

- Збереження обсягів експорту до ЄС в 2014 та 2017 рр. на одному рівні 

в абсолютних показниках при зменшенні експорту до РФ вдвічі. 

- За рахунок експорту в ЄС компенсовано втрати на ринках країн СНД в 

галузях продовольчих продуктів та сировини для їх виробництва. 

- Ринок РФ залишається пріоритетним для експорту високотехнологічної 

та деякої середньотехнологічної (машинобудування) продукції. 

- Недоотримання прибутків через падіння експорту до СНД у 3 рази 

більше ніж зростання експорту до ЄС. 

Скорочення українського експорту, що спостерігалось в 2013-16 рр, 

вперше з 2009 р., відбувалось за рахунок стрімкого падіння обсягів експорту 

в країни СНД і досягло максимального скорочення вдвічі в 2015 р. (на 47% 

до 7,8 млрд.дол.США) (рис.2.6). Зберігаючись на рівні 17 млрд.дол.США. в 

2012-2014 рр., експорт до ЄС впав до 13 млрд.дол.США. в 2014-15 рр., 

відновивши позитивний тренд у 2017 і досягши 20 млрд.дол.США. в 2018 р. 

 

Рис.2.6. Динаміка відсоткової зміни експорту України відносно 

попереднього року (%) 

Джерело: складено автором за даними [176] 
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Коливання українського імпорту також пов’язані з різкими змінами 

його обсягів з країн СНД, від падіння на 39% два роки поспіль у 2014 та 2015 

рр., до зростання на 34% у 2017 р.. При цьому зростання імпорту з країн СНД 

відбувалось більш інтенсивно ( на 34% та 15% у 2017 та 2018 рр. відповідно) 

ніж зростання експорту (на 15 % та 1,5 %  у 2017 та 2018 рр. відповідно). 

Темпи зростання експорту та імпорту до ЄС були збалансованими у 2017 р. 

(на 29% та 25%) та у 2018 р. на 15% (рис.2.7).  

 
 

Рис.2.7. Динаміка відсоткової зміни імпорту України відносно 

попереднього року (%) 

Джерело: складено автором за даними [176] 

 

Частка країн СНД в експорті України продовжує падіння з 38% у 2011 

р. до 15% у 2018 р., а частка країн в імпорті зменшується з 40% у 2012 р. до 

23% у 2018 р.  Частка ЄС в імпорті України є нестабільною, зменшуючись з 

43% у 2016 р. до 40% у 2018 р. (до рівня 2015 р.). Експорт до країн ЄС досяг 

максимальних 42% у 2018 р. (рис.2.8). 
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Рис. 2.8.Динаміка частки країн СНД та ЄС в експорті та імпорті 

України (%) 

Джерело: складено автором за даними [176] 

 

Десятка найбільших країн-партнерів України в експорті товарів в 2018 
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свідчить про відсутність пріоритетних напрямків перерозподілу експорту, 

зокрема і в ЄС (рис.2.9). Це підтверджується і тим, що обсяги експорту в ЄС 

в абсолютних показниках в 2014 та 2017 рр. становили незмінні 17 

млрд.дол.США, тоді як експорт в країни СНД в 2017 р. зменшився вдвічі з 

14,8 млрд.дол.США в 2014 р. до 6,9 млрд.дол.США.  
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Рис.2.9. Найбільші країни-партнери України в експорті товарів у 2018 

та 2014 роках (% ) 

Джерело: складено автором за даними [176] 

Аналогічна тенденції характерні і країнам-партнерам в імпорті, де 

лідируючу позицію займає РФ, незважаючи на зменшення частки з 21% у 

2014 р. до 14% у 2018 р.. Найбільш суттєво зросли частки Китаю з 10% до 

13% та США – з 3,6% до 5,2% у 2014 та 2018 рр. відповідно (рис.2.10).  

 

 
 

Рис. 2.10.Найбільші країни-партнери України в імпорті товарів у 2018 

та 2014 роках (% ) 

Джерело: складено автором за даними [176] 
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В товарній структурі експорту найбільше падіння відбулось за рахунок 

зниження поставок машин, устаткування, транспортних засобів та приладів 

до СНД, внаслідок чого у 2018 р., порівняно з 2014, було недоотримано 2,4 

млрд.дол.США, з яких лише 160 млн.дол.США компенсовано за рахунок 

збільшення експорту до ЄС в даній товарній групі. Значні втрати експорту 

чорних та кольорових металів і виробів з них, де недоотримано у 2018 р., 

порівняно з 2014 - 1,8 млрд.дол.США, а компенсовано за рахунок ЄС- 30 

млн.дол.США (табл.2.2). 

Таблиця 2.2 

Розподіл експорту за товарними групами та напрямками у 2014 та 2018 рр. 

Товарна група Частка країн 

СНД (%) 

Зміна відносно 

2014 р. 

(млн.дол.США)  

Частка країн 

ЄС (%) 

Зміна відносно 

2014 р. 

(млн.дол.США) 2014 2018 2014 2018 

Продовольчі товари та 

сировина для них 

14,8 8,0 -974 28,6 33,1 1386 

Мінеральні продукти 8,7 4,4 -290 45,6 68,0 226 

Продукція хімічної та 

пов’язаних галузей 

49,0 41,6 -837 23,9 39,2 40 

Деревина та вироби з неї 44,4 23,0 -416 40,5 58,2 353 

Промислові вироби 76,6 44,6 -250 16,9 46,5 183 

Чорні, кольорові метали 

та вироби з них 

22,5 13,1 -1866 28,8 38,0 30 

Машини, устаткування, 

транспорт, прилади 

69,9 46,3 -2373 11,9 26,9 160 

Джерело: розраховано автором за даними [201] 
 

За рахунок збільшення експорту до країн ЄС в повній мірі були 

компенсовані недоотримані прибутки з країн СНД лише в товарній групі 

продовольчих продуктів та сировини для їх виробництва, де частка країн ЄС 

зросла до 33,1%, а частка країн СНД- впала до 8%. Загалом, сума 

недоотриманих прибутків через падіння експорту до країн СНД у 2018 р., 

порівняно з 2014, склала 7 млрд.дол.США, а зростання за рахунок ринків ЄС, 

в абсолютному вираженні – 2,3 млрд.дол.США. 

Ринок РФ, який в 2014 р. був пріоритетним для експорту 

високотехнологічної, машинобудівної, автомобільної промисловостей, в 2017 

р. залишився ключовим лише для експорту такої продукції як оптичні 

прилади, турбіни, авіаційне обладнання, вимірювальні пристрої та 
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 медикаменти, скоротившись за даною групою високотехнологічних товарів з 

506 млн.дол.США у 2014 р. до 198 млн.дол.США у 2017 р. і переважаючи 

експорт до ЄС у 2,7 рази (рис.2.11). 

 
 

Рис.2.11. Структура експорту до ЄС та РФ за технологічними 

категоріями згідно методології ЮНКТАД  у 2014 р. (млн.дол.США) 

Джерело: розраховано автором за даними [151] 

 

Враховуючи падіння обсягів експорту до РФ в грошовому вираженні в 

2017 р. відносно 2014 р., його часткова компенсація за рахунок зростання 

експорту до ЄС відбулась лише в агропромисловості (недоотримання 963 

млн.дол.США на ринку РФ та зростання експорту до ЄС на 901 

млн.дол.США).  

Низькотехнологічні галузі, автомобільна та машинобудівна 

промисловості збільшили експорт до ЄС загалом на 756 млн.дол.США 

відносно 2014 р., однак втрати на ринку РФ склали 2,3 млрд.дол.США 

(рис.2.12). 
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Рис.2.12. Структура експорту до ЄС та РФ за технологічними 

категоріями згідно методології ЮНКТАД у 2017 р. (млн.дол.США) 

Джерело: розраховано автором за даними [151] 

Негативною для економіки України та розвитку промисловості є втрата 

ринку збуту для високотехнологічних галузей, де падіння експорту за 

рахунок ринку РФ в 2017 р. відносно 2014 р. становило 749 млн.дол.США, а 

приріст на ринку ЄС – лише 17 млн.дол.США. 

За ступенем обробки та рівнем технологічності експорт до ЄС на 52% ( 

9,1 млрд.дол.США) складається із сировинних товарів, продукції агросектору 

та інших переробних галузей (рис.2.13). В той же час, експорт до РФ на 40% 

складається із продукції середньо- та високотехнологічної промисловості, 

однак у грошовому вираженні це лише 1,5 млрд.дол.США ( експорт в ЄС – 

5,1 млрд.дол.США). 

 

Рис.2.13. Структура експорту до ЄС та РФ за технологічними 

категоріями згідно методології ЮНКТАД у 2017 р. (у відсоткових частках) 

Джерело: розраховано автором за даними [151] 
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Співробітництво України та ЄС на сучасному етапі визначається, перш 

за все, вимогами та зобов’язаннями, взятими Україною в межах Угоди про 

асоціацію і розвиток галузевої співпраці залежить від прогресу у адаптації 

українського законодавства до стандартів та регламентів ЄС.  

Найбільший прогрес у наближенні українського законодавства до 

європейського спостерігається за напрямком технічних бар'єрів у торгівлі, а 

саме щодо безпеки електричного обладнання, пристроїв, машин та 

механізмів, ліфтів, іграшок. Законодавство щодо закупівель, оподаткування, 

захисту прав споживачів, діяльності та звітності компаній також має прогрес 

у наближенні до положень ЄС. Однак реформування транспортної галузі та 

вирішення митних питань знаходяться на низькому рівні. 

Згідно досліджень Британського незалежного інституту Chatham House  

[143], є ряд інших значних перешкод на шляху ефективного впровадження 

вимог ЄС в межах УА та досягненню економічного зростання (табл.2.3) 

Таблиця 2.3 

Загрози для ефективної імплементації вимог Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС 

Загрози зумовлені Угодою про асоціацію Загрози зумовлені політико-економічним 

середовищем України 

Відсутність досвіду імплементації угоди в 

країнах з подібною соціо-економічною 

ситуацією. 

Низький рівень верховенства права та 

слабкість економіки України 

Відсутність механізмів забезпечення 

обов’язковості виконання зобов’язань. 

Відсутність погоджених міжвідомчих та 

між секторальних планів реалізації взятих 

зобов’язань згідно Угоди 

Непристосованість положень Угоди до 

реалізації в  умовах військово-політичного 

конфлікту країни 

Низька якість інституційного середовища 

України. 

Обтяження громадян та бізнесу витратами 

на перехід до нових стандартів та норм, що 

відповідають вимогам ЄС. 

Військово-політична криза на Сході 

України, втрата контролю над частиною 

території. 

 Корупційна складова у бюрократичних 

процедурах та процесі реформування 

економіки. 

 Нерівномірний вплив ПВЗВТ на економіку 

України зважаючи на особливості 

концентрації промислових виробництв, 

підприємств  

Джерело: складено автором за даними [81, 143 ] 
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Реалізація УА-ПВЗВТ гальмується насамперед низькою якістю 

інституційного середовища України та економічними труднощами - які 

посилюються військово-політичною кризою на Сході України. Реформи 

гальмуються  невідповідністю між формальними законами та 

неформальними практиками.  

УА-ПВЗВТ містить детальні та обов’язкові положення, які вимагають, 

щоб Україна узгодила свої закони та політику до законодавства ЄС (acquis 

communautaire), у складному процесі, відомому як «адаптація 

законодавства». Крім усунення тарифів, угода надає особливу увагу 

інституційній та нормативній конвергенції зі стандартами ЄС. Цей підхід 

відображає центральну роль у формуванні політики ЄС щодо галузевих, 

технічних та міжнародних норм та підкреслює ширшу мету соціально-

економічної та політичної модернізації. 

Як зазначає К.Вольчук [143], науковець Chatham House, ключовою 

загрозою для України є те, що Угода та ПВЗВТ моделюється на основі угод, 

які ніколи не були призначені для використання в таких економіко-

політичних умовах, як в Україні. УА схожа в багатьох своїх цілях з угодами 

про вступ до ЄС, розробленими для країн, які прагнуть вступити до ЄС, але 

не є проектом модернізації країн на нижчому рівні економічного та 

інституційного розвитку. Положення УА розроблені для  більш розвинених 

«ринкових економік» як частини загального процесу формування єдиного 

ринку ЄС. Таким чином, саме ті проблеми, які прагне подолати Україна у 

співпраці із ЄС -  обмежені адміністративні можливості, відсутність 

верховенства права і слабка економіка – і є ключовими перешкодами в 

реалізації УА та ПВЗВТ. 

К.Вольчук [143] виділяє три групи факторів, що перешкоджають у 

реалізації УА та ПВЗВТ. По-перше, ухвалення дорожньої карти для 

економічної інтеграції України з ЄС лише в 2018 році. УА-ПВЗВТ 

передбачає наближення 80-90 відсотків законодавства ЄС, що стосуються 

єдиного ринку, але не існує оцінки масштабу та обсягу загальних або 
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галузевих коригувань (або розміру інвестицій), необхідних для реалізації. 

Посадовці ЄС, керівники проектів та експерти не мають чітко встановлених 

проектів адаптації законодавства між різними інституціями та секторами. 

По-друге, Угода недостатньо адаптована до потреб України. У багатьох 

аспектах УА-ПВЗВТ є «кращою практикою», а не «найкращою». Вона має на 

меті впровадити складні норми та  правила в український контекст, в якому 

основні проблеми, такі як низька якість інституційного середовища та 

верховенство права, ще не вирішені. Зобов’язання, перелічені УА, 

варіюються в різних секторах, але їх впровадження не обов’язково є 

ефективним шляхом реформ.  

По-третє, у договорі відсутні механізми контролю та примусу, 

включаючи санкції, які можуть бути використані у випадку, якщо одна зі 

сторін  не виконає своїх зобов’язань.   

Т. де Ваал [81] зазначає, що іншою негативною стороною УА-ПВЗВТ є 

те, що повна лібералізація торгівлі та регуляторна інтеграція з ЄС 

передбачено угодою, може накласти витрати на внутрішніх суб’єктів, які не 

будуть усунені відповідною допомогою ЄС, як це сталося в Центральній 

Європі. Деякі з цих витрат можуть бути політичними. Наприклад, вплив 

ПВЗВТ, ймовірно, буде нерівномірним по всій Україні. Процес 

впровадження ПВЗВТ передбачає значні структурні зміни в економіці країни 

і несе з собою витрати, які непропорційно вплинуть на південно-східну 

Україну, де розташована основна частина важкої промисловості. 

Прогнозовані вигоди від зростання в секторі сільського господарства та ІТ не 

зможуть компенсувати збитки через скорочення неефективної важкої 

промисловості України. Це може призвести до більш суттєвого протистояння 

загальним економічним реформам та пожвавленню давніх регіональних 

відмінностей. 

Відмова на референдумі в Нідерландах 2016 р. від УА була частково 

обумовлена занепокоєнням населення країни, що, незважаючи на відсутність 

перспективи членства, Україна отримає доступ до загальних та регіональних 
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фондів ЄС, однак ЄС має ряд інших інструментів фінансової підтримки 

України (табл.2.4 ). Програми міжнародної фінансової допомоги ЄС у 2015-

2018 рр. включають наступні: Програма технічного співробітництва, 

Управління державними фінансами, Програма сприяння міжособистісним 

контактам, Програма підтримки ефергоефективності, Підтримка ЄС для 

Сходу України, Антикорупційна ініціатива ЄС [189]. 

Таблиця 2.4 

Напрямки реформ, за якими здійснюється фінансування зі сторони ЄС 

Джерело: складено автором за даними [189] 

ЄС з 2014 р. виділяє кошти на макроекономічну стабілізацію і 

мобілізував 3,4 млрд. євро (понад 4,2 млрд.дол. США) через три пакети 

макрофінансової допомоги (МФД) для України, з яких 600 млн.євро - в 

процесі отримання. Це найбільша допомога, яку ЄС коли-небудь надав 

країні, що не є членом ЄС [189]. 

У 2018 р. ЄС продовжував надавати макрофінансову  допомогу  для 

підтримки процесу стабілізації та реформ в Україні (схвалено програму 

допомоги на суму 1 млрд.євро за такими напрямками: боротьба з корупцією, 

управління державними фінансами,  конкретні галузеві реформи та соціальна 

політика). 

У рамках Європейського інструменту сусідства у 2017 р. було 

розпочато три програми, кожна вартістю 50 млн.євро: підтримка 

енергоефективності, реформа управління державними фінансами та райони, 

що постраждали від конфлікту на сході України. Кредитування в 

національній валюті та підтримка технічної допомоги у ключових сферах 

Напрям 1 

Забезпечення верховенства права, 

підтримка інституційних реформ, 

впровадження стандартів управління на всіх 

рівнях державної влади. 

Напрям 2 

Економічне зростання, підтримка 

підприємств малого і середнього бізнесу, 

покращення умов ведення бізнесу. 

Напрям 3 

Впровадження програм сталого розвитку, 

захисту навколишнього середовища, 

підвищення енергоефективності. 

Напрям 4 

Розробка дієвої соціальної політики, 

забезпечення інклюзивного розвитку.  
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впровадження УА також розглядалися в рамках двостороннього бюджету 

ENI 2017 р. на суму 200 млн. євро. 

Через Інструмент, що сприяє стабільності та миру (IcSP), ЄС також 

підтримує зусилля з розбудови миру, стабілізації та раннього відновлення з 

понад 100 млн. євро. У 2018 р. нові заходи були зосереджені на підтримці 

ОБСЄ, реінтеграції на базі громад для ветеранів конфлікту на сході України 

та зміцненню стійкості громади. 

Пріоритети фінансування у 2018 р. включали професійну освіту та 

навчання; енергоефективність; посилену інвестиційну підтримку, пов’язану з 

Планом зовнішніх інвестицій (EIP). Гуманітарна допомога продовжуватиме 

надаватися людям, які постраждали від конфлікту на сході України . Україна 

продовжує користуватися регіональними програмами та іншими 

інструментами ЄС. Перша частина щорічної програми дій на 2019 р. охоплює 

енергоефективність, та механізм технічного співробітництва, а також 

сприяння забезпеченню прав і свобод людини. 

Водночас ЄС не має єдиного цільового механізму фінансової 

підтримки імплементації угод про асоціацію з країнами-партнерами. Для 

України імплементація Угоди є національним завданням, фінансування якого 

покладається здебільшого на державу та економічних суб’єктів. Але в умовах 

структурної трансформації економіки, воєнних дій на сході країни та низької 

норми національних заощаджень нестача внутрішнього фінансування для 

повноцінної імплементації Угоди про асоціацію є очевидною. 

Оскільки розвиток співробітництва з ЄС лежить не лише в економічній, 

зокрема торговельній площині, існують ряд внутрішньо зумовлених факторів 

загроз, що, однак, нерозривно пов’язані і з зовнішніми дезінтеграційними 

процесами. 

1 вересня 2017 р. ЄС ратифікував економічну частину Угоди про 

асоціацію. З цього часу в Україні погіршились дипломатичні відносини з 

рядом країн ЄС. Зокрема, продовжують погіршуватися польсько-українські 

відносини - через різницю оцінок історичного минулого, Угорщина 
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негативно оцінює реформи в освітній галузі та підході до мовного питання 

нацменшинств та закон «Про освіту». Угорщина почала блокувати всі 

ініціативи України, спрямовані на євроінтеграцію, у зв’язку з чим 23 січня 

2018 р. ПАРЄ прийняла резолюцію про забезпечення навчання мовами 

нацменшин на всіх рівнях, а також надання їм статусу другої офіційної мови 

в тих регіонах, де це обумовлено культурними та історичними аспектами, 

однак з юридичної точки зору ця постанова мала рекомендаційних характер.  

Внутрішньополітичними факторами, що відображаються на якості 

співробітництва з ЄС,  є затягування конституційних реформ, згідно вимог 

ЄС, зважаючи на заплановані вибори 2019 р., низька оцінка рівня свободи 

слова і ЗМІ в Україні, захист прав журналістів. Викликом і загрозою для 

економіки України є її державний борг. В 2019 р. Україна має здійснити 

виплати за зовнішнім боргом в обсязі 150 млрд.грн., що підвищує її 

залежність від отримання кредитів МВФ та макрофінансової допомоги 

ЄС [200].  

Паралельно з Україною гостру внутрішню кризу переживає і ЄС у 

зв’язку зі значною кількістю мігрантів і Brexit. Великобританія має труднощі 

з ухваленням консенсусного рішення щодо програми виходу з ЄС, що 

викликає зростаючу напруженість і невизначеність в політичних і 

підприємницьких колах. Окрім того, можливий вихід одного з найбільших 

вкладників до бюджету ЄС породжує сумніви щодо доцільності збільшення 

бюджету ЄС, розподілу часток внесків, в тому числі на фінансування 

міграційної кризи. Так, французьке керівництво заявило, що не буде надавати 

фінансову допомогу державам ЄС (зокрема, Угорщині і Польщі), які не 

виражають солідарність щодо мігрантів і біженців з Близького Сходу. Тому 

питання надання Україні фінансової допомоги може відбуватися в більш 

несприятливих обставин після того, як українська влада продемонструвала 

небажання впроваджувати дієві реформи. 

Значні втрати для бюджету України в 2019-2020 рр. (близько 3 

млрд.дол.США щорічно) будуть пов’язані з газотранспортною системою. 
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Так, реалізація проекту «Північного потоку - 2»  триває відповідно до 

графіка, Україна втратить прибутки від транзиту газу своєю територією, а за 

оцінкою німецьких експертів, з 2020 р. новий газопровід дозволить 

споживачам ЄС щорічно економити 7,9-24,4 млрд.євро. Окрім того, Росія 

завершила будівництво морської ділянки «Турецького потоку» - до кінця 

2020 р. Туреччина і європейські держави зможуть безпосередньо отримувати 

російський газ. Існують також проекти будівництва «Турецького потоку - 2» і 

Болгарія, Сербія, Угорщина і Словаччина підтвердили готовність отримувати 

паливо за новою схемою [231]. Таким чином, якщо «Турецький потік» і 

обидві гілки «Північного потоку» будуть працювати на повну потужність, то 

«Газпром» зможе повністю відмовитися від української газотранспортної 

системи. 

Наступною загрозою дезінтеграційного характеру є ймовірність 

загострення ситуації в Азовському морі, виникнення конфліктів у Чорному 

та відповідних логістичних труднощів для експортних галузей України, 

зокрема чорної металургії та сільського господарства. 

Політична стабільність і темпи зростання економіки знаходяться у 

прямій залежності, тому для України важливим є пошук шляхів стабілізації 

соціальної та політичної ситуації в регіонах через економічні важелі.  

Соціолог С. Хантінгтон та економіст М. Олсон у своїх дослідженнях 

підкреслюють, що недостатність економічного і соціального розвитку  

породжують нестабільність в державі, тому модернізація та сприяння 

підвищення добробуту населення є шляхом до стабільності [231]. 

Підсумовуючи, слід відмітити, що Угода про асоціацію  та ПВЗВТ між 

Україною та ЄС є найдовшою і найдетальнішою угодою у своєму роді. Це 

найсучасніший приклад «нового покоління» прогресивних і всеохоплюючих 

угод про вільну торгівлю, які все частіше витісняють угоди про зниження 

тарифів та доступу до інвестицій, які включають такі питання, наприклад як 

гармонізація нормативних актів щодо стандартів продукції, антимонопольної 

політики та державних закупівель. Угода є динамічною і розроблена таким 
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чином, щоб мати гнучкість, що дає змогу спільним органам у майбутньому 

змінити деякі положення її додатків. Не передбачаючи членства в ЄС, угода 

передбачає довгострокові відносини з метою економічної інтеграції України 

у внутрішній ринок ЄС.  

Усунення бар’єрів для зовнішньої торгівлі, ємний ринок ЄС, 

гармонізація регуляторних режимів і вдосконалення інституційного 

середовища можуть стати факторами зростання української економіки в 

довгостроковій перспективі. Але в сучасних умовах співробітництво України 

та ЄС зазнає значного і непередбачуваного негативного впливу 

дезінтеграційних процесів у відносинах з РФ та країнами СНД.  

2.3. Загрози та можливості функціонування поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС 

 

Створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі  

України з ЄС внаслідок підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС  

формує ряд можливостей та загроз для української економіки. Реалізація 

Угоди про асоціацію стала чинником, що визначає подальші напрямки 

розвитку українського законодавства та економіки. Створення ПВЗВТ 

передбачає співпрацю з ЄС за різними напрямами зовнішньої торгівлі, що 

стосуються регулювання тарифів, політики врегулювання суперечок, 

інвестиційної діяльності та конкурентної поведінки. 

В попередньому розділі було виявлено особливості розвитку торгово-

економічного співробітництва між Україною та ЄС та зазначено, що 

більшість оцінок та прогнозів щодо функціонування зони вільної торгівлі 

були зроблені до створення тексту Угоди про асоціацію та фактичного 

впровадження двосторонньої ПВЗВТ, а також початку політичної, соціо - 

економічної кризи країни, пов’язаної з втратою контролю над 7% території, 

де проживає 13% населення України [201]. 

Таким чином актуальності набуло проведення збору первинної 

інформації шляхом анкетного опитування, спрямованого на з’ясування 
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поточних  наслідків впровадження ПВЗВТ між Україною та ЄС, виявлення 

можливостей та загроз для українського бізнес-середовища, виходячи з 

оцінки представників бізнесу, наукової спільноти та виконавчої влади 

держави. Експертне анкетне опитування дало змогу з’ясувати розбіжності в 

оцінці політичних та економічних наслідків ЗВТ міжнародними 

організаціями, представниками українського бізнес-середовища та іншими 

експертами та виявити сучасні виклики для регіональної торгівельної 

політики України. 

Кількісне польове дослідження проводилось відповідно до сучасної 

методики вивчення соціально-економічних процесів і явищ країни [220] та 

складалось з ряду етапів (рис.2.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.14. Етапи дослідження впливу ПВЗВТ між Україною та ЄС  

Джерело: розроблено автором 

 

Ціллю дослідження було визначено отримання  кількісної та якісної 

інформації щодо загроз та можливостей функціонування ПВЗВТ між 

Україною та ЄС, пошук шляхів забезпечення стійкості взаємозв’язків між 

країнами та реалізації їх інтересів за даних умов.   

Для складання анкети було розроблено 12 пошукових питань, 

розподілених за шістьма компонентами цілі та розроблена опитувальна 

анкета для підприємців, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та 

Етап 1.Визначення цілей дослідження та її компонентів 

Етап 2.Розробка гіпотез дослідження, пошукових питань та опитувальної  анкети  
 

Етап 3.Апробація анкети для експертного опитування 

 

Етап 4.Проведення опитування експертів України 

Етап 5.Обробка даних та результатів опитування  
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для експертів, що належать до наукової спільноти на органів виконавчої 

влади (тобто це експерти-теоретики, що самостійно не здійснюють 

підприємницьку діяльність, але володіють інформацією щодо умов та 

наслідків функціонування ПВЗВТ на сучасному етапі). Апробація анкети 

проводилась за допомогою двох фокус-груп: з 4 підприємцями та з 3 

науковцями - економістами. За результатами обговорень було розширено 

коло питань щодо оцінки врахування інтересів України в Угоді та 

взаємовигідності даної Угоди для України та ЄС.  

Підсумкова кількість отриманих анкет – 60, з яких 64%- анкети, 

отримані від підприємців України, а решта - анкети інших  зазначених 

експертів. 

В межах дослідження 1 компонента цілі (КЦ1) відбулось визначення 

оцінки респондентів того, чи  функціонує ПВЗВТ між Україною та ЄС 

максимально ефективно на даному етапі (табл.2.3). Було здійснено 

порівняння оцінки підприємців (q_enterpreneur) та інших експертів (q_expert).  

Таблиця 2.3 

Групова медіана оцінок респондентами ефективності ПВЗВТ (вікно 

виводу даних SPSS) 

 N Групова медіа 

Середньокв. 

відхилення 

Середньокв. 

похибка середнього 

q_expert 21 3,695 ,7003 ,1528 

q_enterpreneur 38 4,015 ,6384 ,1036 

Джерело: розраховано автором 

 

Згідно закодованих даних, відповіді розподілялись так: 1-цілком 

згоден, 2-згоден, 3- згоден певною мірою, 4- не згоден, 5- категорично не 

згоден. Бачимо, що групова медіана показує більш негативну оцінку 

ефективності, надану підприємцями, при цьому експерти-теоретики більш 

позитивно оцінюють зону вільної торгівлі. 

Використовуючи t-критерій Стьюдента визначаємо, чи суттєво 

відрізняються оцінки респондентів даного питання. 
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Статистика критерію для випадку незв’язаних, незалежних вибірок 

дорівнює:  

        (1) 

Де x , y  - середнє арифметичне в експериментальній і контрольній 

групах,  

 σ x-y   - стандартна помилка різниці середніх арифметичних. 

Знаходиться з формули: 

 

    (2) 

 

де n1 і n2 відповідно величини першої і другої вибірки. 

Підрахунок числа ступенів свободи здійснюється за формулою: 

k = n1 + n2 – 2       (3) 

Далі необхідно порівняти отримане значення tемп з теоретичним 

значенням t-розподілу Стьюдента.  Оскільки було отримано t емп > t, це 

означає, що різниця в оцінках ефективності є суттєвою в 95% випадків, тобто 

підприємці в значній мірі менше задоволені ефективністю ПВЗВТ між 

Україною та ЄС, ніж інші опитані експерти. 

Порівняння оцінок впливу ПВЗВТ на бізнес середовище України також 

здійснювалось в межах 1 компонента цілі .  

Позитивний вплив в цілому на економіку України, респонденти 

проведеного опитування відмічають щодо збільшення напрямків співпраці з 

ЄС, полегшення доступу до ринку ЄС української продукції, обсягів 

двосторонньої торгівлі, інвестицій.  В українському законодавстві позитивні 

зміни відчувають 60,5 % підприємців, 71,1% зазначають позитивний вплив 

інтенсифікації конкуренції, 76,3% вважають ПВЗВТ сприятливою у 

залученні інвестицій в економіку України.  Водночас, 18,4% вважають, що 
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українське законодавство зазнало негативного впливу зі сторони взятих на 

себе зобов’язань з гармонізації до вимог ЄС.  

 
 

Рис.3.2. Бальна оцінка підприємцями напрямку впливу ЗВТ на 

економіку України за шкалою від -3 до 3 (де -3- найбільш негативний вплив ) 

Джерело: розроблено автором за результатами проведеного  опитування 

 

Експерти, погоджуючись з підприємцями в оцінці впливу ПВЗВТ на 

інтенсивність інвестицій та конкуренції, більш вагомо оцінюють загальне 

економічне зростання країни (81% експертів і 68,4% підприємців зазначають 

позитивний вплив ЗВТ). Відсутність впливу ПВЗВТ на економічне зростання 

України вказують 21,1% підприємців і 4,8% експертів, що демонструє 

наявність значних відмінностей у ставленні українського бізнес-середовища, 

представників виконавчої влади та наукової спільноти до сутності та оцінки 

економічних процесів в країні.  
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Рис.2.15. Бальна оцінка експертами напрямку впливу ЗВТ на економіку 

України за шкалою від -3 до 3 (де -3- найбільш негативний вплив ) 

Джерело: розроблено автором за результатами опитування 

 

Для більш ґрунтовного вивчення оцінок впливу ПВЗВТ порівняємо 

медіани,оскільки вони застосовуються у випадках коли у варіаційному ряді є 

окремі члени, які набагато більше або менше за інших, а обсяг сукупності 

невеликий (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Групова медіана оцінок експертів впливу ПВЗВТ за обраними 

напрямками (для діапазону оцінок -3 до 3,  де -3 найбільш негативний вплив, 

0- відсутній вплив,  +3 - найбільш позитивний вплив) 

Показник  

Українське 

законодавс

тво  

Інтенсивніст

ь 

конкуренції 

Доступ до 

ринку ЄС 

української 

продукції 

Залучення 

інвестицій 

Обсяг 

двосторонньої 

торгівлі 

Напрями 

співпраці 

з ЄС   

Економічне 

зростання 

Групова 

медіана 
0,75 1,15 1,45 0,70 2,19 2,65 2,00 

Стандартне 

відхилення 
1,793 1,793 1,817 2,053 1,049 1,640 1,108 

Джерело: розраховано автором 
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Порівнюючи медіани оцінок підприємців та експертів бачимо суттєві 

розбіжності в ставленні до впливу зони вільної торгівлі на залучення 

інвестицій (експерти більш песимістично оцінюють вплив ). Підприємці 

гірше оцінюють зміни в обсягах двосторонньої торгівлі, напрямках співпраці 

з ЄС та економічному зростанні. Що свідчить про те, що реальний  

український бізнес на практиці не отримує тих переваг і вигід, які 

передбачалися експертами та науковцями.  

Таблиця 2.5 

Групова медіана оцінок підприємців впливу ПВЗВТ за обраними 

напрямками (для діапазону оцінок -3 до 3,  де -3 найбільш негативний вплив, 

0- відсутній вплив,  +3 - найбільш позитивний вплив) 

Показник  

Українське 

законодавство  

Інтенсивність 

конкуренції 

Доступ до 

ринку ЄС 

української 

продукції 

Залучення 

інвестицій 

Обсяг 

двосторонньої 

торгівлі 

Напрями 

співпраці 

з ЄС   

Економічне 

зростання 

Групова 

медіана 
0,70 1,10 1,33 1,27 0,96 1,17 0,81 

Стандартне 

відхилення 
1,518 1,515 1,309 1,318 1,184 1,032 1,324 

Джерело: розраховано автором 

 

Так, звертаючись до державної статистики двосторонньої торгівлі, 

частка експорту та імпорту з ЄС дійсно зростає з 2015 р. і в 2018 р. склала 

43% та 42% відповідно. Проте в доларовому вираженні експорт знаходиться 

на рівні 2010 - 2012 рр., а імпорт - нижче показника  2011-2014 рр., що 

говорить про деяку переорієнтацію напрямків торгівлі, а не покращення 

виробничих потужностей і масштабів промисловості. Щорічне залучення 

інвестицій в економіку України також не є стабільним та не повернулось 

навіть до рівня 2013 р. (рис 2.16).  
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Рис. 2.16.Динаміка інвестицій, експорту та імпорту України в 2007-

2017 рр., млн. дол.США. 

Джерело: складено за даними [151] 

 

Міжнародна оцінка зрушень в організаційних, ринкових та 

законодавчих умовах бізнес-середовища представлена дослідженнями 

Світового економічного форуму (World Economic Forum) та Глобальним 

індексом конкурентоспроможності (The Global Competitiveness Index), що 

розраховується з 2004 р. для 137 країн світу.  Пропонується використати 

індикатор «Обтяжливість митних процедур» та загальний рейтинг легкості 

ведення бізнесу (Doing Business) для оцінки якості організаційних умов 

здійснення міжнародної торгівлі, індикатори «Етичність ринкової поведінки 

підприємств», «Інтенсивність конкуренції на ринку» та «Рівень корупції» для 

з’ясування ринкових умов ведення бізнесу в Україні; індикатори 

«Обтяжливість державного регулювання» в Глобальному індексі 

конкурентоспроможності, «Верховенство права» та «Якість регуляторного 

середовища»  як складових Світових показників управління (The Worldwide 
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Governance Indicators),  що розраховуються для 200 країн і територій з 1996 

р.- для визначення стану законодавчого регулювання в Україні (рис 3.5). 

 

 
Рис.2.17. Динаміка позицій України у міжнародних рейтингах 2008-2018 рр. 

Джерело: складено за даними [158] 

 

Міжнародні організації та українські експерти позитивно оцінюють 

зрушення в умовах конкуренції на ринку, підвищенні етичності  ринкової 

поведінки підприємств та полегшенні організаційних умов здійснення 

міжнародної торгівлі. Однак оцінка Групою Світового банку українського 

законодавства є негативною - країна погіршила свої позиції у міжнародних 

рейтингах якості регуляторного середовища та обтяжливості державного 

регулювання.  

Підсумовуючи результати вивчення 2 компонента цілі, що стосується 

дослідження наслідків створення ПВЗВТ України та ЄС, систематизуємо 

виявлені можливості і загрози за суб’єктами на рівні держави, підприємств та 

населення (табл.2.6).   
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Таблиця  2.6  

Можливості та загрози функціонування ПВЗВТ з ЄС на державному 

рівні для України  
Су-

б’єкт   

Ви-

мір  
Напрям впливу 

Можливості Загрози 

Д
ер

ж
ав

а 

З
о
в
н

ін
ь
о
ек

о
н

о
м

іч
н

и
й

 в
и

м
ір

  

Збільшення переговорної влади країни 

на міжнародному рівні.  

Збільшення довіри інвесторів до 

українського ринку.  

Доступ до дешевшого капіталу і більш 

ліквідних фінансових інструментів.  

Збільшення можливостей і напрямів 

для зовнішньої торгівлі.  

Диверсифікація джерел для покриття 

дефіциту бюджету.  

Підвищення ліквідності, зниження 

вартості капіталу та стимулювання 

інвестиційної діяльності, що 

обумовлюють економічне зростання. 

 

Застарівання положень Угоди та 

необхідність сучасного перегляду тексту 

угоди. 

Суперечність політичних та економічних  

інтересів країн ЄС та України. 

Втрата незалежності у сфері економічної 

політики, пов’язана з міжнародними 

фінансовими організаціями та їх умов 

надання фінансової допомоги.  

Ускладнення заходів економічної політики 

і поглиблення проблем, пов’язаних з 

девальвацією валюти.  

Ризик відтоку капіталу, пов’язаний з 

політичними факторами.  

Необхідність фінансової допомоги для 

впровадження європейських стандартів.  

 В
н

у
тр

іш
н

ь
о
-д

ер
ж

ав
н

и
й

 в
и

м
ір

 Спрощення митних процедур, їх 

автоматизація. 

Скасування експортних субсидій на с/г 

продукцію з ЄС, що призначені для 

продажу в Україні. 

Впроваджененя норм технічного 

регулювання з нормами ЄС. 

Сприяння реформам фінансового 

сектору. 

Посилення конкуренції на ринках. 

Менеджмент якості за стандартами ЄС. 

 

Зростання бюджетних витрат на 

впровадження норм ЄС. 

Підвищення жорсткості конкуренції на 

ринку за рахунок збільшення імпорту з ЄС. 

Зростання конкуренції на національному 

ринку  сільськогосподарської продукції. 

Необхідність перейменування усталених 

назв товарів через відповідні вимоги 

Угоди.  

Необхідність реформування паливно-

енергетичного сектору. 

Джерело: складено автором за результатами експертного опитування та 

матеріалами [190, 202] 

Посилення переговорної влади країни, спрощення та автоматизація 

митних процедур, та скасування мит на більшість товарів є ключовими 

перевагами впровадження зони вільної торгівлі. Зазначені в  таблиці 2.6 

можливості доповнюються приєднанням України до конвенції Пан-Євро-

Мед, що сприятиме створенню умов для спрощення торгівлі та збільшенню 

українського експорту, а також дозволить розширити присутність товарів на 

ринках третіх країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю, а саме ЄС, 

ЄАВТ, Чорногорія, Молдова і Македонія. Загалом, українським товарам буде 

розширено доступ на ринки 42 країн і територій, що диверсифікує експорт з 

України.  



127 

 

Можливості та загрози  зони вільної торгівлі на рівні підприємств 

систематизовано в табл.2.7. 

Таблиця  2.7 

Можливості та загрози для підприємств та населення України від 

впровадження ПВЗВТ з ЄС 
Су-

б’єкт   

Ви-

мір  
Напрям впливу 

Можливості Загрози 

П
ід

п
р
и

єм
н

и
ц

тв
о
 

М
іж

н
ар

о
д

н
и

й
  

 

Доступ до більш ємних ринків. 

Передача ноу-хау, найкращих практик 

підприємницького управління.  

Розширення доступу до нових 

технологій.  

Сприяння торгівлі та інвестиціям в 

екологічно чисте виробництво. 

Гармонізація технічних регламентів та 

стандартів з правилами та нормами ЄС в 

довгостроковій перспективі може 

призвести до витіснення компаній з ринку. 

Скорочення доходів наявних фірм та 

зростання кількості випадків банкрутств 

малих підприємств через вищу 

конкуренцію.  

Н
ац

іо
н
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Прозорі та рівні правила ведення 

бізнесу в країні. 

Скорочення часу, необхідного для 

реєстрації платників податків ПДВ, 

скасування збору за реєстрацію бізнесу. 

Вищий рівень захисту прав власності. 

Розподіл фінансових коштів на користь 

найприбутковіших компаній завдяки 

покращенню стандартів складання 

звітності та вимог до розкриття 

інформації.  

Високі разові витрати на впровадження 

МСБО, МСФЗ та дотримання виконання. 

Запровадження вищих стандартів безпеки 

та якості товарів, перехід та дотримання 

яких вимагатиме значних витрат  

Висока вартість обов’язкового аудиту та 

всіх належних перевірок. 
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Взаємне визнання кваліфікацій, що 

підвищує мобільність осіб- 

постачальників послуг. 

Впровадження європейських вимог до 

дотримання прав людини. 

Збільшення кредитування 

домогосподарств за рахунок 

збільшення пропозиції капіталу. 

 Підвищення безпеки товарів і послуг, 

кращий інституційний захист прав 

споживачів. 

Збільшення розриву між оплатою праці 

працівників найвищої та найнижчої 

кваліфікації. 

Втрата робочих місць і зниження доходів, 

що непропорційно вражають найбідніші 

верстви населення. 

 

Джерело: складено автором за результатами експертного опитування 

Внаслідок проведеного експертного дослідження було виявлено, що 

систематизовані в таблиці 2.6 та 2.7. можливості і загрози функціонування 

ЗВТ мають різну вагомість і наслідки, відповідно до оцінки представників 

бізнес-середовища, інших експертів з наукової та урядової спільноти, а також 

міжнародних організацій, що відображається в щорічних звітах щодо 

індексів економічного розвитку, легкості ведення бізнесу та міжнародної 

конкурентоспроможності. 
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Переваги, що відчувають українські підприємства від впровадження 

ЗВТ, згідно оцінки експертів та опитаних підприємців, було розподілено за 

трьома напрямками - організаційні,  ринкові та законодавчі умови бізнес-

середовища (табл.2.8). 

Таблиця 2.8 

Переваги від впровадження ПВЗВТ для українських підприємств, 

згідно опитування 

Організаційні умови Ринкові умови Законодавчі умови 

Спрощення митних 

процедур; 

можливість кооперації з 

європейськими компаніями; 

підвищення етичності 

ведення бізнесу, 

впровадження європейських 

практик; 

більші можливості 

залучення інвестицій. 

 

Підвищення споживчої 

якості українських товарів 

за рахунок нових вимог до 

якості, що передбачені в ЄС; 

збільшення кількості 

потенційних ринків збуту; 

можливості встановити 

зв’язки з європейськими 

об’єднаннями та отримувати 

консультаційну допомогу і 

підтримку бізнесу;  

отримання валютної 

виручки. 

Зменшення або скасування 

митних тарифів; 

відсутність кількісних 

обмежень в торгівлі; 

зменшення обтяжливості 

державного регулювання. 

 

Джерело: розроблено автором за результатами опитування 

 

Оцінка змін в бізнес-середовищі України Групою Світового банку 

дещо відрізняється від позитивної оцінки українських експертів, зокрема, 

міжнародна спільнота не відзначила змін у тривалості і вартості  

проходження митних процедур та забезпеченні виконуваності контрактів. В 

цілому, у міжнародному рейтингу легкості ведення бізнесу «Doing Business 

2018»,  Україна зайняла 76 місце - між Бутаном і Киргизстаном, покращивши 

його на 4 позиції, але за 6 із 10 складових індикаторів рейтингу Україна 

втратила позиції. У категорії «Оподаткування» Україна піднялась на 41 

пункт (з 84 на 43 місце у рейтингу) (рис 2.18). 
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Рис.2.18. Місце України у рейтингу Doing Business 2018 р. за 

складовими індикаторами 

Джерело: складено автором за даними [44] 

 

Найвагомішими перешкодами на шляху здійснення торгівельних 

операцій з ЄС підприємці зазначають пошук партнерів у країнах ЄС, 

недосконалість українського законодавства, складність проходження 

сертифікації та обтяжливість митних процедур, що включає значний рівень 

бюрократизації митниці, непрозорість процедур на митниці при оформленні 

імпорту, довгий час очікування при оформленні товару. Культурне 

сприйняття українських товарів не становлять значної перешкоди для 

українських підприємств, згідно проведеного опитування.  
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Рис.2.19.Оцінка респондентами рівню складності і вагомості  перешкод 

на шляху здійснення торгівлі з ЄС для українських підприємств (%) 

Джерело: розроблено автором за результатами опитування 

Для глибинного порівняння оцінок експертів та підприємців, 

розраховуємо групову медіану значень цих оцінок (табл. 2.9). Проведені 

розрахунки дають змогу зробити висновок, що опитані респонденти 

здебільшого одноголосні в оцінюванні перешкод у співпраці з ЄС. Єдиним 

питанням, щодо якого є суттєві розбіжності  - це оцінка обтяжливості митних 

процедур. Підприємці, які безпосередньо стикаються з даною перешкодою у 

своїй діяльності, вагоміше її оцінюють, ніж експерти - теоретики. Це ще раз 

підкреслює доцільність розмежування подібних груп респондентів для 

ґрунтовного дослідження загроз і можливостей ПВЗВТ. 

Таблиця 2.9 

Групові медіани оцінок експертів та підприємців перешкод на шляху 

здійснення торгівлі з ЄС (за шкалою1-10, де 10- найскладніша перешкода) 

Респондент  

Складність 

проходження 

сертифікації 

Обтяжливість 

митних 

процедур 

Несприйняття 

споживачем 

українських 

товарів 

Складність 

пошуку 

партнерів 

у країнах 

ЄС 

Нетарифні 

обмеження 

(квоти, 

ліцензії, 

антидемпінгові 

мита) 

Недосконалість 

українського 

законодавства  

q_expert 6,08 4,75 5,43 4,33 5,57 7,00 

q_enterpreneur 6,11 5,72 5,30 4,92 5,55 7,11 

Джерело: розроблено автором за результатами опитування 
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Несприйняття споживачем 

українських товарів

Нетарифні обмеження (квоти, 

ліцензії, антидемпінгові мита)

Складність проходження 

сертифікації

Обтяжливість митних процедур

Недосконалість українського 

законодавства 

Складність пошуку партнерів у 

країнах ЄС

Значний рівень

Помірний рівень

Низький рівень
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Світовий економічний форум, оцінюючи внутрішні фактори, що 

перешкоджають легкості ведення бізнесу в країнах, відзначає інфляцію, 

корупцію та політичну нестабільність як найвагоміші перешкоди 

українського бізнес-середовища (рис.2.20). 

 
Рис.2.20. Перешкоди підприємницькій діяльності в Україні за оцінкою 

Світового економічного форуму у 2018 р. (% ) 

Джерело: складено за даними [58] 

 

Тарифні та нетарифні обмеження, що значно впливають на витрати 

експортерів та затримують прогрес в експансії українських виробників на 

ринок ЄС, найбільше відобразились на агропромисловому комплексі 

України. Окрім високих вимог до якості харчових продуктів,  виробничих та 

управлінських стандартів, українські експортери стикаються з тарифними 

квотами, що для деяких товарних груп значно менші за фактичні потреби 

(табл.2.10).  
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Таблиця 2.10 

Галузевий вимір можливостей та загроз  функціонування ПВЗВТ для України 

Можливості  Загрози 

Агропромисловість 

Збільшення експорту до ЄС ( зокрема, 

живих тварин та продуктів тваринного 

походження на 34%,  продуктів рослинного 

походження на 122% у 2018 р.) 

Поступове збільшення тарифних квот на 

імпорт з України до 2021 р..  

Збільшення квот на м'ясо птиці ( додаткові 

20 тис.тонн  у 2018-2021 рр.) 

Розширення доступу на ринки інших країн 

через перехід на високі стандарти якості та 

виробництва ЄС. 

Поступове зниження середньозваженого 

митного тарифу з 9,8% до 0,4% до 2024 р. 

Використання провідних практик та 

стандартів ЄС щодо екологічності, 

енергозбереження, продуктивності праці. 

Відсутність субсидування експорту 

сільськогосподарської продукції зі сторони 

ЄС. 

Застосування тарифних квот до товарів з 

ЄС ( цукор, м'ясо птиці, м'ясо та свинина) 

Дія тарифних та нетарифних 

обмежувальних заходів зі сторони ЄС. 

Потреба у додаткових квотах (наприклад на 

мед, соки, томати, кукурудзу, пшеницю, 

муку) та швидке їх вичерпання. 

Розширення кількості товарних категорій, 

за якими використовуються квоти ( м'ясо 

птиці).  

Зниження конкурентоздатності українських 

виробників через зростання імпорту 

продукції з ЄС ( живих тварин, продуктів 

тваринного походження на 31%, готових 

харчових продуктів на 24%  у 2018 р.). 

Зростання витрат на виробництво ( зокрема, 

на електроенергію), транспортування, 

зберігання. 

Закріплення сировинної орієнтації 

експорту. 

 

Інші галузі 

Скасування імпортних тарифів та 94,7% 

товарних груп. 

Зростання експорту та імпорту 

металургійної промисловості  на 14% та 

18%  у 2018  р.. 

Додаткове зниження мита на добрива, 

взуття, електронну апаратуру, продукцію 

хімічної галузі.  

Щодо технічних бар'єрів у торгівлі виконані 

всі вимоги щодо законодавства на 2018 рік. 

У митних питаннях та сприяння торгівлі 

досягнуто значного прогресу. 

Необхідність проведення модернізації 

виробництва у відповідності до 20 тис. 

стандартів ЄС. 

Індивідуальні квоти  на імпорт  

металопродукції за 14 товарними групами, 

після вичерпання яких мито становитиме 

25%. 

Падіння виробництва через збільшення 

витрат на перехід до стандартів ЄС. 

Зменшення інвестицій у галузь.  

Втрата частини виробничих потужностей на 

Сході країни. 

Відсутній прогрес у наближенні 

законодавства до вимог ЄС у секторах 

транспорту, торгівлі послугами, електронна 

торгівля, заснування підприємницької 

діяльності. 

Зростання від’ємного сальдо торгівлі з ЄС. 

Джерело: складено за даними [232] 

 

Запровадження ПВЗВТ з ЄС в частині регулювання обсягів експорту 

найбільше відобразилось на агропромисловості, підприємства якої мали 
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пройти значну кількість процедур стандартизації та адаптації до вимог ЄС. З 

цих причин у 2014 р. був відсутнім доступ до рину ЄС такій продукції як 

яловичина, вершки, згущене молоко, сухе молоко, вершкове масло, м'ясо 

баранини. Починаючи з 2014 р. ЄС запровадив систему 36 тарифних квот на 

продукцію з України, з яких лише 6 було використано ( мед, оброблені 

томати, ячмінна крупа та борошно, яблучний та виноградний сік, м’яка 

пшениця та борошно, кукурудза та кукурудзяне борошно). У 2017 р. 

кількість повністю використаних квот становила 10, у 2018 – 9 (табл.2.11 ).  

 

Таблиця 2.11 

Обсяг та швидкість використання квот на експорт до ЄС у 2018 р. 

Продукція  Обсяг квоти, кг Швидкість використання, 

місяців 2018 р. 

Виноградний, яблучний сік 14000000  1 

Оброблені томати 10000000 4 

Крупи, борошно та гранули з зернових 

культур 

7800000  6 

Крохмаль, солод, клейковина 7000000  3 

Мед  5400000  1  

Фарби та засоби для фіксації барвників 

(хімічна промисловість) 

2000000  12 

Альбуміни (хімічна промисловість) 1400000 11 

Джерело: складено за даними [137] 

 

Ефективному та повному використанню квот українськими 

експортерами перешкоджають невідповідність харчової продукції 

стандартам ЄС, недостатній попит на товари українського походження, 

орієнтація виробників на інші ринки та складність пошуку партнерів в 

країнах ЄС. Однак за рядом товарних позицій квоти є недостатніми, тому 

фактичний експорт перевищує встановлені квоти (рис 2.21). 
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Рис.2.21. Співвідношення фактичного експорту до обсягу використаних 

тарифних квот ЄС у 2017 р. 

Джерело: складено за даними [137] 

Для таких товарів як кукурудза, мед, сік, м'ясо птиці – квоти не були 

вагомим обмежуючим фактором для експорту до ЄС. Однак на пшеницю, 

масло, пшеничне та ячмінне борошно, фактичний експорт яких не 

перевищував квоти більше ніж у 1,3 рази, вони були обмежуючим фактором. 

Ставка увізного мита поза межами квоти за даними категоріями товарів 

коливалась від 95 до 186 євро/т [227]. 

Внаслідок проведеного в розділі вивчення загроз та можливостей 

функціонування ПВЗВТ було розподілено їх за такими суб’єктами як 

держава, галузі економіки, підприємства, населення, а також запропоновано 

їх виміри. Збір первинної інформації показав деяку розбіжність оцінок 

наслідків зони вільної торгівлі підприємцями та іншими експертами. 

Міжнародні організації позитивно оцінюють зміни в умовах конкуренції на 

ринку, підвищенні етичності ринкової поведінки підприємств та полегшенні 

організаційних умов здійснення міжнародної торгівлі. Водночас  ключовими 

загрозами є високі витрати галузей промисловості та експортерів на 

стандартизацію, переобладнання виробництва, втрати від зростання 

конкуренції на ринку та тарифних квот для сільськогосподарської продукції. 
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Висновки до розділу 2 

 

Вивчення особливостей інституційно- регуляторного середовища 

функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між 

Україною та ЄС, її можливостей та загроз для України, тенденцій розвитку їх 

співробітництва в умовах дезінтеграційних викликів дозволило зробити 

наступні висновки. 

1. Інституційно-регуляторне середовище функціонування ПВЗТ між 

Україною та ЄС складається з таких інструментів регіональної політики як:  

Європейський інструмент добросусідства, Європейський інструмент 

партнерства, Європейська політика сусідства, Інструмент для стабільності та 

миру, Група з підтримки України. 

2. Загрози поглиблених угод з ЄС для країн Східного партнерства 

полягають у наступному: значні витрати на гармонізацію норм і стандартів з 

ЄС, що лягають на платників податків; витрати найбільш 

експортоорієнтованих галузей та їх працівників через жорсткість конкуренції 

на ринку; недостатність технічної і фінансової допомоги ЄС для 

впровадження всіх вимог; можливість самостійного впровадження високих 

міжнародних стандартів без тиску ЄС, але за умов наявності політичної волі 

урядів країн. 

3. У зовнішньоторговельних відносинах України та ЄС 

прослідковуються тенденції: 1) збільшення частки експорту та імпорту; 2) 

еквівалентність в абсолютних показниках обсягів експорту до ЄС в 2014 та 

2017 рр.; 3) компенсація недоотриманих надходжень з втраченого ринку РФ 

за рахунок збільшення експорту в ЄС лише на третину; 4) переорієнтація з 

ринку РФ на ринок ЄС в найбільшому обсязі в галузі продовольчих 

продуктів та сировини для їх виробництва; 5) поглиблення сировинної 
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направленості експорту до ЄС та середньо- та високотехнологічної 

спеціалізації – експорту до РФ. 

4. В умовах дезінтеграційних викликів загрози ефективному 

співробітництву України та ЄС в межах зони вільної торгівлі є ендогенними 

(загроза ускладнення дипломатичних відносин з деякими країнами ЄС, 

загроза відсутності дієвих реформ, що стимулюють зростання добробуту в 

країні, загроза неефективної адаптації законодавства до вимог ЄС, загроза 

нецільового використання бюджету та фінансової допомоги ЄС) та 

екзогенними (загроза економічній безпеці, загроза територіальній цілісності, 

загроза  життю та здоров’ю громадян, загроза інвестиційному клімату, 

загроза безпеці міжнародних транзитних перевезень). 

5. Вивчення загроз та можливостей функціонування зони вільної 

торгівлі шляхом експертного анкетного опитування виявило розбіжності в 

оцінці її політичних та економічних наслідків представниками українського 

підприємництва та науковцями. Підприємці відносно вище оцінюють 

неефективність функціонування зони вільної торгівлі з ЄС на даному етапі, а 

також вагомість таких перешкод у здійсненні торгівлі як: недосконалість 

українського законодавства, обтяжливість митних процедур, незадовільність 

рівня нетарифних обмежень, несприйняття споживачем українських товарів. 

Українське законодавство та конкуренція на ринку – серед напрямків 

найбільшого негативного впливу зони вільної торгівлі на економіку України. 

6. Найвагоміший позитивний вплив на економіку України, згідно 

оцінок підприємців, ПВЗВТ мала за такими напрямками: доступ до ринку ЄС 

української продукції, залучення інвестицій; згідно оцінок науковців, за 

напрямками: економічне зростання, можливості співпраці з ЄС, обсяги 

двосторонньої торгівлі. 

6. Можливості та загрози  функціонування поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі проявляються на державному рівні 

(зовнішньоекономічному та внутрішньодержавному вимірі), 

підприємницькому (національному та міжнародному вимірі), громадському 
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(населення) та галузевому вимірах. Найвагомішими можливостями є  

розширення потенційних напрямків експорту,  підвищення етичності ведення 

бізнесу, збільшення переговорної влади країни; найвагомішими загрозами: 

фінансова та організаційна обтяжливість взятих зобов’язань з реформування 

законодавства, погіршення регуляторного середовища, тиск на бізнес зі 

сторони державного регулювання. 

Основні положення даного розділу знайшли своє відображення в 

наукових працях автора:[36, 167, 169, 171, 174]. 
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РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК ПОГЛИБЛЕНОЇ ТА ВСЕОХОПЛЮЮЧОЇ 

ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

3.1. Перспективні напрямки розвитку поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС 

 

Україна, підписавши Угоду про асоціацію з ЄС та ухваливши стратегію 

розвитку до 2020 р., ставить за мету довгостроковий розвиток на основі 

використання географічних та ринкових переваг, ресурсного потенціалу, 

інноваційних технологій та ефективного співробітництва з ЄС в умовах 

функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. 

Географічне розташування України, в поєднанні з низьким рівнем 

виробничих витрат, можуть забезпечити Україні місце сервісного, 

виробничого та торгового центру, однак задля підтримки експорто-

орієнтованої економіки держава має розвивати співпрацю з ЄС за рядом 

перспективних видів економічної діяльності (галузей) в межах розвитку 

поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, такими як: 

 Інформація та телекомунікації (ІТ); 

 Транспорт; 

 Промисловість; 

 Сільське господарство; 

 Туризм. 

Згідно щорічного звіту Національного інституту стратегічних 

досліджень, саме зазначені галузі мають найвищий потенціал до 

забезпечення прогресивного розвитку України та інтеграції до європейського 

ринку [159]. 

Українська галузь інформації та телекомунікацій випереджає 

загальносвітові темпи розвитку галузі, є важливою складовою формування 

міжнародного іміджу України та зацікавлена у співробітництві з ЄС у 

напрямках обміну провідними технологіями, управлінським досвідом та 

забезпеченні високих стандартів праці (табл. 3.1).  
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Таблиця 3.1 

Інтереси України та ЄС у галузі інформації та телекомунікацій 

Інтереси України Інтереси ЄС Суперечність/ співпадіння  

 Забезпечення 

сприятливого бізнес-

середовища для 

іноземних та вітчизняних 

юридичних осіб та 

фізичних осіб-

підприємців, якими є 

значна кількість ІТ-

спеціалістів. 

 Залучення 

українських 

спеціалістів до 

власних проектів. 

 Зниження витрат на 

створення програмних 

продуків, надання 

інформаційних 

послуг. 

 Зацікавленість України в 

утриманні кваліфікованих 

спеціалістів в державі, попередження 

«відтоку мізків», подоланні тренду 

до зниження кількості економічно 

активного населення. На противагу- 

зацікавленість ЄС у найбільш 

кваліфікованих та досвічених 

спеціалістах, яким пропонуються 

найкращі умови праці. 

Джерело: розроблено автором 

Галузь інформації та телекомунікацій України (включає комп’ютерне 

програмування, консультування, інформаційні послуги та іншу пов’язану 

діяльність, розробку комп’ютерних ігор, обробку даних, керування 

комп’ютерним устаткуванням)  за темпами зростання випереджаючи 

загальносвітові, в більшості представлена аутсорсинговими сервісними 

компаніями, стала важливою складовою не лише експортних надходжень, 

але і формування міжнародного іміджу України (табл 3.2). 

Таблиця 3.2 

Сильні та слабкі сторони галузі інформації та телекомунікацій 

Сильні сторони галузі Слабкі сторони галузі Рекомендації  

 Висока 

конкурентоздатність 

спеціалістів галузі на 

міжнародному ринку 

праці. 

 Висока якість 

продукту (програмного 

забезпечення) та 

супутніх послуг з 

розробки, тестування, 

консультування. 

 Зростання експорту 

комп’ютерних послуг. 

 Підвищення  

рентабельності галузі 

до 13,8%. 

 Збільшення 

еміграційного потоку 

висококваліфікованих 

працівників. 

 Непропорційне  

фіскальне 

навантаження для 

фізичних осіб-

підприємців, великого 

та середнього бізнесу в 

країні. 

 Низький рівень 

захищеності 

корпоративних прав та 

активів. 

 Забезпечення зі сторони держави 

стабільних та передбачуваних умов 

ведення бізнесу  для іноземних та  

вітчизняних юридичних осіб і 

фізичних осіб-підприємців. 

 Гарантування прозорості, 

неупередженості державного нагляду 

та контролю за підприємницькою 

діяльністю на території України. 

 Спрощення процедур та 

адміністративних бар'єрів для 

започаткування бізнесу. 

 Оптимізація регуляторного 

навантаження та, відповідно, 

зменшення можливостей для 

реалізації корупційних дій. 

Джерело: складено за даними [78, 79] 
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Експорт комп’ютерних послуг, займаючи 3 місце у загальному експорті 

України і поступаючись лише послугам трубопровідного транспорту та 

послуг з переробки матеріальних ресурсів, у 2018 р. зріс на 20%, склавши 2,1 

млрд.дол.США (рис 3.1). 

 

 

Рис.3.1. Динаміка експорту послуг України, млн. дол.США 

Джерело: складено за даними [176] 

Висока якість освіти, кваліфіковані кадри, провідні розробки 

програмного забезпечення, високотехнологічні  ефективні рішення для збору, 

обробки, аналізу даних забезпечують Україні провідні місця на світовому  

ринку інформаційних технологій. 

Так, Україна займає 1 місце у Європі та 4 місце у світі за кількістю ІТ 

спеціалістів (230 тис.осіб), а також 3 місце за кількістю сертифікованих ІТ 

працівників міжнародного рівня. Глобальна асоціація постачальників (The 

Global Sourcing Association), що є галузевою професійною організацією 

світової індустрії постачання послуг, визначила Україну аутсорсинговим 

напрямком року (Offshoring Destination of the Year) [141], що стало 

визначальним моментом для української ІТ індустрії у 2017 р. Окрім того, у 

2017 р. у топ-100 глобальних аутсорсингових компаній увійшли 13 

українських, тоді як у 2015 – лише 9.  

Найбільшими споживачами українських ІТ послуг є США (70% 

експорту), Великобританія та Німеччина ( по 7%), Ізраїль (6%). Міжнародний 
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рівень українського ІТ сектора забезпечується високою якістю підготовки 

фахівців (79% українців мають вищу освіту, 57% ІТ спеціалістів мають 

ступені STEM (з науки, техніки, інженерії і математики, 75% фахівців галузі 

вільно володіють англійською мовою, 12%- мають досвід роботи в ІТ більше 

10 років, 19 % - мають досвід 5-10 років) [52] (рис 3.2). 

 

Рис.3.2. Місце України у рейтингу розвитку людського капіталу за 

обраними категоріями у 2018 р. (зі 100 країн, де 1- найкращий рейтинг) 

Джерело: складено за даними [118] 

Для подальшого розвитку ІТ галузі держава має забезпечити 

передбачуване та послідовне оподаткування, оскільки зростання податкового 

навантаження на фізичних осіб-підприємців, якими є більшість ІТ- 

спеціалістів, може призвести до щорічної їх еміграції на рівні 10 тис.осіб, 

погіршуючи поточну статистику відтоку кадрів (рис 3.3). 

 

Рис.3.3. Частка працівників ІТ-галузі, що переїхали закордон (%) 

Джерело: складено за даними [78] 

Окрім стабільного податкового рівня, для розвитку галузі важливим є 

ефективне законодавче забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, 

відсутність тиску державних органів на підприємства, сприятливі умов для  
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розвитку бізнесу, оскільки ІТ галузь забезпечує від 420 до 670 тис. робочих 

місць в телекомунікаційних та суміжних галузях. 

Інтеграція до європейського ринку та реалізація можливостей ПВЗВТ з 

ЄС неможливі без розвитку транспортно-логістичної системи України, яка 

включає сукупність взаємопов’язаних послуг – від транспортних перевезень 

до суміжних послуг, таких як технічне обслуговування транспортних засобів, 

кур’єрські та поштові послуги, страхування (рис.3.4) 

 

 

Рис.3.4. Структура транспортно - логістичного комплексу держави  

 Джерело: складено за даними [226] 

 

Розвиток транспортно - логістичної інфраструктури в державі 
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безпечних перевезень та зниження ризиків як для перевезень вантажів, так і 

подорожей громадян (табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3 

Інтереси України та ЄС у галузі транспорту 

Інтереси України Інтереси ЄС Суперечність/ 

співпадіння  

 Забезпечення високоякісних та 

безпечних перевезень та сумісності 

транспортних систем. 

 Укріплення транзитного статусу 

держави. 

 Використання географічного 

положення для налагодження 

міжнародних транспортних 

комунікацій. 

 Інтеграція до світової транспортної 

системи. 

 Створення 

транспортного абу для 

транзитних перевезень з 

метою скорочення 

витрат. 

 Розбудова 

міжнародних 

транспортних коридорів. 

 Спільний інтерес 

ЄС та України у 

забезпеченні швидких 

та надійних 

вантажних 

перевезень,  а також 

безпечних умов для 

переміщень громадян. 

Джерело: розроблено автором 

Транспортні послуги України складають 50,2% загального експорту 

послуг, у 2018 р., демонструючи відновлення зростання з 2015 р. Послуги 

трубопровідного транспорту досягають 2,9 млрд.дол.США, складаючи 50% 

загального експорту транспортних послуг (рис 3.5).  

 

Рис. 3.5. Динаміка експорту транспортних послуг України, 

млн.дол.США 

Джерело: складено за даними [179] 

Однак не зважаючи на 8% зростання експорту транспортних послуг у 

2018 р., якість дорожньо-транспортної інфраструктури залишається на 

низькому рівні, завдаючи втрат економіці України через аварії,  
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пошкодження, несвоєчасне виконання доставок та штрафи на рівні 3,4% ВВП 

України [159] (табл.3.4). 

Таблиця 3.4 

Сильні та слабкі сторони галузі транспорту 

Сильні сторони 

галузі 

Слабкі сторони галузі Рекомендації  

 Стратегічно 

вигідне 

географічне 

розташування 

країни. 

 Розгалужена 

транспортна  

інфраструктура. 

 Висока 

пропускна 

спроможність 

автомобільних та 

залізничних 

шляхопроводів. 

 Від’ємна рентабельність галузі. 

 Відсутність податкового 

стимулювання перевезень 

залізничним і водним 

транспортом. 

 Критичний стан рухомого 

складу залізниць. 

 Технічна несумісність 

залізничних колій України та ЄС. 

 71% вантажних  перевезень 

здійснюється автомобільним 

транспортом, що, при низькій 

якості дорожнього покриття, 

збільшує ризики та їх вартість для 

перевізника. 

 Низький рівень провадження 

інформаційних технологій та 

інформаційної взаємодії з іншими 

галузями економіки. 

 Побудова високоякісних 

швидкісних платних трас 

міжнародного рівня. 

 Збільшення прозорості та 

швидкості митних процедур. 

 Припинення корупційної 

діяльності на митниці. 

 Реформування, 

децентралізація державного 

управляння дорожньою 

інфраструктурою. 

 Передача управління та 

забезпечення якості доріг 

приватним іноземним або 

українським підприємствам. 

 Використання провідних 

міжнародних практик 

транспортного планування міст 

та областей, взаємоузгодження 

між ними планів розбудови. 

Джерело: розроблено автором 

 

У Глобальному рейтингу конкурентоспроможності Україна зайняла 

123 місце серед 140 країн у 2018 р. за якістю дорожньої інфраструктури, зі 

індексом дорожнього сполучення -51, за загальним рейтингом траспортно - 

логістичної інфраструктури – 57, піднявшись, однак, на 12 позицій з 2016 р. 

(рис. 3.6). 
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Рис.3.6. Місце України у Глобальному рейтингу 

конкурентоспроможності за обраними за обраними категоріями у 2018 р. (зі 

140 країн, де 1- найкращий рейтинг) 

Джерело: складено за даними  [140] 

Транспортно-логістична система України, маючи значний потенціал та 

стратегічне значення для економіки, стикається з неналежним ступенем 

технічного обслуговування, зношеністю за всіма типами транспорту, 

недостатнім рівнем фінансування, корупцією у галузі, недосконалим 

законодавством щодо функціонування транспортної системи, низькою 

швидкістю перевезень, низькоякісним сервісом, неефективним 

використанням наявних активів (рис 3.7). 

 

Рис.3.7.  Рейтинг України за Індексом ефективності логістики у 2018 р. 

(зі 160 країн, де 1- найкращий рейтинг) 

Джерело: складено за даними  [77] 
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Наступним пріоритетним напрямком розвитку співробітництва з ЄС, є 

співробітництво в галузі промисловості та досягнення європейського рівня 

стандартизації та модернізації виробництва (табл.3.5).  

Таблиця 3.5 

Інтереси України та ЄС у галузі промисловості 

Інтереси України Інтереси ЄС Суперечність/ 

співпадіння  

 Обмін технологіями, 

знаннями, провідними 

управлінськими 

практиками. 

 Функціонування 

підприємств в єдиному з 

ЄС правовому полі. 

 Збільшення обсягів 

іноземних інвестицій у 

будівництво, модернізацію 

виробництв, підвищення 

кваліфікації працівників. 

 Зацікавленість у спрощенні 

процедур отримання дозволів на 

оренду земель, отримання прав 

власності на землі не 

сільськогосподарського 

призначення. 

 Скорочення переліку видів 

економічної діяльності, що 

потребують отримання ліцензій, 

погоджень, підвищення прозорості 

бюрократичних процедур. 

 Забезпечення дотримання прав та 

гарантій іноземних інвесторів. 

 Зацікавленість ЄС 

у стабільному 

зростанні експорту до 

України 

устаткування, 

високотехнологічного 

обладнання та іншої 

продукції з високою 

доданою вартістю, о 

виробляється в ЄС. 

Джерело: розроблено автором 

Промисловість України в сучасних умовах Четвертої промислової 

революції, втрачає конкурентоспроможність на міжнародному ринку через 

низький рівень модернізації та оновлення основних фондів підприємств, 

недостатні інвестиції у галузь, втрати потужностей на Сході країни та 

недостатній рівень переорієнтації з ринку РФ на інші ринки збуту (табл.3.6). 

Таблиця 3.6 

Сильні та слабкі сторони промисловості України 

Сильні сторони галузі Слабкі сторони галузі Рекомендації  

 Висококваліфікова

на робоча сила. 

 Зростання експорту 

продукції 

машинобудування та 

інших середньо-

технологічних 

галузей. 

Зняття імпортних 

квот зі сторони ЄС на 

ряд промислових 

товарів з України. 

 Застарілість основних 

фондів, виробничих ліній, що 

не відповідають європейським 

стандартам безпеки та якості. 

 Нерегулярне та 

неефективне оновлення 

програм розвитку та 

регуляторних положень у 

галузі промисловості. 

 

 Розробка програм сталого 

розвитку промисловості України, 

галузевих програм 

енергоефективності. 

 Розробка фінансово-

економічних механізмів, що 

сприятимуть залученню 

інвестицій у галузь. 

 Скасування нормативних 

актів, що формують додаткові 

бар'єри для залучення іноземних 

інвестицій. 
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Продовження таблиці 3.6 
Сильні сторони галузі Слабкі сторони галузі Рекомендації  

  Повільне вдосконалення 

виробничих технологій та їх 

координація з торговельними, 

митними, транспортними 

технологіями. 

 Невідповідність вимогам 

Четвертої промислової 

революції. 

 Забруднення середовища 

промисловими відходами та 

викидами в атмосферу. 

 Законодавче встановлення 

перехідного періоду для 

обов’язкового переобладнання 

застарілих виробництв, що не 

відповідають європейським 

нормам безпеки. Розробка 

механізму контролю та 

штрафування. 

Джерело: розроблено автором 

Українська промисловість, інтегруючись до вимог ЄС, має, однак, 

суттєво відмінний від європейського технологічний рівень та розподіл 

вагомості галузей у загальному експорті. Так, середньотехнологічна 

промисловість ( автомобільна та машинобудівна), складає найбільшу частку 

експорту ЄС (29%), тоді як в експорті України таку частку має сировина, а 

автомобільна та машинобудівна продукція – лише 9% (рис 3.8). 

 

Рис.3.8. Структура експорту України та ЄС у 2018 р. (%) 

Джерело: складено за даними  [179] 

Промисловість ЄС, орієнтуючись на сучасні вимоги Індустрії 4.0, про 
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та можливості четвертої промислової революції. Складовими Індустрії 4.0 є 

штучний інтелект, аналіз великих даних (big data), передова робототехніка, 

3D друк, кібер-фізичні системи. Провідні країни світу, адаптуючись до вимог 
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сучасності, фокусуються на різних факторах розвитку (Німеччина – на 

високих інженерних стандартах, Китай – на ресурсоефективності та швидкій 

адаптивності, США – на стратегічному плануванні та цифрових інноваціях). 

Україна, ухваливши концепцію розвитку цифрової економіки на 2018-2020 

рр. [214] та визнавши необхідність використання провідних технологій задля 

підтримки міжнародної конкурентоспроможності, не є,однак,  технологічно 

готовою до вимог Індустрії 4.0. Так, згідно звіту Всесвітнього економічного 

форуму, в якому оцінюються 6 драйверів розвитку виробництва, його 

комплексність і масштаб, Україна ще не готова до четвертої промислової 

революції та майбутніх виробничих вимог. 

У звіті міжнародної організації підкреслюється надзвичайно низький 

рівень ефективності державних інституцій та законодавства у сприянні 

технологічному розвитку України, яка посідає 94 позицію зі 100, поряд з 

Киргизією, Камеруном та Замбією. За здатністю стимулювати та 

комерціалізувати інновації, безпечністю та розгалуженістю  ІКТ 

інфраструктури для стимулювання впровадження нових технологій в 

виробництві, Україна займає 74 позицію, поряд з Вірменією, Сербією, Шрі 

Ланкою (рис. 3.9) [155]. 

 

Рис.3.9.Рейтинг України за складовими факторів розвитку 

промислового виробництва у 2018 р. 

Джерело: складено за даними  [155] 
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За комплексністю промислового виробництва, яка визначається як 

поєднання та унікальність продукції, яку країна може виробити в результаті 

використання всіх наявних знань, технологій, ресурсів економіки, Україна 

посідає 41 позицію у рейтингу. Загальний обсяг виробництва в Україні, 

створена додана вартість (15,6 млрд.дол.США, 12,3% ВВП), забезпечують 57 

рейтингову позицію у 2018 р. 

Що стосується агропромисловості України, то, формуючи 19% 

експорту (в сукупності з 27% сировинного експорту), має значне ресурсне 

забезпечення, що складається з 42 млн. га сільськогосподарських земель та 

33%  світового обсягу чорноземів [159]. Родючі ґрунти, відносно низькі 

витрати на виробництво та оплату праці, вигідне розташування низькі 

логістичні витрати дозволяють АПК України бути конкурентоспроможним 

на європейському ринку (табл.3.7). 

Таблиця 3.7 

Інтереси України та ЄС у галузі сільського господарства 

Інтереси України Інтереси ЄС Суперечність/ 

співпадіння  

 Обмін провідними 

технологіями підвищення 

урожайності, збереження 

продукціїта транспортування. 

 Модернізація обладнання та 

машин за рахунок грантів, 

спеціальних міжнародних 

фондів. 

 Переорієнтація з ринку РФ на 

ринок ЄС, компенсація втрати 

ринку збуту. 

 Збільшення квот на безмитний 

експорт до ЄС. 

 Налагодження довгострокових 

торговельних зв’язків. 

 Імпорт сировинної 

продукції з метою 

переробки та виробництва 

товарів з вищою доданою 

вартістю. 

 Використання 

підприємствами ЄС 

ресурсів України (робоча 

сила, оренда або купівля 

земель 

сільськогосподарського 

призначення, родючі 

чорноземи). 

 Суперечність інтересів 

ЄС та України полягає у 

стремлінні обох сторін 

до протекціонізму і 

захисту власних 

сільськогосподарських 

виробників від 

іноземних конкурентів, 

забезпечення 

міжнародної 

конкурентоспроможності 

національних 

виробників. 

Джерело: розроблено автором 

Україна зацікавлена у поглибленні торговельних зв’язків з ЄС, однак, 

за відсутності модернізації фермерських господарств, удосконалення 

процесів управління земельними відносинами та впровадження сучасних 

інноваційних технологій, агропромисловість України стрімко втратить 

позиції на міжнародному ринку ( табл.3.8). 
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Таблиця 3.8 

Сильні та слабкі сторони сільського господарства України 

Сильні сторони галузі Слабкі сторони галузі Рекомендації  

 Експорто-

орієнтованість 

підприємств та  

конкурентоспроможні

сть на міжнародних 

ринках. 

 Найвища 

рентабельність галузі 

(22,4%). 

 Впровадження 

сертифікації 

вітчизняних 

виробників згідно 

стандартів ЄС щодо 

якості харчових 

продуктів. 

 Висока рентабельність за 

рахунок екстенсивного 

використання ресурсів, 

необхідність модернізації 

виробництв. 

 Поглиблення сировинної 

орієнтації експорту. 

 Експорт продукції з низькою 

доданою вартістю. 

 Посилення товарної 

концентрації експорту 

(сільськогосподарська, 

машинобудівна та металургійна 

продукція становлять 74,5% 

товарного експорту). 

 Низька диверсифікованість 

експортної продукції обмежує 

можливості географічного 

розширення експорту. 

 Розвиток аграрної 

інфраструктури. 

 Впровадження сучасних 

зрошувальних систем, 

технологій зберігання, 

транспортування врожаю. 

 Проведення консультацій з 

потенційними іноземними 

інвесторами щодо планів 

організаційного, 

законодавчого подолання 

перешкод, з якими вони 

стикаються в Україні. 

 Проведення щорічних 

форумів для інвесторів задля 

підвищення обізнаності щодо 

інвестиційних можливостей 

та потенціалу економіки 

України. 

Джерело: розроблено автором 

В сучасних умовах лише 5-10% підприємств галузі використовують 

новітні технології та провідні розробки для АПК, що також відображається 

на урожайності сільськогосподарських культур, яка поступається 

європейському рівню (рис 3.10). 

 

Рис.3.10. Рівень продуктивності сільськогосподарського виробництва в 

найбільших країнах- експортерах 

Джерело: складено за даними  [150] 
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Найбільш комплексною галуззю економіки країни є туризм, що 

представляє собою поєднання таких галузей як транспортна, харчова, 

рекреаційна, сервісів з розміщення, розважальної та інформаційної 

підтримки [27]. До сфери туристичних послуг відносять: 

 Готелі, хостели, оренда приватного житла. 

 Кемпінг, парки для відпочинку та трейлер-парки. 

 Оренда та прокат автомобілів та легкомоторних транспортних 

засобів. 

 Послуги  таксі, транспортних компаній. 

 Заклади харчування, торгово-розважальні центри. 

 Діяльність парків розваг та тематичних парків.  

Така комплексність туризму породжує складність вимірювання 

сукупних прибутків галузі. Статистичні та математичні методи вимірювання 

надходжень від туризму були предметом розгляду багатьох дослідників, 

серед них - мультиплікативний аналіз туризму [76] або кластерний аналіз [20, 

25]. П. Садлер [125] проаналізував витрати та вигоди від туризму в 

економіках країн, що розвиваються. Б.Арчер [7] досліджує походження, 

характер та еволюцію мультиплікаторів туризму, їх неправильне 

використання, сильні і слабкі сторони та обмеження, а також їх цінність для 

планування та формування політики. Дж.Лю і співавтори [96] 

продемонстрували важливість побічних ефектів, спричинених доходами від 

туризму в економіці. Л.Дьюер і співавтори [45] мали критичний підхід до 

методів, широко використовуваних при оцінці економічного впливу туризму, 

включаючи мультиплікативний аналіз, пропонуючи альтернативні методи, 

які краще стосуються економічної дійсності нашого часу. С.Іванов і 

К.Вебстер [80] перевірили методологію вимірювання вкладу туризму в 

економічне зростання трьох країн ЄС: Кіпру, Греції та Іспанії. 

Туризм в ЄС також був широко поширеним питанням  в різних 

дослідженнях[28, 66] з такої тематики як конкурентоспроможність, 

економічний  вплив та розробка економічної політики. Г.Сугіарто і 
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співавтори [60] вважають, що конкурентоспроможність туризму є 

комплексною концепцією,  пропонуючи модель для її вимірювання на основі 

8 показників – ціна, відкритість, технології, інфраструктура,  туристичний 

потік, соціальний розвиток, навколишнє середовище та людські ресурси. 

К.Леон і С.Балоглу [94] запропонували багатовимірні методи масштабування 

та кластерного аналізу для оцінки конкурентоспроможності туристичної 

галузі. 

П. Ріта [121] підкреслює важливість туризму як генератора 

економічного зростання та створення робочих місць. Ч.Каяр і Н. Козак [84] 

оцінили конкурентоспроможність туризму в країнах ЄС порівняно з 

Туреччиною, виходячи з 13 ключових чинників, що використовують 

кластерний аналіз та багатовимірні методи масштабування. Х. Халкєр [66] 

вважає, що через відсутність комплексних програм для розвитку якісних 

туристичних послуг та конкурентоспроможності європейських напрямків, 

роль туризму часто розглядалася як досить обмежена та обґрунтовує 

вагомість туризму для економіки. 

 Прямий внесок туристичної галузі у ВВП відображає «внутрішні» 

витрати на подорожі (загальний обсяг витрат у країні резидентами та 

нерезидентами для бізнесу та відпочинку), а також витрати уряду на 

туристичні послуги, безпосередньо пов’язані з відвідувачами, наприклад, 

культурні (музеї) або рекреаційні (наприклад, національні парки). Прямий 

внесок туризму у ВВП розраховується таким чином, щоб він відповідав 

випуску, що виражається в Національному бухгалтерському обліку, з таких 

складових туристичних послуг, як готелі, авіалінії, аеропорти, туристичні 

агенти та послуги відпочинку, які безпосередньо стосуються туристів. 

Прямий внесок туристичної галузі у ВВП України 1,4 млрд.дол.США, у 

створення робочих місць – 247 тис.  

Схематично напрям потоків впливу туристичної сфери можна 

зобразити, використовуючи наступні рівні – прямий, непрямий, індукований 

(induced effect) вплив  та створення робочих місць (рис.3.11.) 
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Рис. 3.11.Схема напрямів впливу туризму на економіку країни 

Джерело: розроблено автором 

 

Непрямий плив туризму включає витрати на інвестиції в подорожі - 

важливий аспект як поточної, так і довгострокової туристичної діяльності, і 

передбачає таку інвестиційну діяльність, як придбання нових літаків та 

будівництво нових готелів. Витрати держави, урядових колективів - це 

закупівлі, які стимулюють розвиток туризму різними способами, наприклад, 

маркетинг та просування туристичних напрямків, авіація, адміністрація, 

служби безпеки, служби охорони курортної зони, санітарні послуги для 

курортної зони. Внутрішні закупівлі товарів і послуг галузями, що 

безпосередньо займаються туристичними послугами – це, зокрема, закупівлі 

продуктів харчування, прибирання готелів, технічне обслуговування та 

надання харчування авіакомпаніями та ІТ послуги турагентам. 

 

Індуковий вплив туризму 

Витрати працівників, що отримують прибутки  в 

туризмі чи суміжних галузях на: харчування, 

відпочинок, одяг, житло, господарські товари. 

Сукупний вплив туризму 

відображає: 

1)ВВП країни,  2)зайнятість 

Прямий вплив туризму на економіку: 

Товари і послуги: 

Розміщення, перевезення; розважальні заходи, атракціони, екскурсії 

Індустрія: 

Послуги з проживання; послуги харчування; роздрібна торгівля; транспортні 

послуги; культурно-спортивні та рекреаційні послуги. 

Джерела витрат: 

Внутрішні витрати громадян країни; внутрішні туристичні витрати підприємств; 

витрати іноземних громадян; індивідуальні витрати державного сектору. 

Непрямий вплив туризму: 

Інвестиційні туристичні витрати; сукупні державні витрати;  

витрати галузей на туристичні послуги. 
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Так, загальний прямий та непрямий внесок туризму у створення 

робочих місць України складає 923 тис. у 2017 р., а загальний внесок у ВВП 

– 5 млрд.дол.США, що зросте, згідно прогнозів міжнародних організацій, до 

7 млрд.дол.США у 2017 р. [145]. 

Туризм створює робочі місця як завдяки безпосередній роботі громадян  

в цій галузі, так і опосередковано у секторах, таких як роздрібна торгівля та 

транспорт. Коли робітники цих галузей витрачають свій прибуток на товари 

та послуги, це призводить до створення нових робочих місць і 

мультиплікативного ефекту. Індустрія туризму також надає можливості для 

підприємств малого бізнесу, що особливо важливо в сільській місцевості, і 

створює додаткові податкові надходження, такі як податки на аеропорти та 

готелі, які можна використовувати для фінансування шкіл, житлових 

будинків та лікарень. 

Прибуткова туристична галузь через сплату податків до бюджету  

впливає на створення базової інфраструктури, такої як дороги, туристичні 

центри та готелі. Робочі місця, створені туристичним бізнесом, часто є 

сезонними, але туризм може сприяти підвищенню вартості товарів і послуг 

національного виробництва.  

В якості найбільш перспективного напрямку розвитку співробітництва 

з ЄС в межах поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі 

пропонується обрати саме туристичну галузь, зважаючи на її потенціал у 

створенні не лише прямого економічного ефекту від експорту туристичних 

послуг, але і мультиплікативного, синергетичного, кумулятивного ефектів 

(рис 3.12).  
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Рис.3.12. Логічна структура взаємозв’язку факторів та наслідків 

розвитку міжнародної конкурентоспроможності туристичної галузі країни 

Джерело: розроблено автором 

 

Україна, розвиваючи співпрацю з ЄС, зацікавлена у просуванні 

власного бренду країни, підвищенні обізнаності іноземних громадян щодо 

туристичних маршрутів Україною, розробці спільних стратегій розвитку 

регіонів (табл.3.9).  
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 Мультиплікативний 
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 Людські ресурси 
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технології 
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Таблиця 3.9 

Інтереси України та ЄС в туристичній галузі 

Інтереси України Інтереси ЄС Суперечність/ 

співпадіння  

 Обмін досвідом щодо 

формування бренду країни, 

просування туристичних 

напрямків. 

 Відкриття нових транспортних 

шляхів, розвиток туристичної 

інфраструктури. 

 Встановлення партнерських 

відносин між державами, 

приватними підприємствами та 

суспільними організаціями для 

забезпечення сталого розвитку 

туризму в регіоні. 

 Забезпечення безпеки 

іноземних туристів. 

 Збільшення туристичних 

потоків в регіони, що мають 

значний потенціал, але в 

яких з різних причин туризм 

перебуває на низькому рівні 

розвитку. 

 Збільшення частки 

населення похилого віку, яке 

зацікавлене в еко-туризмі та 

якісних  рекреаційних 

ресурсах. 

 Спільність 

інтересів у 

забезпеченні безпеки 

пересування туристів, 

якісної транспортної 

інфраструктури, 

європейського рівня 

обслуговування. 

Джерело: розроблено автором 

 

Розвиток співпраці в галузі туризму на міжнародному рівні вимагає 

розуміння не лише можливостей, але і викликів, що стоять перед 

національним урядом (табл. 3.10). Існує взаємопов’язаність між туризмом, 

культурними заходами, зовнішньополітичними ініціативами та економічним 

розвитком, яка посилюється при створенні проектів регіонального 

співробітництва і набутті міжнародних зобов’язань перед іншою стороною. 

Туризм набуває вагомого масштабу у всіх сферах міжнародної взаємодії, 

тому планування проектів розвитку туристичної співпраці є соціально та 

економічно важливим для країни. Статус туристичної галузі, як складової 

формування міжнародного іміджу, інвестиційної привабливості та  

конкурентоспроможності країни, накладає на уряди важливі зобов’язання: 

обов’язковість суттєвого підвищення якості інформації, що використовується 

у стратегічному плануванні, необхідність досягнення політичного 

консенсусу щодо рішень, подій, заяв, заходів, що впливають на 

співробітництво з міжнародними партнерами. 
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Таблиця 3.10 

Можливості та загрози розвитку співробітництва в туристичній галузі за 

напрямками впливу 

Напрямки 

впливу 

Можливість  Загроза  

Політичний  Посилене міжнародне визнання 

регіону та його цінностей. 

Збільшення переговорної влади 

через економічну складову . 

Економічна експлуатація 

місцевого населення для 

задоволення амбіцій політичної 

еліти. 

Економічний Збільшення експорту . 

Створення робочих місць. 

Підвищення цін під час 

міжнародних заходів. 

Спекуляція нерухомістю. 

Фізичний Будівництво нових об'єктів . 

Покращення місцевої 

інфраструктури. 

Екологічна шкода . 

Перенаселеність. 

Соціальний  Залученість населення до 

посилення регіональної співпраці. 

Прискорення небажаних 

соціальних тенденцій, таких як 

надмірна урбанізація. 

Психологічний Посилення національної само 

ідентичності. 

Вірогідність відсутності 

взаєморозуміння між націями та 

культурами . 

Культурний  Культурний обмін. 

Підтримка міжнародних цінностей 

та толерантності  

Захист національних традицій та 

усвідомлення їх культурної ваги. 

Заперечення та несприйняття 

відмінних культурних паттернів. 

Джерело: розроблено автором 

Туристична галузь України, має значний потенціал розвитку зважаючи 

на наявні ресурси, однак зазнає значного негативного впливу війсково-

політичної кризи а Сході, що відображається на бажанні іноземних туристів 

відвідувати країну (табл.3.11). 

Таблиця 3.11 

Сильні та слабкі сторони сільського господарства України 

Сильні сторони галузі Слабкі сторони галузі Рекомендації  

 Значний рекреаційний 

потенціал. 

 Створення 

мультиплікативного ефекту. 

 Збільшення туристичних 

потоків до країни. 

 Висока культурна цінність 

об’єктів історичної 

спадщини. 

 Низька якість послуг та 

обслуговування в регіонах. 

 Низька якість 

автомобільних доріг. 

 Залежність туристичних 

потоків від політичної 

стабільності держави. 

 

 Впровадження 

міжнародних стандартів 

обслуговування. 

 Розбудова готельної, 

санаторної, торговельної 

інфраструктури. 

 Підвищення рівня 

сервісу, освіченості 

працівників галузі. 
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Продовження таблиці 3.11 
Сильні сторони 

галузі 

Слабкі сторони галузі Рекомендації  

 Можливість 

розвитку 

багатьох 

напрямків 

туризму 

(екологічний, 

рекреаційний, 

екстремальний). 

 Невідповідність ціни та 

якості послуг. 

 Відсутність дієвих 

механізмів покарання за 

пошкодження і знищення 

об’єктів історичної і 

культурної спадщини 

держави. 

 Запровадження проектів покращення 

іміджу країни, просування туристичного 

бренду України.  

 Державне стимулювання малих і 

середніх підприємств, що залучені у 

галузь. 

 Створення урядового органу з питань 

збереження культурної спадщини. 

Джерело: розроблено автором 

Туристична галузь, набуваючи міжнародної конкурентоспроможності 

та демонструючи сталий розвиток, створює синергічний, мультиплікативний,  

кумулятивний та економічний ефекти для держави вцілому (рис.3.13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.13. Ефекти розвитку туристичної галузі країни 

Джерело: розроблено автором 

 

Синергічний ефект від розвитку туризму та міжнародної співпраці у 

галузі полягає в ефективній комбінації факторів, що проявляється в 

економічному вимірі (ефективне використання виробничих ресурсів, 

двостороннє зростання кількості туристів,  зменшення витрат виробництво за 

рахунок ефекту масштабу, збільшення міжнародного фінансування  

Синергічний ефект 

Мультиплікативний 

ефект 

Кумулятивний 

 ефект 

Економічний ефект 

Синергія знань, ресурсів, технологій  

Додаткові можливості, компетенції, досвід 

Прибутковість туристичної та суміжних галузей 

Продуктивність праці, робочі місця 

Інвестиційна привабливість країни 

Конкурентоспроможність національного виробництва 

Мультиплікація  продажів, виробництва, прибутків, 

зайнятості 

Розвиток суміжних галузей та інфраструктури 

Сукупний прибуток підприємств, населення від 

регіонального співробітництва у галузі, формування 

сприятливого міжнародного іміджу країни  
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туристичної галузі та притік інвестицій), технологічному вимірі (обмін 

досвідом та інноваційними технологіями), екологічному  вимірі (розширення 

територій для екологічного туризму, захист культурної спадщини та безпеки 

навколишнього середовища на міжнародному рівні). 

Мультиплікативний ефект визначається як сукупність прямого, 

непрямого та індикативного впливу туристичної галузі на економіку країни. 

Кумулятивний ефект розвитку туризму та міжнародної співпраці у галузі 

досягається накопиченням та концентрацією факторів розвитку експорту 

товарів і послуг, збільшення інвестицій, культурного обміну та формуванням 

сприятливого міжнародного іміджу країни через конкурентоспроможну 

туристичну галузь та міжнародне співробітництво на рівні урядів, 

підприємств, населення. Економічний ефект полягає у створенні прямого та 

непрямого впливу туристичної галузі на зростання ВВП країни, створення 

додаткових робочих місць у туризмі та суміжних галузях. 

Україна, ставлячи за мету розвиток цифрової економіки та суспільства, 

використання можливостей географічного положення та ресурсного 

потенціалу,  на сучасному етапі не в повній мірі використовує можливості 

ПВЗВТ. Напрямками розвитку співробітництва з ЄС, що мають найбільший 

потенціал та конкурентоспроможність є: інформація та телекомунікації 

транспорт, промисловість, сільське господарство, туризм. Внаслідок 

вивчення особливостей функціонування та розвитку обраних галузей, в 

якості перспективного напрямку розвитку ПВЗВТ з ЄС запропоновано саме 

туристичну галузь, зважаючи на значний прямий та непрямий вплив на 

економіку України, що проявляється у мультиплікативному, синергічному, 

кумулятивному ефектах. 
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3.2. Пріоритетні форми співробітництва України та ЄС в умовах 

функціонування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС 

 

Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС 

не реалізує в повній мірі весь потенціал у сприянні соціо - економічному 

розвитку України через зовнішні дезінтеграційні чинники та внутрішні, такі 

як повільний прогрес у наближенні законодавства до положень ЄС за рядом 

напрямків та у реформуванні і реструктуризації економіки. Польове кількісне 

дослідження виявило, що ПВЗВТ не лише не функціонує максимально 

ефективно на даному етапі, але і не є взаємовигідною для сторін угоди, що 

вимагає пошуку таких форм співробітництва в межах зони вільної торгівлі, 

які б враховували національні інтереси України та були стійкими за умов 

політико-економічної нестабільності та дезінтеграційних процесів. 

У межах анкетного опитування, що стосується врахування 

національних інтересів України в економічній частині Угоди про асоціацію 

було виявлено, що, високо оцінюючи позитивний вплив ЗВТ на економіку 

країни,  необхідність перегляду її чинних  умов  функціонування відмічають 

86% експертів, а 61,9% згодні, що економічні інтереси ЄС суперечать 

національним інтересам України.  

 

Рис.3.14. Відповіді експертів на питання «Чи суперечить економічні 

інтереси ЄС національним інтересам України» 

Джерело: розроблено автором за результатами опитування 

14,3

14,3

33,3

38,1

Цілком згоден
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Згоден певною мірою

Не згоден
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Взаємовигідними умови ЗВТ вважають 33,3% опитаних підприємців, а 

52,4%- не погоджуються з цим, водночас 55,3% експертів вважають такі 

умови не взаємовигідними.  

  
Рис.3.15. Оцінка підприємцями та іншими експертами того, чи є ЗВТ 

Україна-ЄС взаємовигідною для сторін, % 

Джерело: розроблено автором за результатами опитування 

 

З наявністю суперечностей інтересів та неоднозначністю оцінок впливу 

ЗВТ на економіку України постає необхідність пошуку шляхів поглиблення 

взаємозв’язків між країнами та забезпечення їх стійкості. Така необхідність 

підтверджується і тим, що 70% експертів погоджуються, що в світовій 

економіці посилюються тенденції до дезінтеграції, ознаки якої 

простежуються і у зовнішньоекономічних відносинах України.  

Серед ефективних форм здійснення міжнародного співробітництва, що 

здатні забезпечити стійкість відносин між країнами за умов дезінтеграційних 

тенденцій, згідно оцінок експертів, домінують двосторонні угоди між 

підприємствами, однак ці форми є здебільшого коротко- та 

середньостроковими, одними з найпростіших у реалізації та не передбачають 

глибинну взаємодію та розробку стратегій розвитку регіону. Такі форми 

співробітництва орієнтовані на реалізацію інтересів підприємств, тоді як 

держава - зацікавлена у стійкому розвитку всіх регіонів та довгостроковій 

міжнародній співпраці.  Орієнтуючись на довгострокову перспективу, маємо 

зосередитись на таких формах співробітництва, що також набрали вищу 

33,3
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14,3

Підприємці

Так

Ні

Важко 

відповісти

39,5
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оцінку -  міжнародний кластер (7.892), єврорегіон (7.457), транскордонні 

угоди між регіонами (7.195), що є формами транскордонного співробітництва 

(табл.3.2). 

Таблиця 3.2 

Оцінка експертами ефективності форм міжнародного співробітництва у 

забезпеченні стійкості відносин між країнами за умов дезінтеграційних 

тенденцій (за шкалою 1-10, де 10 –найкращий показник) 

показник 

Прямі 

контакт

и  

Двосторон

ні угоди  

Транскордо

нні угоди  

Спільне 

підприємст

во 

Прикордон

на торгівля 

Міжнародн

ий кластер 

Єврорегі

он 

Державно

-приватне 

партнерст

во 

Групова 

медіана 

7.00 7.964 7.195 7.38 5.00 7.892 7.457 7.09 

Стандарт

не 

відхилен

ня 

2.291 1.484 1.659 1.562 1.863 2.006 1.788 2.180 

Джерело: розроблено автором за результатами опитування 

Оскільки Україна, взаємодіючи з ЄС в межах Угоди про асоціацію та 

ПВЗВТ, піддається впливу дезінтеграційних тенденцій та дестабілізуючих 

політичних процесів, впливу втрати контролю над найбільш індустріально 

розвинутими східними територіями, порушення та розриву усталених 

внутрішньогосподарських зв’язків, що забезпечували цілісність економічної 

системи держави,  то її завданням є забезпечення стійкості і довгостроковості 

співробітництва зі стратегічним партнером, що можливе завдяки 

транскордонному співробітництву (ТКС). ТКС є проявом регіональних 

економічних відносин мезорівня, що відбувається між адміністративно- 

територіальними одиницями суміжних країн і забезпечує стійкість у 

співробітництві країн на макрорівні ( рівень РТУ) (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3. 

Можливості ТКС у зменшенні недоліків функціонування ПВЗВТ 

Угода про зону вільної торгівлі Транскордонне співробітництво 

Історія міждержавних відносин складається 

і з ефективної співпраці, і з періодів війн і 

дипломатичних криз, що дестабілізують 

економічні зв’язки між країнами. 

ТКС історично передбачає існування більш 

стійких взаємозв’язків між суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності регіону 

зумовлених їх соціо - економічними інтересами. 

Угоди можуть бути порушені або 

припинені з політичних або економічних 

причин. 

Транскордонні контакти, включаючи 

торгівлю, що здійснюється населенням і 

місцевими підприємствами; існують 

незалежно від політичних тенденцій. 
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Продовження таблиці 3.3 
Угода про зону вільної торгівлі Транскордонне співробітництво 

Країни мають свої власні цілі, які не завжди 

є спільними і односпрямованими. 

Співпраця спрямована на досягнення 

максимальної конвергенції соціально-

економічного розвитку регіонів. 

Поглиблення економічного співробітництва  

між територіями може виникнути внаслідок 

зниження мит або спрощення митних процедур. 

Здатність створити розгалужену систему 

регіональних зв’язків, які можна 

використовувати як підґрунтя для  інтеграції. 

Значні територіальні масштаби, що 

викликають труднощі в багатосторонніх 

контактах в рамках ЗВТ та бюрократичних 

процесах прийняття рішень.  

Координація стратегій на рівні місцевого 

самоврядування, що сприяє актуалізації і 

більш швидкому прийняттю рішень. 

Джерело: розроблено автором 

Сутність ТКС полягає в тому, що суміжні транскордонні області 

співпрацюють у процесі розробки стратегій розвитку регіону та з’ясування 

компетенцій суб’єктів співробітництва, узгоджують плани розвитку окремих 

видів діяльності на рівні місцевих органів управління. Транскордонне 

співробітництво спрямоване на нівелювання негативних проявів існування 

кордонів та наслідків, які виникають у прикордонних районах через їхнє 

розташування, з метою поліпшення добробуту населення. З ускладненням 

форм співробітництва зростає їх довгостроковість і здатність реалізовувати 

національні інтереси держави (рис.3.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.16.Форми ТКС за ступенем реалізації інтересів суб’єктів та стійкістю співпраці 
Джерело: розроблено автором 

                 Орієнтація на довгостроковість ↔ стійкість співпраці ↔ створення інституційного  

середовища 
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Ефективність транскордонного співробітництва у зменшенні рівня 

перешкод на шляху здійснення міжнародної торгівлі підтверджується даними 

опитування підприємців, які ведуть зовнішньоекономічну діяльність з ЄС. 

Підприємства, що здійснюють ТКС нижче оцінюють труднощі у пошуку 

торгівельних партнерів в ЄС та несприйняття споживачами українських 

товарів, завдяки територіальній та культурній близькості транскордонних 

регіонів (табл. 3.4). 

 

Таблиця 3.4. 

Порівняння медіан оцінок складності перешкод на шляху здійснення 

торгівлі з ЄС для українських підприємств, що здійснюють та не здійснюють 

різних форм ТКС 
Підприємства, що не здійснюють та не планують ТКС 

 

Складність 

проходжен

ня 

сертифікац

ії 

Обтяжливіст

ь митних 

процедур 

Несприйнятт

я 

споживачем 

українських 

товарів 

Складніст

ь пошуку 

партнерів 

у країнах 

ЄС 

Нетарифні 

обмеження 

(квоти, 

ліцензії, 

антидемпінго

ві мита) 

Недосконаліст

ь українського 

законодавства  

Групова 

медіана 
6,667 6,000 6,200 5,000 6,400 7,667 

Стандартне 

відхилення 
2,8363 2,6583 2,3664 2,2608 2,1833 2,1628 

Підприємства, що здійснюють різні форми ТКС 

Групова 

медіана 
5,875 5,643 5,000 4,900 5,000 6,846 

Стандартне 

відхилення 
2,4635 2,3171 2,5779 2,1952 2,6527 2,0587 

Джерело: розроблено автором за результатами опитування 

 

Згідно порівнянь оцінок складності перешкод на шляху здійснення 

торгівлі з ЄС для українських підприємств, що здійснюють та не здійснюють 

різних форм ТКС, бачимо, що підприємства, які не залучені до ТКС 

здебільшого вище оцінюють перешкоди (за шкалою 1-10, де 10-найвища 

складність), що демонструє доцільність та ефективність ТКС у посиленні 

співробітництва між Україною та ЄС.  

На сучасному етапі функціонування ЗВТ з ЄС українські підприємства  
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здебільшого реалізують коротко- та середньострокові форми міжнародного 

співробітництва, такі як прямі контакти та двосторонні угоди. Однак 

запорукою економічного та соціального зближення регіонів є такі форми 

ТКС  як євро регіони, транскордонні угоди, спільні підприємства, саме вони, 

згідно опитування плануються підприємцями до впровадження у своїй 

діяльності. Так, 17,5% респондентів планують створювати міжнародний 

кластер, 15,9% - організовувати спільну діяльність в межах євро регіону, 

9,5%- в межах транскордонних угод між регіонами (рис 3.17). 

 
Рис.3.17.Форми здійснення підприємствами міжнародного 

співробітництва  

Джерело: розроблено автором за результатами опитування 

 

Українським підприємствам необхідно переорієнтовуватись на 

довгострокову співпрацю та пошук форм співробітництва, які дозволили б 

почати шлях підвищення добробуту громадян та досягнення рівня суміжних 

країн-членів ЄС, а органам державної влади – сприяти укріпленню співпраці 

між регіонами на міжнародному рівні через механізми і форми 

транскордонного співробітництва  (рис.3.18). 
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Рис.3.18 Динаміка ВВП на душу населення України та суміжних країн-

членів ЄС, дол.США 

Джерело: складено за даними [176Ошибка! Закладка не определена.] 

Розрив у рівні доходів на душу населення України та сусідніх країн ЄС 

продовжує зростати і свідчить про поступове віддалення напрямків 

актуальної економічної і соціальної проблематики країн з високим рівнем 

доходу (Угорщина, Польща, Словаччина)  та України, що належить до країн з 

доходом нижче середнього, згідно класифікації Світового банку. Таким 

чином, в умовах функціонування ЗВТ між Україною та ЄС, постає 

необхідність пошуку додаткових форм міжнародного співробітництва, які б 

сприяли реалізації соціо-економічних інтересів України. 

ТКС сприятливе для розвитку мережевих комунікацій і стимулювання 

формування нових зв’язків, які збільшують обмін інформацією і полегшують 

координацію діяльності, а реалізація навіть короткострокових спільних 

проектів України та ЄС в межах ТКС може перетворитися у довгострокову 

стійку співпрацю і привести до ефективного партнерства суб’єктів певних 

регіонів. В цьому відношенні партнерство може використовуватися для 

передачі політики розвитку на більш низькі управлінські рівні (політика 

«зверху вниз») або може бути угодою, укладеною організаціями на різних 

рівнях, надаючи їм вплив і участь в процесах розвитку (політика «знизу 

вгору») регіону та країни в цілому.  
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У прикордонних регіонах може розвиватися формальне і неформальне, 

двостороннє або мережеве співробітництво різних суб’єктів, включаючи 

місцеві органи влади, неурядові організації, такі як асоціації, форуми, фонди, 

виробничі кластери, школи і університети, неформальні об’єднання громад. 

Найбільш ефективний і цілеспрямований напрямок в ТКС - це 

співробітництво компаній відповідно до комерційних угод. У центрі уваги 

кожного виду транскордонного співробітництва в першу чергу знаходяться 

проблеми, що зв’язують партнерів, їх мета та  спільні дії, а також більш 

широке коло факторів, обумовлених бізнес-середовищем, в яких 

розвивається ця співпраця. 

Умови для формування довгострокового транскордонного 

співробітництва, які впливають на його якість включають: забезпечення 

рівних прав усіх сторін, що ведуть до взаємної поваги, рівних вигод, 

забезпечення довговічності співпраці і прозорість відносин, що ведуть до 

довіри. Отже, в процесі організації і розвитку транскордонного 

співробітництва суб’єкти ТКС повинні мати сумісні цілі, інтереси, 

очікування, усвідомлення своїх вигід, але і готовність розподілити витрати та 

ризики. Крім того, вони мають володіти  відповідним  ресурсним 

потенціалом для співпраці, таким як знання, кваліфіковані кадри, фінансові 

та матеріальні ресурси, організаційна культура, яка ефективно сприяє 

співпраці, обміну знаннями, досвідом та ідеями. Таким чином, стійке 

транскордонне співробітництво має ґрунтуватися, перш за все, на 

короткострокових відносинах, а потім на стійких відносинах, чиї ключові 

аспекти, що стосуються проектів ТКС представлені на рис.3.20. 
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Ініціювання ТКС 

  Планування (баланс 

фінансових, людських, 

матеріальних ресурсів ) 

 

Співробітництво, засноване 

на визначенні проблем та 

можливостей партнерів 

 

Співробітництво, 

засноване на кооперації 
 

 

Оцінювання, корекція 

проміжних цілей згідно 

потреб партнерів 

Співробітництво, 

засноване на врахуванні 

інтересів та цілей 

партнерів 

 

Оцінювання прогресу 

виконання проекту 

ТКС кожного 

партнера 

  

Імплементація проекту 

ТКС та рівноцінне 

залучення партнерів 

Рис. 3.20.Складові стійкого транскордонного співробітництва 

Джерело: розроблено автором 

 

Визначення суб’єктів або зацікавлених сторін закладає основу 

розробки стратегій транскордонного співробітництва і включає наступне : 

 органи виконавчої влади (державні агентства, органи влади зі 

спеціальним статусом); 

 державні підприємства ; 

 місцеві органи влади; 

 приватні підприємства; 

 недержавні організації . 

 Ідентифікація суб’єктів, цілей та сфер співпраці дозволяє 

розробляти стратегії, спрямовані на монетизацію досягнутих результатів та 

спонукає до формування додаткових секторів співпраці. Такими напрямами 

співпраці можуть бути: 

 інституційні відносини: транскордонні структурні та 

адміністративні механізми співпраці; 

 екологія, сільське господарство та територіальне планування; 

 транспорт та зв’язок; 

 економіка та зайнятість; 

 послуги з охорони здоров’я та соціальної допомоги; 
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 освіта та культура. 

Фактором, який впливає на всі інші характеристики ТКС, включаючи 

його правові, адміністративні та фінансові межі є інтереси суб’єктів 

конкретного регіону. Реалізація стратегій транскордонної співпраці вимагає 

чіткого з’ясування того, як співвідносяться проблеми регіону з інтересами 

суб’єктів, відповідно до чого мають формулюватися реалістичні цілі, логічна 

схема зв’язку яких представлена в таблиці 3.5 та додатку Є.  

 

Таблиця 3.5. 

Співвідношення проблем регіону, інтересів суб’єктів та можливих цілей ТКС 

Напрям  Проблема Інтереси суб’єктів ТКС Ціль ТКС 

П
о
л

іт
и

к
о

-п
р
ав

о
в
и

й
  

Рівень економічного 

розвитку регіону 

обмежений 

відсутністю 

відповідних 

інфраструктур. 

Забезпечення житлом 

населення регіону. 

Планування забудови 

транскордонного 

регіону комерційними 

об’єктами.  

Розробка узгоджених міських 

планів для раціоналізації 

політики в різних сферах 

(житло, інфраструктура). 

Розробка узгодженої політики 

щодо землекористування на 

основі соціально-

економічного аналізу регіону. 

Різні стандарти та 

вимоги до митних 

процедур 

перешкоджають 

мобільності у перетині 

кордону громадянами 

або товарами. 

Забезпечення 

міжнародного рівня 

якості здійснення 

митних процедур. 

Організація семінарів про 

права та обов’язки (тобто 

подвійне оподаткування, 

страхування, соціальне 

забезпечення) для 

прикордонних працівників. 

Е
к
о
н

о
м

іч
н

и
й

  

Митна та прикордонна 

інфраструктура 

обмежують 

міжнародні економічні 

відносини в регіоні. 

Розвиток  дорожньої 

інфраструктури 

регіону. 

Забезпечення зручних 

логістичних сполучень 

задля розвитку 

підприємництва та 

якісного транзитного 

сполучення в регіоні. 

Створення раціональної та 

економічно ефективної 

системи громадського 

транспорту, що перетинає 

кордони і з’єднує транспортні 

вузли (наприклад, позаміські 

автобусні, залізничні станції, 

аеропорти).  

Забезпечення безперервності 

маршрутів громадського 

транспорту до основних 

прикордонних територіальних 

центрів. 

Джерело: розроблено автором 
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Ефективне транскордонне співробітництво базується на конкретних 

етапах і має визначені цілі. У такій перспективі ТКС не є спонтанною 

поведінкою лідерів місцевих громад та влади, а є кооперативним  

міжнародним процесом, визнаним незамінним для більш ефективного 

досягнення поставлених цілей регіонального розвитку. 

Національні закони, що регулюють діяльність місцевих громад та 

влади, відрізняються в різних країнах. Проте ТКС є стійкою формою  (тобто 

відносно менш схильною до геополітичних впливів) співробітництва для 

місцевих громад та органів влади, що погоджуються координувати свою 

політику та стратегії у сферах їх компетенції, але з транскордонним 

масштабом (закони та прямі регуляторні постанови часто виключаються з 

сфери ТКС).  

Місцеві громади та органи влади стикаються з проблемами, 

безпосередньо пов’язаними з наявністю кордону і їх вирішення вимагає 

розробки спільних транскордонних стратегій.  

Співпраці може перешкоджати відсутність взаємної довіри та 

ідеологічної близькості, тому тактичні кроки на шляху реалізації 

транскордонних стратегій мають передбачати роботу не лише в економічній, 

політичній і соціальній сферах, але і в культурній та просвітницькій 

(наприклад, спільні конференції, семінари, метою яких є підвищення 

обізнаності про переваги ТКС, його цілі та можливості участі громадян, 

підприємств та організацій).  

Ефективність ТКС має бути побудована на чітких кроках і готовності 

суб’єктів до співпраці на міжнародному рівні (табл. 3.6). 

 

 

 

 

 



171 

 

 

Таблиця 3.6. 

Тактичні кроки реалізації транскордонного співробітництва  

Напрям Тактичні кроки 

Структурні та 

адміністративні заходи 
Створення місцевих і регіональних об’єднань, метою яких є 

сприяння транскордонному співробітництву. 

Спільне створення, підтримка транскордонних дослідницьких 

центрів з вивчення актуальних питань співробітництва. 

Організація періодичних зустрічей між місцевими органами 

влади та відповідними зацікавленими сторонами. 
Юридичні, 

адміністративні та 

технічні заходи 

Визначення поточного стану ТКС. 

Визначення відповідних інструментів (правових, 

адміністративних, фінансових) для розвитку спільних 

транскордонних органів. 

Підготовка кваліфікованих кадрів у відповідній сфері. 

Підвищення обізнаності про переваги ТКС. 

Складання угод (в межах, встановлених існуючими правовими 

рамками), сприяння транскордонному співробітництву. 

Спільна лобістська діяльність національних та міжнародних 

органів влади для вдосконалення законодавчої бази співпраці. 
Проектування та 

управління 
Розробка та управління спільним проектом задля отримання 

доступу до виділених з фондів ЄС та інших інвесторів. 

Інформування приватних організацій про зовнішнє фінансування 

(наприклад, від міжнародних донорів), доступне для ТКС та 

координація їх зусиль. 

Фінансові заходи Сприяння підтримці з боку громадськості та приватного сектору 

для заходів ТКС. 

Розрахунок ефективних способів використання фінансових 

ресурсів. 

Джерело: розроблено автором 

 

Слід підкреслити, що стратегії, що створюються і реалізуються в межах  

транскордонного співробітництва чітко визначаються положеннями наявної 

законодавчої бази країн регіону. Обсяг, сутність та структурування 

транскордонного співробітництва визначаються правилами, що регулюють 

міжнародну діяльність місцевих громад та органів влади, їх повноваження та 

зобов’язання  (відповідно до внутрішнього законодавства), з одного боку, та 

положеннями, викладеними у міжнародних угодах держав, з іншого. Там, де 

спостерігається фактична відсутність взаємовідносин між суб’єктами із 

країн-партнерів, транскордонне співробітництво розпочинається як обмін 

інформацією та розвивається в процесі консультацій та координації політики. 
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Суб’єкти можуть вдатися до інструментів співробітництва, таких як 

меморандуми про взаєморозуміння (наприклад, Додаток до Мадридської 

рамкової конвенції). Ці інструменти достатні для: 

 Створення відносин ТКС, спрямованих на розвиток обізнаності та 

сприяння взаєморозумінню та довірі. 

 Здійснення заходів для подолання викликів у транскордонному 

регіоні та використання їх можливостей. 

Оскільки транскордонне співробітництво перетворюється на етап 

співпраці з формулюванням оперативних транскордонних стратегій та 

реалізації конкретних проектів, то необхідно, щоб існуючі платформи 

консультацій та технічних і політичних керівних органів (які базуються на 

конкретних угодах) об’єднувались в більш надійні та визначені 

транскордонні структури. 

Однак ці приклади варіюють за формою і проходять від простих 

спільних нарад існуючих структур у кожній партнерській організації або 

суб’єкті до створення спільних комітетів у складі рівної кількості 

представників партнерів. Також можливо встановити фактичні органи 

управління, відокремлені від установ, що беруть участь (наприклад, спільний 

секретаріат, відділ дослідження або об’єкт, з або без створення юридичної 

особи, що діє від свого імені або від імені установ), які сприяють 

транскордонному співробітництву для того, щоб, наприклад: 

 Виконувати конкретний проект (громадська робота, організація 

події). 

 Встановити  довгострокове  співробітництво в плануванні та 

програмах розвитку. 

 Досягти  політичної мети (зміцнення зв’язків між установами, що 

працюють у прикордонній зоні).  

Ці органи, незалежно від того, чи є вони неформальними чи 

юридичними особами, що керуються  публічним чи приватним правом, 

можуть створюватися відповідно до національного або міжнародного права.  
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Отже, можна визначити чотири категорії механізмів транскордонного 

співробітництва, як підсумовується на рис.3.15. 

 

 
 

Рис.3.21.Форми ТКС залежно від юридичного оформлення 

Джерело: розроблено автором 

 

Вибір правової форми транскордонного співробітництва є стратегічним 

рішенням, з огляду на спектр наслідків, які він матиме (табл.3.8 ). Він 

виражає не тільки політичний компроміс, який дозволив органам влади та 

недержавним структурам розвивати процес транскордонного  

співробітництва, а й лінію розвитку самого співробітництва. Правова форма 

для роботи ТКС визначає його ефективність і продуктивність. Набуття ТКС 

правосуб’єктності є вирішальним моментом, тому важливо провести глибоку 

оцінку юридичного впливу з урахуванням сучасного стану ТКС в регіоні, що 

являє собою процес техніко-економічного обґрунтування. 

 

 

 

 

Неформальні механізми 
транскордонного співробітництва 
(зустрічі на рівні представників 

уряду та місцевих органів влади) 

Співробітництво, формалізоване 
шляхом  транскордонних угод  

(проекти угод та рамкові угоди)

Створення органів, що 
регулюються публічним правом 

(міжнародні договори і конвенції)

Створення органів, що 
регулюються приватним правом 

(юридичні особи, сторені за 
участю іноземних суб’єктів, 

політико-консультаційні центри)

Транскордонне 
співробітництво
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Таблиця  3.8 

Переваги та недоліки форм транскордонного  співробітництва 

Форма співробітництва Переваги Недоліки 

Договір про співробітництво Найпростіший інструмент 

співпраці. 

Дозволяє створити 

структуру без юридичної 

особи. 

Положення цієї угоди 

реалізуються під 

відповідальністю кожного 

підписанта 

Некомерційна структура, що 

регулюється приватним 

правом 

Члени можуть бути 

юридичними або фізичними 

особами залежно від обраної 

юридичної бази. 

 Юридична автономія 

стосовно її членів.  

Легко встановити 

Завдання обмежуються 

просуванням, лобіюванням 

та навчанням. 

Не може замінити 

інституції-учасниці при 

здійсненні своїх 

повноважень 

Інституціоналізоване 

державно-приватне 

партнерство 

Дозволяє здійснювати 

транскордонні механізми 

державного партнерства. 

Мета обмежена виробничою 

або комерційною 

діяльністю.  

Необхідний початковий 

фінансовий внесок  

Структура, що регулюється 

публічним правом 

Юридична особа, що 

регулюється публічним 

правом.  

Здатність виконувати всі 

завдання, що представляють 

інтерес для своїх членів: 

управління, громадські 

послуги, державні установи. 

Діяльність відповідно до 

закону країни, де 

знаходиться зареєстрований 

офіс.  

Сфера застосування 

обмежена певними 

кордонами. 

Джерело: розроблено автором 

 

Виходячи в вищенаведеного аналізу, можна стверджувати про 

необхідність розвитку стійких форм співробітництва України та ЄС  в умовах 

дії поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, які б сприяли 

законодавчому, інституційному, ринковому розвитку України та її 

економічному зростанню. Реалізація економічних інтересів України та 

можливість рівноправної участі в інтеграційних угодах в значній мірі 

залежить від її економічної вагомості та значущості, в тому числі, для 

міжнародних торговельних зв’язків в регіоні. Все це має бути забезпечено 

посиленням співробітництва між Україною та країнами ЄС, шляхом 

встановлення стійких транскордонних зв’язків у найбільш 

експортоорієнтованих галузях, що економічно, соціально і політично 

зближують регіони країни, сприяють їх всебічному розвитку, нівелюють 
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вплив політичного фактору на стабільність економічних зв’язків, 

полегшують координацію та імплементацію рішень на рівні місцевої влади. 

 

3.3. Управління проектами розвитку галузевих зв’язків між 

Україною та ЄС 

 

В попередніх розділах роботи було з’ясовано, що транскордонне 

співробітництво є дієвим практичним чинником поглиблення співпраці 

України та ЄС, виявлено, що воно створює організаційне і правове 

забезпечення впровадження норм європейського законодавства та найкращих 

практик ведення міжнародного бізнесу в українському ринковому 

середовищі. Поглиблення форм транскордонного співробітництва з ЄС за 

умов функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі 

слід розглядати в якості механізму реалізації регіональної політики розвитку. 

Зокрема, формування транскордонного кластеру може стати каталізатором 

ефективного використання екологічного, соціального, культурного, 

економічного потенціалу, зростання конкурентоспроможності як певних 

адміністративно-територіальних одиниць так і держави вцілому.  

В даному розділі пропонується логічна схема розробки проекту 

створення туристичного кластеру в українському транскордонному регіоні. 

Послідовні етапи розробки даного проекту зображено на рис. 3.17. 
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Рис.3.22. Етапи розробки проекту транскордонного туристичного кластеру  

Джерело :розроблено автором 

 

Для реалізації проекту транскордонного співробітництва обрана 

туристична галузь України, зважаючи на перспективність та ефективність 

туризму у створенні мультиплікативного ефекту для економіки держави. 

Окрім того, туризм, поряд із агропромисловим сектором, ІТ, логістикою та 

машинобудуванням визначені президентом України стратегічними галузями, 

що мають потенціал до розвитку економіки країни [179]. 

Для розробки проекту транскордонного туристичного кластеру була 

проведена оцінка туристичних потенціалів  суміжних з ЄС областей України  

(табл.3.9 та Додаток Ж ) та запропоновано подальший розгляд Одеської 

області в якості прикладу такого проекту. 

 

 

 

Вибір організаційної та правової форми ТКС 

Визначення регуляторної нормативно-правової бази проекту 

Розробка тактичних завдань 

Формулювання мети і стратегічних цілей проекту 

Виявлення сильних та слабких сторін обраного регіону 

 

Оцінка туристичного потенціалу транскордонних регіонів України, суміжних з ЄС 

Обґрунтування вибору галузі для розробки проекту 
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Таблиця 3.9. 

Напрями оцінки туристичного потенціалу області 

Фактор 

потенціалу 

Показники оцінки  факторів 

Політико-

правовий 

Наявність програм транскордонного співробітництва з ЄС. 

Кількість міжнародних пунктів пропуску. 

Економічний Кількість суб’єктів туристичної діяльності.  

Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами 

Обсяг реалізованих послуг підприємствами області, тис.грн. 

Середньооблікова кількість штатних працівників суб’єктів 

туристичної діяльності. 

Дохід суб’єктів туристичної діяльності (юридичних ос.), тис.грн. 

Кількість аеропортів міжнародного сполучення. 

Культурний Обсяг послуг, наданих в галузі мистецтва, спорту, розваг та 

відпочинку, тис.грн. 

Кількість об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО. 

Науково-

технічний 

Обсяг вітчизняних наукових досліджень та розробок, тис.грн. 

Природний Кількість заповідників та національних парків. 

Загальна площа заповідників та національних парків, га. 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, т/км
2
. 

Частка забруднених стічних вод, що скинуті у поверхневі 

водойми,%.Утворення відходів, т/км
2
. 

Питома вага не утилізованих відходів,%. 

Демографічний Міграційний приріст/скорочення населення.   

Природний приріст/скорочення населення. 

Джерело : складено автором за матеріалами [179]   

З метою відбору області з найбільшим туристичним потенціалом 

пропонуємо розрахувати відносні бальні оцінки, обравши базою розрахунку 

– показники Волинської області. 

Для  подальшого розрахунку коефіцієнту потенціалу туристичної 

галузі області застосовуємо наступну формулу : 

Pj =
 W ik×K ij
Ni
j

N i
                                 (1) 

 

Де Kij - відносний показник оцінки і-го фактору для j-ї області; 

Wik - ваговий коефіцієнт і-го фактору у k-й групі факторів; 

Ni - кількість факторів. 

Після здійснення розрахунків отримуємо такі відносні оцінки 

туристичного потенціалу регіонів України (табл.3.10.) 
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Таблиця.3.10. 

Відносні коефіцієнти оцінки туристичних потенціалів регіонів України  

Коефіцієнти  оцінки 

Волинська 

область 

Львівська 

область 

Закарпатська 

область 

Івано-

Франківська 

область 

Чернівецька 

область  

Одеська 

область 

0,1 0,89 0,15 -0,1 0,14 0,85 

Джерело: розроблено автором 

Проведені розрахунки дають змогу зробити висновок по наявність 

відносно сприятливіших факторів розвитку туристичного потенціалу 

Одеської та Львівської області.  

Керуючись необхідністю реалізації положень Угоди про асоціацію з 

ЄС, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р., 

Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 р. 

[204] пропонується відродження одного з найбільш перспективних регіонів  

Одеської області, а саме - біосферного заповідника «Вилкове».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.23. Структурна модель взаємозв’язку цілей та завдань створення 

туристичного кластеру в транскордонному регіоні 

Джерело : розроблено автором 
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правових умов для міжнародної 

підприємницької діяльності в регіоні, 

розвиток туристичної галузі, збереження 

природно-ресурсного потенціалу регіону. 
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Державний рівень: необхідність удосконалення нормативно-правової бази, забезпечення 

фінансування проектів розвитку регіону та підтримки бізнесу, розвитку інфраструктури. 

Локальний рівень: управління господарською діяльністю на принципах міжнародної кооперації, 

ефективного використання ресурсів та реалізації соціо-економічних інтересів суб’єктів ТКС. 
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В сучасних умовах біосферний заповідник «Вилкове», не зважаючи на 

значний рекреаційний, природний, ресурсний, соціально-економічний 

потенціал, являє собою депресивний регіон. Ця слабка сторона  проявляється 

в наступному: 

 зростаючий відтік з регіону працездатного населення;  

 закриття низки перспективних підприємств (Вилковський 

райрибкооп, Вилковський завод пресових вузлів, Вилковська ремонтно-

експлуатаційна база флоту), що призвело до втрати робочих місць;  

 не розвинена соціальна і транспортна інфраструктура (дороги, 

причали, забруднені водойми, одна школа, музей);  

 відсутність достатньої кількості місць відпочинку (п’ятизіркових 

готелів, установ санаторного типу, парків відпочинку, місць громадського 

харчування тощо);  

 недостатня матеріальна база бюджетних установ.  

Разом з тим, регіон має унікальний туристичний потенціал, включаючи 

всі його складові: природний, економічний, культурно-історичний. Зі 

створенням проекту транскордонного співробітництва та участю 

територіальної громади і місцевих органів влади, регіон залучить нові 

трудові і земельні ресурси для розширення сільськогосподарського 

виробництва та фермерського тваринництва. З’явиться можливість створення 

малих підприємств з переробки ягід і фруктів, що вирощуються в регіоні; 

можливість відновлення роботи підприємств по переробці риби, ремонтної 

бази та порту.  

Регіон розташований на кордоні з туристично більш розвинутою 

територією Румунії, що сприяє розвитку транскордонного співробітництва, - 

перш за все в туристичній сфері. Аналіз макромаркетингового середовища 

Румунії дозволяє зробити висновок, що з темпом щорічного  зростання 5,6%, 

Румунія, другий за величиною новий член Європейського Союзу, є одним із 

лідерів регіону. Десять років членства в ЄС призвели до зростання ВВП на 

душу населення, з 7 415 дол.США в 2006 р. до 11534 дол.США в 2018 р., 
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незважаючи на світову економічну кризу, яка в 2009 р. призвела до 

скорочення економіки на 7,1 відсотка [122] 

Макромаркетингове бізнес середовище Румунії дещо покращується у 

2018 році, однак залишається ряд значних недоліків і перешкод для розвитку 

ринку. Країна займає 36-е місце за легкістю ведення бізнесу,  знизившись з 

53 до 62 у рейтингу глобальної конкурентоспроможності, зберігаючи 

негативні характеристики в інфраструктурі (якість доріг), адміністративному 

навантаженні, ринку праці, ефективності, здоров'ї та освіті, корупції та 

проблемах управління в державному секторі . 

Румунська інфраструктура є ключовим чинником, що обмежує 

конкурентоспроможність країни. Якісні зміни та реалізація фінансових 

фондів на будівництво, перш за все, якісної транспортної інфраструктури, 

сприятимуть зростанню у довгостроковій перспективі, у тому числі в процесі 

досягнення рівня ЄС. На сучасному рівні поганий стан інфраструктури є 

основною перешкодою для ведення бізнесу, це також загострює регіональні 

диспропорції. Румунія є 128 зі 138 країн за якістю доріг, 79 –за якістю 

залізничної та 101- за якістю повітряної (air infrastructure) інфраструктури. 

Аналогічна ситуація і в України. Україна за рейтингом міжнародної 

туристичної конкурентоспроможності, посідає 88 зі 136 країн світу та 

оцінюється за сукупністю субіндексів, від якості транспортної 

інфраструктури до кількості об’єктів світової культурної спадщини. Так, за 

рівнем пріоритетності туристичної галузі для держави, Україна посідає 90 

місце, що вказує на суттєво недооцінений потенціал та можливості туризму у 

розвитку економіки та міжнародної співпраці владою в державі (рис 3.24). 
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Рис.3.24. Місце України у Глобальному рейтингу туристичної  

конкурентоспроможності за обраними за обраними категоріями (зі 136 країн, 

де 1- найкращий рейтинг) 

Джерело: складено за даними  [140] 

Умови ринку праці Румунії знаходяться на відносно низькому рівні, 

порівняно з європейськими, але дещо покращуються. Безробіття знизилось з 

6,8% у 2015 р. до 6,0% у 2017 р. і наближається до докризових мінімумів, а 

загальна зайнятість дещо зменшилась в 2017 р. приблизно на 0,6%, і в 2018-

2019 рр. зростатиме незначним темпом. Робочі місця скоротились у 

сільському господарстві та промисловості, але були створені у сфері послуг, 

що відображає зміну структури економіки, а також в будівництві, оскільки в 

країні відновлюється  економічне зростання. 

Продовжує скорочуватися робоча сила,  починаючи з 2007 р. населення 

зменшилось на 6%,- це третє за величиною зниження в ЄС. Спостерігається 

старіння населення, і до 2020 р. очікується, що населення працездатного віку 

(20-64 років) зменшиться на 4%, тоді як до 2060 р. кількість людей похилого 

віку збільшиться на 13%. Зважаючи на прогнозовану триваючу еміграцію 

переважно молодих людей разом з обмеженим поверненням, країна може  

втратити додаткові трудові ресурси. Це, у свою чергу, може призвести до 

уповільнення зростання продуктивності та конвергенції доходів. У той же 

час потенційна пропозиція робочої сили залишається значною мірою 

невикористаною через один з  найвищих  рівнів бездіяльності у ЄС. 
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На ринку праці погіршується ситуація з пошуком 

висококваліфікованих працівників, зокрема у секторі інформаційно-

комунікаційних технологій, вчителів, сфері обслуговування., транспорту та 

розподілу, торгівлі, інженерії. Дефіциту робочої сили сприяють низький 

рівень освіти протягом життя, якість системи вищої освіти, не привабливі 

умови праці і вища оплата праці за кордоном. 

Окрім того, починаючи з 2012 року зростає нерівність доходів: 

найбагатші 20% населення мають дохід, 8 разів вищий, ніж дохід 

найбідніших 20% і такий розрив є вище за середньоєвропейський.  Окрім 

того, є високий розрив у розвитку міських і сільських регіонів країни [30]. 

У 2016 р. Уряд ухвалив кілька невідкладних заходів  для спрощення 

адміністративних процедур та спрощення відносин між громадськістю, 

бізнес-структурами та . державним управлінням. Нове законодавство 

спрощує процес подання документації та сприяє широкому використанню 

електронної пошти. Крім того, у січні 2017 р. новий уряд ухвалив заходи 

щодо підтримки підприємництва, звільнення від податку на прибуток 

компанії в сфері дослідження і розробок, а також ліквідував 102 збори та 

податки. Проте, сучасні рішення щодо електронного керування залишаються 

в значній мірі невикористаними і  Румунія значно відстає від  ЄС. Заходи, що 

вживаються владою, спрямовані на: посилення управління; координацію 

впровадження рішень в галузі електронного керування; прийняття та 

впровадження національної системи взаємодії. Проте ІТ-система 

національної адміністрації є фрагментованою, що збільшує адміністративний 

тягар для населення та бізнесу. 

Маючи схожі труднощі та інтереси у розвитку регіону, Україна та 

Румунія мають співпрацювати в напрямку покращення інфраструктури, 

розвитку промисловості в регіоні, полегшення умов ведення бізнесу на 

законодавчому рівні за сприяння міжнародних організацій, зокрема 

європейських. Наявність спільних інтересів сторін є об’єктивною основою 

для перетворення регіону в високорозвинутий міжнародний туристичний 
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центр, а метою транскордонного співробітництва може  бути створення 

проекту на основі  біосферного заповідника «Вилкове» в контексті реалізації 

державної програми регіонального розвитку України та Румунії.  

Найбільш ефективною організаційною формою реалізації проекту 

може стати створення транскордонного туристичного кластеру. Наступна 

діаграма являє собою логічний покроковий процес, який слідує при виборі 

відповідної юридичної форми для органу транскордонного співробітництва 

(рис.3.25). 

 

Рис. 3.25. Схема вибору юридичної форми для ТКС 

Джерело: розроблено автором 
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кластеру та підприємств за участі української та румунської сторони, а також 

проведення зустрічей на рівні органів місцевої влади для узгодження 

тактичних кроків реалізації спільних проектів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.26.Структурна модель стратегічних і тактичних цілей 

формування транскордонного кластеру 

Джерело: розроблено автором 
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2.  забезпечити щорічний притік туристів на рівні не менше ніж 80 

тис. осіб, в тому числі 3 тис. осіб щодобово з періодом активної роботи 180 

днів на рік та середньою тривалістю туру 7днів;  

3.  забезпечити робочими місцями більш ніж 6 тис. осіб, в тому 

числі - 90% за рахунок місцевого населення;  

4.  Забезпечити фінансові надходження до місцевого бюджету;  

5.  зберегти історичні пам’ятки, віру, традиції місцевого населення;  

6.  удосконалити містобудівну політику, інфраструктуру регіону; 

7. створити економічне і правове підґрунтя для довгострокової та 

стійкої співпраці в регіоні. 

Тактичними завданнями для реалізації стратегічних цілей є наступні : 

 врегулювання юридичних питань, пов’язаних з використанням 

землі і водних ресурсів;  

 створення дорожньо-транспортної інфраструктури, включаючи 

наземний, водний, повітряний транспорт з використанням наявних об’єктів 

(порт, причали, судна, ремонтну базу);  

 створення місць розміщення, харчування, відпочинку і розваг для 

туристів;  

 розробка туристичного продукту, виходячи з виявленого 

туристичного потенціалу; 

 розробка стратегії партнерських відносин з суб’єктами 

туристичного кластеру;  

 розробка стратегії залучення в кластер зарубіжних партнерів, 

зокрема з Румунії;  

 укладання програми маркетингового забезпечення проекту, яка 

включає серію маркетингових досліджень для створення інформаційної 

основи прийняття управлінських рішень, розробки туристичних продуктів, 

визначення профілю і мотивацій потенційних зовнішніх і внутрішніх 

туристів; розробку системи просування; створення бренду; складання 

поетапного плану реалізації проекту;  
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 розробка програми кадрового забезпечення проекту, який 

включає залучення до його виконання провідних фахівців в галузі 

маркетингу, економіки туризму, архітектури, управління ризиками, 

фінансами, а також студентів економічних факультетів провідних 

університетів України, представників органів місцевого управління та 

громадських організацій;  

 обґрунтування програми фінансового забезпечення проекту, який 

включає визначення суми необхідних інвестиційних ресурсів з розподілом по 

роках і конкретних видів робіт; визначення власних коштів, коштів 

різноманітних внутрішніх і зовнішніх фондів; складання ряду бізнес-планів 

для кожного інвестиційного ресурсу; розробка програми управління 

ризиками.  

Нормативно-правова база забезпечення проекту та необхідність його 

державної підтримки. Основними законодавчими актами, що діють в даній 

сфері і надзвичайно актуалізують його реалізацію, є:  Постанова Верховної 

Ради України «Про приєднання України до Європейської рамкової конвенції 

про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або 

властями» (1993 р.);  Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони (2014 р.);  Закон України від 24 

червня 2004 року № 1861-IV «Про транскордонне співробітництво» (2014 р.);  

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року (2014 р.);  

Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 

роки (2016 р.); Стратегія сталого розвитку «Україна 2020» (2015 р.);  

Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року (2017 р.);  

План пріоритетних дій Уряду на 2019 рік (2019 р.);  Стратегія економічного 

та соціального розвитку Одеської області до 2020 року (2015 р.) [226].  

Сучасна нормативно-правова база, що визначає середовище розвитку 

транскордонного співробітництва в Україні, має ряд позитивних та 

негативних факторів. До позитивних можна віднести: 
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 існування значної кількості чинних програм розвитку та законодавчих 

актів ( на 2016-2020 рр.), що регулюють механізм функціонування ТКС; 

 існування юридично визначених механізмів вибору та впровадження 

спільних з ЄС програм ТКС; 

 наявність досвіду створення ряду єврорегіонів між Україною та ЄС; 

 прийняття у 2018 р. Закону «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо транскордонного співробітництва», що визначає законодавчі 

основи створення єврорегіонів та їх державної підтримки. Закон визначає 

сутність «об'єднання єврорегіонального співробітництва» та регламентує 

порядок їх створення, згідно вимог Угоди про асоціацію з ЄС [187]. 

Однак існує ряд негативних факторів у нормативно-правовому 

середовищі ТКС, що потребують вирішення: 

 відсутність системної координації дій на державному та регіональному 

рівні, що зумовлене, відповідно, низькою узгодженістю державних програм 

розвитку, обласних стратегій, концепцією державної політики регіонального 

розвитку; 

 низький рівень імплементації норм європейського права; 

 юридична невизначеність між повноваженнями центральних та 

регіональних органів влади, місцевих громад, об’єднань у здійсненні ТКС; 

 припинення існування ряду форм транскордонного співробітництва в 

індустріальних регіонах України через військові дії та глибоку соціо-

економічну кризу на відповідних територіях. 

Виходячи з важливості запропонованого проекту для довгострокового 

соціально-економічного розвитку Одеської області, його реалізація не може 

бути ефективною без ґрунтовної правової, організаційної, управлінської 

підтримки місцевих органів державної влади. Тому доцільним є включення 

даного проекту в плани і програми розвитку Одеського регіону за 

напрямками транскордонного співробітництва, створення міжнародних 

інноваційних, виробничих, туристичних кластерів і реалізації вимог і 

можливостей  Угоди про асоціацію з ЄС. 
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Міжнародний туризм – комплексне явище, що має зв’язок з багатьма 

галузями економіки та має культурний, соціальний, екологічний, 

економічний вимір. Через це саме міжнародний туризм відіграє важливе 

значення у соціально-економічному житті країн і народів, він є стимулом 

активізації міжнародного співробітництва. З огляду на це, Україні доцільно 

звернути увагу на можливості та потенціал використання наявних природних 

рекреаційних ресурсів. Збільшення обсягів та якості туристичних послуг 

може стати одним із головних факторів поглиблення співробітництва з ЄС та 

реалізації національних інтересів України. Україні необхідно враховувати 

досвід реалізації туристичних проектів більш розвинених країн світу, 

особливо країн ЄС, які отримують  40%  із 937 млрд.дол.США світового 

доходу від туристичного сектору [188]. 

Україна та ЄС ( зокрема Румунія), що утворюють транскордонний 

регіон,  зацікавлені у вирішенні питань розвитку та розширення торговельно-

економічних зв’язків, вирішенні митних питань, забезпеченні необхідного 

режиму перетину державного кордону. Розвиток ТКС сприятиме вирішенню 

питань ефективного використання природних ресурсів, налагодження 

екологічно чистого сільськогосподарського виробництва, організації 

спільних підприємств харчової промисловості, поліпшення транспортного 

сполучення, модернізації засобів комунікацій та інших об’єктів регіонів 

країни, що, в цілому, сприяє реалізації її національних інтересів. 

Реалізація транскордонного співробітництва є в першу чергу 

результатом вдосконалення його ключової детермінанти, а саме 

регуляторного середовища та інституцій, і в цілому всіх факторів, пов’язаних 

із співробітництвом. У пошуках партнерів для транскордонного 

співробітництва, включаючи спільну реалізацію проектів, слід орієнтуватися 

на довгострокові цілі співробітництва. Що стосується управління 

транскордонними відносинами, то необхідним є відбір партнерів, які: 

 мають сумісні цілі, інтереси та очікування; 

 усвідомлюють свої потреби та переваги від співпраці; 
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 розподіляють  не лише виграші співпраці, але і витрати та ризик; 

 мають відповідні ресурси співпраці: знання, кваліфіковані кадри, 

фінансові та матеріальні ресурси; 

 зосереджені на постійному, а не тимчасовому партнерстві. 

Важливо також дотримуватися принципів стійкого співробітництва: 

 рівних прав для всіх партнерів, що веде до взаємної поваги; 

 прозорість у відносинах, що веде до довіри; 

 взаємної вигоди для партнерів, що свідчить про стабільність 

співробітництва. 

Окрім якості партнерства, фактором, що впливає на гармонізацію 

рівнів розвитку в регіоні та реалізацію інтересів країн, є стратегічне 

планування проекту ТКС, яке включає 7 етапів: від аналізу ринкових загроз і 

можливостей суб’єктів ТКС, з’ясування їх інтересів та їх співвідношення з 

кінцевими цілями проектів, формування тактичних кроків до реалізації до 

вибору організаційної правової форми. 
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Висновки до розділу 3 

Аналіз перспективних напрямків розвитку поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також 

пріоритетних форм співробітництва дозволив зробити наступні висновки та 

узагальнення: 

1.  Перспективними для розвитку співробітництва України та ЄС в 

умовах ПВЗВТ є: інформація та телекомунікації (ІТ), транспорт, 

промисловість, сільське господарство, туризм.  

Сильними сторонами зазначених видів економічної діяльності є: 

високий рівень освіти та кваліфікації спеціалістів, збільшення 

екпортоорєнтованості, висока рентабельність галузей інформації та 

телекомунікацій та сільського господарства, сертифікація вітчизняних 

виробників відповідно до стандартів ЄС для харчової галузі, значний 

екологічний, рекреаційний, культурний потенціал туристичних напрямків. 

Слабкі сторони перспективних для співробітництва з ЄС видів 

економічної діяльності полягають у наступному: низька здатність України до 

втримання висококваліфікованих співробітників, несприятливе податкове 

середовище, незадовільна якість транспортної інфраструктури, застарілість 

основних фондів промислових підприємств, технологічна неготовність  до 

вимог Індустрії 4.0, виробництво та експорт продукції з низькою доданою 

вартістю. 

2. Суперечність інтересів України та ЄС виявлена у конкуренції за 

найбільш кваліфікованих та досвічених спеціалістів; стремлінні захистити 

національні стратегічні галузі промисловості та розвивати 

високотехнологічний експорт товарів з високою доданою вартістю;  боротьбі 

за платоспроможний туристичний потік. Спільність – у розвитку безпечної 

інфраструктури регіону, забезпеченні надійних та швидких перевезень, 

соціо-економічному розвитку регіону. 

 



191 

 

3. Найбільш перспективним напрямком розвитку співпраці з ЄС в 

межах ПВЗВТ обрано туристичну галузь, що створює мультиплікативний, 

кумулятивний, синергічний ефекти для економіки держави, має не лише 

прямий вплив (внесок власне туристичної галузі в економіку), але і непрямий 

(залучення інвестицій в туристичні об’єкти, транспортну інфраструктуру, 

державна підтримка галузі), індукований (витрати самих працівників галузі 

на туристичні послуги всередині країни). 

4. Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС, функціонуючи за умов 

впливу зовнішніх дезінтеграційних та внутрішніх політико- економічних 

чинників, не є максимально ефективною та взаємовигідною для сторін угоди, 

згідно результатів проведеного опитування. Це вимагає пошуку стійких форм 

співробітництва з ЄС у найбільш перспективних та конкурентоспроможних 

галузях. 

5. Транскордонне співробітництво, що здатне нівелювати недоліки 

функціонування ПВЗВТ, історично передбачає існування більш стійких 

зв’язків між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності суміжних країн, 

зумовлених реалізацією їх соціо-економічних інтересів. Міжнародний 

кластер та єврорегіон є найбільш ефективними інструментами у зменшенні 

перешкод для міжнародної торгівлі, сприянні розробці та реалізації спільних 

міжнародних стратегій розвитку регіону, забезпеченні стійкості 

міжнародного співробітництва в умовах функціонування ПВЗВТ. 

6. Проект транскордонного туристичного кластеру, який може стати 

каталізатором ефективного використання екологічного, соціального, 

культурного, економічного потенціалу, включає 7 етапів – від обґрунтування 

вибору галузі для розробки проекту, оцінки туристичного потенціалу 

транскордонних регіонів України, суміжних з ЄС, виявлення сильних та 

слабких сторін обраного регіону, формулювання мети, стратегічних і 

тактичних цілей проекту  до визначення регуляторної нормативно-правової 

бази проекту та  вибору організаційної та правової форми співробітництва. 
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Проект туристичного кластеру пропонується реалізовувати на кордоні між 

Україною та Румунією в межах євро регіону «Дунай». 

7. Структурна модель стратегічних і тактичних цілей формування 

транскордонного туристичного кластеру передбачає розвиток економічного 

потенціалу (через створення робочих місць, збільшення двосторонніх 

туристичних потоків, формування міжнародних технологічних зв’язків), 

фінансового потенціалу (збільшення міжнародної інвестиційної 

привабливості, зростання фінансування туристичної галузі на національному 

та міжнародному рівні), культурно – історичного потенціалу (збереження 

культурного надбання регіону, захист історичних пам’яток та рекреаційних 

ресурсів на міжнародному рівні, популяризація нового туристичного 

напрямку, та, як наслідок, формування позитивного міжнародного іміджу 

країни). 

Основні положення даного розділу знайшли свос відображення в 

наукових працях автора:[34, 35, 37, 40, 41]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі поглиблено теоретичні підходи до аналізу 

розвитку регіональних торговельних угод, зокрема їх механізму 

функціонування і моделі життєвого циклу, та розроблено практичні 

рекомендації щодо ефективних форм регіонального економічного 

співробітництва України та ЄС для забезпечення  стійкості їх взаємозв’язків 

та реалізації національних інтересів України. 

1. Регіональні торговельні угоди є формою прояву регіональних 

торговельних відносин, юридично оформленою у вигляді договору між 

двома або більше країнами, який визначає правила торгівлі для всіх його 

сторін. Механізм функціонування регіональних торговельних угод включає 

міжнародну нормативно-правову базу (положення СОТ, міжнародні 

договори та міжнародне право), принципи створення (процедурні кроки 

створення згідно з вимогами СОТ), суб’єкти (формальні та неформальні), інтереси 

(геополітичні, соціо-економічні), цілі (економічні, неекономічні, політичні, 

комунікаційні), види угод. 

2. Функціонування сучасних регіональних торговельних угод 

відбувається в умовах посилення дезінтеграційних процесів, які, однак, 

нерозривно пов’язані з інтеграційними процесами і можуть бути або 

передумовою, або наслідком останніх, або існувати паралельно з ними. 

Міжнародну економічну дезінтеграцію визначено як процес послаблення 

взаємозв’язків між країнами та регіонами, що має соціальні, економічні та 

політичні виміри, з метою зниження залежності від негативних наслідків 

глобальних економічних явищ та більш ефективної реалізації національних 

інтересів країн. 

3. Життєвий цикл регіональної торговельної угоди, зокрема зони вільної 

торгівлі, включає створення, прогресивний стан, стабілізацію, перетворення, 

що призводить до стійкості або нестійкості взаємозв’язку країн-учасниць, 

при цьому на етапі фактичного впровадження положень угоди та активного 

співробітництва країни можуть зіткнутися із суперечністю інтересів, що 
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зумовить перехід до нестійкого етапу існування угоди. Зміни та розвиток 

елементів механізму функціонування регіональної торговельної угоди 

можуть бути одночасно і стимулами, і наслідками переходу між етапами 

життєвого циклу. 

 4. В умовах дезінтеграційних викликів загрози ефективному 

співробітництву України та ЄС в межах зони вільної торгівлі є ендогенними 

(загроза ускладнення дипломатичних відносин з деякими країнами ЄС, 

загроза відсутності дієвих реформ, що стимулюють зростання добробуту в 

країні, загроза неефективної адаптації законодавства до вимог ЄС, загроза 

нецільового використання бюджету та фінансової допомоги ЄС) та 

екзогенними (загроза економічній безпеці, загроза територіальній цілісності, 

загроза життю та здоров’ю громадян, загроза інвестиційному клімату, загроза 

безпеці міжнародних транзитних перевезень). 

5. Вивчення загроз та можливостей функціонування зони вільної 

торгівлі шляхом експертного анкетного опитування виявило розбіжності в 

оцінці її політичних та економічних наслідків представниками українського 

підприємництва та науковцями. Підприємці, що ведуть зовнішньоекономічну 

діяльність з ЄС, як більш вагомі оцінюють сприятливі зрушення у доступі 

української продукції до ринку ЄС та залученні інвестицій, а експерти-

теоретики – у покращенні конкурентного середовища в Україні, обсягах 

двосторонньої торгівлі з ЄС та економічному зростанні України. Перевірка 

гіпотез кількісного польового дослідження підтвердила припущення про 

відсутність максимальної ефективності у функціонуванні зони вільної 

торгівлі з ЄС та про наявність суперечностей національних інтересів України 

та ЄС, що свідчить про перехід цієї регіональної угоди до нестійкого етапу її 

життєвого циклу. Це актуалізувало необхідність пошуку форм і напрямів 

розвитку чинної зони вільної торгівлі, які б забезпечили спільність інтересів 

у процесі співробітництва, а також його стійкість до зовнішнього впливу 

дезінтеграційних процесів. 
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6. Створення синергетичного (синергія знань, технологій, ресурсів), 

мультиплікативного (мультиплікація виробництва, продажів, зайнятості), 

кумулятивного (сукупний прибуток підприємств, населення від 

регіонального співробітництва у галузі), власне економічного (прибутковість 

туристичної та суміжних галузей, продуктивність праці, робочі місця, 

інвестиційна привабливість країни) ефектів туристичною галуззю, а також 

широке коло спільних інтересів України та ЄС роблять цю галузь 

перспективним напрямом розвитку співробітництва України та ЄС в умовах 

функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.  

7. Україна, взаємодіючи з ЄС в межах поглибленої та всеохоплюючої 

зони вільної торгівлі, піддається впливу дезінтеграційних тенденцій та 

дестабілізуючих політичних процесів, впливу втрати контролю над найбільш 

індустріально розвинутими східними територіями, порушення та розриву 

усталених внутрішньогосподарських зв’язків, що підтримували цілісність 

економічної системи країни, тому її завданням в сучасних умовах є 

забезпечення стійкості і довгостроковості співробітництва зі стратегічним 

партнером, що можливе завдяки транскордонному співробітництву. Польове 

емпіричне дослідження підтвердило гіпотезу про те, що такі форми 

транскордонного співробітництва як транскордонний кластер та єврорегіон 

здатні забезпечити розвиток не лише галузевих зв’язків, а й зони вільної 

торгівлі в цілому. 

8. Структурна модель розвитку поглибленої та всеохоплюючої зони 

вільної торгівлі між Україною та ЄС ілюструє логіку побудови взаємозв’язку 

стратегічних цілей розвитку, зумовлених спільними інтересами країн 

(економічного, фінансового, культурно-історичного потенціалу), та 

тактичних цілей розвитку, визначених необхідністю вирішення спільних 

проблем у регіоні (інфраструктури, сервісу, маркетингу) на державному, 

регіональному, підприємницькому рівнях в процесі формування 

транскордонного туристичного кластеру. 
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9. Проект транскордонного туристичного кластеру, який може стати 

каталізатором ефективного використання екологічного, соціального,  

культурного, економічного потенціалу, включає 7 етапів: обґрунтування 

вибору галузі для розроблення проекту, оцінювання туристичного потенціалу  

транскордонних регіонів України, суміжних з ЄС, виявлення сильних і 

слабких сторін обраного регіону, формулювання мети, стратегічних і 

тактичних цілей проекту, визначення нормативно-правової бази проекту та 

вибір організаційної та правової форми співробітництва. Проект 

туристичного кластеру пропонується реалізовувати на кордоні між Україною 

та Румунією в межах єврорегіону «Дунай». 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Економічні показники РТУ за цілями створення 
РТУ Назва  Рік 

набут

тя 

чинно

сті 

Тип 

угоди 

Охоплені 

напрями 

регулятор

них 

положень 

Гнучкі

сть 

угоди 

(0-4) 

Деталі

зо-

ваніст

ь 

гнучко

сті 

(0-8) 

 

Наявність 

найбільшого 

розриву у 

рівні 

ВВП/душу 

населення  

ВВП/душ

у 

наседенн

я 

угрупова

ння, 

дол..СШ

А 

Початкова/по

точна 

кількість 

країн 

Група 1 Ціль:Реалізація економічних завдань  

Європейський 

Союз 

EU 1958 МС та 

угода 

про 

економі

чну 

інтеграц

ії 

31 3 2 13 разів 

(Люксембург

/ Болгарія) 

33815 6/28 

Північноамерика

нська угода про 

вільну торгівлю 

NAFT

A 

1994 ЗВТ 30 4 6 6 разів 45144 3/3 

Спільний ринок 

Східної і 

Південної 

Африки 

COME

SA 

 

1994 Митний 

союз 

22 4 3 54 рази 

(Сейшели/ 

Бурунді) 

1286 16/17 

Південноафрика

нський митний 

союз 

SACU 2004 Митний 

союз 

18 4 4 6 разів 5915 5/5 

Група 2 Ціль: Реалізація неекономічних завдань 

Економічне 

співтовариство 

західноафриканс

ьких держав 

ECOW

AS 

1993 Митний 

союз 

18 4 4 8 разів 1496 15/15 

Асоціація держав 

Південно-

Східної Азії 

ASEA

N 

1993 ЗВТ 26 3 3 42 рази 

(Сінгапур/ 

Камбоджа) 

4243 10/10 

Центральноєвроп

ейська асоціація 

вільної торгівлі 

CEFT

A 

 

2007 ЗВТ 27 4 3 4 рази 4745 10/7 

Група 3 Ціль: Реалізація політичної мети  

Товариство 

розвитку Півдня 

Африки 

SADC 2000 ЗВТ 17 0 0 48 разів 

(Сейшели/М

алаві) 

1 808 12/13 

Меланізійська 

група 

керівництва 

MSG 1994 Частков

а угода 

7 3 2 2 рази 2772 4/4 

Організація за 

демократію і 

економічний 

розвиток 

GUAM 2003 ЗВТ  16 2 2 2 рази 3110 4/4 

Група 4 Ціль: Організація міжнародних форумів та дискусій 

Співдружність 

незалежних 

держав  

CIS 1994 ЗВТ 18 3 0 13 разів 7072 11/4 

Латиноамерикан

ська асоціація 

інтеграції 

LAIA 1981 Частков

а угода 

17 1 0 5 разів 9869 12/12 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Регуляторні положення, охопленні обраними регіональними торгівельними угодами 
Напрям регуляторних положень EU NAFTA COMESA SACU ECOWAS ASEAN CEFTA 

Зниження тарифів у встановлений 

перехідний термін 

+ + +  + +  

Заборона кількісного обмеження імпорту +    + + + 

Заборона експортних мит +    + + + 

Тарифні квоти  +    + + 

Правила походження   + +  + + + 

Санітарні та фітосанітарні заходи + + + +  + + 

Технічні регламенти, стандарти, технічні 

бар’єри в торгівлі 

+ + + + + + + 

Механізми захисту (Товари) + + + + + + + 

Положення щодо платіжного балансу 

(товари) 

+ + +   + + 

Положення щодо платіжного балансу 

(послуги) 

+ +      

Антидемпінгові заходи + + + + + + + 

Компенсаційні заходи + + + +  + + 

Субсидії (товари) + + + + +  + 

Узгодження принципів найбільшого 

сприяння, наданих іншими РТУ 

  + + + +  

Специфічні правові інструменти щодо 

окремих секторів 

+ + +  + + + 

Послуги  + + +  + + + 

Можливість перегляду/еволюції положень 

щодо послуг  

  +  + + + 

Лібералізація  інвестицій + + +   + + 

Рух капіталу + +    +  

Регулювання національного ринку послуг  +      

Взаємне визнання + + + + + +  

Рух фізичних осіб + +    +  

Загальні винятки + + + + + + + 

Безпека + + + + + + + 

Положення щодо приєднань для окремих 

третіх сторін 

+  +   +  

Положення щодо можливості приєднань для 

всіх 

 +  +   + 

Вирішення спорів + + + + + + + 

Державні закупівлі + +     + 

Захист інтелектуальної власності + +    + + 

Конкуренція  + + + +   + 

Положення про природні монополії або 

державні підприємства 

+ +  +   + 

Навколишнє середовище + + +  +   

Трудові ресурси +  +  +   

Електронна комерція        + 
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Додаток Г 

Таблиця Г.1 

Співвідношення понять «міжнародна економічна інтеграція» та 

«міжнародна економічна дезінтеграція» 
 Автор Суть явища  Зміст Результат  

Міжнародна економічна інтеграція 

Політологічний 

енциклопедичний 

словник  [243] 

це сукупність 

політичних процесів,  

спрямованих на консолідацію, 

злиття суспільних, політичних, 

військових, економічних 

структур або етносів у рамках 

однієї держави чи кількох 

держав  

з метою протидії 

деструктивним 

внутрішнім і 

зовнішнім 

чинникам 

Великий 

економічний 

словник [178] 

це стадія 

інтернаціоналізації 

життя,  

при якій економічна 

залежність двох або декількох 

країн призводить до  

зрощення 

національних 

ринків і 

виникнення в 

межах цих країн 

цілісного 

ринкового 

простору 

Філіпенко А.С. 

[236] 

на глобальному рівні 

це процес поглиблення 

і диверсифікації 

економічної 

глобалізації, 

її фінансово-інвестиційних та 

виробничотехнологічних 

аспектів, формування 

глобальних мереж – вартісних, 

продуктових, інноваційних, 

корпоративних, збутових, 

регуляторних 

 

Філіпенко А.С. 

[234] 

на регіональному рівні 

це всезростаючий 

фактор світового 

господарства 

що розвивається одночасно з 

інтеграцією окремих 

національних економік, 

інтеграцією в межах ТНК та 

глобальною економічною 

інтеграцією. 

 

Стрітен П. [15] глибинний процес 

структурних 

перетворень в 

економіці країн,  

що інтегруються, завдяки 

котрим повинні виникнути  

оптимально 

збалансовані в 

територіально-

економічному та 

соціальному сенсі 

господарства. 

Єгер Й., 

Спринглер Е.[93] 

цілеспрямоване 

послідовне зближення, 

взаємне пристосування 

і ефективне з'єднання 

(шляхом поєднання, 

злиття і зрощування)  

раніше відокремлених 

макроекономічних систем в 

загальному процесі 

відтворення на всіх рівнях 

нової, об'єднаної 

господарської системи. 
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Продовження таблиці Г.1 

 

Джерело : складено  автором 

 

  

 Автор Суть явища  Зміст Результат  

Баласса Б. [15] Процес усунення 

дискримінації  

між економічними суб’єктами, що належать 

різним національним державам 

 

Ропке В.[123] стан економічних 

зв’язків,  

за якого між різними національними 

господарствами можливі настільки ж вільні і 

вигідні торгові відносини, як і ті, які існують 

всередині національного господарства 

 

Мариніна С.В. це високий рівень 

міжнародних 

економічних 

відносин,  

за якого процес господарсько-політичного 

об’єднання країн відбувається на основі 

міжнародного поділу праці та здійсненні 

узгодженої міжнародної торговельно- 

економічної політики 

 

 

Міжнародна економічна дезінтеграція 

Мочерний С. 

В. [182] 

розпад цілісної 

структури,  

поділ її на частини, складові елементи, 

послаблення, порушення та розрив зв'язків і 

відносин в цілісній системі. 

 

А.Епплер  

Л. Х.Андерс  

Т. Тундше 

[47] 

Розпад об'єднань 

певної географічної 

зони, 

що проявляється у зменшенні внутрішньо 

регіональної торгівлі товарами, послугами, 

переміщення робочої сили, капіталів, 

асиметрії економічних циклів. 

 

Єгер Й., 

Спринглер Е. 

[93] 

Розпад інтегрованого 

утворення на 

складові елементи,  

які прагнуть до максимуму відособленості і 

самостійності, є процесом економічної 

інволюції по відношенню до інтеграції, 

повернення колишніх членів до вихідного, 

відокремленого стану їх економічних 

відносин. 

 

Ліндберг Л. 

[95] 

ослаблення 

міжрегіональних 

економічних зв'язків  

внаслідок посилення замкнутості 

регіональних господарських комплексів або 

ж збільшення ролі зовнішньоекономічних 

зв'язків, що заміняють міжрегіональні 

зв'язки всередині країни 

 

Федоренко 

В.Я. 

це  поновлення 

цілісності в рамках 

національної 

економіки  

з руйнуванням постійних міжнаціональних і 

міждержавних зв'язків. 

 

Ней Дж. [107] процес, за якого колишнє об'єднання дезагрегується 

(disaggregates) на складові частини.  
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Додаток  Д 

Таблиця Д.1 

Підходи  до визначення поняття «поглиблена та всеохоплююча зона 

вільної торгівлі» (ПВЗВТ) 
 

№ Автор Поняття  Суть явища  Зміст Результат  

5.  Міністерство 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

України  

[189] 

Поглиблена 

та 

всеосяжна 

угода про 

вільну 

торгівлю 

це 

широкомасштабна 

за змістом 

торговельна угода 

яка спрямована 

на зменшення та 

скасування 

тарифів, які 

застосовуються 

сторонами щодо 

товарів, 

лібералізацію 

доступу до 

ринку послуг, а 

також на 

приведення 

українських 

правил та 

регламентів, що 

стосуються 

бізнесу, у 

відповідність 

правилам та 

регламентам ЄС 

 з метою забезпечення 

вільного руху товарів 

і послуг між двома 

сторонами та 

взаємного 

недискримінаційного 

ставлення до 

компаній, товарів і 

послуг на території 

України та ЄС. 

6.  Філіпенко 

А.С. 

[235] 

Поглиблена 

та 

розширена 

ЗВТ 

угода,  охоплює суттєво 

більший об’єм 

регуляторної 

політики та 

додаткові сфери 

регулювання, які 

значно обмежені 

у домовленостях 

СОТ (рух 

капіталу, 

інтелектуальної 

власності, 

послуг) або 

взагалі СОТ не 

регулюються 

(рух робочої 

сили) 

 

7.  М. Хеллєр, 

С.Нерпій, 

В.Пятницький  

[70] 

Поглиблена 

і всебічна 

зона вільної 

торгівлі 

угода про 

торгівлю нового 

покоління 

з можливістю 

переговорів з 

регуляторних 

питань та інших, 

які виходять за 

межі 

традиційних ЗВТ 
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 Продовження таблиці Д.1 

№ Автор Поняття  Суть явища  Зміст Результат  

8.  Кончин 

В.І., 

Совер 

О.О.  

[183] 

Глибока і 

всеохоплююча 

ЗВТ 

угода, що 

покриває 

широкий 

спектр питань,  

 

пов’язаних з зовнішньою 

торгівлею, ліквідацією 

перепон для торгівлі, 

більших ніж ті, що пов’язані 

з кордоном (behind the 

border) і має на меті 

 

гармонізацію 

регуляторної 

практики до 

визначених  

норм та правил 

в сферах, що 

пов’язані з 

міжнародною 

торгівлею 

9.  Адаров 

А., 

Гавлік П. 

Угода про 

поглиблену та 

всеохоплюючу 

ЗВТ 

є економічною 

основою угод,  

які ініціюють проведення 

широкого кола реформ, 

пов'язаних із зовнішньою 

торгівлею. 

 

10.  А. 

Оснаго, 

Н.Роча та 

М.Рута 

[109] 

Глибока ЗВТ   вид 

регіональної 

угоди 

 що охоплює численні 

положення, що виходять за 

рамки лібералізації тарифів 

 

11.  Група 

Світового 

Банку 

[158] 

Глибока ЗВТ це договір  між двома або кількома 

урядами, який визначає 

правила торгівлі товарами та 

послугами для всіх 

підписантів і виходить за 

межі регулювання операцій 

на кордоні (on-the-border) 

 

12.  С.Й.Кім  

[86] 

Поглиблена 

угода про зону 

вільної торгівлі 

угода з 

поглибленими 

умовами 

інтеграції 

що прагне посилити 

конкурентоспроможність 

ринків для фірм у країнах-

партнерах через три основні 

функції: захист іноземних 

фірм та їх інтересів; 

лібералізація торгівельних 

бар'єрів «за кордоном» 

(behind-the-border); 

гармонізація правил 

внутрішньої торгівлі 

з метою 

підвищення 

ефективності 

міжнародного 

виробництва. 

13.  Шуман 

Р., 

Хоекман 

В. [129] 

Поглиблена 

ЗВТ  (або 

регіональна 

торгівельна 

угода) 

це угода між 

двома або 

більше 

країнами, 

що регулює схеми та умови 

зниження тарифів, і включає 

додаткові умови 

регулювання торгівлі. 

 

14.  Лоуренс 

Р. [93] 

Глибокі  ЗВТ є угодами між 

двома або 

більше 

країнами,  

в яких вони погоджуються 

скасувати тарифи та 

нетарифні бар'єри з торгівлі 

товарами між собою. Проте, 

кожна країна зберігає свою 

власну політику, в тому 

числі тарифну, на торгівлю 

за межами регіону. 

 

Джерело : складено  автором 
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Додаток  Е 

Таблиця Е.1 

Зрушення в реформуванні законодавства України  згідно положень 

Угоди про асоціацію за обраними напрямками 

Напрям  Реалізовано  Потребує реалізації 

Технічні 

бар’єри у 

торгівлі 

 

Вимоги відповідних нормативно-правових 

актів ЄС до одиниць виміру, вимог для 

акредитації та ринкового нагляду, 

безпечності продукції, відповідальності за 

дефектну продукцію та системи маркетингу 

продукції. 

Затвердження нових технічних 

регламентів і стандартів, 

підписання АСАА (угод про 

оцінку відповідності та 

прийнятність промислових 

товарів) у трьох секторах – 

машин, низьковольтного 

обладнання та електромагнітної 

сумісності). 

Енергетика  Прийнято рамкове законодавство, 

необхідне для імплементації норм ЄС у 

секторах газу, електроенергії та 

енергоефективності. 

Необхідні зміни у секторах 

ядерної енергетики, видобування 

вуглеводнів та нафти; відкриття 

для конкуренції сегменту 

роздрібної торгівлі природним 

газом та реформування системи 

житлово-комунальних субсидій 

для населення. 

Держзакупівлі Після ухвалення закону «Про державні 

закупівлі» запроваджено стандарти, що 

регулюють процес укладання державних 

контрактів, а також прийнято базовий 

програмний документ «Дорожня карта у 

сфері державних закупівель». 

Визначені вимоги до процесу укладання 

договорів про закупівлі, проведено 

інституційне розділення повноважень між 

МЕРТ та Антимонопольним комітетом 

України (АМКУ) як органами, де перший 

має визначати державну політику у сфері 

державних закупівель, а другий – 

переглядати рішення замовників. 

Більшість зобов'язань відповідно 

до Угоди про асоціацію тут 

виконується без порушення 

строків та якості. 

Оподаткування Враховано більшість вимог ЄС про 

звільнення від податку на додану вартість і 

мита на товари, що ввозяться особами, які 

подорожують з третіх країн, а також вимоги 

щодо кодифікації і стягнення акцизного 

збору з тютюнових виробів. 

 

Для забезпечення повної 

уніфікації національних норм із 

вимогами ЄС необхідно внести 

чергові правки до Митного 

кодексу. 

Митна сфера На розгляді перебувають п'ять 

законопроектів, що мають адаптувати 

національне митне законодавство до норм 

ЄС. Їхні положення здебільшого 

спрямовані на забезпечення відповідності 

положень Митного кодексу України та ЄС 

(UCC), а також важливі для приєднання до 

Конвенцій про єдиний режим транзиту та 

спрощення формальностей у торгівлі 

товарами. 

Темпи імплементації зобов’язань 

у митній сфері є 

найповільнішими з-поміж інших 

сфер, передбачених в Угоді про 

асоціацію. 
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Продовення таблиці Е.1 

Напрям  Реалізовано  Потребує реалізації 

Діяльність 

компаній 

Відбулась адаптація українського 

законодавства в частині бухгалтерського 

обліку та аудиту шляхом прийняття змін до 

закону про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні, а також 

підписання законопроекту про аудит 

фінансової звітності та аудиторську 

діяльність. 

 

Найбільш вагомі складові діяльності 

акціонерних компаній, що 

врегульовані українським 

законодавством, не відповідають 

європейським вимогам. 

Захист прав 

споживачів 

Було досягнуто прогресу в адаптації 

директиви стосовно товарів, які становлять 

загрозу для здоров’я та безпеки споживачів. 

Прийняття законів про споживче 

кредитування та про електронну комерцію, 

захист прав споживачів, щодо 

удосконалення захисту прав споживачів 

фінансових послуг, а також внесення змін 

до закону про туризм. 

 

Наближення законодавства України 

до вимог Європейського Союзу 

щодо захисту прав споживачів 

відбулось не в повному обсязі. 

Соціальна 

політика 

Позитивні зміни стосуються тих питань, у 

яких українське законодавство ще до 

підписання Угоди про асоціацію 

враховувало мінімальні стандарти, 

передбачені актами ЄС. 

Проблема із впровадженням актів 

ЄС у законодавство України з 

охорони праці, де не адаптовано до 

вимог ЄС жодного стандарту щодо 

безпеки та гігієни працівників.  

 

Транспорт Нормативні акти щодо небезпечних 

вантажів розроблені, однак не ухвалені. 

До 1 січня 2018 року Україна мала 

наблизити своє законодавство у 

сфері автомобільного транспорту до 

вимог ЄС задля забезпечення 

можливості українським 

перевізникам отримання 

багаторазових дозволів на 

міжнародні перевезення на території 

ЄС 

Джерело : складено  автором за матеріалами [232] 
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Додаток Є 

Таблиця Є.1 

Співвідношення проблем регіону, інтересів суб’єктів та можливих цілей ТКС 

Напрям  Проблема  Інтереси суб’єктів ТКС Ціль ТКС 

К
у
л
ь
ту

р
н

и
й

 

Місцеві соціокультурні 

суб’єкти не мають 

достатнього рівня знань у 

питаннях ТКС 

Не існує спільного 

територіального маркетингу 

транскордонного регіону 

Залучення інвестицій в 

регіональні проекти 

розвитку. 

Підвищення рівня 

обізнаності про культуру та 

історичні надбання  регіону 

серед місцевого населення. 

Спільний територіальний 

маркетинг.  

Спільна організація 

професійних курсів 

викладання історії 

культурної спадщини 

регіону.  

Обмежені транскордонні 

культурні ініціативи . 

Низька оцінка 

міжнародними 

організаціями туристичної 

конкурентоспроможності 

регіону. 

Підвищення  міжнародної 

туристичної 

конкурентоспроможності 

регіону. 

Збільшення  туристичного 

потоку до існуючих об’єктів 

туристичної галузі. 

 

Розробка узгодженої 

політики просування 

регіону. 

 Розробка узгодженої 

політики щодо 

використання спільних 

туристичних ресурсів. 

 Гармонізація стандартів 

туристичної 

інфраструктури. 

Координація культурних 

заходів. 

Н
ау

к
о
в
о
-

те
х
н

іч
н

и
й

 

Основні економічні та 

фінансові потоки все ще 

орієнтовані на відповідні 

національні центри. 

Приток інвестицій у 

дослідження і розробки 

різних галузей виробництва 

Розробка узгодженої 

інвестиційної політики 

для спільних науково-

технічних проектів. 

Розробка спільних бізнес-

інкубаторів 

П
р
и

р
о
д

о
о
х
о

р
о
н

н
и

й
  

Високий рівень забруднення 

регіону, зокрема, водних 

ресурсів. 

Високий рівень шкідливих  

викидів в атмосферу та води 

підприємствами. 

Збереження природних 

рекреаційних ресурсів 

регіону. 

Раціональне використання  

водних ресурсів . 

 

Раціоналізація управління 

водними ресурсами та 

використання наявних 

джерел води. 

Гармонізація 

використання обладнання 

(річкові дамби, станції 

очищення, контроль 

якості води) для 

забезпечення розподілу 

води. 

Д
ем

о
гр

аф
іч

н
и

й
 

Відсутність транскордонної 

координації діяльності в 

секторі охорони здоров’я. 

Низький рівень  якості 

життя населення. 

Забезпечення соціальної 

безпеки в регіоні. 

Досягнення міжнародного 

рівня надання медичної 

допомоги. 

Створення  сучасних 

служб порятунку та 

цивільному захисту, 

здатних протистояти 

природним небезпекам; 

плану взаємодопомоги; 

постійної бази для 

спільного навчання та 

обміну медичним 

персоналом. 

Джерело: розроблено автором 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Показники оцінки туристичних потенціалів  суміжних з ЄС областей 

України 
Фактор 

потенціалу 

Показники оцінки  факторів 

Волинська 

область 

Львівська 

область 

Закарпатська 

область 

Івано-

Франківська 

область 

Чернівецька 

область  

Одеська область 

Політико-правовий 

Наявність 

програм 

транскордонного 

співробітництва з 

ЄС 

Програма 

ТКС 

ЄІСП 

Польща-

Білорусь-

Україна 

2014-2020 

Програма 

ТКС 

ЄІСП 

Польща-

Білорусь-

Україна 

2014-

2020 

Програма 

ТКС ЄІСП 

Польща-

Білорусь-

Україна 

2014-2020; 

Програма 

ТКС ЄІСП 

Румунія- 

Україна 

2014-2020 

Програма 

ТКС ЄІСП 

Румунія- 

Україна 

2014-2020 

Програма 

ТКС ЄІСП 

Румунія- 

Україна 

2014-2020 

Програма ТКС 

ЄІСП Румунія- 

Україна 2014-

2020; 

Чорноморська 

програма 

транскордонного 

співробітництва 

2014-2020 

Кількість 

міжнародних 

пунктів пропуску 

3 8 7 1 2 1 

Економічний 

Кількість 

суб’єктів 

туристичної 

діяльності  

66 280 63 105 65 278 

Кількість 

туристів, 

обслугованих 

туроператорами 

та турагентами 

17047 175150 14652 73309 20341 145302 

Обсяг 

реалізованих 

послуг 

підприємствами 

області, тис.грн 

1978346,6 10531205 2426676,4 2369637,2 900972,6 18263574 

Кількість 

суб’єктів 

господарювання  

42157 100953 51973 49806 43553 139776 

Кількість 

зайнятих 

працівників у 

суб’єктів 

господарювання, 

тис.осіб 

165,3 438,8 152,1 167,0 107,2 429,7 

Середньооблікова 

кількість штатних 

працівників 

суб’єктів 

туристичної 

діяльності 

60 534 60 487 111 528 

Дохід суб’єктів 

туристичної 

діяльності 

(юридичних ос.), 

тис.грн 

18803,3 301990,5 10652,3 271876,8 40390,9 294253,5 
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Продовження таблиці Ж.1 
Фактор потенціалу Показники оцінки  факторів 

Волинська 

область 

Львівська 

область 

Закарпатська 

область 

Івано-

Франківська 

область 

Чернівецька 

область  

Одеська область 

Середня заробітна 

плата, грн 

7563,3 8191,5 8390,13 7702,35 7507,53 8074,59 

Кількість 

аеропортів 

міжнародного 

сполучення  

0 1 0 1 1 1 

Культурний 

Обсяг послуг, 

наданих в галузі 

мистецтва, спорту, 

розваг та 

відпочинку, 

тис.грн 

6177 80135,1 12935,6 8818,8 9772,6 79411,6 

Кількість об’єктів 

світової спадщини 

ЮНЕСКО 

0 2 1 1 1 1 

Науково-технічний 

Обсяг вітчизняних 

наукових 

досліджень та 

розробок, тис.грн 

281,8 53082,7 938,5 6170,2 2793,7 29157,8 

Природний 

Кількість 

заповідників та 

національних 

парків 

4 4 4 6 3 3 

Загальна площа 

заповідників та 

національних 

парків, га 

124743,6 60435,0 146000,1 125683,9 27801,6 100724,0 

Викиди 

забруднюючих 

речовин в 

атмосферне 

повітря, т/км2 

0,3 5,0 0,3 14,2 0,4 0,9 

Частка 

забруднених 

стічних вод, що 

скинуті у 

поверхневі 

водойми,% 

0 42 12 2 5 21 

Утворення 

відходів, т/км2  

36,4 127 13,6 139,9 45,6 22,2 

Питома вага не 

утилізованих 

відходів,% 

84,7 85,5 99,9 66,6 69,7 98,6 

Демографічний 

Міграційний 

приріст/скорочення 

населення   

-470 1291 -204 228 -64 5244 

Природний 

приріст/скорочення 

населення 

-1674 -7085 -525 -3880 -1783 -8166 

Джерело : складено  автором за даними [176] 
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Додаток З 

Опитувальна анкета для підприємців 

 
Шановний респонденте! 

Кафедра міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка проводить дослідження функціонування поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ +) між Україною та ЄС і просить надати Вашу 

експертну оцінку з ряду запитань . 

Ваша думка є вагомою для нас! Заздалегідь дякуємо за співпрацю! 
 

Зазначте, будь ласка, напрям Вашої професійної діяльності: 

□ Підприємництво  

□ Наукова діяльність   

□ Діяльність в органах виконавчої влади  

□ Законодавча діяльність 

□ Інше_________________________________________________ 

 

Зазначте напрям зовнішньоекономічної діяльності вашого підприємства: 

 

Напрям Країни ЄС Країни СНД Інші країни  Не здійснюється 

Імпорт     

Експорт     

 

Зазначте, в  яких формах ваше підприємство здійснює і планує здійснювати  міжнародне 

співробітництво? 

 

Форма співробітництва Здійснюється  Планується  Не планується 

Прямі контакти (участь у міжнародних 

конференціях, тренінгах, міжнародних 

форумах, культурних фестивалях) 

   

Двосторонні угоди між підприємствами    

Транскордонні угоди між регіонами    

Спільне підприємство    

Прикордонна торгівля    

Міжнародний кластер    

Єврорегіон    

Державно-приватне партнерство    

 

Вкажіть галузь, в якій працює ваше підприємство 

___________________________________________________ 

 

Зазначте напрям змін ряду показників підприємства з початком дії ЗВТ+ з ЄС (з 1 січня 2016 

року): 

 

Напрям Значне 

зменшення  

Помірне 

зменшення  

Зміни 

невідчутні 

Помірне 

збільшення  

Значне 

збільшення 

Імпорт      

Експорт      

Прибутки       

 

Чи згодні Ви з тим, що ЗВТ+  між Україною та ЄС функціонує максимально ефективно на даному 

етапі? 

□ Цілком згоден 
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□ Згоден 

□ Згоден певною мірою 

□ Не згоден 

□ Категорично не згоден 

Оцініть за шкалою (1-10, де 1-мінімальне, а 10- максимальне значення), з якими перешкодами 

стикається  підприємство при здійсненні торгівлі з ЄС: 

 

Напрям  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Складність проходження сертифікації           

Обтяжливість митних процедур           

Несприйняття споживачем українських товарів           

Складність пошуку партнерів у країнах ЄС           

Нетарифні обмеження (квоти, ліцензії, антидемпінгові 

мита) 

          

Недосконалість українського законодавства            

 

Інші 

першкоди:___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Вкажіть, які переваги від ЗВТ+, що отримують українські підприємства, є найбільш значущими: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

На Вашу думку, чи є умови ЗВТ+ взаємовигідними для України та ЄС? 

□ Так  

□ Ні 

□ Важко відповісти  

 

Оцініть за шкалою (-3 до +3) вплив на економіку України зони вільної торгівлі з ЄС 

  

Наслідки впровадження ЗВТ Негативний вплив Відсутній 

вплив 

Позитивний вплив 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

Українське законодавство         

Інтенсивність конкуренції        

Доступ до ринку ЄС української продукції        

Залучення інвестицій        

Обсяг двосторонньої торгівлі        

Напрями співпраці з ЄС          

Економічне зростання        

 

Ваші коментарі та 

зауваження:____________________________________________________________________ 

 

Зазначте, будь ласка, назву вашого підприємства та контактні 

дані:_____________________________________ 

 

______________________     ______________/__________________/ 
         дата заповнення          підпис, ПІП респондента 

Дякую за приділений час! 
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Додаток И 

Опитувальна анкета для експертів  

 
Шановний респонденте! 

Кафедра міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка проводить дослідження функціонування поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ+) між Україною та ЄС і просить надати Вашу 

експертну оцінку з ряду запитань. 

Ваша думка є вагомою для нас! Заздалегідь дякуємо за співпрацю! 
 

Зазначте, будь ласка, напрям Вашої професійної діяльності: 

□ Підприємництво  

□ Наукова діяльність   

□ Діяльність в органах виконавчої влади  

□ Законодавча діяльність 

□ Інше_________________________________________________ 

 

Чи згодні Ви з тим, що ЗВТ+ між Україною та ЄС функціонує максимально ефективно на даному 

етапі? 

□ Цілком згоден 

□ Згоден 

□ Згоден певною мірою 

□ Не згоден 

□ Категорично не згоден 

 

На Вашу думку, чи є умови ЗВТ+ взаємовигідними для України та ЄС? 

□ Так 

□ Ні 

□ Важко відповісти 

 

Оцініть за шкалою (-3 до +3) вплив на економіку України зони вільної торгівлі з ЄС: 

  

Наслідки впровадження ЗВТ Негативний вплив Відсутній 

вплив 

Позитивний вплив 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

Українське законодавство         

Інтенсивність конкуренції        

Доступ до ринку ЄС української продукції        

Залучення інвестицій        

Обсяг двосторонньої торгівлі        

Напрями співпраці з ЄС          

Економічне зростання        

 

Які галузі економіки України Ви вважаєте найбільш 

експортоорієнтованими?____________________________ 

 

Які галузі економіки України Ви вважаєте найбільш 

імпортозалежними?________________________________ 

 

Вкажіть, які переваги від ЗВТ+, що отримують українські підприємства, є найбільш значущими на 

Вашу 

думку?______________________________________________________________________________ 



237 

 

Оцініть за шкалою (1-10, де 1-мінімальне, а 10- максимальне значення), з якими перешкодами 

стикаються українські підприємства  при здійсненні торгівлі з ЄС: 

Напрям  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Складність проходження сертифікації           

Обтяжливість митних процедур           

Несприйняття споживачем українських товарів           

Складність пошуку партнерів у країнах ЄС           

Нетарифні обмеження (квоти, ліцензії, антидемпінгові 

мита) 

          

Недосконалість українського законодавства            

 

Інші 

перешкоди:___________________________________________________________________________ 

 

Чи згодні Ви з тим, що ЗВТ+ потребує перегляду чинних нормативних умов функціонування? 

□ Так 

□ Ні 

□ Важко відповісти  

Чи згодні Ви з тим, що економічні інтереси країн ЄС суперечать національним інтересам України? 

□ Цілком згоден 

□ Згоден 

□ Згоден певною мірою 

□ Не згоден 

□ Категорично не згоден 

Чи згодні Ви з твердженням, що сьогодні в світовій економіці посилюються  тенденції до 

дезінтеграції? 

□ Цілком згоден 

□ Згоден 

□ Згоден певною мірою 

□ Не згоден 

□ Категорично не згоден  

Оцініть за шкалою (1-10, де 1-мінімальне, а 10- максимальне значення), які з форм міжнародного 

співробітництва здатні забезпечити стійкість економічних  відносин між Україною та ЄС? 

Форма співробітництва 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прямі контакти (участь у конференціях, тренінгах,  

форумах) 

          

Двосторонні угоди між підприємствами           

Транскордонні угоди між регіонами           

Спільне підприємство           

Прикордонна торгівля           

Міжнародний кластер           

Єврорегіон           

Державно-приватне партнерство           

 

Ваші коментарі та 

зауваження:__________________________________________________________________ 

 

Зазначте, будь ласка,  контактні 

дані:_______________________________________________________________ 

______________________     ______________/__________________/ 
         дата заповнення          підпис, ПІП респондента 

Дякую за приділений час! 
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