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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Орієнтація світової спільноти 
функціонувати на засадах стійкого розвитку – це наразі стратегічний пріоритет 
формування системи глобального співробітництва, одним із основних структурних 
елементів якого є міжнародна екологічна взаємодія. Вона передбачає залучення 
всіх країн світу до системи глобальної екологічної взаємодії із визначенням місця, 
ролі, функцій кожної з них у процесі побудови безпечних економічних, правових, 
технологічних, організаційних, соціальних засад природокористування. Екологічна 
детермінанта розширення міжнародної економічної співпраці набуває суттєвого 
значення внаслідок ускладнення взаємодії природно-ресурсного, економічного, 
виробничого та особливо торговельного потенціалів світового ринку. Це 
обумовлює необхідність дослідження екологізації світової торгівлі, обґрунтування 
векторів її розвитку на напрямі зниження деструктивного впливу торговельно-
виробничої діяльності на навколишнє середовище з метою зміцнення 
відтворювального потенціалу глобальної екологічної системи. 

Актуальність дослідження зумовлена також особливим для України 
значенням питання систематичного підтримання високого рівня екологічності 
використання природних ресурсів у контексті поглибленої інтеграції у глобальний 
економічний простір, необхідністю пошуку шляхів підвищення рівня 
конкурентоспроможності національної економіки, інтенсифікацією зовнішньої 
торгівлі. У зв’язку з підписанням Угоди про асоціацію з ЄС проблема екологізації 
зовнішньоторговельної діяльності України вимагає розроблення інноваційних 
підходів до її вирішення з урахуванням нових вимог щодо організації екологічно 
орієнтованої взаємодії з партнерами цього інтеграційного угруповання.  

Теоретичному дослідженню екологізації світової торгівлі в умовах 
трансформації глобального розвитку, вивченню прикладних аспектів цього питання 
присвячено значну кількість наукових праць і практичних розробок у світовій 
економічній літературі. Зокрема, варто відмітити здобутки таких зарубіжних 
учених, як К. Андерсон, Дж. Бегін, Д. Гелд, Д. Голдблатт, Г. Дейлі, П. Ерліх, 
Д. Есті, Гж. Колодко, Ф. Котлер, Б. Коупленд, П. Кругман, Х. Нордстром, 
Т. Панайоту, Дж. Перратон, М. Раушер, Р. Робертсон, С. Стівенс, І. Уолтер, 
Дж. Фарлей, Дж. Холдрен та ін. 

Проблеми, пов’язані із взаємним впливом процесів екологізації та сучасних 
напрямів розвитку світового господарства, у тому числі міжнародних торговельних 
відносин, узгодженням екологічних і торговельно-економічних інтересів на 
національному рівні в контексті інтеграції України у світовий екологічний простір, 
знайшли відображення у працях вітчизняних науковців. Вагомий науковий внесок 
у їхнє дослідження зробили Н. Андреєва, О. Балацький, В. Барановський, О. Білорус, 
І. Бураковський, Б. Буркинський, О. Веклич, В. Вергун, А. Гальчинський, В. Геєць, 
І. Грабинський, О. Гребельник, Л. Гринів, В. Грищенко, Б. Данилишин, О. Діденко, 
Р. Дяків, Л. Кістерський, Н. Корнійчук, Л. Купінець, Д. Лук’яненко, Л. Мельник, 
С. Мочерний, Т. Орєхова, С. Писаренко, І. Піддубний, І. Пінчук, А. Поручник, 
І. Пузанов, О. Рогач, Ю. Саталкін, Е. Семенюк, І. Синякевич, В. Сіденко, 



 

 

Я. Столярчук, Т. Туниця, Ю. Туниця, Л. Українець, А. Філіпенко, С. Харичков, 
Т. Циганкова, В. Чужиков, В. Шевчук, О. Шнирков та ін. 

Незважаючи на значну кількість публікацій, присвячених різним аспектам й 
особливостям екологізаційної складової міжнародної торговельної співпраці, 
недостатньо дослідженими залишаються питання, пов’язані з визначенням впливу 
екологічних суперечностей на розвиток міжнародної торгівлі, а також сучасних 
векторів екологізації міжнародних торговельних відносин у контексті структурних 
зрушень у світовому господарстві. Необхідним є також наукове обґрунтування 
практичних кроків з оптимізації процесів екологізації економіки України, площин 
узгодження національних екологічних інтересів з пріоритетами екологізаційного 
розвитку світового господарства та регіональних, інтеграційних утворень, 
передусім Європейського Союзу. Зазначене становить зміст нової наукової 
проблеми, вирішення якої передбачає комплексні узагальнення та систематизацію 
теоретичних і прикладних досліджень, що відображають сучасний стан екологічної 
еволюції міжнародних торговельних відносин. Цим зумовлений вибір теми 
дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 
Дисертаційне дослідження здійснене відповідно до планових тем наукових 
досліджень кафедри міжнародних фінансів, наукових тем Інституту міжнародних 
відносин у рамках комплексної науково-дослідної теми Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
«Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: 
політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти» (№ 16БФ048-01), 
яка є складовою комплексної наукової програми Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України 
в умовах світових процесів глобалізації». Згідно з тематикою зазначених програм у 
дисертаційному дослідженні автором особисто розроблено економічні прогнози 
екологізації світової торгівлі, обґрунтовано пріоритети екологізації зовнішньої 
торгівлі України з урахуванням глобальних та євроінтеграційних орієнтирів 
розвитку екологічної компоненти національного господарства. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження й 
узагальнення теоретико-методологічних засад аналізу сучасних напрямів 
екологізації світової торгівлі, обґрунтування науково-практичних рекомендацій 
щодо оптимізації механізмів міжнародного торговельно-екологічного 
співробітництва в контексті реалізації концепції сталого розвитку. Комплексний 
підхід до здійснення поставленої мети дисертаційної роботи зумовив необхідність 
розв’язання в ній таких завдань: 

- розробити науково-методологічні підходи до оцінювання екологічної 
трансформації світової торгівлі в умовах глобалізації; 

- систематизувати змістовні риси процесу екологізації світової торгівлі; 
- виявити глобальні асиметрії екологізації світових товарних ринків і фактори, 

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

міжнародних торговельних відносинах; 



 

 

- розкрити природу суперечливості екологічного розвитку торговельних 
відносин у глобальному асиметрично орієнтованому середовищі та її вплив на їхній 
перебіг; 

- класифікувати екологічні потреби та інтереси учасників міжнародної 
торговельної взаємодії; 

- виокремити суттєві риси формування, методологічну основу та інституційні 
складові механізмів реалізації глобальних екологічних процесів у сфері світової 
торгівлі; 

- з’ясувати специфіку використання фінансових важелів при реалізації 
глобальних екологічних заходів у міжнародній торгівлі; 

- обґрунтувати доцільність розроблення стратегії екологізації світової торгівлі, 
спрогнозувати очікувані результати її реалізації; 

- виокремити георегіональні орієнтири торговельно-екологічної взаємодії країн 
світу; 

- визначити показники екологічної трансформації міжнародних торговельних 
відносин; 

- розробити комплексний підхід до аналізу чинників негативного впливу 
екологізації на торговельно-економічне співробітництво суб’єктів світового 
господарства; 

- обґрунтувати основні компоненти впливу зовнішньоторговельних операцій 
на екологізацію; 

- розробити моделі взаємозв’язку між глобальною екологізацією торговельних 
відносин та рівнем конкурентоспроможності країн світу; 

- розробити рекомендації щодо оптимізації екологічного розвитку 
зовнішньоторговельної діяльності України. 

Об’єктом дослідження є процес екологізації світової торгівлі в умовах 
переходу світової спільноти на функціонування на засадах стійкого розвитку. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні основи і закономірності 
екологізації світової торгівлі та процес трансформації механізмів її реалізації. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження 
є вітчизняні та зарубіжні фундаментальні положення економічної теорії й 
різноаспектні практичні дослідження з питань екологізації світового господарства, 
екологічних аспектів розвитку міжнародних торговельних відносин, національних 
політик екологізації, екологічних трансформацій світової економіки. 

Методологічний апарат дослідження становлять: загальнонаукові методи 
[діалектичний метод пізнання, наукова індукція та дедукція, методи порівняння, 
аналізу і синтезу (підрозділи 1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 5.1)]; визначення прямих та зворотних 
зв’язків між економічними явищами та процесами (підрозділи 2.3, 3.2, 4.2); 
абстракція [зокрема при розкритті соціально-економічних наслідків екологізації 
світової торгівлі (підрозділ 5.3) та орієнтирів оптимізації екологічного розвитку 
зовнішньої торгівлі України (підрозділ 6.3)]. При дослідженні економічної природи 
та рушійних сил екологізації світової торгівлі, суперечливості екологічного 
розвитку торговельних відносин у глобальному асиметричному середовищі в 
роботі застосовано методи історизму та узагальнення (підрозділи 1.3, 2.1, 2.2), при 



 

 

аналізі регіональних особливостей екологізації міжнародних торговельних 
відносин та екологічних вимірів зовнішньої торгівлі України – метод 
порівняльного аналізу (підрозділи 4.2, 6.1). Системний аналіз (підрозділи 1.1, 5.1) 
застосовано з метою обґрунтування концепцій екологізації глобального 
трансформаційного розвитку та оцінювання наслідків екологізації світової торгівлі 
для економічного розвитку країн світу.  

Для досягнення поставленої мети використано спеціальні економічні методи, 
які дали змогу провести всебічний науковий аналіз досліджуваної проблеми: 
статистично-аналітичний – для аналізу сучасних векторів розвитку екологізації 
світової торгівлі (підрозділи 4.1, 5.2, 6.2), метод якісного та кількісного аналізу – 
для вивчення структури торговельно-екологічних відносин (підрозділи 4.1, 6.1), 
метод ситуаційного аналізу – при визначенні глобальних та євроінтеграційних 
орієнтирів екологізації вітчизняних зовнішньоторговельних відносин (підрозділ 6.2), 
метод експертних оцінок – для аналізу стану торговельно-екологічного 
співробітництва у глобальній площині та пошуку шляхів розв’язання екологічних 
проблем розвитку міжнародних торговельних відносин (підрозділи 3.2, 3.3, 4.3), 
метод економіко-математичного моделювання (підрозділи 5.2, 5.3, 6.3). 

Інформаційною основою дослідження є статистичні дані міжнародних 
економічних організацій, національні статистичні довідники, фактологічні дані 
монографічної і періодичної літератури, звітні дані статистичних органів країн 
світової спільноти, екологічних фондів та економічних об’єднань. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розкритті нових 
теоретико-методологічних засад і систематизації підходів до становлення і розвитку 
екологічно сприятливих основ міжнародної торговельної взаємодії, визначенні 
стратегічних пріоритетів екологізації світової торгівлі. 

У процесі дослідження автором отримано наукові результати, що розкривають 
його особистий внесок у розроблення досліджуваної проблеми та конкретизують 
новизну роботи, а саме: 

уперше: 
- обґрунтовано концептуальні підходи до дослідження процесу екологізації 

світової торгівлі на основі узагальнення наукових засад розвитку цього процесу в 
межах світового виробництва товарів і надання послуг та розширення обсягів 
їхньої пропозиції на міжнародних ринках. Зазначений підхід розглядається як 
складний, багатовекторний процес, сутність якого полягає в комплексному 
об’єднанні методів та інструментів впливу на зменшення навантаження на 
глобальний природно-ресурсний потенціал поряд із забезпеченням можливості 
досягнення торговельних цілей зовнішньоекономічної взаємодії країн світу. 
Визначено передумови екологізації світової торгівлі. Це, по-перше, невідповідність 
виробничо-господарської діяльності ресурсно-екологічним можливостям світового 
торговельного простору; по-друге, збільшення обсягів споживання товарів і послуг 
унаслідок зростання чисельності населення, що висуває нові вимоги до якісних 
характеристик продукції, яка є предметом міжнародних торговельних угод; по-
третє, розширення екологічної свідомості споживачів, що вимагає від провідних 
світових виробників товарів і послуг урахування екологічної складової у розвитку 



 

 

торговельної взаємодії; по-четверте, підвищення попиту на екологічно чисті та 
безпечні для використання товари та послуги; по-п’яте, необхідність комплексної 
імплементації екологічних підходів і принципів у процес міжнародної торговельної 
співпраці;  

- розкрито сутнісні риси еволюційного розвитку рушійних сил екологізації 
світової торгівлі. Головними факторами еволюційно-трансформаційних зрушень у 
цьому напрямі визначено: 1) вплив природних чинників на формування 
навколишнього середовища; 2) рівень цивілізаційного розвитку та інтенсифікація 
взаємодії між людиною і природою; 3) виникнення нових транспортних засобів, 
диверсифікація напрямів науково-технічного прогресу; 4) розвиток форм і методів 
міжнародної торгівлі, стратегій виходу на зовнішні ринки; 5) поширення 
інноваційних технологій виробництва продукції; 6) посилення впливу міжнародних 
організацій на вирішення екологічних проблем, пов’язаних із розвитком світової 
торгівлі; 7) підвищення свідомості споживачів міжнародних ринків щодо 
формування вимог до екологічності продукції, усвідомлення населенням країн 
світу глобальності екологічних загроз; 

- встановлено змістовні риси процесу екологізації світової торгівлі: 
а) екологічна складова є органічним елементом усіх об’єктів світової торгівлі, тому 
об’єктивно їм притаманна; б) економічна природа та сутність екологічної 
компоненти експортного виробництва полягає у витратах, спрямованих на такі 
зміни їхніх якісних характеристик, які зумовлюють зменшення їхнього негативного 
впливу на довкілля; в) економічний зміст процесу екологізації світової торгівлі 
може бути розкритий за допомогою прямої економіко-математичної залежності: 
підвищення рівня екологізації світової торгівлі – зростання рівня конкуренції на 
світовому ринку – підвищення цін на екологічні товари та послуги – зростання 
витрат виробництва – зростання добробуту споживачів – оптимізація інноваційної 
складової світових торговельних зв’язків; 

- побудовано систему показників екологічної трансформації міжнародних 
торговельних відносин, які дають уявлення як про загальні тенденції розвитку 
національних систем зовнішньої торгівлі країн світу, так і про екологічні 
показники, що характеризують екологічну складову міжнародних торговельних 
відносин. До загальних показників включено: обсяги експортних та імпортних 
операцій, частку світового експорту у ВВП, індекси концентрації та диверсифікації 
експорту, темпи зростання експорту і динаміку зовнішньоторговельного балансу, 
географічну й товарну структуру світового експорту. Екологічно спрямовані 
показники включають індекс екологічної ефективності, ступінь забруднення 
повітря виробничими потужностями, рівень використання відновлювальних 
джерел енергії в забезпеченні економічних, у тому числі торговельних, процесів, 
обсяги державної підтримки екологізації національних економік, обсяги витрат на 
дослідження та розроблення у сфері екологізації експортного виробництва, обсяги 
виробництва й експорту екологічних товарів та їхню структуру;  

- визначено доцільність застосування економіко-математичних моделей 
аналізу взаємозв’язку між глобальною екологізацією світової торгівлі та 
показниками, що визначають рівень конкурентоспроможності країн світу у вигляді 



 

 

таких моделей: імітаційної моделі структурного взаємозв’язку між індексом 
глобальної конкурентоспроможності, індексом екологічної ефективності, обсягом 
експорту та часткою в ньому високотехнологічних товарів; багатофакторної 
степеневої моделі залежності обсягів експорту від екологічно орієнтованих 
показників; кореляційно-регресійної моделі аналізу залежності індексу глобальної 
конкурентоспроможності від двох компонент екологічного спрямування для країн-
лідерів і країн-аутсайдерів за значенням індексу з метою дослідження взаємного 
впливу екологізаційних і торговельних пріоритетів розвитку світового 
господарства; 

удосконалено: 
- комплексний підхід до аналізу чинників негативного впливу екологізації на 

міжнародну торговельно-економічну взаємодію. Серед них виділено, по-перше, 
диспропорційність соціально-економічної та екологічної політики на різних рівнях 
розвитку світогосподарського простору та перенесення виробництв, заборонених 
на внутрішніх ринках розвинених країн, на території країн з низьким рівнем 
економічного розвитку; по-друге, встановлення екологічних стандартів, що 
призводять до зниження рівня конкурентоспроможності суб’єктів господарської 
діяльності в країнах із високим рівнем витрат на природоохоронні заходи; по-третє, 
ускладнення реалізації положень міжнародних екологічних угод, пов’язане з 
можливістю запровадження торговельних обмежень; 

- системну структуризацію екологічних потреб та інтересів, які в процесі 
трансформації умов виробництва та розширення торговельної взаємодії між 
країнами світу еволюціонують і змінюються з урахуванням комплексного впливу 
взаємопов’язаних чинників формування глобального економічного простору. 
Визначено етапи їхньої еволюції: розвиток засобів захисту довкілля – 
удосконалення технологій виробництва – удосконалення товарів та послуг на 
напрямі підвищення їхньої екологічності;  

- специфіку формування системи економічних суперечностей, які є органічною 
умовою розвитку сучасного глобалізованого простору. Визначено її передумови: 
взаємодія процесів глобалізації та регіоналізації; інтенсифікація торговельних 
потоків водночас із їхнім нерівномірним розподілом серед суб’єктів торговельної 
взаємодії; відмінності в забезпеченні ресурсами природного та порівняльного 
економіко-соціального характеру;  

- структуру взаємозв’язків між компонентами міжнародних індексів, які 
здійснюють найбільший вплив на процес екологізації зовнішньоторговельних 
операцій. Для цього побудовано лінійну багатофакторну модель залежності 
ефективності експорту товарів України від чотирьох індексів оцінки ефективності 
різних складових розвитку країн – індексу глобальної конкурентоспроможності, 
індексу екологічної ефективності, індексу сприяння торгівлі, індексу глобалізації, 
що підтверджує їхній об’єктивний зв’язок; 

- перелік основних орієнтирів екологізації зовнішньоторговельної діяльності 
України, до якого включено: розроблення та впровадження сучасних 
високоефективних інноваційних технологій із мінімальним впливом на довкілля; 
впровадження заходів зі зменшення викидів, скидів та інших шкідливих впливів 



 

 

для довкілля на національному рівні; раціональне використання природних 
ресурсів усередині країни при забезпеченні власних торговельних інтересів; 
скорочення споживання енергоносіїв, зокрема через використання альтернативної 
енергетики; удосконалення процесу утилізації відходів; дотримання законодавчих 
актів стосовно всіх визначених аспектів зовнішньоторговельної діяльності та її 
взаємозв’язку з екологічною безпекою людства; 

набули подальшого розвитку: 
- дослідження асиметричних тенденцій екологічного розвитку світової 

торгівлі. Визначено конкретні прояви асиметричних коливань екологізації світових 
товарних ринків: а) нерівномірність зростання виробництва екологічних товарів і 
відсутність комплексного підходу до з’ясування сутнісних рис категорії 
«екологічні товари»; б) наявність значної асиметрії в структурі та масштабах 
торгівлі; в) диспропорційність екологізації регіональних товарних ринків, яка 
полягає в тому, що в окремих країнах значний експортний потенціал з точки зору 
участі в торгівлі екологічними товарами поєднується з високим ступенем 
забрудненості; г) різні обсяги фінансових ресурсів, що виділяються країнами світу 
для переведення національних товарних ринків на екологічно сприятливі засади 
розвитку; 

- стратегія екологізації світової торгівлі та фактори впливу на її формування. 
Очікуваними результатами реалізації стратегії визначено: узгодження цілей і 
принципів екологічної політики на національному, регіональному та глобальному 
рівнях торгівлі; оптимізація впливу екологічно-інноваційної політики на світову 
торгівлю, її структурну диверсифікацію, динаміку; реалізація екологічних інтересів 
світової спільноти у процесі розвитку глобального торговельного співробітництва; 

- інституційний механізм регулювання екологічних вимірів світової торгівлі, 
що є складною архітектурною будовою і тому може розглядатися в різних 
площинах системного аналізу. Серед них виділено економіко-територіальний 
принцип, пов’язаний із регулюванням екологічних засад розвитку торговельних 
відносин на всіх рівнях функціонування економічних інституцій з урахуванням 
територіальної ознаки, та функціональний принцип, пов’язаний з економічними 
інструментами, які є конкретними проявами реалізації регуляторних аспектів 
розвитку торговельно-екологічного співробітництва на всіх рівнях його здійснення; 

- підходи до формування фінансового механізму екологізації світової торгівлі, 
сутність якого полягає в органічному поєднанні принципів глобальної фінансової 
діяльності в екологічній сфері, методів, форм, інструментів, важелів її здійснення, 
які використовуються з метою досягнення екологічних цілей розвитку сучасного 
світу. Визначено конкретні прояви його реалізації, серед яких екологічні інвестиції, 
екологічні інновації, екологічні податки, екологічні субсидії, екологічні кредити, 
екологічні тарифи, ціни на екологічні товари та послуги;  

- георегіональні орієнтири екологізації міжнародних торговельних відносин. 
На основі симбіотичного поєднання регіональних особливостей торговельної 
співпраці з передумовами розвитку їхньої екологічної складової визначено систему 
зведених показників, які є підґрунтям для формування пріоритетних напрямів 
екологізації та характеризують загальні умови економічного, енергетичного, 



 

 

демографічного, географічного розвитку пріоритетних регіонів. Серед них виділено 
США, Китай, ЄС, Японію. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що положення 
та висновки дослідження можуть бути використані в діяльності органів виконавчої 
та законодавчої влади при розробленні напрямів екологічної трансформації 
зовнішньоторговельної стратегії розвитку України, у тому числі з метою більш 
ефективної гармонізації екологічних показників експортно-імпортних операцій із 
торговельно-екологічними стандартами ЄС, приведення екологічних показників 
експортно-імпортних операцій відповідно до торговельно-екологічних стандартів ЄС, 
оптимізації взаємодії із міжнародними екологічними та економічними організаціями. 

Результати дослідження можуть становити практичний інтерес для вітчизняних 
промислових підприємств, господарств аграрно-промислового комплексу, 
діяльність яких відповідає вимогам екологічно безпечного розвитку. Крім того, 
матеріали роботи можуть бути використані в навчальному процесі під час 
викладання курсів, спецкурсів і при підготовці навчально-методичної літератури з 
питань екологічних аспектів розвитку сучасного світогосподарського комплексу, 
взаємного зв’язку та взаємовпливу торговельної та екологічної складових 
міжнародної взаємодії. 

Наукові результати дисертації були застосовані в роботі Комітету Верховної 
Ради України з питань промислової політики та підприємництва (довідка  
№ 04-30/44-257/130281 від 19.06.2018 р.), Ради національної безпеки та оборони 
України (довідка № 972/14-04/2-18 від 26.06.2018 р.), Державної фіскальної служби 
України (довідка № 9745/Ц/99-99-04-05-02-14 від 06.07.2018 р.), Головного 
управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (довідка № 12545 
від 15.06.2018 р.), ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку 
Національної академії наук України» (довідка № 01-11/132 від 10.07.2018 р.), 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) (довідка № 001-3021 від 25.09.2018 р.), Комітету Верховної Ради 
України з питань податкової та митної політики (довідка народного депутата України 
Святаша Д.В. № 190/0112 від 16.07.2018 р.), Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України (довідка № 2401-04/27300-08 від 25.06.2018 р.), ТОВ «Трайдент 
Енерджі» (довідка № 21/11/2017-1 від 21.11.2017 р.), ТОВ «Концептпродукт» (довідка 
№ 20/11-17-1 від 20.11.2017 р.), а також у навчальному процесі Національної академії 
Служби безпеки України (акт впровадження від 15.06.2017 р.), Українсько-
Американського гуманітарного інституту «Вісконсинський міжнародний університет 
(США) в Україні» (довідка № 25-05/15-6 від 25.05.2015 р.), Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (довідка 
№ 048-308 від 25.11.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 
завершеною автором науковою працею. Представлені в дисертації, наукових 
статтях і працях автора висновки, пропозиції, рекомендації є його особистим 
науковим здобутком. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та наукові результати 
дослідження доповідалися й обговорювалися на 29 міжнародних науково-



 

 

практичних та наукових конференціях, круглих столах в Україні й за кордоном, 
зокрема: ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і перспективи 
розвитку світової економіки і міжнародних економічних відносин» (м. Київ, 
8 жовтня 2015 р.), Міжнародному симпозіумі «Соціальна та економічна 
солідарність – український вибір» (м. Київ, 28 січня 2016 р.), Міжнародній науково-
практичній конференції «Трансформація зовнішньої політики України в умовах 
нестабільності» (м. Київ, 31 березня 2016 р.), Міжнародній науково-практичній 
конференції «Формування сучасного економічного простору: переваги, ризики, 
механізми реалізації» (м. Тбілісі, Грузія, 29 квітня 2016 р.), Міжнародній науково-
практичній конференції «Інноваційний потенціал соціально-економічних систем: 
виклики глобального світу» (м. Лісабон, Португалія, 30 червня 2016 р.), 
Міжнародній науково-практичній конференції «Європейський вибір економічного 
поступу регіону» (м. Чернівці, 26-27 травня 2016 р.), Міжнародній науково-
практичній конференції «Актуальні аспекти модернізації економіки та фінансової 
системи України» (м. Запоріжжя, 26 серпня 2016 р.), Міжнародній науковій 
конференції «Економіка без кордонів: інтеграція, інновації, транскордонне 
співробітництво» (м. Каунас, Литва, 26 серпня 2016 р.), Міжнародній науково-
практичній конференції «Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин: 
фінансово-економічні та соціальні чинники» (м. Одеса, 23-24 вересня 2016 р.), 
Міжнародній науковій конференції «Інтегровані бізнес-структури: моделі, процеси, 
технології» (м. Кишинів, Молдова, 25 листопада 2016 р.), Міжнародній науково-
практичній конференції «Проблеми підвищення ефективності економіки та 
управління в сучасних умовах» (м. Одеса, 19 грудня 2016 р.), Міжнародній науково-
практичній конференції «Формування та розвиток інноваційного потенціалу 
економіки України» (м. Ужгород, 17-18 лютого 2017 р.), Міжнародній науково-
практичній конференції «Інтеграція бізнес-структур: стратегії та технології» 
(м. Тбілісі, Грузія, 24 лютого 2017 р.), Міжнародній науковій конференції 
«Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації» 
(м. Клайпеда, Литва, 24 березня 2017 р.), Міжнародній науково-практичній 
конференції «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі» 
(м. Київ, 18 квітня 2018 р.), IV Міжнародній науково-практичній конференції 
«Розвиток економіки країни: можливості, проблеми, перспективи» (м. Запоріжжя, 
22 вересня 2018 р.), Міжнародній науковій конференції «Сучасні економічні 
дослідження: теорія, методологія, стратегія» (м. Кельце, Польща, 28 вересня 
2018 р.), VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегічні пріоритети 
соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального 
середовища» (м. Одеса, 28-29 вересня 2018 р.), Міжнародній науково-практичній 
конференції «Сучасні наукові погляди на механізми стимулювання соціально-
економічного розвитку» (м. Ужгород, 16 лютого 2019 р.), Міжнародній науково-
практичній конференції «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному 
середовищі» (м. Київ, 10 квітня 2019 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 
69 наукових праць (загальний обсяг 48,38 а. а.), з них одна одноосібна монографія 
(19,1 а. а.), 10 розділів у колективних монографіях (особисто автору належить 



 

 

8,19 а. а.), з них 4 – виданих у видавництвах країн ЄС (3,28 а. а.), 22 одноосібні 
статті (12,13 а. а.) у фахових наукових виданнях України (з них 14 статей у 
виданнях, які входять до наукометричних баз даних), 7 одноосібних статей 
(4,09 а. а.) в іноземних виданнях, 29 матеріалів і тез доповідей на наукових 
конференціях (4,87 а. а.). 

Структура та обсяг дисертації. Структура роботи зумовлена метою і 
завданням дослідження, складається зі вступу, шести розділів, вісімнадцяти 
підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 13 додатків на 11 сторінках. 
Основний текст дисертації становить 406 сторінок. Робота містить 109 рисунків, 
34 таблиці. Список використаних джерел налічує 375 позицій на 36 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми, узагальнено стан і проблемні 

напрями її наукового аналізу, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і методи 
дослідження, розкрито наукову новизну і практичне значення отриманих 
результатів, наведено відомості про апробацію основних положень дисертації та 
публікації автора. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження 
екологізації світової торгівлі» розкрито теоретичне підґрунтя екологізації світової 
торгівлі та економічну природу екологізації міжнародних торговельних відносин, 
обґрунтовано концепції екологізації світового господарства, систематизовано 
фактори й визначено напрями розвитку асиметричних явищ у процесі екологізації 
світових товарних ринків. 

Глобальний економічний простір розвивається в умовах зростання 
взаємозалежності всіх напрямів економічної взаємодії. Водночас інтенсифікація 
процесів інтеграції, глобалізації і транснаціоналізації, диверсифікація структури й 
динаміка міжнародних економічних відносин зумовлюють постійне підвищення 
темпів інтенсифікації розвитку міжнародної економічної співпраці, посилюючи при 
цьому екологічну домінанту навколишнього середовища. Унаслідок цього 
екологізація є об’єктивно зумовленим процесом перетворення суспільної праці, 
спрямованим на зниження навантаження на навколишнє середовище, збереження і 
відтворення природних ресурсів, переоснащення виробництв та впровадження 
безвідходних технологій, проведення природоохоронних заходів. У цьому 
контексті досліджено генезис впливу господарської діяльності на розвиток 
екологічних процесів, еволюцію уявлень про екологію та становлення її як науки, 
що стало передумовою формування сучасної екологічної парадигми. 

Запропоновано авторське визначення поняття екологізації світової торгівлі як 
закономірного, складного, багатовекторного процесу, сутність якого полягає в 
комплексному об’єднанні методів та інструментів впливу на зменшення 
навантаження виробничо-торговельної компоненти міжнародних відносин на 
глобальний природно-ресурсний потенціал і забезпечення можливості досягнення 
економічних, фінансових, торговельних, соціальних, інноваційних, політичних 
цілей розвитку країн світу. 



 

 

На підставі дослідження об’єктів і напрямів екологізації, позитивних і 
негативних векторів її впливу на розвиток міжнародних економічних відносин, 
критичного аналізу концепцій екологізації світового господарства доведено, що 
оптимальний підхід до управління раціональним природокористуванням потребує 
реалізації законодавства, здійснення контролю за дотриманням вимог екологічної 
безпеки, проведення комплексних заходів з охорони навколишнього середовища, 
раціонального використання природних ресурсів, узгодження дій країн світу в 
екологічній площині. Зазначено, що екологізація світової торгівлі як потужної 
складової розвитку глобального господарства повинна враховувати рівні розвитку 
торговельних зв’язків, здатність торговельних партнерів до розширення 
співробітництва, вплив екологічної складової на розвиток внутрішнього 
виробництва та ступінь розроблення торговельно-екологічних нормативів у різних 
країнах. 

Окреслено теоретичні підходи до формування засад міжнародного 
торговельного співробітництва з виокремленням їхньої екологічної складової. 
Проаналізовано генезис теоретичного підґрунтя розвитку зовнішньоторговельної 
співпраці, що дало змогу з’ясувати тенденції еволюції концептуальних положень 
для обґрунтування об’єктивної необхідності реалізації екологічних ініціатив при 
формуванні пріоритетних засад міжнародного торговельного співробітництва.  

Наявність у країнах світу спільних екологічних проблем є підґрунтям для 
інтенсифікації міжнародного співробітництва в цій сфері. Зважаючи на це, нині 
відбувається постійний пошук нових і вдосконалення наявних технологічних, 
економічних, адміністративних, правових і політичних інструментів екологізації, а 
також перехід до моделі стійкого екологічно безпечного соціально-економічного 
розвитку країн світу. 

Визначено економічну природу та сутність екологічної компоненти 
експортного виробництва товарів і послуг, що реалізуються на світових ринках. 
Ідеться передусім про витрати на підвищення екологічних характеристик 
експортної продукції. Такі характеристики зумовлюють зменшення негативного 
впливу на довкілля, поліпшують технологічні процеси, покращують систему 
показників життєвого рівня населення країн світу. 

Розвиток міжнародних торговельних відносин має різновекторну регіональну 
спрямованість, що ускладнює процес забезпечення екологізації світової торгівлі. 
Таким чином, з погляду на об’єктивний вплив глобалізаційних процесів на 
розвиток регіональної та міжнародної торговельної взаємодії, необхідним є 
врахування чинників екологізації в системі лібералізації міжнародних 
торговельних відносин. Обґрунтовано, що процеси лібералізації механізмів 
регулювання торговельних потоків у рамках дво- та багатосторонніх міждержавних 
угод мають як позитивний, так і негативний вплив на екологічну ситуацію. 
Зважаючи на це, міжнародні торговельні зв’язки мають здійснюватися з 
урахуванням переваг інтеграції екологічних ресурсів та специфіки їхнього 
функціонування. 

За результатами дослідження проявів асиметрії екологічного розвитку 
сучасного світу доведено, що вони мають тісний зв’язок з економічним 



 

 

середовищем функціонування світових товарних ринків. З’ясовано, що об’єктивно 
зумовлене процесами глобалізації розширення міжнародних економічних зв’язків і 
зростання динаміки експортно-імпортних відносин може досягти оптимальних 
параметрів лише за умови всебічного врахування екологічної складової їхнього 
розвитку, що вимагає пошуку шляхів нейтралізації чинників, які посилюють 
асиметричніть структури світових ринків. 

У другому розділі «Діалектичні домінанти взаємодії екологізації та сучасних 
зрушень у міжнародних торговельних відносинах» досліджено рушійні сили 
екологізації світової торгівлі та суперечливість екологічного розвитку 
торговельних відносин у глобальному асиметричному господарському середовищі, 
обґрунтовано стратегії екологізації світової торгівлі.  

Зважаючи на те, що інтенсифікація розвитку світового господарства, з одного 
боку, сприяє виникненню нових вимог до якості, вартості, екологічності продукції, 
що реалізується на світових ринках, а з другого – впливає на товарну кон’юнктуру, 
умови та специфіку реалізації продукції, встановлення зв’язку зі споживачами, 
встановлено, що існує діалектичний зв’язок між умовами виробництва, 
екологічними потребами, екологічними інтересами, екологічними суперечностями, 
які формують систему рушійних сил розвитку екологізації світової торгівлі. 
Остання, у свою чергу, є похідною від рушійних сил розвитку суспільного 
виробництва. 

Сформульовано систему рушійних сил екологізації світової торгівлі, виявлено 
ознаки їхньої класифікації, фактори впливу на них. Важливим аспектом аналізу 
рушійних сил екологізації світової торгівлі визначено етапи їхньої еволюції, які 
включають вплив природних факторів, рівень цивілізаційного розвитку, стан 
трансформації системи взаємодії людини і природи, виникнення та розвиток 
транспортних засобів, пікові параметри генезису науково-технічного прогресу, 
удосконалення форм і методів міжнародної торгівлі та ін.  

Доведено, що в процесі трансформації умов виробництва, розширення 
міжнародної торговельної взаємодії екологічні потреби еволюціонують і 
змінюються з урахуванням комплексного впливу взаємопов’язаних чинників 
глобального середовища. Виокремлено етапи їхньої еволюції, а саме: розвиток 
засобів захисту довкілля – удосконалення технологій виробництва – удосконалення 
товарів і послуг на напрямі підвищення їхньої екологічності. Запропоновано 
класифікацію екологічних потреб споживачів товарів і послуг на світових ринках. 

Виникнення суперечностей у системі екологізації торговельного 
співробітництва спричинене наявністю тісних структурних зв’язків усередині неї, 
взаємодією її властивостей, тенденцій, характеристик. Обґрунтовано основні 
суперечності розвитку екологічної складової світової торгівлі, оскільки саме вони 
значною мірою відображають об’єктивний незбіг і певну протилежність 
економічних інтересів суб’єктів міжнародної економічної взаємодії (рис. 1). 

 
 
 
 



 

 

 
Рис. 1. Основні суперечності екологізації світової торгівлі* 

*Джерело: складено автором.  
 
Визначено, що переважна більшість теорій міжнародної торгівлі поряд із 

низкою переваг і недоліків містить окремі суперечності, зумовлені наявністю 
певних припущень щодо їхньої застосовності на практиці. До складових механізму 
подолання торговельно-екологічних суперечностей включено систему регулювання 
структури світової торговельної взаємодії. Вона повинна впливати на основні 
суперечності екологічної складової світової торгівлі, послаблюючи їхній 
негативний вплив на природне середовище та екологічне регулювання. Водночас її 
завданням є виважене використання законів природи в процесі формування 
структури міжнародних торговельних зв’язків.   

При розв’язанні проблем реалізації екологічно безпечних торговельних 
ініціатив має всебічно використовуватися нормативно-правовий потенціал СОТ. 
Відзначено, що одним зі шляхів інтенсифікації торговельної взаємодії поряд із 
поліпшенням екологічного стану економічних систем та природного середовища є 
впровадження в практику господарювання торговельних механізмів екологічного 
захисту. 

Проведено системний аналіз суперечливого характеру екологізації світової 
торгівлі, який об’єктивно притаманний глобальній економіці на сучасному етапі. 
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Доведено, що першочерговим завданням повинно бути розроблення глобальної 
стратегії екологізації світової торгівлі. Вона має визначати головні цілі, етапи, 
завдання, принципи, методи, форми, інструменти, важелі ефективного 
впровадження екологічних стандартів як на рівні окремих країн, так і світової 
спільноти загалом. Зазначено, що стратегія екологізації світової торгівлі – важлива 
складова глобальної стратегії екологізації світового господарства, є її похідною, а 
отже, формується і регулюється за допомогою тих самих інструментів. 

Метою розроблення стратегії екологізації світової торгівлі в контексті 
відповідності глобальним пріоритетам визначено створення засад екологічно 
безпечного розвитку світової спільноти та використання комплексного підходу до 
впровадження заходів екологізації світової економіки для зниження навантаження 
виробничо-торговельної діяльності на довкілля.  

Обґрунтовано важливість врахування екологічної складової на мікрорівні, у 
діяльності підприємств, що має позитивний ефект не тільки для зростання 
прибуткових аспектів їхнього розвитку, а й для навколишнього середовища. 
Відповідальна екологічна поведінка суб’єктів світової торгівлі сприятиме 
розширенню кола партнерів і споживачів, покращить їхню репутацію, що загалом 
позитивно вплине на зростання рентабельності бізнесу. Тому витрати на 
екологізацію в розвинених країнах є фактором підвищення їхньої 
конкурентоспроможності на світовому ринку.  

Указано на важливість створення системи економічних і правових механізмів 
матеріального стимулювання бізнесу до екологічної відповідальності, серед яких 
виокремлено податкові пільги, регулювання цін на ресурси та екологічно чисту 
продукцію, надання пільгових кредитів на реалізацію природоохоронних заходів. 
На основі ґрунтовного аналізу згаданої інформації побудовано імітаційну модель 
екологізації світової торгівлі, визначено напрями її впливу та її ефекти в умовах 
лібералізації глобального торговельного простору. 

Очікуваними результатами реалізації імітаційної моделі визначено: 
узгодження цілей і принципів екологічної політики на національному, 
регіональному та глобальному рівнях торговельних відносин; оптимізацію впливу 
екологічно-інноваційної політики на світову торгівлю, її структурну 
диверсифікацію, динаміку; реалізацію екологічних інтересів світової спільноти у 
процесі розвитку глобального торговельного співробітництва. 

У третьому розділі «Механізми здійснення екологізації світової торгівлі» 
досліджено напрями формування механізмів досягнення цивілізаційних 
екологічних параметрів світової торгівлі, обґрунтовано методологічні засади 
екологічної стандартизації світових ринків, проведено аналіз використання 
фінансових важелів при здійсненні глобальних екологічних заходів у сфері 
міжнародної торгівлі.  

Виникнення різних підходів до формування екологічності виробництва, 
розподілу, обміну та споживання матеріальних благ і послуг на рівні країн 
зумовлює необхідність об’єднання зусиль суб’єктів світового господарства для 
розроблення напрямів інтеграції економічних, у тому числі торговельних, потреб та 
інтересів з природничо-ресурсним потенціалом світу. 



 

 

Запроваджено методологію аналізу екологічної стандартизації світової 
торгівлі. Вона передбачає дослідження генезису та специфіки розвитку екологічних 
стандартів й обґрунтування екологічно безпечних пріоритетів міжнародних 
економічних відносин. При її створенні застосовано такі методи: історичний, 
системний, діалектичний, статистичний, методи моделювання та прогнозування. З 
використанням зазначеного комплексу методів в роботі оцінено стан рівня 
екологізації світової торгівлі в умовах глобалізації, обґрунтовано напрями 
оптимального розвитку світових торговельних зв’язків для підвищення ступеня 
їхньої відповідності екологічним вимогам, розкрито особливості застосування 
системи екологічних стандартів світової торгівлі. Розроблено і запропоновано 
узагальнену організаційно-функціональну систему розвитку міжнародної 
екологічної стандартизації. 

Доведено, що інституціональний механізм регулювання екологічних 
параметрів світової торгівлі є складною системною архітектурною будовою, яка 
може розглядатися в різних площинах системного аналізу. З точки зору економіко-
територіального принципу цей механізм визначено як систему принципів 
регулювання екологічних засад розвитку торговельних відносин на всіх рівнях 
функціонування економічних інституцій з урахуванням територіальної ознаки. 
Визначено суб’єктів, передумови, принципи використання механізму екологічного 
регулювання світової торгівлі на глобальному, міжнаціональному, інтеграційному, 
георегіональному, національному, галузевому рівнях та мікрорівні.  

На підставі проведеного дослідження міжнародні організації мегарівня 
розділено на дві групи: а) організації, діяльність яких пов’язана з регулюванням 
економічних, у тому числі торговельних, відносин, складовою якої є забезпечення 
екологічно безпечної взаємодії на міжнародному рівні; б) організації, основною 
метою яких є регулювання екологічних аспектів розвитку міжнародної 
господарської взаємодії.  

Обґрунтовано значення регулятивних функцій ООН та СОТ у розвитку 
процесів екологізації. Наголошено також на важливості ролі екологічних угод як 
інструментів екологічного регулювання світової торгівлі. Зауважено, що лише 
незначна частина екологічних угод передбачає безпосереднє регулювання питань 
світової торгівлі. Зокрема, низка екологічних норм суттєво впливає на посилення її 
екологічної спрямованості.  

Доведено, що за функціональною ознакою інституціональний механізм 
світової торгівлі пов’язаний з економічними інструментами. Вони визначені згідно 
з конкретними проявами реалізації регуляторних аспектів. Обґрунтовано також 
функціональні прояви зазначеного механізму у формі дії різних інструментів, 
зокрема фінансових, які спрямовані на регулювання впливу торговельних відносин, 
на екологічні показники країн світу (рис. 2).  
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Рис. 2. Фінансовий механізм забезпечення  
екологічних показників світової торгівлі* 

*Джерело: складено автором.  
 
Базовими показниками серед наведених на рис. 2 слід вважати екологічні 

інвестиції, екологічні інновації, екологічні податки, екологічні субсидії, екологічні 
кредити, екологічні тарифи, ціни на екологічні товари та послуги. Визначено 
особливості їхнього застосування в країнах світу, форми прояву та напрями 
реалізації. Особливо відзначено необхідність фінансування розроблення, 
виробництва та реалізації екологічних товарів як невід’ємного інструменту системи 
екологічного забезпечення розвитку світової торгівлі. 

У четвертому розділі «Напрями екологізації зовнішньої торгівлі у світовому 
господарстві» досліджено різнорівневу специфіку формування механізмів 
досягнення екологічних показників світової торгівлі, обґрунтовано методологічні 
засади екологічної стандартизації світових ринків товарів і послуг, проведено 
аналіз використання фінансових важелів при здійсненні глобальних екологічних 
заходів у сфері міжнародної торгівлі.  

Виокремлено систему показників екологічної трансформації зовнішньої 
торгівлі, які дають уявлення як про загальні тенденції розвитку національних 
систем зовнішньої торгівлі країн світу, так і про екологічні показники, що 
характеризують екологічну складову міжнародних торговельних відносин. 
Доведено, що стан зовнішньої торгівлі країн світу має органічний зв’язок з 
екологічними напрямами її розвитку. Відзначено, що зростання світового ВВП, 



 

 

збільшення обсягів експортних операцій, зростання частки промислової та 
сировинної продукції в загальному обсязі зовнішньоторговельних операцій 
вимагають від учасників глобального обміну застосування екологічних засад 
виробництва продукції та підвищення на цій основі її якісного рівня, зменшення 
факторів негативного впливу на довкілля. Зростання експортних надходжень у 
розвинених країнах дає їм змогу, зокрема, накопичувати ресурси для подальшого 
індустріального та постіндустріального розвитку, спрямовувати їхню частину на 
розроблення та здійснення екологічно орієнтованих ініціатив.  

Структура світового експорту за групами країн відображає зростання 
зазначеного показника як у розвинених країнах, так і тих, що розвиваються. 
Важливим показником оцінки стану екологізації зовнішньої торгівлі визначено 
інтенсивність емісії СО2 в процесі експортного виробництва. Зауважено, що 
більшість країн, серед яких країни ЄС, США, Канада, реалізує низку ґрунтовних 
ініціатив щодо зменшення викидів СО2 в атмосферу. Обґрунтовано, що 
пріоритетною складовою екологічного розвитку зовнішньої торгівлі дедалі 
більшою мірою стає відновлювальна енергетика. 

Встановлено, що в структурі витрат на дослідження та розроблення у сфері 
охорони навколишнього середовища та відновлювальної енергетики переважна 
частка належить енергетиці. Найвищі показники мають Нова Зеландія, Словенія, 
Португалія, Естонія, Данія, Нідерланди та деякі інші країни. Це зумовлено 
можливістю скорочення в такий спосіб енергозалежності та витрат виробництва, 
що сприяє підвищенню конкурентоспроможності експортної продукції. Доведено, 
що важливим показником екологізації зовнішньої торгівлі слід вважати обсяг 
світового експорту екологічних товарів. Оцінено його динаміку та частку в 
загальному світовому експорті, визначено провідних експортерів та імпортерів 
екологічних товарів. Відмічено динамічне зростання обсягів експорту екологічних 
товарів протягом 2000–2015 рр. і зростання частки екологічних товарів у світовому 
експорті, яка за цей період збільшилася на 1 %.  

Проведене дослідження дало змогу визначити основні вектори екологічної 
трансформації національних систем зовнішньої торгівлі, а саме: підвищення 
ступеня використання ресурсозберігаючих технологій у виробництві експортної 
продукції; розширення застосування відновлювальної енергетики, зокрема в 
експортно орієнтованому виробництві; збільшення обсягів витрат на дослідження 
та розроблення інноваційних проєктів в екологічній сфері; зростання частки 
екологічних товарів у загальному світовому експорті, що є основою переходу 
міжнародного торговельного співробітництва на новий етап екологічно 
орієнтованого розвитку. Незважаючи на глобальний характер процесів екологізації 
міжнародних торговельних відносин, підкреслено наявність певних регіональних 
особливостей пристосування торговельно-виробничих систем до умов екологічно 
стійкого і безпечного розвитку. Виокремлено основні передумови, що визначають 
регіональні аспекти формування екологічного співробітництва та мають значний 
вплив на ступінь екологізації експортного виробництва. 

До регіонів із найбільшим торговельно-екологізаційним потенціалом 
включено ЄС, США, Китай, які не тільки визначають провідні світові тенденції у 



 

 

зовнішньоторговельній співпраці, але й є основними партнерами у 
внутрішньорегіональній взаємодії. Зважаючи на вагоме значення згаданих регіонів 
у реалізації стратегічних орієнтирів міжнародних торговельних відносин, їхня 
екологічна активність стає ключовим фактором впливу на екологізацію глобальної 
виробничої та торговельної взаємодії.  

Визначено основні регіональні особливості екологізації міжнародної торгівлі, 
а саме: зростання частки екологічних товарів в експорті й розроблення ініціатив 
щодо лібералізації торговельної співпраці, у тому числі у сфері екологічної 
продукції; реалізація нормативно-правових засад забезпечення ефективної 
екологізації виробничо-торговельного потенціалу; високий рівень фінансування 
екологічних проєктів; запровадження екологічного податку та використання 
податкових надходжень з метою оптимізації екологічно сприятливих засад 
виробництва; розроблення та застосування ресурсозаощаджуючих технологій у 
створенні експортно орієнтованої продукції; впровадження у виробництво 
відновлювальних джерел енергії, що має позитивний вплив на екологічні 
показники розвитку регіонів і світу загалом. 

Визначено орієнтири та основні фактори транснаціонального впливу на 
екологізацію світових ринків. Значна роль ТНК у світовій економіці вимагає від 
них реалізації принципів екологічного господарювання, зокрема для забезпечення 
екологічно сприятливих умов праці для своїх працівників як відповідно до 
нормативно-правових вимог приймаючих країн щодо регулювання трудових 
відносин, так і міжнародного законодавства. Однією з проблем для ТНК є 
необхідність врахування значної кількості специфічних умов функціонування 
ринків, що збільшує навантаження на діяльність корпорацій, насамперед фінансове, 
інноваційне, інвестиційне, екологічне, але водночас дає змогу накопичувати досвід 
ефективної організації економічних, виробничих, екологічних процесів. З одного 
боку, ТНК здійснюють значний негативний вплив на навколишнє середовище, з 
другого – саме вони мають у своєму розпорядженні фінансові, технологічні та інші 
ресурси для вирішення екологічних проблем. Це призводить до посилення вимог до 
екологічної діяльності ТНК з боку урядових і ринкових інститутів, особливо в 
розвинених країнах.  

Виокремлено фактори, що мають вагомий вплив на вибір ТНК екологічних 
засад їхньої діяльності: особливості державного регулювання в екологічній сфері в 
окремих країнах та інтеграційних утвореннях; вимоги споживачів до екологічності 
пропонованої їм продукції та екологічних аспектів її виробництва; ступінь 
врахування конкурентами ринкових вимог до екологічності їхньої діяльності та 
технологій виробництва; вимоги ділових партнерів щодо екологічності виробничо-
господарської діяльності; система взаємодії з постачальниками сировини та 
матеріалів з точки зору її відповідності екологічним вимогам. 

У п’ятому розділі «Економічні прогнози екологізації світової торгівлі» 
досліджено економічні прогнози екологізації світової торгівлі, здійснено 
оцінювання наслідків екологізації світової торгівлі для економічного розвитку 
країн світу, обґрунтовано соціально-економічні наслідки екологізації світової 
торгівлі. 



 

 

Загальні тенденції розвитку, які впливають на формування стратегічних 
пріоритетів господарювання країн світу з урахуванням екологічних вимог та 
відповідності напрямів діяльності концептуальним засадам стійкого розвитку, 
визначаються характером цивілізаційних процесів. Зважаючи на це, цивілізаційні 
наслідки екологізації для економічного розвитку країн світу розділено на дві групи: 
1) безпосередні (трансформація структури торговельних відносин; формування 
засад промислового лідерства на світовому ринку); 2) опосередковані (державна 
екологічна політика, міжнародні кліматичні угоди; закони та нормативно-правові 
акти; правила, стандарти). 

Доведено, що дотримання екологічних умов виробництва, розподілу, обміну, 
споживання матеріальних благ і послуг видозмінює основні тенденції та структуру 
міжнародних торговельних операцій.  

З’ясовано, що обсяг доходів від реалізації та експорту промислових і 
споживчих товарів стимулює економічне процвітання, вимагаючи від країн світу 
приділяти більше уваги розвитку сучасних виробничих потужностей, інвестуючи 
кошти у високотехнологічну інфраструктуру. Проте необхідною умовою 
ефективності економіки країн має бути високий ступінь використання в 
промисловому виробництві екологічно орієнтованих технологій, а також 
екологічно чистої сировини. Суттєвих зусиль для зниження рівня антропогенних 
викидів парникових газів у національних планах і програмах запропоновано 
докладати в енергетиці, енергозбереженні й підвищенні енергоефективності, у 
процесі розвитку поновлюваних джерел енергії. 

Обґрунтовано досить важливу роль екологізації в забезпеченні 
конкурентоспроможності суб’єктів світової торгівлі, побудовано функціональну 
модель впливу екологізації торговельних відносин на конкурентоспроможність 
суб’єктів світового ринку, виокремлено екологічні фактори, що її визначають: стан 
навколишнього середовища; співвідношення між попитом і пропозицією на 
екологічні товари та послуги; екологічні параметри господарської діяльності; 
інвестиційна привабливість, основана на екологічній детермінанті, та ін.  

Визначено показники ступеня екологізації торговельної співпраці, які мають 
тісний зв’язок з конкурентоспроможністю та впливають на формування 
екологічних детермінант її розвитку. Для цього запропоновано імітаційну модель 
структурного взаємозв’язку між індексом глобальної конкурентоспроможності, 
індексом екологічної ефективності, обсягом експорту та часткою в ньому 
високотехнологічних товарів.  

Проведено економіко-математичний аналіз взаємного впливу та ступеня 
інтегрованості зазначених показників з використанням кореляційно-регресійного 
підходу. Із цією метою розглянуто залежність конкурентоспроможності 91 країни 
світу від сукупності факторних ознак: частка експорту товарів і послуг у ВВП, %; 
частка експорту високотехнологічних товарів у загальному експорті, %; індекс 
екологічної ефективності, бали (глобальне дослідження і супроводжуючий його 
рейтинг країн світу за показником навантаження на навколишнє природне 
середовище та раціонального використання природних ресурсів).  

 



 

 

Як показники конкурентоспроможності, по черзі використано глобальний 
індекс конкурентоспроможності в балах і частку балансу торгівлі товарами і 
послугами у ВВП. У результаті дослідження не виявлено високої кореляції між 
факторами, а отже, ризик мультиколінеарності практично відсутній. Зважаючи на 
проведені розрахунки, для 91 країни перше рівняння регресії має вигляд: 
Y1=21,2+0,041X1+0,108X2+0,631X3. Друге рівняння регресії за даними для 157 країн 
має вигляд: Y2=-31,6+0,231X1+0,289X3. Коефіцієнт детермінації становить 0,304. 
Оцінено вплив індексу екологічної ефективності на баланс торгівлі товарами і 
послугами (рис. 3). 

 
Рис. 3. Вплив індексу екологічної ефективності на баланс торгівлі  

товарами і послугами, % ВВП* 
*Джерело: складено автором на основі даних EPI та WTO. 
 
Проведений автором кореляційно-регресійний аналіз підтвердив зв’язок між 

показниками конкурентоспроможності та екологічною ефективністю, навіть з 
урахуванням впливу експортної відкритості та рівня технологічності експорту. 
Побудовано кореляційно-регресійну модель аналізу залежності індексу глобальної 
конкурентоспроможності від трьох компонент екологічного спрямування (індекс 
екологічної ефективності, частка експорту високотехнологічних товарів у 
загальному експорті, загальний експорт товарів) для країн-лідерів і країн-
аутсайдерів з метою дослідження взаємного впливу екологізаційних і торговельних 
пріоритетів розвитку світового господарства. 

Доведено, що глобальна екологізація торговельних відносин та 
конкурентоспроможність країн світу мають суперечливий взаємний вплив. З 
одного боку, конкурентоспроможні країни з високими темпами розвитку 
експортної діяльності не завжди характеризуються високими показниками індексів 
екологічної ефективності, з другого – розвиток торговельних відносин 
супроводжується в таких країнах розширенням високотехнологічного виробництва, 
що передбачає використання екологічно безпечних технологій (табл. 1). 

 
 
 
 



 

 

Таблиця 1 
Вихідні та розрахункові дані для США, Нідерландів та Німеччини 

щодо наявності взаємного зв’язку між індексом глобальної 
конкурентоспроможності та компонентами екологічного спрямування*  

 

  
США Нідерланди Німеччина 

роки Y розрахункове Y розрахункове Y розрахункове 
2009 рік 5,59 5,57752 5,32 5,520028 5,37 5,360143 
2010 рік 5,43 5,500533 5,33 5,489276 5,39 5,382741 
2011 рік 5,43 5,503313 5,41 5,662872 5,41 5,390095 
2012 рік 5,48 5,474257 5,5 5,638328 5,48 5,472781 
2013 рік 5,48 5,513882 5,42 5,634912 5,51 5,490801 
2014 рік 5,54 5,581323 5,45 5,701964 5,49 5,491418 
2015 рік 5,61 5,655121 5,5 5,707504 5,53 5,529894 
2016 рік 5,7 5,723164 5,57 5,695824 5,57 5,542184 

Рівняння регресії 

Y = 5,087 + 0,011 Х1 - 0,014 Х2 + 
+ 0,00045 Х3 

Y = 7,106 + 0,004 Х1 -          
-  0,097Х2 +0,0032 Х3 

Y = 3,694 + 0,00029 Х1 + 
+ 0,095 Х2 +0,00017 Х3 

*Джерело: розраховано автором на основі рівняння регресії. 
 
Кореляційно-регресійну залежність досліджуваних показників для США, 

Нідерландів та Німеччини представлено на рис. 4. 

 
Рис. 4. Кореляційно-регресійна залежність досліджуваних показників  

для США, Нідерландів та Німеччини*  
*Джерело: розраховано автором на основі кореляційно-регресійного аналізу. 
 
Проведене моделювання дало змогу виділити низку тих складових 

конкурентоспроможності національних економік, які найбільше пов’язані з 
екологізаційними аспектами розвитку господарських систем, а саме: 
інфраструктурна складова; рівень технологічного розвитку; охорона здоров’я 
населення. Запропоновано мультиплікативну модель залежності обсягу експорту 



 

 

від комплексу факторів, що є відображенням основних соціальних, виробничих, 
економічних аспектів забезпечення розвитку екологічно орієнтованих напрямів 
розширення глобальної торговельної співпраці (табл. 2). 

Таблиця 2 
Вихідні дані для побудови мультиплікативної моделі залежності  

обсягів експорту від комплексу запропонованих факторів* 
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2006 рік 28,2 28,1 9,7 2 20,86 51,3 30,4 7,6 65,9 17,6 3,2 128,9 
2007 рік 28,7 28,5 9,5 1,97 17,63 57,8 31,1 7,7 66,8 17,5 3,2 148,3 
2008 рік 29,5 29,8 9,6 2,03 16,77 63,4 32 7,6 67,6 17,7 3,5 172,6 
2009 рік 25,6 25,4 10,4 2,03 18,21 60,1 31,7 7,76 68,4 18,3 3,7 196,6 
2010 рік 28 27,9 10 2,06 17,45 65,9 33,5 7,81 69,2 18,1 3,8 158,2 
2011 рік 27,7 29,8 9,8 2,05 16,34 73,2 34,9 7,92 70,1 18,1 4 188,8 
2012 рік 29,9 29,8 9,9 2,13 16,85 74,8 35,5 8 70,9 18,5 4,3 223,3 
2013 рік 29,8 29,6 9,8 2,12 17,03 76,9 35,8 8,12 71,8 18,7 4,4 226,7 
2014 рік 29,7 29,5 9,9 2,18 17,11 78,9 36,2 8,2 72,6 18,9 4,45 232,9 
2015 рік 29,8 29,4 10 2,19 18,47 74,5 37,3 8,31 73,44 19 4,6 233,4 

*Джерело: складено автором на основі даних WTO, World Bank. 
 
Отримана функція має вигляд:  

Y = -2,64X1+39,23X2+120,56X3-23,03X5-5,38X6-56,32X7+322,4X8-3,44X9+197,83X11 

Коефіцієнт детермінації дорівнює 0,933, що вказує на існування дуже 
щільного зв’язку між незалежними змінними та світовим експортом. Проведений 
аналіз підтверджує вплив зазначених соціально-екологічних параметрів на 
розвиток міжнародної торговельної співпраці. Також досліджено ступінь щільності 
зв’язку між компонентами індексу екологічної ефективності і структурою експорту 
за допомогою кореляційної матриці. Для цього проведено розрахунки для  
113-157 країн залежно від конкретних показників. Для визначення впливу експорту 
країн на індекс екологічної ефективності проведено розрахунки для 100 країн, що 
дало змогу побудувати регресійну модель: Y1 = 50,3 + 0,102X1 + 0,086X2 + 0,168X3 
(рис. 5). 
       



 

 

 
Рис. 5. Взаємозв’язок між індексом екологічної ефективності  

та частками експорту продукції обробної промисловості  
і високотехнологічних товарів у загальному експорті досліджуваних країн* 
*Джерело: розраховано автором на основі регресійної моделі. 
 
Отже, доведено, що показники експортної відкритості та структури експорту 

країн найбільше впливають на забруднення довкілля. У розвинених країнах, для 
яких характерна більша частка продукції обробної, зокрема високотехнологічної, 
промисловості в експорті, екологічна ситуація краща, ніж у менш розвинених 
країнах, які покладаються на експорт продукції агропромислового комплексу. 
Відмічено, що рівень ВВП і частка торговельних операцій у ВВП є детермінантами 
не тільки розвитку виробничо-торговельної співпраці, а й її екологічних наслідків. 

Зазначено, що показник екологізації торговельних відносин залежить від рівня 
економічного розвитку країн світу. Чим вище рівень розвитку, тим більше 
інструментів екологічного захисту потрібно і тим більшою може бути різниця між 
темпами зростання рівня екологізації та економічного розвитку.  

У шостому розділі «Перспективи екологізації зовнішньої торгівлі України за 
умов мінливості глобального розвитку» досліджено екологічні виміри зовнішньої 
торгівлі України, проведено аналіз глобальних та євроінтеграційних орієнтирів 
екологізації вітчизняних зовнішньоторговельних відносин, обґрунтовано напрями 
оптимізації екологічного розвитку зовнішньої торгівлі України. 

Сучасний стан екологізації зовнішньоторговельного співробітництва України 
охарактеризовано як етап переходу країни до реалізації торговельно-виробничих 
проєктів на засадах екологічно орієнтованого господарювання. У цьому зв’язку 
розроблено систему показників оцінювання екологічного стану зовнішньої торгівлі 
України. Виміри екологізації зовнішньої торгівлі України розглянуто  
у вигляді системи взаємопов’язаних груп показників: загальні виміри 
зовнішньоторговельного спрямування; загальні виміри екологічного спрямування; 
специфічні виміри екологізації.  

Виявлено та обґрунтовано ступінь розвитку, особливості, динаміку основних 
показників екологізації. Підкреслено важливість фінансової складової забезпечення 
екологічно сприятливих засад зовнішньоторговельної діяльності України. 



 

 

Запропоновано лінійну багатофакторну модель залежності ефективності 
експорту товарів України від чотирьох індексів оцінки ефективності різних 
складових розвитку країни. Оцінене рівняння регресії має вигляд: 

1114,93039,795251,207037,814552,1)(ˆ 4321 ����� хxхxtY  (рис. 6). 

 
Рис. 6. Динаміка зміни індексів, що мають вплив на екологізацію  

зовнішньої торгівлі України, у 2009-2020 (прогноз) рр.* 
*Джерело: розраховано автором на основі EPI, World Economic Forum. 
 
Питання геоекономічної екологізації досліджено у зв’язку із переходом 

України до моделі стійкого розвитку як основи функціонування сучасного світу з 
урахуванням екологічно безпечних домінант розвитку всіх складових економіки 
країн світу та країн, які є пріоритетними партнерами зовнішньоторговельної 
співпраці України. Підкреслено, що в контексті підписання Україною Угоди про 
асоціацію з ЄС суттєвого значення набуває узгодження основних складових 
співпраці в екологічній сфері. Проведено системний аналіз основних напрямів 
георегіональної торговельної взаємодії України та екологічної компоненти її 
забезпечення. Наголошено, що важливе значення для формування в Україні 
екологічних засад зовнішньоторговельного зростання має розширення зв’язків із 
міжнародними організаціями та інтеграційними об’єднаннями.  

Зроблено системний аналіз пріоритетів екологізаціії зовнішньоторговельних 
відносин України. До них включено запобігання забрудненню навколишнього 
середовища під час проєктування та розроблення нової продукції і послуг; 
створення та впровадження сучасних високоефективних інноваційних екологічно 
сприятливих технологій; впровадження заходів зі зменшення викидів, скидів та 
інших шкідливих впливів для довкілля на національному рівні; раціональне 
використання природних ресурсів усередині країни при забезпеченні власних 
міжнародних торговельних інтересів; скорочення споживання енергоносіїв, 
зокрема через використання альтернативної енергетики; удосконалення процесу 
утилізації відходів; пошук та використання якісної екологічно чистої сировини для 
виробництва товарів і послуг; дотримання законодавчих актів стосовно всіх 
визначених аспектів зовнішньоторговельної діяльності та її взаємозв’язку з 
екологічно безпечним розвитком глобальної економіки. 



 

 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації здійснено комплексне дослідження нової науково-прикладної 
проблеми екологізації світової торгівлі в умовах трансформації глобального 
розвитку. Результати проведеного дисертаційного дослідження дають змогу 
зробити висновки та сформувати рекомендації, які характеризуються науковою 
новизною і мають теоретико-методологічне та науково-практичне значення. 

1. Визначення сутності процесу екологізації спирається на історичні підходи 
до розуміння екології як такої, які у трансформованому вигляді є основою для 
дослідження цього поняття. З урахуванням зазначеного екологізацію визначено як 
складний, багатовекторний, проте цілком закономірний процес, сутність якого 
полягає в комплексному об’єднанні методів та інструментів впливу на зменшення 
навантаження на природно-ресурсний потенціал поряд із забезпеченням 
можливості досягнення економічних, політичних, інноваційних цілей розвитку 
країн світу Виокремлено концепції екологізації світового господарства, положення 
яких розглядаються як теоретико-методологічне підґрунтя формування 
стратегічних напрямів міжнародної екологічної взаємодії. Вони передбачають 
врахування біотичної регуляції навколишнього середовища, коеволюційного 
розвитку людини і природи, «неотехнооптимізму».  

2. Визначено змістовні складові екологізації як процесу, об’єктивно 
притаманного всім сферам господарської діяльності країн світу на сучасному етапі. 
Складові екологізації конкретизуються в системних глобальних, георегіональних, 
національних заходах, що спрямовані на виважене використання планетарних 
природних ресурсів, посилення екологічної безпеки довкілля, забезпечення 
оптимальної реалізації завдань, окреслених у прийнятих країнами світу документах 
щодо стійкого розвитку. Сучасний підхід до розуміння необхідності екологізації 
світогосподарського простору ґрунтується на концепції сталого розвитку, яка 
орієнтує країни світу на реалізацію екологічно спрямованих заходів щодо 
структурної перебудови як національних економік, так і міжнародних економічних 
відносин на напрямі екологізації всіх видів життєдіяльності суспільства. 

3. Узагальнено прояви асиметричних коливань екологізації світових 
товарних ринків. Серед них виділено: нерівномірність зростання виробництва 
екологічних товарів; наявність значної асиметрії в структурі та масштабах розвитку 
торговельної взаємодії; диспропорційність екологізації світових товарних ринків у 
їхньому регіональному розрізі та ін. Для оцінювання стану зовнішньої торгівлі в 
контексті її трансформаційних екологічних перетворень розроблено систему 
показників, які дають уявлення як про загальні тенденції розвитку національних 
систем зовнішньої торгівлі країн світу, так і про екологічні показники, що 
характеризують екологічну складову міжнародних торговельних відносин.  

4. Обґрунтовано детермінанти еволюційно-трансформаційних зрушень у 
національних системах зовнішньої торгівлі, а саме: підвищення ступеня 
використання ресурсозберегаючих технологій у виробництві експортної продукції; 
розширення застосування відновлювальної енергетики; зростання обсягів витрат на 
дослідження та розроблення інноваційних проєктів в екологічній сфері; посилення 



 

 

фінансової підтримки реалізації екологічно спрямованих виробничих ініціатив; 
зростання частки екологічних товарів у загальному світовому експорті. 

5. Визначено природу екологічних суперечностей, що зумовлена такими 
особливостями розвитку сучасного економічного простору, як взаємодія процесів 
глобалізації та регіоналізації, інтенсифікація торговельних потоків водночас із 
їхнім нерівномірним розподілом серед суб’єктів торговельної взаємодії, 
відмінності в забезпеченні ресурсами природного та порівняльного характерів та 
ін. Звідси виникають суперечності екологічного розвитку світової торгівлі, які 
являють собою сукупність взаємопов’язаних факторів, що знаходяться в постійній 
протидії. Активізація світових торговельних потоків спричиняє зростання 
забрудненості навколишнього середовища через низку причин, серед яких розвиток 
транспортних сполучень, зростання обсягів виробництва для збільшення експорту, 
намагання знизити витрати виробництва з метою підвищення рівня 
конкурентоспроможності з точки зору ціни, що не завжди пов’язане з 
використанням сировини та матеріалів відповідної якості.  

6. Екологічні потреби та екологічні інтереси визначено як рушійні сили 
формування глобальної економіки, що зумовлені впливом об’єктивних факторів, 
пов’язаних із загальними історичними етапами розвитку суспільного виробництва. 
Сукупність рушійних сил екологізації світової торгівлі є похідною від рушійних 
сил розвитку суспільного виробництва. Екологічні потреби систематизовано 
залежно від характеру виникнення, ступеня задоволення, суб’єктів прояву, ступеня 
реалізації. Екологічні інтереси досліджено як особисті, підприємницькі, державні, 
інтеграційні, міжнародні. Визначення факторів впливу на рушійні сили екологізації 
світової торгівлі передбачає врахування їхньої різноспрямованої, проте 
взаємопов’язаної дії на екологічні характеристики розвитку світового ринку, які 
мають економічне, політичне, природне, культурне, соціальне, демографічне, 
поведінкове спрямування, та співпрацю між його суб’єктами. Зазначена система 
факторів перебуває в постійній трансформації відповідно до етапів цивілізаційного 
розвитку та ступеня залучення країн світу до міжнародних торговельних відносин.  

7. Визначено сутність інституційного механізму регулювання екологічних 
параметрів світової торгівлі, що є складною архітектурною будовою і тому може 
розглядатися в різних площинах системного аналізу. За своєю суттю він є 
підсистемою інституціонального механізму світової торгівлі, а отже, залежить від її 
стану та вимірів. З точки зору економіко-територіального принципу зазначений 
механізм є системним проявом принципів регулювання екологічних засад розвитку 
торговельних відносин на всіх рівнях функціонування економічних інституцій з 
урахуванням територіальної ознаки. Функціональними проявами цього механізму 
визначено сукупність конкретних інструментів, дія яких спрямована на 
регулювання впливу торговельної взаємодії на екологічні параметри розвитку країн 
світу. 

8. З’ясовано, що конкретним проявом реалізації механізму фінансування 
глобальних екологічних заходів у сфері світової торгівлі є застосування 
інструментів, спрямованих на регулювання глобальних екологічних заходів. До них 
включені екологічні інвестиції, екологічні інновації, екологічні податки, екологічні 



 

 

субсидії, екологічні кредити, екологічні тарифи, ціни на екологічні товари та 
послуги. Вони забезпечують реалізацію проєктів, спрямованих на узгодження 
торговельних та екологічних напрямів розвитку світового господарства, 
оптимізацію впливу торговельної взаємодії на екологізаційні пріоритети 
функціонування світової спільноти. 

9. Обґрунтовано, що суперечливий характер екологізації світової торгівлі, 
який об’єктивно притаманний сучасному етапу формування глобальної економіки, 
вимагає оптимізації механізмів функціонування міжнародних торговельних 
відносин. Центральною ланкою в цьому процесі має стати розроблення глобальної 
стратегії екологізації світової торгівлі. Вона не може розглядатися у відриві від 
загальних тенденцій, динаміки, специфіки формування екологічної свідомості 
суб’єктів господарювання. Очікуваними результатами реалізації глобальної 
стратегії екологізації світової торгівлі мають стати: узгодження цілей і принципів 
екологічної політики на національному, регіональному та глобальному рівнях 
розвитку торговельних відносин; оптимізація впливу екологічно-інноваційної 
політики на світову торгівлю, її диверсифікацію та динаміку; реалізація 
екологічних інтересів світової спільноти у процесі розвитку глобального 
торговельного співробітництва. 

10. Констатовано, що визначені регіональні особливості екологізації 
міжнародної торгівлі мають географічно-кліматичні, соціально-демографічні, 
економічні, інфраструктурні, науково-технічні, політико-правові передумови, а 
саме: зростання частки екологічних товарів у загальному експорті й розроблення 
ініціатив щодо лібералізації зовнішньої торгівлі; реалізація нормативно-правових 
засад забезпечення ефективної екологізації виробничо-торговельного потенціалу та 
ін. На підставі наявності згаданих передумов виділено ті регіони, які здійснюють 
переважний вплив на розвиток міжнародних торговельних відносин, – ЄС, США, 
Японію, Китай.  

11. Побудовано систему показників, які дають уявлення як про загальні 
тенденції розвитку національних систем зовнішньої торгівлі країн світу, так і про 
екологічні показники, що характеризують екологічну складову міжнародної 
торговельної взаємодії. До неї включено загальні та екологічно спрямовані 
показники. Динаміка загальних показників розвитку зовнішньої торгівлі вказує на: 
зростання обсягів світового експорту та імпорту, зовнішньоторговельного обороту, 
частки експорту у ВВП, зокрема в розвинених країнах, що означає зростання 
обсягів світового виробництва і, відповідно, його впливу на екологічну складову в 
глобальному масштабі; переважання в товарній структурі експорту розвинених 
країн та країн, що розвиваються, нафтопродуктів і промислової продукції, що 
потребує застосування ними комплексу екологічних заходів, спрямованих на 
нівелювання впливу на навколишнє середовище, зокрема шкідливих викидів у 
атмосферне повітря; наявність тісного зв’язку між станом зовнішньої торгівлі країн 
світу та екологічними аспектами її розвитку.  

12. Обґрунтовано, що формування міжнародних торговельних відносин з 
урахуванням екологічних факторів супроводжується не лише диверсифікацією 
торговельних потоків і процесів лібералізації міжнародних торговельних відносин, 



 

 

а й проявом зовнішніх ефектів позитивного й негативного характерів, що є 
наслідком поєднання різноаспектних впливів на навколишнє середовище. 
Передумовами цього визначено: невідповідність виробничо-господарської 
діяльності ресурсно-екологічним можливостям світового торговельного простору; 
зростання обсягів споживання внаслідок збільшення чисельності населення, що 
висуває нові вимоги до якісних характеристик продукції, які є предметом 
міжнародних торговельних угод; розширення екологічної свідомості споживачів, 
що вимагає від провідних світових виробників товарів і послуг врахування 
екологічної складової в розвитку торговельної взаємодії; підвищення попиту на 
екологічно чисті та безпечні для використання товари та послуги; зростання рівня 
конкуренції на світовому ринку; необхідність комплексної імплементації 
екологічних підходів і принципів у процес міжнародної торговельної співпраці.  

13. Визначено показники, що відображають основні компоненти впливу на 
екологізацію зовнішньоторговельних операцій – індекс глобальної 
конкурентоспроможності, індекс екологічної ефективності, індекс сприяння 
торгівлі та індекс глобалізації. Побудовано лінійну багатофакторну модель 
залежності ефективності експорту товарів України від індексу глобальної 
конкурентоспроможності, індексу екологічної ефективності, індексу сприяння 
торгівлі та індексу глобалізації. Результат побудови моделі вказує на об’єктивну 
наявність прямих зв’язків між товарним експортом України та аналізованими 
індексами. 

14. Обґрунтовано моделі впливу глобальної екологізації торговельних 
відносин на конкурентоспроможність акторів світового ринку із застосуванням 
кореляційно-регресійного аналізу. Розроблено багатофакторну регресійну модель 
впливу факторів торговельно-екологічного спрямування на обсяг ВВП. Визначено, 
що рівень ВВП і частка в ньому торговельних операцій визначають не тільки 
детермінанти розвитку виробничо-торговельної співпраці, а й її екологічні 
наслідки. Чим вищий рівень розвитку, тим більше інструментів екологічного 
захисту вимагається і тим більше можуть різнитися темпи зростання рівня 
екологізації та економічного розвитку. Застосування кореляційно-регресійних 
моделей дало виділити ті складові конкурентоспроможності національних 
економік, які найбільш пов’язані з екологізаційними аспектами розвитку 
господарських систем, а саме: інфраструктурна складова, рівень технологічного 
розвитку, охорона здоров’я населення.  

15. Виокремлено напрями оптимізації екологізації зовнішньої торгівлі 
України, що є однією з пріоритетних умов інноваційного функціонування 
вітчизняного експортного виробництва та суттєво впливає на стан показників 
міжнародної конкурентоспроможності України. Визначено економічні заходи, 
необхідні для подальшого узгодження екологічних і господарських пріоритетів 
розвитку національної економіки, зокрема: оптимізація потенціалу виробництва 
екологічно чистих товарів і послуг на основі використання наявних природних, 
інноваційних і виробничих потужностей; запровадження державної підтримки для 
виробників екологічної експортно-орієнтованої продукції; подальше розширення 
участі України в реалізації міжнародних екологічних проєктів і програм; реалізація 



 

 

системи заходів щодо зниження негативного впливу потенційно загрозливих для 
навколишнього середовища напрямів торговельно-виробничої діяльності на 
екологічну ланку розвитку системи вітчизняного господарства.  
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Цибуляк А. Г. Екологізація світової торгівлі в умовах трансформації 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 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 визначено концептуальні засади екологізації світової торгівлі 
через виявлення її сутнісних характеристик, передумов, рушійних сил еволюції, 
трансформацій її асиметричного розвитку. Проведено системне дослідження 
домінант взаємодії екологізації та глобалізаційних зрушень у міжнародних 
торговельних відносинах, обґрунтовано механізми екологізації світової торгівлі. 

 



 

 

Розроблено економічні прогнози екологізації світової торгівлі, виокремлено її 
наслідки для економічного розвитку країн світу, запропоновано моделі впливу 
глобальної екологізації торговельних відносин на конкурентоспроможність країн 
світу. Проведено ґрунтовний аналіз перспектив екологізації зовнішньої торгівлі 
України за умов мінливості глобального розвитку, надано практичні рекомендації 
щодо оптимізації екологічного розвитку її зовнішньоторговельної діяльності. 

Ключові слова: екологічний розвиток, екологізація, екологізація світової 
торгівлі, рушійні сили екологізації, екологічне регулювання, регіональні особливості 
екологізації, екологізаційні пріоритети, екологічні параметри світової торгівлі, 
торговельно-екологічна взаємодія, екологічні виміри зовнішньоторговельних 
відносин, екологізація зовнішньої торгівлі України. 

 
АННОТАЦИЯ 

Цыбуляк А. Г. Экологизация мировой торговли в условиях 
трансформации глобального развития. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.02 – мировое хозяйство и международные экономические 
отношения. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 
Министерства образования и науки Украины, Киев, 2019. 

В диссертации определены концептуальные основы экологизации мировой 
торговли через выявление ее сущностных характеристик, предпосылок, 
эволюционых трансформаций в ее развитии. Проведено системное исследование 
доминант взаимодействия экологизации и глобализационных сдвигов в 
международных торговых отношениях, обоснованы механизмы экологизации 
мировой торговли. 

Разработаны экономические прогнозы экологизации мировой торговли, 
выделены ее последствия для экономического развития стран мира, предложены 
модели влияния глобальной экологизации торговых отношений на 
конкурентоспособность стран мира. Проведен подробный анализ перспектив 
экологизации внешней торговли Украины в условиях изменчивости глобального 
развития, представлены практические рекомендации по оптимизации 
экологического развития ее внешнеторговой деятельности. 

Ключевые слова: экологическое развитие, экологизация, экологизация мировой 
торговли, движущие силы экологизации, экологическое регулирование, региональные 
особенности экологизации, экологизационные приоритеты, экологические 
параметры мировой торговли, торгово-экологическое взаимодействие, экологические 
измерения внешнеторговых отношений, экологизация внешней торговли Украины. 
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The dissertation defines the conceptual foundations of ecologization of world trade 
through revealing its essential characteristics, prerequisites, evolutionary and 
transformational shifts of its development, examines the genesis of conceptual views on 
the ecologization of world trade, identifies the concepts of greening global 
transformational development, and analyzes mechanisms of financing international 
environmental initiatives. It is proved that an effective approach to the management of 
rational use of nature requires the implementation of legislation, control over compliance 
with environmental safety requirements, ensuring the implementation of comprehensive 
measures for environmental protection, the rational use of natural resources, the 
achievement of coordination of world countries in the environmental plane. At the same 
time, based on the researched objects and directions of greening, positive and negative 
vectors of its influence on the development of international economic relations, critical 
analysis of the concepts of greening global economy. 

The focus is on the research of globalization impact on intensification of 
international trade relations ecological development. Significant attention is paid to the 
formation of directions for modeling the optimization of the world trade ecological 
orientation, ecological guidelines analysis of regional commodity markets development 
and national specificity substantiation of foreign trade ecological support. A systematic 
study has been conducted, namely the dominant of the interaction between greening and 
globalization shifts in international trade relations, and the mechanisms for implementing 
ecologization of world trade have been substantiated. 

It is proved that the civilizational influence formed in the languages of necessity to 
observe the ecological conditions of production, distribution, exchange, and consumption, 
changes the basic tendencies and structure of international trade operations. It has 
highlighted that ecologization of world trade is closely linked to the need to apply 
environmentally friendly solutions and technologies. For this purpose, a systematic 
analysis of the greening trade effects in the industrial development for the world 
community countries was carried out. 

Priorities of greening of Ukraine's foreign trade under the conditions of global 
development volatility are investigated, the national specificity of environmental 
implementation of foreign trade and vectors of sectoral greening of Ukraine's foreign 
trade relations is defined. Further ecologically oriented transformation of foreign trade 
vectors of Ukraine development will contribute to the formation for ecologically oriented 
economic bases that meet the modern world ecological and economic space requirements 
in the context of its operation on the basis of sustainable environmental priorities. In this 
regard the directions of optimization of Ukraine trade activity greening in the conditions 
of competitive potential strengthening for world countries community in this sphere are 
substantiated. 

Keywords: ecological development, ecologization, ecologization of world trade, 
driving forces of ecologization, ecological regulation, regional features of ecologization, 
ecological priorities, ecological parameters of world trade, trade and ecological 
interaction, ecological dimensions of foreign trade, greening of Ukraine's foreign trade.
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