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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. В економічній науці категорія  «добробут» складна, 

неоднозначна і малодосліджена. У сучасних наукових колах	 вона набуває 
неабиякої актуальності, що спричинено недостатнім рівнем комплексних та 
міждисциплінарних досліджень  з цієї тематики, а також відповідного 
інструментарію та методології їхнього виконання  у сфері міжнародних 
економічних відносин. Головна мета сучасних держав — збільшення  
добробуту їхніх громадян. Цього неможливо досягти без гарантування  
внутрішньої та зовнішньої безпеки, розвитку торгівлі, інвестицій, тобто 
зростання  ділової активності та формування  в країні інституційного 
середовища.  

У наш  час спостерігається  тенденція  до макрорегіоналізації або 
мегарегіоналізації світового господарства — інтенсифікації укладення  
міжнародних торговельних угод та оформлення  міжнародних інтеграційних 
об’єднань , проте найуспішнішими, інституційно та юридично 
сформованими можна вважати економічний союз ЄС, митні союзи АСЕАН і 
МЕРКОСУР, зону вільної торгівлі НАФТА, завданням яких є розвиток  
торгівлі, інвестицій, трудової міграції з метою збільшення  соціально-
економічних можливостей і зростання  рівня  та якості життя  населення  
країн-членів. Мегарегіональні інтеграційні процеси пришвидшуються  
внаслідок  територіальної та культурної спільності, ментальності, тісних 
сусідських контактів у бізнес-середовищі, спільних геополітичних інтересів 
країн-членів задля  розширення  можливостей поліпшення  соціально-
економічного становища громадян. 

Проблему досягнення  в Україні показників добробуту розвинутих країн 
неможливо вирішити на рівні внутрішнього ринку, адже національна 
економіка потерпає від політичної невизначеності: вона вразлива до змін 
світових цін та ринкової кон’юнктури і залежить  від міжнародних 
інвестицій та кредитів. Низький рівень  доходів населення  в Україні значною 
мірою спричинений тривалим перехідним періодом і слабкою інституційною 
спроможністю країни.  

Фундаментальний внесок  у теорію економічного добробуту, рівня та 
якості життя, дослідження ефективного виробництва та корисності 
споживання населення країни зробили такі видатні вчені: А. Аткінсон, 
Дж. Бентам, Л. Вальрас, Ф. Герцберг, К. Ерроу, Н. Калдор, Дж. Кобб, 
C. - K. Колм, В. Леонтьєв, А. Маслоу, Л. фон Мізес, В. Нордхауз, В. Парето, 
А. Пігу, Д. Рікардо, С. Роузфілд, П. Семюельсон, А. Сен, А. Сміт, Дж. Тобін, 
Е. Фром, Дж. Хікс, Й. Шумпетер та ін. Серед вітчизняних науковців увагу 
виміру соціально-економічного добробуту приділили В. Базилевич, Р. Зварич, 



 2 

Е. Лібанова, В. Мандибура, С. Мочерний, Н. Новіков, В. Приймак , А. Савка, 
Л. Семів, С. Сіденко, Є. Слуцький та ін.  

Проблеми досягнення  добробуту нашої країни, її інтеграції у світове 
господарство досліджували у своїх працях Ю . Біленко,  В. Борщевський, 
В. Будкін, І. Бураковський, З. Варналій, В. Вергун, О. Власюк , 
А. Гальчинський, В. Геєць , І. Грабинський, М. Долішній, М. Дудченко, 
Р. Заблоцька, Л. Кістерський, Г. Климко, І. Лукінов, Д. Лук’яненко, 
З. Луцишин, Ю . Макогон, М. Мальський, В. Мовчан, А. Мокій, 
Ю . Пахомов, С. Писаренко, Л. Поліщук , А. Поручник , Ю . Присяжнюк , 
І. Пузанов, Н. Резнікова, О. Рогач, А. Румянцев, В. Сіденко, Р. Стаканов, 
Л. Українець , В. Федосов, А. Філіпенко, М. Флейчук , С. Циганов, 
Л. Черняга, О. Чугаєв, В. Шевчук , О. Шнирков, С. Якубовський та ін. 
Проте, на нашу думку, у дослідженнях українських та зарубіжних учених ще 
не знайшли детального висвітлення  явища і проблеми, пов’язані зі 
взаємозв’язками міжнародної економічної інтеграції та добробуту населення  
в контексті євроінтеграції нашої держави. 

Зокрема, йдеться  про виявлення  певних тенденцій, закономірностей 
між розвитком, диверсифікацією міжнародних інтеграційних процесів, з 
одного боку, та джерелами і механізмами досягнення  добробуту населення  — 
з іншого. Зазначений кореляційний зв’язок  має різні якісні та кількісні 
виміри залежно від стадій і фаз міжнародної економічної інтеграції та від 
інтенсивності форм господарської взаємодії країн (торгівля , інвестиції, 
міграція  робочої сили тощо). 

Водночас потребують  розв’язання  проблеми формування  методології 
вимірювання  не лише економічного добробуту, а й його соціально-
психологічних складових. Теоретичного узагальнення  та системного аналізу 
потребує обґрунтування  стратегічних пріоритетів і політики досягнення  
стійкої позитивної динаміки доходів населення  на мікро-, мезо- та 
макроекономічному рівнях, імплементації в Україні положень  Угоди про 
асоціацію з ЄС. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація  
виконана на кафедрі міжнародних економічних відносин Львівського 
національного університету імені Івана Франка відповідно до програми 
наукових досліджень  кафедри та в  межах таких науково-дослідних робіт: 

— «Секторальна інтеграція  в економічній системі Європейського 
Союзу» (номер державної реєстрації 0110U003148); 

— «Еколого-економічні переваги у міжнародній торгівлі в умовах 
глобалізації світової економіки» (номер державної реєстрації 0111U008008); 
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— «Екологічні чинники економічного зростання  в країнах Центрально-
Східної Європи» (номер державної реєстрації 0114U004246); 

— «Стратегії міжнародної конкурентоспроможності та конвергенції 
соціально-економічного розвитку ЄС» (номер державної реєстрації 
0115U003956); 

— «Політико-економічні перспективи встановлення  та розвитку 
світового ринку альтернативних джерел енергії» (номер державної 
реєстрації 0117U001404).  

У межах тем автор дослідив соціально-економічні ефекти ринково-
інституційної інтеграції України до ЄС. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи — розв’язання  
наукової проблеми щодо закономірностей досягнення  добробуту населення  
країн — членів міжнародних інтеграційних об’єднань, виявлення  мікро-, 
мезо- та макроекономічних чинників і визначення  впливу міжнародної 
економічної інтеграції на показники добробуту населення  мегарегіонів. 

Відповідно до мети визначено завдання , що є структурою наукової 
роботи: 

— з’ясувати сутність  категорії «добробут населення», фундаментальні 
проблеми достатку, корисності споживання  та індивідуального вибору в 
сучасних економічних системах; 

— визначити методологію оцінки добробуту, деталізувати рівень  і 
якість  життя  населення  у моделях, критеріях, індикаторах та стандартах в 
умовах міжнародної економічної інтеграції;  

— розрахувати вплив скасування  імпортних мит у межах режиму зони 
вільної торгівлі країн — членів інтеграційних об’єднань  ЄС, НАФТА, 
АСЕАН, МЕРКОСУР, ЄАЕС на еквівалентну змінну добробуту населення  
(корисність  споживання  у мегарегіоні);  

— змоделювати мікро-, мезо- та макроекономічні зв’язки та можливості 
паритету добробуту населення  країн — членів міжнародних інтеграційних 
об’єднань; 

— проаналізувати моделі політики добробуту країн — членів 
інтеграційних об’єднань  ЄС, НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР, ЄАЕС, 
формування  спільних стратегій та інструментів конвергенції; 

— з’ясувати вплив євроінтеграції і структурних перетворень  на 
показники та моделі політики добробуту населення  в країнах ЦСЄ; 

— проаналізувати динаміку і структуру доходів населення  в Україні та 
оцінити структурні зміни національної економіки протягом 1991–2017 рр.; 

— спрогнозувати вірогідні наслідки скасування  торговельних мит між 
Україною та ЄС для  добробуту населення , обсягів та структури 
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виробництва, зовнішньої торгівлі у результаті виконання  Угоди про 
асоціацію; 

— встановити метод обчислення  виконання  Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС щодо лібералізації зовнішньої торгівлі та гармонізації 
законодавства з метою поліпшення  рівня  та якості життя  населення  нашої 
держави. 

Об’єкт  досл ідження  — оптимізація  добробуту населення  країн — членів 
міжнародних інтеграційних об’єднань .  

Предмет досл ідження  — теоретико-методологічні підходи визначення  
закономірностей досягнення  добробуту населення  країн — членів ЄС, 
НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР, ЄАЕС та України. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є 
теорії глобалізації та мегарегіоналізації світової економіки, міжнародної 
економічної інтеграції та зовнішньої торгівлі, економіки добробуту, 
регіональної співпраці, загальної економічної рівноваги, наукові положення  
вітчизняних і зарубіжних учених з дослідження  та аналізу сучасних 
економічних систем країн різних регіонів світу. У дисертації використано 
широке коло методів наукового пізнання : історико-логічний метод (під час 
аналізу економічної теорії добробуту та парадигми держави добробуту, 
Розділ 1); системний метод (під час дослідження  теоретичних основ моделей 
політики добробуту країн — членів НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР, ЄАЕС 
(для  виокремлення  детермінантів політики добробуту країн — членів 
міжнародних інтеграційних об’єднань), Розділ 3); методи кореляційно-
регресійного аналізу (для  теоретичного обґрунтування  взаємозв’язків 
міжнародної економічної інтеграції та добробуту населення  і побудови 
економіко-математичної моделі, а також моделі, заснованої на методі 
нечіткої логіки (для  емпіричного виміру впливу інтеграційних чинників на 
показники добробуту), Розділ 2); методи економічного моделювання  (для  
оцінки варіантів впливу соціально-економічних чинників міжнародної 
економічної інтеграції на зростання  рівня  та якості життя  у країнах-
учасницях: на основі моделі загальної економічної рівноваги GTAP 
здійснено прогнозування  пріоритетних напрямів розвитку 
зовнішньоекономічних відносин України та ЄС, Розділи 2, 5); методи 
теоретичного та статистичного аналізу міжнародних економічних відносин 
(дослідження  динаміки та структури зовнішньої торгівлі, прямих іноземних 
інвестицій, трудової міграції, Розділи 2, 3, 4). 

Джерельна база досл ідження: періодичні звіти та публікації ООН, 
Світового банку, ОЕСР, ЮНКТАД та інших міжнародних інтеграційних 
об’єднань; нормативно-правові акти та статистичні матеріали державних 
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органів статистики та профільних міністерств України; наукові статті та 
монографії зарубіжних і вітчизняних учених; матеріали міжнародних 
науково-практичних фахових конференцій; власні дослідження  автора з 
проблематики добробуту населення  та міжнародної економічної інтеграції. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у дослідженні 
теоретико-методологічних положень  та емпіричних результатів щодо 
взаємозв’язку міжнародної економічної інтеграції та добробуту країн-
учасниць , запропонованих практичних рекомендацій щодо зростання  
доходів та поліпшення  якості життя  населення  України в умовах 
європейської інтеграції. Зокрема, уперше:  

— обґрунтовано концепцію досягнення  добробуту населення , 
засновану на міжнародній економічній інтеграції та структурних 
перетвореннях національної економіки для  прийняття  управлінських 
рішень  у галузі мотивації та організації населення  задля  зростання  рівня  та 
якості життя  в державі. Як  наукову гіпотезу висунуто припущення , що 
міжнародна економічна інтеграція  та структурні перетворення  змінюють  
умови, правила та стандарти торгівлі, які оптимізують  добробут населення  
країн-учасниць . Концепція  передбачає набір методів та інструментів для  
аналізу й оцінки добробуту населення  на основі мікро-, мезо-, 
макроекономічних, демографічних, аналітичних і рейтингових показників 
добробуту країн — членів міжнародних інтеграційних об’єднань , 
характеристику моделей політики добробуту, виявлення  їхніх недоліків і 
переваг. Відповідно до економіко-математичного моделювання  загальної 
економічної рівноваги, багатофакторного кореляційно-регресійного 
аналізу, методу нечіткої логіки та кластерного аналізу виявлено низку 
закономірностей, а саме: лібералізація  зовнішньої торгівлі та структурні 
реформи впливають  на добробут населення , змінюються  обсяг виробництва 
та корисність  споживання  у країнах — членах міжнародних інтеграційних 
об’єднань; розвиток  міжнародної економічної інтеграції в одному 
мегарегіоні позитивно впливає на добробут населення  у різних міжнародних 
інтеграційних об’єднаннях, відбувається  перерозподіл інвестицій, трудових 
ресурсів, переорієнтація  зовнішньої торгівлі; кількісні та якісні показники 
добробуту населення  країн — членів міжнародних інтеграційних об’єднань  
зростають  в умовах спільних соціально-економічних цілей, стратегій та 
політики; 

— на основі моделі загальної економічної рівноваги та програмного 
забезпечення  GTAP 10.0 оцінено вплив скасування  імпортних тарифів у 
міжнародних інтеграційних об’єднаннях на еквівалентну змінну добробуту 
(корисність  споживання) країн — членів НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР, 
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ЄАЕС. Результати, розраховані за каліброваними даними базових років 
(2004, 2007, 2011, 2014), виявили зменшення  еквівалентної змінної добробуту 
мегарегіонів, що засвідчує скорочення  доходів від експортної спеціалізації та 
вичерпання  можливостей поліпшення  умов торгівлі країн — членів 
міжнародних інтеграційних об’єднань . Найбільші сукупні вигоди 
отримують  країни — члени АСЕАН. Доведено неефективність  євразійської 
економічної інтеграції, яка суттєво не впливає на еквівалентну змінну 
добробуту країн — членів ЄАЕС. За допомогою багатофакторного 
регресійного моделювання  у програмному забезпеченні STATISTICA  
виконано емпіричне дослідження  чинників добробуту населення  країн — 
членів міжнародних інтеграційних об’єднань , проаналізовано вплив мікро- 
та макроекономічних показників на досягнення  добробуту населення  (ВВП 
на особу, рейтинг щастя , індекс процвітання) країн — членів ЄС, НАФТА, 
АСЕАН, МЕРКОСУР, ЄАЕС, а також визначено коефіцієнти показників, які 
впливають  (позитивно, негативно) або не впливають  на рівень  та якість  
життя  у різних регіонах світу, завдяки чому розкрито природу явища, 
канали зв’язків і трендів добробуту населення  країн — членів міжнародних 
інтеграційних об’єднань, що охоплюють  п’ять  сфер, таких як  зовнішня  
торгівля , прямі іноземні інвестиції, міграція  робочої сили, інституційна 
інтеграція , структурні перетворення; 

— відповідно до математичного апарату теорії нечіткої логіки, у 
програмному забезпеченні MATLAB оцінено вплив євроінтеграції на 
добробут населення , встановлено взаємозв’язки мікро- і макроекономічних 
показників соціально-економічного розвитку та добробуту населення  країн 
ЦСЄ — членів ЄС. Розроблено нечіткий логічний алгоритм і модель  
кореляції, що дало змогу визначити співвідношення  індикаторів 
євроінтеграції (індекс умов торгівлі, рівень  безробіття , прямі іноземні 
інвестиції (ПІІ), стан поточного рахунку платіжного балансу), за яких 
досягають  низьких, середніх та високих кількісних і якісних показників 
добробуту (ВВП на особу, кінцеве споживання  населення , середня  заробітна 
плата, рівень  інфляції, індекс людського розвитку, індекс процвітання , 
індекс щастя , індекс екологічного виміру). Методом регресійного аналізу та 
огортаючих даних визначено ефективність  трансформації в умовах 
євроінтеграції країн ЦСЄ — членів ЄС та претендентів на вступ. З’ясовано, 
що у країнах ЦСЄ — членах ЄС трансформаційний процес завершився  або 
добігає кінця , отож добробут населення  більше залежить  від зовнішніх, ніж 
від внутрішніх чинників. У претендентів на вступ, навпаки, індекс прогресу 
трансформації рівномірно розподілений і, за умов зростання  показника, 
позитивно впливатиме на добробут населення ; 

удосконалено:  
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— аналітичний підхід концептуалізації категорії добробуту населення  у 
сучасних економічних системах; обґрунтовано перехід від теорії 
економічного добробуту до парадигми держави добробуту, суть  якої полягає 
у здійсненні політики та стратегії досягнення  високих показників і 
стандартів рівня  та якості життя  у країнах — членах міжнародних 
інтеграційних об’єднань; 

— практичні аспекти дослідження  політики добробуту країн — членів 
міжнародних інтеграційних об’єднань , макрорегіональні особливості 
моделей політики добробуту, можливості імплементації спільної політики 
добробуту ЄС у країнах ЦСЄ. Відповідно до кластерного аналізу завдань  і 
цілей стратегії «Європа—2020» здійснено багатокритеріальну оптимізацію 
цілей та критеріїв політики добробуту країн Центрально-Східної Європи та 
запропоновано економічну інтерпретацію кластерів: Польща та Румунія  — 
ринкова модель; Угорщина — градуалістична модель; Болгарія , Хорватія , 
Чеська Республіка — прогресивна модель; Естонія , Латвія , Литва, 
Словаччина, Словенія  — адаптивна модель  загального добробуту; 

— на основі нової версії програмного забезпечення  GTAP 10.0 
визначено наслідки лібералізації торгівлі між Україною та ЄС, її вплив на 
ВВП, експорт, імпорт, еквівалентну змінну добробуту населення , а також 
аналогічні зміни в агрегованих мегарегіонах. Незважаючи на тимчасове 
зниження  ефективності, економіка України отримує порівняно високі 
вигоди — зростання  еквівалентної змінної добробуту, що засвідчує 
доцільність  продовження  євроінтеграційного курсу нашої держави; 

набули  подальшого розвитку: 
— тлумачення  категорії «добробут населення» в умовах трансформації 

міжнародних інтеграційних об’єднань; розглянуто економічні та соціально-
психологічні аспекти поняття , наголошено на збільшенні трудової та 
інвестиційної мотивації населення  в умовах міжнародної економічної 
інтеграції і структурних перетворень; запропоновано розглядати «добробут 
населення» як  похідну від ефективного та справедливого оптимального 
стану виробництва та споживання  національної економіки, якого досягають  
за допомогою лібералізації та інституціоналізації суспільних відносин; 

— моделювання  та прогнозування  соціально-економічних явищ  і 
процесів, різні модифікації моделей динаміки, структури і взаємозв’язків 
міжнародної економічної інтеграції та добробуту населення : на основі теорії 
загальної економічної рівноваги, методу нечіткої логіки та кореляційно-
регресійного аналізу доведено ефективність міжнародної економічної 
інтеграції і структурних перетворень  у досягненні вищого рівня  та якості 
життя  населення  країн — членів міжнародних інтеграційних об’єднань; 

— концептуальні засади зовнішньоекономічних стратегій, домінантні 
чинники добробуту населення  України в умовах євроінтеграції та 
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мегарегіоналізації світового господарства; обґрунтовано стратегічні 
напрями збільшення  обсягів виробництва та експорту вітчизняної продукції 
внаслідок  скасування  імпортних мит згідно з Угодою про асоціацію з ЄС (у 
розрізі галузей економіки): на основі програмного забезпечення  GTAP 10.0 
з’ясовано, що найбільші вигоди зможуть  забезпечити виробники та 
експортери зернових культур і сільськогосподарської сировини, продуктів 
харчування , одягу та текстильних виробів, транспортних послуг і 
комунікацій, послуг населенню та будівництва;  

— алгоритм зв’язку зростання  добробуту населення  України та 
адаптації законодавства ЄС унаслідок  інституційної інтеграції, що дає 
підстави очікувати підвищення  інвестиційно-економічної активності у 
країні, поліпшення  умов ведення  бізнесу, розвитку ринку праці, підвищення  
рівня  зайнятості та добробуту населення .  

Практичне значення одержаних результатів дослідження  полягає в 
обґрунтуванні теоретико-методологічних положень , аналітичних висновків 
та в розробці прикладних моделей досягнення  добробуту населення  України 
в умовах європейської інтеграції та мегарегіоналізації світового 
господарства.  

Теоретико-методологічні підходи і практичні рекомендації, 
сформульовані в докторській дисертації, використані у навчальному 
процесі при підготовці навчально-методичних матеріалів дисциплін 
«Міжнародні економічні відносини» (Тема 10. Міжнародна економічна 
інтеграція), «Філософія  міжнародного бізнесу» (Тема 10. Економічна теорія  
добробуту та розвиток  парадигми держави добробуту), «Регіональна 
політика та Структурні фонди ЄС» (Тема 8. Структурна конвергенція  та 
добробут населення  країн — членів ЄС) і стали основою спецкурсу 
«Економіка добробуту країн Балто-Чорноморського регіону», що 
викладають  на кафедрі міжнародних економічних відносин факультету 
міжнародних відносин студентам спеціальності «Міжнародні економічні 
відносини» та «Міжнародний бізнес». Акт про впровадження  № 3561-Н від 
30.09.2019. 

Висвітлені автором науково-практичні та теоретичні основи парадигми 
держави добробуту у контексті поглиблення  інтеграції України та ЄС 
використані під час виконання  науково-дослідних робіт кафедри 
міжнародних економічних відносин Львівського національного 
університету імені Івана Франка на теми: «Політико-економічні 
перспективи становлення  та розвитку світового ринку альтернативних 
джерел енергії» (номер державної реєстрації 0117U001404) та «Інноваційні 
напрямки розвитку зовнішньоекономічної політики України» (номер 
державної реєстрації 0118U000006). Акт про впровадження  № 3562-Н від 
30.09.2019. 
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Висвітлені автором теоретичні положення , висновки та практичні 
рекомендації поліпшення  добробуту населення  у контексті європейської 
економічної інтеграції України та ЄС розглянуті та використані у 
методичному забезпеченні роботи у напрямі мотивації населення  та 
прийнятті управлінських рішень  Львівської обласної державної 
адміністрації (номер державної реєстрації 5/18-6562/0/2-19/1-10 від 
17. 10. 2019), у Комітеті Верховної Ради з питань  гуманітарної та 
інформаційної політики (номер державної реєстрації 192526 від 22.10.2019) 
та Міністерстві фінансів України (номер державної реєстрації 38000-02-
01/28770 від 18. 11. 2019).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною, 
завершеною автором науковою працею. Представлені в дисертації, наукових 
статтях та працях автора висновки, пропозиції, рекомендації є його 
особистим науковим здобутком. Наукові праці, опубліковані у співавторстві, 
у дисертаційній роботі використано лише стосовно тих положень , що є 
результатом особистих досліджень  автора. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення  дисертаційної 
роботи доповідали і обговорювали на міжнародних науково-практичних 
конференціях та семінарах, засіданнях круглих столів, зокрема: The Second 
International Conference «Modern trends in scientific thought development», 
Kiev, London, 31.01–12.02.2011; ІІ Міжнародна конференція  «Екологічні та 
економічні проблеми міжнародної торгівлі та інвестицій», Львів, 22–
23.10.2013; ІІІ Міжнародна наукова конференція  «Екологічні та економічні 
проблеми міжнародної торгівлі та інвестицій», Львів, 20–21.02.2015; The 
International Conference of Arnold A. Saltzman Institute of War  and Peace 
Studies, Kyiv, 28–29.05.2015; The International Conference «The Development of 
International Competitiveness: State, Region, Enterpr ise», Lisbon, 16.11.2016; 
Міжнародна конференція  «Україна — Австрія : 25 років співробітництва та 
партнерства», Львів, 10.02.2017; V Міжнародна наукова конференція  
«Еколого-економічні проблеми у міжнародній торгівлі», Львів, 29.10.2019; 
The 34th International Business Information Management Association 
Conference, Madr id, 13–14.11.2019. 

Публікації. Основні положення  та результати дослідження  
опубліковано у 33-х наукових і трьох навчальних публікаціях загальним 
обсягом 65,8 друк . аркуша, зокрема: двох одноосібних монографіях 
(32,7 д. а.), одній колективній іноземній монографії (частка автора 1 д. а.), 
одному підручнику (частка автора 2,4 д. а.), двох навчальних посібниках 
(частка автора 13,3 д. а.), трьох статтях у провідних зарубіжних виданнях  
(1,4 д. а.),19-ти статтях у провідних українських наукових фахових виданнях 
(11,2 д. а.), п’яти публікаціях у інших виданнях (3,1 д. а.), чотирьох тезах 
участі у міжнародних наукових конференціях (0,7 д. а.). 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація  складається  зі вступу, п’яти 
розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний текст 
дисертаційної роботи викладено на 360-ти сторінках комп’ютерного тексту. 
Робота містить  72 рисунки на 31-й сторінці, 76 таблиць на 22-х сторінках, 
9 додатків на 27-ми сторінках. Список  використаних джерел охоплює 
310 найменувань  на 30-ти сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність  теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету, завдання  й визначено об’єкт, предмет і методи 
дослідження , сформульовано наукову новизну та практичне значення  
одержаних результатів, самостійних висновків і пропозицій. 

У розділі 1 «Теоретико-методологічні засади дослідження добробуту 
населення в сучасних економічних системах» розкрито суть  та еволюцію 
теорії економічного добробуту, становлення  парадигми держави добробуту 
та моделей політики добробуту, охарактеризовано головні детермінанти та 
показники добробуту населення , обґрунтовано формування  нової концепції 
добробуту населення  в умовах ринково-інституційний перетворень  сучасних 
економічних систем. 

Автор визначив, що економічна теорія  добробуту поступово 
трансформується  в теорію суспільного вибору, в межах якої аналізують  
різноманітні індивідуальні переваги, їхнє формування  та реалізацію. Ця  
проблема економічної науки тісно переплітається  з теорією держави та 
права, правилами голосування , поведінкою виборців і споживачів. 
Відповідно, комплексний аналіз добробуту населення  зіштовхується  з 
необхідністю узгодження  теоретичних суперечностей та методів 
дослідження , де ключовими питаннями залишаються  права громадянина і 
його свобода. 

Теоретико-методологічний аналіз дав змогу розробити підходи щодо 
дослідження  категорії добробуту населення  як  системи забезпечення  
необхідними матеріальними та духовними благами її учасників, рівень  
розвитку якої залежить  від соціально-економічного розвитку і виробничих 
відносин та виражається  сукупністю показників, які характеризують  рівень  
та якість  життя , умови життєдіяльності людини, а також потенційні 
(майбутні) очікування  і можливості її учасників. 

Уперше концепцію соціальної держави (держави добробуту) 
сформували у своїх працях німецькі вчені XIX ст. Л. фон Штейн, 
Ю . Оффнер, Ф. Науманн, А. Вагнер. Вона була продуктом німецької 
консервативної думки. Концепційний аналіз якісних характеристик  
сучасної держави добробуту, відповідно до класифікацій Т. Маршалла, 
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К. Еспінга-Андерсена, Т. Тілтона, Н. Ферніса, А. Грамші, дає змогу 
визначити такі її типи: ліберальна модель  держави добробуту (США, Велика 
Британія , Ірландія , Канада, Австралія  та ін.); корпоратистська (модель  
Бісмарка: Франція , Німеччина, Італія , Іспанія , Португалія  та ін.); соціал-
демократична (скандинавська модель: Данія , Норвегія , Швеція).  

З 1960-х років спостерігається  залежність  приватного споживання  від 
реальної вартості фінансових та інших активів (ефект добробуту), що 
привертає увагу науковців, урядовців і бізнес-еліти, завдяки чому 
формується  доктрина цінового механізму добробуту населення . Моделі 
політики добробуту держав світу розвиваються  відповідно до перелічених 
критеріїв, методів та механізмів; згідно з історичними, культурними, 
економічними і політичними умовами вони вдосконалюються  і 
трансформуються . Їх об’єднують  принципи конституціоналізму та 
соціально-економічної рівноваги. 

Теоретико-методологічний аналіз досліджень  вітчизняних та іноземних 
учених дав змогу скласти власний набір показників, який використано у 
дисертації і застосовано у моделюванні процесів, зв’язків та ефектів 
міжнародної економічної інтеграції і добробуту населення  мегарегіонів 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Емпірично-аналітичні показники добробуту населення країни 
Показник Розробники методології Джерела та бази даних 

ВВП на особу А. Сміт, А. Пігу Knoema 
Рівень споживання Ф. Еджоурт, Г. Сіджвік, 

А. Маршалл, Дж. Кейнс,  
Є. Слуцький 

Knoema 

Еквівалентна змінна 
добробуту 

Т. Гертель, М. Цігас GTAP  

Індекс людського 
розвитку 

М. уль Хак, М. Десаі, А. Сен Human Development 
Reports 

Рейтинг країн світу 
 за рівнем щастя 
населення 

Дж. Сакс, Р. Лейард, 
Дж. Хеллівелл  

World Happiness Reports 

Міжнародний індекс 
щастя 

Н. Маркс Happy Planet Index 
Reports 

Індекс процвітання А. Мусавізаде  Legatum Prosperity Index 
Rankings 

Джерело: Розроблено автором. 
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У розділі 2 «Механізми взаємодії міжнародної економічної інтеграції 
та добробуту населення країн-учасниць» оцінено динаміку добробуту 
населення  країн — членів  міжнародних інтеграційних об’єднань  у 
глобальних потоках торгівлі, інвестицій та факторів  виробництва, 
охарактеризовано набір методів  і моделей для  аналізу впливу міжнародної 
економічної інтеграції на добробут населення , емпірично проаналізовано 
статистичні дані країн — членів  міжнародних інтеграційних об’єднань .  

Спроби пояснення  наслідків  інтеграційних процесів , їхніх переваг і 
ризиків  відображають  численні концепції міжнародної економічної 
інтеграції, розроблені представниками різних течій економічної думки. 
Вчені погоджуються , що в  умовах вільної торгівлі, міграції та інвестицій 
між країнами — членами інтеграційних об’єднань  добробут населення  
збільшується , а оптимальних вимірів  інтеграції досягають  завдяки: 
усуненню дискримінації та бар’єрів  у переміщенні товарів , послуг, 
капіталу, робочої сили і підприємництва; стандартизації та уніфікації у 
виробничо-комерційній сфері; розширенню ринку та економії на 
масштабах виробництва; забезпеченню достатнього рівня  конкуренції. 

У наш  час головним методом аналізу впливу міжнародної економічної 
інтеграції на добробут населення  є моделі загальної економічної 
рівноваги. Зокрема , модель , база даних та програмне забезпечення  GT A P, 
як  надійний інструмент кількісного аналізу глобальної торговельної 
політики, дає змогу здійснювати оцінку наслідків  як  двосторонніх, так  і 
багатосторонніх інтеграційних угод. Еквівалентна змінна добробуту 
(Equivalent variation, EV ) в  моделі GT A P дорівнює зміні видатків  родин у 
регіоні, яка є наслідком «шоку» від уведення  нульових тарифів , 
встановлення  нового рівня  цін і корисності споживання  населення  та 
виражається  в  поточних цінах. 

Формула для  еквівалентної змінної добробуту EV  має такий вигляд1:  
 

 EV  (r) = u (r) × INC (r) / 100,    (1) 
 
де u (r) — зміна відсотка корисності споживання  на особу в країні r;  

 INC (r) — дохід країни r перед моделюванням. 
Розраховані наслідки скасування  торговельних обмежень  для  

сукупного добробуту країн — членів міжнародних інтеграційних об’єднань  

                                         
1 Global Trade Analysis: Modeling and Application / edited by Thomas W. Hertel. Cambridge 
University Press. 1996. P. 61. 
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НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР та ЄАЕС зумовлюють  результати, наведені у 
табл. 2. 

Таблиця  2 
Динаміка впливу лібералізації торгівлі на зміну добробуту населення 
країн — членів міжнародних інтеграційних об’єднань та України 

(еквівалентна змінна сукупного добробуту та  
добробуту на особу, дол. США) 

     Базовий 
рік 

Регіон 
2004 2007 2011 2014 

Аргентина 111,27 2,87 230,35 5,75 249,52 5,98 126,76 2,94 
Білорусь 0,01 0,001 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 0,00 0,00 
Болівія 1,69 0,18 -6,67 -0,7 -18,51 -1,85 4,68 0,44 
Бразилія 499,07 2,7 1212,58 6,34 619,7 3,11 330,96 1,62 
Бруней 73,88 205,22 50,49 136,5 13,57 33,92 -1,34 -3,35 
В’єтнам  43,88 0,52 287,32 3,34 586,54 6,55 240,23 2,59 
Венесуела 387,9 15,33 119,54 4,55 -15,54 -0,5 -45,91 -1,49 
Вірменія 0,00 0,00 0,31 0,1 0,15 0,05 0,00 0,00 
Еквадор 108,91 8,06 -13,23 -0,93 -38,48 -2,53 -29,1 -1,83 
Індонезія 282,4 1,27 219,25 0,94 586,98 2,38 9,82 0,003 
Казахстан 0,06 0,004 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 -0,00 
Камбоджа 155,4 11,89 49,38 3,6 4,2 0,28 -43,93 -2,87 
Канада 662,08 20,68 303,33 9,2 443,69 13,25 235,34 6,64 
Киргизстан -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Колумбія 438,48 10,26 -168,83 -3,8 -55,92 -1,2 -28,9 -0,6 
Лаос -0,64 -0,11 -2,33 -0,39 2,12 0,33 -54,2 -8,24 
Малайзія 245,25 9,74 466,07 17,5 611,86 21,36 44,84 1,48 
Мексика 47,87 0,45 -23,24 -0,2 -148,55 -1,24 7,42 0,06 
Парагвай -0,09 -0,01 4,2 0,7 -1,85 -0,8 -12,91 -1,97 
Перу 68,91 2,55 -24,31 -0,84 -14,88 -0,46 -7,54 -0,24 
РФ 0,6 0,004 -0,07 -0,005 -0,00 -0,00 -0,01 -0,00 
Сінгапур 735,22 176,7 1045,84 227,85 1 108,39 213,97 397,62 72,69 
США 541,03 1,84 1255,65 4,16 2 305,71 7,39 -132,9 -0,41 
Таїланд 553,34 8,51 1009,23 15,24 1 602,07 23,72 514,71 7,52 
Україна 705,18  14,86  310,22 6,67  347,75 7,64 229,13 5,05 
Уругвай 5,33 1,6 14,08 4,21 -11,63 -3,48 -7,15 -2,09 
Філіппіни 124,5 2,1 432,9 4,84 33,76 5,29 32,74 1,84 

Джерело: Розраховано автором на основі програмного забезпечення та бази 
даних GTAP 10.0. 
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Дані таблиці 2 засвідчують  різну динаміку еквівалентної змінної 
сукупного добробуту країн — членів НАФТА: США протягом аналізованого 
періоду отримали найбільші вигоди, однак  добробут на особу зріс на 7,39 дол. 
США 2011 р. і різко скоротився  2014 р. (-0,41 дол. США). Мексика, навпаки, 
і 2007 р., і 2011 р. зазнавала втрат, однак , згідно з калібруванням даних 
моделі, 2014 р. отримала незначне збільшення  добробуту на особу на 0,06 дол. 
США. У Канаді проявляється  тенденція  до зменшення  еквівалентної змінної 
сукупного добробуту, однак  у розрахунку на особу країна отримує найбільшу 
вигоду протягом аналізованого періоду — 6,64 дол. США саме 2014 р. (див. 
табл. 2). 

Результати розрахунку еквівалентної змінної засвідчують , що вигоди 
від лібералізації торгівлі у більшості країн АСЕАН були високими, однак  з 
часом проявилася  спадна тенденція  — можливості поліпшення  умов 
торгівлі скоротились  (див. табл. 2). Найбільші вигоди отримав Сінгапур: 
країна досягла добробуту на особу з показником 227,85 дол. США у базовому 
2011 р. і станом на 2014 р. стала абсолютним лідером зростання  корисності 
споживання  серед усіх аналізованих країн — 72,69 дол. США; Таїланд — 
7,52; Малайзія  — 1,48; Філіппіни — 1,84; В’єтнам — 2,59; Індонезія  — 0,003 
дол. США. У Брунеї на початку аналізованого періоду добробут на особу зріс 
на 205,22 дол. США, проте 2014 р. тенденція  змінилася  на негативну і країна 
втратила від лібералізації торгівлі (-3,35 дол. США). Камбоджа протягом 
аналізованого періоду отримувала вигоди, проте 2014 р. зазнала втрат на 
2,87 дол. США. У Лаосі корисність  споживання  2011 р. зросла на 0,33 дол. 
США, однак  2014 р. зменшилася  на 8,24 дол. США (див. табл. 2). 

Вигоди від лібералізації у більшості країн МЕРКОСУР, подібно до 
АСЕАН, були високими. Водночас діє і контртенденція  — можливості 
поліпшення  умов торгівлі скорочуються . Лідерами досягнення  добробуту на 
особу є: Аргентина — 2,94 дол. США; Бразилія  — 1,62 дол. США, Чилі — 
1,85 дол. США; Болівія  — 0,44 дол. США. Колумбія  отримала вигоду 2004 р. 
— 10,25 дол. США, проте 2014 р. добробут скоротився на 0,6 дол. США. Також 
втрачають Еквадор — 1,83 дол. США, Парагвай — 1,97 дол. США, Перу — 
0,24 дол. США, Уругвай — 2,09 дол. США, Венесуела — 1,49 дол. США 
(див. табл. 2). 

Зазначимо, що наслідки лібералізації торгівлі у межах ЄАЕС для  
добробуту населення  країн-членів мінімальні та з негативною тенденцією 
(див. табл. 2). Вірменія  найбільше отримує від скасування  митних тарифів. 
Для  інших агрегованих регіонів зміна добробуту також незначна.  

Постановка гіпотези щодо різних мікро-, мезо- та макроекономічних 
зв’язків, внутрішньо- та зовнішньоекономічних процесів і вирішення  
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завдання  щодо оцінки їхнього впливу на добробут населення  міжнародних 
інтеграційних об’єднань  виявили спільні та відмінні тенденції (залежно від 
рівня  соціально-економічного розвитку країн-членів). Результати засновані 
на сучасних аналітичних дослідженнях та моделюванні наявних 
статистичних даних.  

Відібрано такі вхідні параметри моделі — показники: чисельність  
населення , млн осіб; обсяг ВВП, млрд дол. США; сальдо платіжного балансу, 
млрд дол. США; чисті ПІІ, млрд дол. США; рівень  інфляції, % ; рівень  
безробіття , % ; очікувана тривалість  життя , к-сть  років; індекс людського 
розвитку, бал; економічно активне населення , % ; середня  номінальна 
заробітна плата, дол. США (євро); рівень  споживання , % ; індекс 
екологічного виміру, бал; індекс Джині; рівень  бідності населення  (витрати 
менше 5 дол. США на день), % , що можуть  впливати на добробут населення  
країн — членів міжнародних інтеграційних об’єднань  через показники: ВВП 
на особу (gdppc), міжнародний рейтинг щастя  (hpr), індекс процвітання  (lpi). 

Запропоновану модель  оцінки чинників добробуту населення  (мікро- та 
макроекономічних показників) можна формалізувати у такий спосіб: 

gdppc = a0ti + a1tipopulation + a2tigdp + a3tipaybal + a4tifdi +anti;       (2) 
hpr = a0ti + a1tipopulation + a2tigdp + a3tipaybal + a4tifdi +anti;         (3) 
lpi = a0ti + a1tipopulation + a2tigdp + a3tipaybal + a4tifdi +anti,          (4) 

де a0ti ,..., anti — параметри (чинники добробуту) рівняння, які підлягають 
визначенню. 

Для  аналізу використано балансову панельну динамічну матрицю та 
багатофакторну регресійну модель  згідно з методом панельних даних (2016–
2017). Проведений регресійний аналіз засвідчив, що у групі найбагатших 
країн (ВВП на особу більше 28 тис. дол. США) домінуючими чинниками 
добробуту є кінцеве споживання  (коефіцієнт регресії 0,61), середня  заробітна 
плата (0,36), економічно активне населення  (6,48), обсяг ВВП (2,04). У 
країнах із середнім доходом (ВВП на особу — 12–28 тис. дол. США) 
найбільшу роль  у зростанні ВВП на особу відіграє очікувана тривалість  
життя  (0,97), а рейтинг щастя  найбільше зростає завдяки обсягу ВВП (3,51); 
на індекс процвітання  найбільше впливає економічно активне населення  
(5,49). Домінуючим чинником економічного добробуту населення  у країнах з 
низьким рівнем доходу (ВВП на особу менше 12 тис. дол. США) є індекс 
людського розвитку (0,88); на рейтинг щастя  позитивно впливають 
економічно активне населення  (5,84) та приріст чисельності населення  
(4,46); індекс процвітання  найбільше залежить  від обсягу ВВП (6,83) та 
економічно активного населення  (4,12). 
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Автор розробив нечіткий логічний алгоритм оцінки співвідношення  
індикаторів євроінтеграції (індекс умов торгівлі, чистий приплив ПІІ, рівень  
безробіття , стан поточного рахунку платіжного балансу, коефіцієнт міграції) 
з показниками добробуту населення  (ВВП на особу, кінцеве споживання , 
середня  заробітна плата, рівень  інфляції, індекс людського розвитку, індекс 
процвітання , індекс щастя , індекс екологічного виміру) країн на основі 
цільової функції: 

𝑓" =
𝑚𝑎𝑥
𝑘

𝑚𝑎𝑥
𝑖

sup 𝑚𝑖𝑛 𝜇./0 𝑥 , 𝜇./02 𝑥
		𝑥 ∈ 𝑋6

,																								(5)
 

де 𝑋6 — область значень і-го параметра; ( 3,1=i ); 
𝜇./0 , 𝜇./02  — функції належності нечітких підмножин факторів впливу 

(х1, …., х4) на параметри добробуту населення, де 𝑁6; — їхня кількість. 
Входи та виходи нечіткої моделі задаються  як  лінгвістичні змінні 

відповідно до сформованих терм-множин: для  вхідних змінних 
використовуємо терм-множину, яка налічує три якісні терми — низький, 
середній і високий. 

Результати моделювання  засвідчили, що найвищих показників ВВП на 
одну особу країни досягають: за низького рівня  безробіття  і за середніх або 
високих коефіцієнтів умов торгівлі; за високих показників припливу ПІІ та 
високих коефіцієнтів умов торгівлі; за низького рівня  безробіття  та низьких 
або високих показників припливу ПІІ; за низького рівня  безробіття  та 
низьких або високих показників платіжного балансу; за високих показників 
платіжного балансу та низьких коефіцієнтів умов торгівлі, і навпаки: за 
низьких показників платіжного балансу та високих коефіцієнтів умов 
торгівлі; за високих показників припливу ПІІ та низьких або високих 
показників платіжного балансу. 

Відповідно до результатів моделювання , головними чинниками 
досягнення  високих якісних показників добробуту населення  (індексу 
людського розвитку, індексу процвітання , індексу екологічного виміру) є 
ВВП на особу, доходи від експорту, ПІІ, висока зайнятість  і приплив 
мігрантів.  

У розділі 3 «Пріоритетні напрями політики добробуту країн — членів 
міжнародних інтеграційних об’єднань» розкрито імператив досягнення  
соціально-економічних цілей, формування  моделей політики добробуту 
мегарегіонів, досліджено ринково-інституційні інструменти та механізми 
поліпшення  рівня  та якості життя  населення . 

Країни — члени міжнародних інтеграційних об’єднань  застосовують  
різні системи ухвалення  та виконання  рішень  із забезпечення  населення  
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необхідними матеріальними і духовними потребами. Вибір між економічною 
ефективністю і соціальною справедливістю залишається  актуальним і 
щоразу змінює державні політики та поведінку людей у різних регіонах світу. 

На сучасному етапі розвитку Європейського Союзу застосовують  
чотири головні моделі політики добробуту. Перша — континентальна, 
наприклад, німецька модель  — ґрунтується  на розгалужених схемах 
соціального страхування , спрямованих на забезпечення  зайнятості 
працездатного населення , участі підприємців , що сплачують  обов’язкові 
внески до встановлених законом страхових фондів ; друга — 
південноєвропейська модель  (Італія , Іспанія , Португалія , Греція  та ін.), де 
роль  держави у розв’язанні соціальних проблем незначна, завдання  
соціального захисту розглядає, здебільшого, як  турботу родичів  та родини; 
третя  — англосаксонська модель  (Велика Британія , Ірландія) — 
базувалася  на універсальних принципах, а сьогодні тяжіє до ринкових; 
четверта — скандинавська модель  політики добробуту — заснована на 
застосуванні універсальних принципів , призначенні численних грошових 
виплат, загальності та високому рівні опікунських та освітніх послуг для  
дітей, розвинутій системі соціальних допомог і соціальних послуг для  
людей похилого віку та осіб з обмеженими можливостями. У зазначених 
моделях можна виокремити базові інституції, які відповідають  за 
соціальний захист громадян: родину, державу або ринок . У країнах ЦСЄ 
— членах ЄС формуються  власні моделі політики добробуту, які 
застосовують  спільні європейські принципи, цілі та досвід розвинутих 
країн. 

Інтеграційне об’єднання  НАФТА не передбачає головною метою 
підвищення  соціальних стандартів життя  населення  країн-членів, а більше 
орієнтоване на розвиток  торгівлі та інвестицій. Водночас спостерігаємо 
позитивний вплив зовнішньої торгівлі між США, Канадою і Мексикою 
(товарообіг міжнародного інтеграційного об’єднання  понад 
1,2 трлн дол. США) на добробут населення  країн-учасниць  завдяки 
скасуванню імпортних мит та інституційному забезпеченню міжнародної 
міграції трудових ресурсів, угоді про працю мігрантів: 

— У США застосована ліберальна модель  держави добробуту, яка 
відокремлює соціальний захист від вільного ринку та обмежується  захистом 
лише тих осіб, які позбавлені інших доходів. Згідно з моделлю, проблему 
соціального захисту вирішують  переважно на мікрорівні підприємств і 
найманих працівників, об’єднаних профспілок . Водночас держава 
спрямовує значну частину ресурсів на забезпечення  соціального захисту 
населення  завдяки різноманітним інструментам для  подолання  бідності 
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(надання  соціальної допомоги; щомісячні субсидії, виплачені державою 
особам, чий дохід не забезпечує таких основних потреб, як  їжа, житло, одяг; 
розподіл продовольчих купонів, шкільне харчування , безкоштовна медична 
допомога і госпіталізація  малозабезпечених осіб). 

— Найвищий рівень  соціально-економічного розвитку та якості життя  
спостерігається  в Канаді, де політика добробуту спрямована на все 
населення : від дітей до людей похилого віку, тобто об’єктом політики 
добробуту є всі громадяни держави. 

— У Мексиці триває неоліберальний макроекономічний курс 
розвитку, водночас спостерігається  високий рівень  бідності та належний 
рівень  захисту пенсіонерів, які користуються  пільгами. Система охорони 
здоров’я , заснована на моделі, подібній до США та Канади (поєднання  
державної та приватної медицини), характеризується  порівняно високою 
якістю і низькою вартістю у регіоні та привабливістю для  іноземців. 

— Узгоджена політика добробуту НАФТА реалізовується  через 
тристоронні угоди у сфері праці, безпеки та торговельної співпраці. 

Дослідження  процесів формування  та розвитку політики добробуту в 
АСЕАН та МЕРКОСУР, її впливу на рівень  соціального захисту населення  
країн-членів дає підстави твердити, що за початкової мети економічної 
інтеграції у наш  час реалізується  політика зростання  добробуту населення  
країн-учасниць .  

Зокрема, в Таїланді 2001 р. запроваджено загальну систему охорони 
здоров’я  населення ; у Філіппінах 2008 р. введено програму встановлених 
грошових допомог; в Індонезії вдосконалено методи надання  допомоги 
особам з низькими доходами. Одним із головних завдань  сучасного етапу є 
усунення  диспропорційності розвитку країн — учасниць  АСЕАН, до якої 
входять  країни з високим та низьким рівнем розвитку. Країни застосовують  
функціональний підхід, 2005 р. розроблено індекс соціального захисту. 

Країни — члени МЕРКОСУР характеризуються  доходами, нижчими 
від середнього рівня . Водночас відносно високі якісні індекси щастя  
вказують  на позитивні досягнення  мегарегіону. Політика добробуту у 
провідних країнах — Аргентині, Бразилії, Уругваї та Чилі — належним 
чином забезпечує громадян медичним обслуговуванням та соціальним 
захистом. Решта країн використовує можливості заможніших країн-
членів . Домінантним напрямом реалізації спільної політики добробуту 
стало заснування  2005 р. Фонду структурної конвергенції (FOCEM ). Фонд 
функціонує за дотримання  принципу солідарного фінансування  країн і 
призначений для  фінансування  проектів  із поліпшення  інфраструктури, 
конкурентоспроможності бізнесу та соціального розвитку, а також 
проектів  розвитку інституційної структури МЕРКОСУР. 
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Аналізуючи показники зовнішньоекономічної політики країн — членів 
ЄАЕС в умовах інтеграції, можна зазначити: 1) динаміка торгівлі 
Казахстану та Білорусі, а також аналіз товарної структури доводять  більші 
ефекти переваг від членства для  Білорусі, що стосуються  білоруських 
виробників харчової продукції, експорт якої значно зріс; 2) найвигіднішим 
функціонування  ЄАЕС стало для  російських підприємств: 
автомобілебудівної, харчової, нафтопереробної галузей; 3) Казахстан 
збільшив обсяги імпорту нафтопродуктів та бензину з РФ, попит на які 
зростає під час кризи. У період 2014–2016 рр. для  країн ЄАЕС 
спостерігається  тенденція  до зниження  темпів економічного розвитку, 
оскільки і ВВП, і добробут населення  країн-членів зменшилися  майже у 
2 рази щодо рівня  2013 р. Уже 2017 р. тенденція  змінилася  у бік  зростання  
показників, причиною чого стало збільшення  цін на основну експортну 
продукцію. Винятком є Вірменія  та Киргизстан: країни поліпшили 
макроекономічні показники та добробут населення  в умовах погіршення  
світової кон’юнктури і міжнародних санкцій проти РФ унаслідок  її 
агресивної зовнішньої політики. 

Авторитарна політика добробуту країн — членів ЄАЕС перебуває у 
перехідному стані до ефективної ринкової моделі — зменшення  ролі держави 
у розв’язанні соціальних проблем. Однак  заявляти про певні досягнення  чи 
значне поліпшення  немає підстав, навпаки — спостерігається  низький 
рівень  соціального захисту та медичного обслуговування  населення .  

У розділі 4 «Вплив євроінтеграційного чинника на динаміку та політику 
добробуту населення країн Центрально-Східної Європи» визначено 
ефективність  трансформаційних змін, їхній вплив на добробут населення ; 
досліджено кластери політики добробуту країн ЦСЄ та проаналізовано 
вплив критеріїв конвергенції ЄС та структурних реформ на добробут 
населення  країн ЦСЄ.  

Автор з’ясував, що ефективність  європейської економічної інтеграції, її 
позитивний вплив на добробут населення  11-ти країн ЦСЄ — членів ЄС 
(Естонія , Латвія , Литва, Чеська Республіка, Словаччина, Угорщина, 
Польща, Румунія , Болгарія , Словенія , Хорватія) та країн — претендентів на 
вступ (Албанія , Чорногорія , Боснія  і Герцеговина, Македонія , Косово, 
Сербія , Молдова, Україна) підтверджується  низкою досліджень , зокрема 
запропонованими у дисертації методикою регресії та методом огортаючих 
даних, що дало змогу визначити домінуючі чинники та стратегії досягнення  
добробуту країн.  

Методом нелінійного програмування  визначено, що більшість  країн 
ЦСЄ — членів  ЄС успішно провела структурні реформи економіки, 
основним пріоритетом яких було підвищення  рівня  та якості життя  
населення . 
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Головні європейські договори — Маастрихтський (1992), 
Копенгагенський (1993), Амстердамський (1997), Лісабонський (2007) та 
стратегія  «Європа—2020» — визначили правову основу політики добробуту 
ЄС і забезпечили спільні умови для  реалізації критеріїв соціально-
економічної конвергенції. Ухвалені документи засвідчили усвідомлення  
мешканцями ЄС необхідності приділяти увагу проблемам, що визначають  
зміст поняття  «соціальна справедливість» та «держава добробуту». 

Спільна політика добробуту ЄС, як  напрям інституційної інтеграції 
країн ЦСЄ, веде до гармонізації та конвергенції рівня , якості та стандартів 
життя  населення  у макрорегіоні, що засвідчує кластерний аналіз цілей і 
досягнень політики добробуту відповідно до головного стратегічного плану 
розвитку «Європа—2020»: рівень  зайнятості населення  віком 20–64 роки 
повинен становити 75 % ; інвестиції у наукові дослідження  та розробки 
мають  сягати 3 %  від ВВП Євросоюзу; необхідно скоротити викиди 
вуглекислого газу до 30 % ; частка осіб, які передчасно залишили школу, не 
повинна перевищувати 10 % ; вища освіта необхідна не менше, ніж 40 %  
молоді; треба скоротити на 20 млн кількість  осіб, яким загрожує небезпека 
опинитись  за межею бідності.  

Зважаючи на економіко-географічні особливості країн ЦСЄ, 
пропонуємо таку класифікацію та економічну інтерпретацію кластерів 
моделей політики (стратегії) добробуту в умовах євроінтеграції (табл. 3): 

Таблиця  3 
Кластеризація критеріїв політики добробуту країн ЦСЄ 

Країна Номер кластера 
Умовна назва моделі 
досягнення цілей Евклідова  відстань 

Польща 
1 Ринкова модель 

210,25 
Румунія 210,25 
Угорщина 2 Градуалістична модель 0,00 
Болгарія 

3 Прогресивна модель 
56,86 

Хорватія 93,10 
Чеська Республіка 36,38 

Естонія 

4 
Адаптивна модель 
загального добробуту 

152,54 
Латвія 88,18 
Литва 197,40 

Словаччина 154,19 
Словенія 21,14 

Джерело: Розроблено автором відповідно до програмного забезпечення 
STATISTICA та бази даних Knoema. 
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1. Польща та Румунія , зважаючи на високий відсоток  бідності (згідно з 
даними стратегії «Європа—2020»), перебувають  у перехідному періоді для  
встановлення  соціально-економічної рівноваги, ефективної та справедливої 
системи отримання  та розподілу доходів. Водночас країни демонструють  
макроекономічне зростання , що засвідчує ринкову модель  суспільних 
відносин та відповідну політику добробуту. 

2. Угорщина демонструє відмінні критерії політики добробуту від решти 
країн ЦСЄ: країна досягає цілей в умовах зростання  пропозиції робочих 
місць , поліпшення  рівня  освіти. Інструменти політики градуалізму 
максимізують  корисність  споживання , однак  ціною зростання  державного 
боргу. Модель  передбачає проведення  реформ послідовно і системно під 
державним керівництвом.  

3. Прогресивна модель  (Болгарія , Хорватія , Чеська Республіка) 
заснована на принципах інноваційного розвитку економіки, переходу до 
випуску високотехнологічної продукції, ефективності організаційних та 
управлінських рішень . Пріоритетні цілі політики добробуту досягаються  
завдяки інтелектуалізації виробничої діяльності, використанню високих та 
інформаційних технологій, екологічності. 

4. Адаптивна модель  загального добробуту (Естонія , Латвія , Литва, 
Словаччина, Словенія) передбачає досягнення  соціально-економічної 
рівноваги та встановлених високих стандартів рівня  і якості життя  завдяки 
корпоративним домовленостям як  способу узгодження  інтересів, 
міжнародній відкритості та прозорості політичних процесів. Зокрема, 
ефективність  довели заходи зниження  заробітної плати та скорочення 
кількості працівників у державному секторі. 

У розділі 5 «Проблеми та перспективи добробуту населення України в 
умовах дії Угоди про асоціацію з ЄС» виконано оцінку реалізації 
конкурентного потенціалу національної економіки у процесі євроінтеграції, 
досліджено вплив лібералізації торгівлі на економічний добробут, 
розроблено стратегічні напрями розвитку структурно-інституційної 
інтеграції до ЄС. Автор на основі комплексної оцінки структурних 
перетворень  України в умовах євроінтеграції запропонував модель  
ринково-інституційної інтеграції, спрямованої на досягнення  ефективності 
виробничих процесів і збільшення  достатку громадян.  

Сучасний стан конкурентоспроможності української економіки, а 
також доходів населення  залишає бажати кращого. Позиція , яку займає 
Україна в рейтингах відомих міжнародних організацій, засвідчує слабку 
тенденцію до зростання . І навпаки, у рейтингу індексу глобальної 
конкурентоспроможності 2019 р. Україна погіршила позицію і перебуває на 
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85-й сходинці зі 141-ї країни, порівняно з 79-ю 2015 р. Зберігається  негативна 
тенденція  відносно показників 2014–2015 років. Відповідно до поведінкової 
теорії добробуту (С. Лі, Р. Тарпі, П. Веблей), скорочення  виробництва та 
експорту можна очікувати не лише внаслідок  безпосереднього банкрутства 
підприємств і «відтоку ресурсів», а й підвищення  ризику такої події. 
Зазначимо, що лідерами рейтингу є Швейцарія  та Сінгапур, а до десяти 
найконкурентоспроможніших країн входять  США, Німеччина, Нідерланди, 
Японія , Гонконг, Фінляндія , Швеція  та Велика Британія . 

Ключовим критерієм реформування  національної економіки є 
економічна ефективність  і досягнення  визначених соціальних цілей на 
певних етапах. На основі логіко-фундаментальної послідовності заходів 
реформ у галузях, сферах і секторах, які мають вагомий вплив на 
європейську інтеграцію та створення  сприятливого бізнес-середовища, 
автор проаналізував особливості їхнього запровадження  і виконання . 

Результати оцінки структурних реформ, зокрема упродовж 2011–
2017 рр., засвідчують  повільний, проте поступальний рух — спостерігалася  
позитивна динаміка впровадження  технічних регламентів, санітарних і 
фітосанітарних заходів до норм ЄС. Надто повільно відбувається  
реформування  антимонопольного законодавства, судової та виконавчої 
влади. Наявна невідкладна потреба в боротьбі з корупцією, протидії 
криміналізації економіки, які суттєво перешкоджають  налагодженню 
справедливих та ефективних умов господарювання  та євроінтеграції. 
Скасування  торговельних тарифів пришвидшило проведення  реформ, 
пов’язаних з реалізацією взятих зобов’язань. Зокрема, досягнуто значного 
прогресу в реформі технічного регулювання  та державних тендерів.  

Статистичні дані засвідчують  тенденцію до поступового зростання  
доходів населення  впродовж останніх років. За результатами аналізу доходів 
населення  протягом 1991–2017 рр., вирішальне значення  у структурі доходів 
мають  надходження  від заробітної плати — в середньому 44 %  (70,7 %  
2000 р., 54,6 %  2017 р.), хоча її питома вага упродовж останнього десятиліття  
знижується . Значну роль  щодо стабілізації доходів населення  відіграють  
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти, що сягають  в 
середньому 38 % . Однак  номінальне збільшення  обсягів доходів населення  
не завжди означає зростання  достатку (реального доходу) внаслідок  таких 
обставин, як  зростання  інфляції, амортизація , падіння  курсу національної 
валюти тощо. Політика стратегічного управління , створення  соціальних 
центрів послуг і комунікацій сприятиме зростанню показників життя  
населення , допоможе сформувати прошарок  середнього класу та подолати 
бідність .  

Зазначимо, що стрімке збільшення  мінімальної заробітної плати 
відбулося  тільки 2017 р. За період 2010–2016 рр. вона зросла лише на 58 % . 
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Якщо розглядати динаміку середньомісячної заробітної плати в гривнях, то 
помітна тенденція  до її щорічного зростання . Якщо ж розрахувати заробітну 
плату в доларах США, то простежується  її зменшення  внаслідок  зниження  
курсу гривні щодо долара США. За період 2010–2016 рр. зменшення  
становило 52,65 дол. США, 2017 р. — 119,26 дол. США, на початку 2018 р. — 
143 дол. США. За даними професійних спілок , в Україні мінімальна 
заробітна плата у сім разів нижча, ніж в Естонії, Словаччині, Угорщині, у 
15–40 разів — порівняно з Німеччиною та Францією. 

Моделювання  лібералізації торговельних обмежень  між Україною та 
ЄС за допомогою програмного забезпечення  GTAP 10.0 зумовлює 
результати, які відображено у табл. 4. На початку аналізованого періоду 
потенційні вигоди від скасування  імпортних мит були найвищими, у базових 
2007 і 2011 рр. — скоротилися  до 310,22 млн дол. США та 347,75 млн дол. 
США, відповідно. Передбачали, що внаслідок  лібералізації торгівлі між 
Україною та ЄС у базовому 2014 році добробут населення  зросте в Україні та 
ЄС на 229,13 млн дол. США і 508,58 млн дол. США, а за 2015–2020 рр. — на 
912,09 млн дол. США і 3 708,29 млн дол. США, відповідно. 

Таблиця 4 
Динаміка зміни добробуту населення внаслідок  

скасування імпортних тарифів між Україною та ЄС 
(еквівалентна змінна сукупного добробуту, млн дол. США) 

Базовий рік 
Регіон 

 
2004 

 
2007 

 
2011 

 
2014 

 
2015–2020 

Україна 705,18 310,22 347,75 229,13 912,09 
ЄС 681,91 1 013,27 712,83 508,58 3 708,29 

Джерело: Розраховано автором на основі програмного забезпечення та бази 
даних GTAP 10.0. 

За результатами моделювання , скасування  ввізних мит у двосторонній 
торгівлі між Україною та ЄС, відповідно до каліброваних даних нової версії 
бази даних GTAP 10.0, сприятиме зростанню ВВП України приблизно на 
0,12 % , ВВП країн — членів ЄС не зміниться . 

На основі системного аналізу проблем формування  політики добробуту 
населення  України внаслідок  інституційної інтеграції ЄС запропоновано 
модель  поведінки суб’єктів економіки (алгоритм передбачуваних реакцій). 
На рисунку відображено її вплив на ділову активність  та інвестиції в країні. 

Здійснене моделювання  зв’язку збільшення  добробуту населення  
України та адаптації законодавства ЄС унаслідок  інституційної інтеграції 
дає підстави очікувати зростання  інвестиційно-економічної активності в 
країні, поліпшення  умов ведення  бізнесу, розвитку ринку праці, підвищення  
рівня  зайнятості населення .  
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Рис. Структурно-функціональний алгоритм інституційної інтеграції ЄС  

та добробуту населення України 
(розроблено автором) 

Європейська інтеграція  передбачає створення  всередині країни умов 
для  вільного руху товарів, послуг, інвестицій та міграції працівників, а 
також функціонування  європейських інститутів як  на державному, так  і на 
громадському та приватному рівнях. Інституційний розвиток  
відбуватиметься  завдяки розширенню та підвищенню ефективності 
існуючих функцій державних органів, а також створенню інституційних 
основ для  впровадження  нових механізмів, які використовуватимуть  у 
зазначеній сфері. Формування  та розвиток  спільних інституцій з ЄС 
сприятимуть зростанню політичної, соціальної та економічної активності в 
Україні.  
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ВИСНОВКИ 
У дисертаційній роботі запропоновано нове концептуальне розв’язання  

наукової проблеми щодо встановлення  закономірних зв’язків досягнення  
добробуту країн — членів міжнародних інтеграційних об’єднань  в умовах 
ринково-інституційної трансформації внутрішньо- та зовнішньо-
економічних відносин, що дало змогу зробити такі висновки: 

1. Категорія  добробуту населення  є комплексною, відображає 
економічні, соціальні та психологічні процеси у суспільстві та державі. 
Добробут населення  досягається  у стані рівноваги соціально-економічної 
системи, коли ресурси країни використовують  ефективно і доходи 
розподіляють , на думку більшості громадян, справедливо. Головною метою 
держави є збільшення  добробуту населення  у процесі економічного розвитку 
та відтворення  людського капіталу. Добробут населення  тісно пов’язаний з 
величиною валового внутрішнього продукту, національним багатством, 
економічним потенціалом, а також безпекою, суверенітетом, 
конкурентоспроможністю країни на глобальному та макрорегіональному 
ринках. Добробут населення  конкретизується  в термінах «якість» і «рівень» 
життя , вимірюється  відповідно до статистичних даних, а також 
суб’єктивних оцінок  людей, включаючи такі блага, як  стабільність  
громадського життя , його безпека, розвиток  політичних свобод, доступність  
і престижність  професії та ін. Добробут населення  визначаємо сукупністю 
умов життя  згідно з досягнутим рівнем соціально-економічного розвитку 
держави. Якщо зростання  обсягів виробництва, а також доходів населення  
залежить  від внутрішнього та зовнішнього попиту на вітчизняну продукцію 
і регулюється  ринковими відносинами, то досягнення  високих соціальних 
стандартів і показників добробуту — пряме завдання  урядів держав. 
Досягнення  добробуту визначено як  здатність  країни ефективно залучати 
ресурси та справедливо розподіляти прибутки, що, зрештою, мотивує 
громадян розвивати власні здібності та інтереси, вдосконалювати 
професійні та бізнесові навички для  отримання  гідної винагороди за 
сумлінну працю.  

2. Добробут населення  оцінено за допомогою низки соціально-
економічних показників. Визначальними прийнято вважати ВВП на особу, 
рівень  споживання  та індекс людського розвитку. Доповнюють методологію 
оцінки добробуту населення  низкою авторських та інституційно 
розроблених показників, однак  можливість  їхнього застосування  для  аналізу 
обмежується  недостатньою кількістю доступних статистичних баз і ресурсів. 
Опосередкованими економічними індикаторами добробуту є рівень  
безробіття , інфляції, сальдо торговельного балансу, доходи громадян. 
Запропонована концепція  передбачає врахування  проаналізованих 
показників. Наведена характеристика показників добробуту країн дає змогу 
відстежувати динаміку (поліпшення  або погіршення) рівня  та якості життя  
населення  країни щодо своєї позиції серед інших країн. Застосування  
емпіричних методів аналізу чинників добробуту населення  країн — членів 
міжнародних інтеграційних об’єднань , економіко-математичне 
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моделювання  ефектів лібералізації зовнішньої торгівлі, міграції та 
інвестицій, модель  загальної економічної рівноваги підтвердили гіпотезу, 
що міжнародна економічна інтеграція  впливає на рівень  та якість  життя  
населення , вигоди від формування  нових умов торгівлі розподіляються  
нерівномірно.  

3. На основі моделі загальної економічної рівноваги та програмного 
забезпечення  GTAP 10.0 розраховано еквівалентну змінну добробуту країн 
— членів НАФТА (США, Канада, Мексика), АСЕАН (Філіппіни, Малайзія , 
Індонезія , Сінгапур, Таїланд, Бруней, Камбоджа, Лаос, В’єтнам), 
МЕРКОСУР (Аргентина, Болівія , Бразилія , Чилі, Колумбія , Еквадор, 
Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуела); виокремлено країни-лідери — 
Сінгапур, Канаду, Таїланд; вигоди отримують: Мексика, Бразилія , 
Аргентина, Чилі, Філіппіни, В’єтнам, Малайзія , Індонезія ; решта країн 
зазнає втрат наприкінці аналізованого періоду; у ЄАЕС (РФ, Казахстан, 
Білорусь , Киргизстан, Вірменія) ефект лібералізації зовнішньої торгівлі 
відсутній.  

4. Кореляційно-регресійний аналіз добробуту населення  країн — членів 
міжнародних інтеграційних об’єднань , залежно від рівнів доходів, засвідчив, 
що заможніші країни досягли високих показників добробуту населення  в 
умовах зростання  споживання , обсягу ВВП, середньої заробітної плати та 
економічно активного населення ; країни з середнім доходом — завдяки 
нарощуванню ВВП, зростанню тривалості життя , ПІІ та економічно 
активному населенню; у країнах з найнижчими доходами домінантними 
чинниками досягнення  добробуту є індекс людського розвитку, обсяг ВВП, 
економічно активне населення  та середня  заробітна плата. Результати 
досліджених індикаторів євроінтеграції та чинників добробуту в країнах 
ЦСЄ методом нечіткої логіки засвідчують , що «нові члени ЄС» забезпечили 
зростання  рівня  та якості життя  завдяки зростанню ВВП на особу, доходів 
від експорту, ПІІ, високій зайнятості та притоку мігрантів, що відповідає 
гіпотезі щодо переваги вільного руху факторів виробництва в умовах 
міжнародної економічної інтеграції.  

5. Країни — члени міжнародних інтеграційних об’єднань  у межах 
географічних регіонів та історико-культурної спадщини з різною 
інтенсивністю розвивають  спільне бачення  та проекти, орієнтовані на 
зростання  рівня  та якості життя  населення . Водночас формуються  загальні 
концепції, критерії та стандарти, спрямовані на гармонізацію та 
конвергенцію добробуту всіх учасників. Ефективна політика добробуту 
передбачає зростання  доходів на мікро-, мезо- та макрорівнях, формує умови 
для  міжнародної конкурентоспроможності країн — членів міжнародних 
інтеграційних об’єднань та забезпечення  збалансованого зростання  шляхом 
дотримання  соціальної справедливості і підвищення  рівня  ділової 
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активності. Вона асоціюється  насамперед з якістю людського капіталу, 
соціально-економічним потенціалом і перевагами міжнародної економічної 
інтеграції, що підтвердив панельний аналіз макроекономічних показників 
та аналітичних індексів країн — членів міжнародних інтеграційних 
об’єднань . Спільна політика добробуту Європейського Союзу передбачає 
особисту свободу, соціальну рівність  та економічну ефективність . 
Європейська економічна та інституційна інтеграція  стимулює розвиток  
спільної політики добробуту і гармонізацію соціального законодавства 
країн-членів. Політика добробуту ЄС спрямована на забезпечення  
соціально-економічної рівноваги та конвергенції на всій території ЄС — 
стану підпорядкування  економічного розвитку досягненню стратегічних 
соціальних цілей суспільства: високого рівня  достатку при розумній його 
диференціації за дохідними групами населення ; зберігання  і поліпшення  
екологічних умов життя ; забезпечення  доступності культури, освіти, 
медичного обслуговування , цілковитої зайнятості, економічного зростання , 
об’єктивного розподілу прибутків та соціальної справедливості; виявлення  
детермінант, що гарантують  якість  життя , сталий розвиток , 
конкурентоспроможність  та інші чинники зростання  потенціалу ЄС; 
створення  комплексної системи заходів і програм, соціальної технології, що 
забезпечують  соціальний захист та охорону здоров’я  громадян. 

6. У межах зони вільної торгівлі НАФТА, як  найбільшого міжнародного 
інтеграційного об’єднання  за обсягом ВВП, на відміну від ЄС, не створено 
наднаціональних органів у галузі політики добробуту. Країни-члени 
автономно розвивають  власні системи соціального захисту та медичного 
обслуговування . Твердити про гармонізацію законодавства та структурно-
інституційну інтеграцію некоректно, оскільки процес лібералізації торгівлі, 
інвестицій і трудової міграції не завершено. Ці та інші питання  розглядає 
нова угода USMCA  між країнами-членами. Комплексний аналіз доводить , 
що політика добробуту в АСЕАН є обґрунтованішою і послідовнішою, ніж у 
МЕРКОСУР, що засвідчує не лише високий ступінь  диверсифікації 
напрямів діяльності, а й методологічне забезпечення  та інституційний базис 
оцінки і моніторингу досягнення  добробуту в країнах — членах міжнародних 
інтеграційних об’єднань . В АСЕАН поглиблення  міжнародної економічної 
інтеграції (перехід від зони вільної торгівлі до митного союзу) водночас 
узгоджується  з соціальною стабільністю у мегарегіоні. Це передбачає 
застосування  комплексного (інституційного) підходу до соціально-
економічної політики, виходу за межі торгових і галузевих інтересів, 
орієнтованих на захист конкретних виробничих підгалузей, до прийняття  
стратегії та програм заохочення  інтеграції та конкуренції як  засобів 
економічного зростання , досягнення  добробуту та подолання  бідності. 



 28 

Економічне зростання  і збільшення  доходу населення  країн — членів ЄАЕС 
дають  підстави підтвердити певний позитивний ефект інтеграційного 
об’єднання , однак  найбільшу вигоду отримує РФ, яка використовує ресурси 
та структуру виробництва країн-членів, зрештою, як  і в часи Радянського 
Союзу — «краще» спрямовується  у центр, а периферія  залежить  від 
російського попиту та інвестицій. Загалом у мегарегіоні формується  
авторитарна модель  економічної інтеграції. 

7. У країнах ЦСЄ — дійсних членах ЄС та країнах — претендентах на 
вступ спостерігаємо різні чинники та тенденції досягнення  добробуту. 
Регресійний аналіз і метод огортаючих даних засвідчив завершення  
трансформаційного періоду у Польщі, Угорщині, Чеській Республіці. 
Поліпшення  добробуту відбувається  завдяки ефективності виробничих 
процесів та справедливому розподілу ресурсів. Країни — претенденти на 
вступ — Україна, Молдова, навпаки, потребують  налагодження  ринково-
інституційних механізмів встановлення  соціально-економічної рівноваги і 
зростання  рівня  та якості життя  населення . У напрямі соціального 
забезпечення  населення  розпочався  процес поступового зближення  
національних моделей. При цьому впровадження  європейського 
соціального законодавства має обмежений характер і зводиться  здебільшого 
до запровадження  мінімальних соціальних стандартів, які не повинні 
перешкоджати створенню і зростанню конкуренції та розвиткові спільного 
ринку ЄС. 

8. Незважаючи на повільне зростання  показників індексу людського 
розвитку, Україна затвердила та запроваджує комплексний пакет важливих 
реформ, таких як  реформи у сфері охорони здоров’я , освіти, соціального 
забезпечення , земельна реформа та децентралізація , реформи у сфері 
державного управління , боротьба проти корупції, реформи правоохоронних 
органів, а також багато інших змін. Потребує розробки єдина стратегія  
управління  зовнішньоекономічною політикою України з урахуванням: 
першочергової необхідності у забезпеченні її незалежності, суверенітету та 
національної безпеки; світових геополітичних та геоекономічних тенденцій, 
зміни принципів існування  системи міжнародної безпеки; наслідків втрати 
важливих виробничих потужностей анексованих територій. Кінцевим 
результатом структурних реформ повинен стати прогрес у сфері людського 
розвитку для  кожного без винятку громадянина України. Формування  
добробуту населення  необхідно позиціонувати як  об’єкт стратегічного 
управління  в рамках економічної політики держави і розглядати як  
ключове питання  на засіданнях українського уряду. Сьогодні завдання  
полягає саме у тому, щоб створити в економіці такі «правила гри», які 
залишатимуться  стабільними навіть  після  того, як  зміниться  кілька 
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поколінь  українців. Уряд покликаний забезпечити стабільність  правил 
обміну та укладання  угод на зразок  країн — членів ЄС. Від того, яким буде 
інституційне середовище України, залежить  швидкість  входження  
економіки нашої держави до європейського економічного і політичного 
простору та ефективність  реформ загалом. 

9. Лібералізація  торгівлі між Україною та ЄС засвідчує позитивний 
ефект — зростання  економічного добробуту населення  в усіх аналізованих 
періодах, що досягається  за умови скасування  митних тарифів на всі товари 
та послуги з обох сторін. Згідно з розрахунками, приріст позитивного 
торговельного сальдо для  України внаслідок  скасування  імпортних мит з 
ЄС зможуть  забезпечити такі галузі: «зернові культури та 
сільськогосподарська сировина»; «продукти харчування»; «транспорт і 
комунікації»; «послуги населенню та будівництво»; «одяг і текстильні 
вироби». 

10. Досягнення  добробуту населення  України внаслідок  адаптації 
законодавства ЄС (інституційної інтеграції) дає підстави очікувати 
зростання  доходів, корисності споживання , поліпшення  умов торгівлі та 
ведення  бізнесу, розвитку ринку праці, підвищення  рівня  зайнятості 
населення . Розвиток  торгівлі та спільних інституцій ЄС створює нові умови 
для  зростання  політичної, соціальної та економічної активності в Україні. 
Ці умови є ще важливішими для  нашої країни завдяки Угоді про асоціацію, 
що даватиме змогу не лише брати активну участь  в економічній діяльності 
ЄС (провадити зовнішньоекономічну та інвестиційну діяльність  у країнах-
членах), а й формувати та розвивати за зразком ЄС власні інституції, 
необхідні Україні вже сьогодні та ще більшою мірою — в майбутньому, 
наближаючись  до моделей добробуту ЄС. 

11. У сучасних геополітичних умовах стратегічна мета України — 
ефективно та швидко розвивати співпрацю з Європейським Союзом. Це 
надійний метод реалізації національних інтересів, побудови економічно 
розвинутої та демократичної держави добробуту, зміцнення  позицій у 
світовій системі міжнародних відносин. Водночас реальність  намірів щодо 
запровадження  Угоди про асоціацію і Поглибленої та всеохоплюючої зони 
вільної торгівлі між Україною та ЄС потребує прискореної імплементації 
правових, економічних, соціальних, екологічних, адміністративних та інших 
вимірів ЄС до національного законодавства у контексті проголошеної 
світовою спільнотою парадигми сталого розвитку та держави добробуту. 
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АНОТАЦІЯ 
Шамборовський Г. О. Закономірності досягнення добробуту населення 

в умовах трансформації міжнародних інтеграційних об’єднань. — Рукопис.  
Дисертація  на здобуття  наукового ступеня  доктора економічних наук  за 

спеціальністю 08.00.02 — cвітове господарство і міжнародні економічні 
відносини. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Міністерства освіти і науки України. — Київ, 2019.  

У дисертаційній роботі проаналізовано та узагальнено теоретико-
методологічні підходи до дослідження  економічних вимірювань  добробуту 
населення  і міжнародної економічної інтеграції. Здійснено ідентифікацію 
механізмів впливу міжнародної економічної інтеграції на добробут 
населення  країн-учасниць  в умовах мегарегіоналізації й трансформації 
світового господарства. Розкрито соціально-економічні виміри добробуту 
країн — членів міжнародних інтеграційних об’єднань  ЄС, НАФТА, АСЕАН, 
МЕРКОСУР, ЄАЕС. Авторська концепція  передбачає набір методів та 
інструментів для  аналізу та оцінки добробуту населення  на основі мікро- та 
макроекономічних, демографічних, аналітичних та рейтингових показників 
добробуту країн — членів міжнародних інтеграційних об’єднань , 
характеристику моделей політики добробуту, виявлення  їхніх переваг та 
недоліків. Сформовано концептуальні засади ефективного залучення  
секторів національної економіки для  поліпшення  добробуту населення . 

Ключові слова: міжнародна економічна інтеграція , добробут населення , 
парадигма держави добробуту, загальна економічна рівновага, моделі 
політики добробуту, структурні перетворення , країни — члени міжнародних 
інтеграційних об’єднань , європейська економічна інтеграція , Угода про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 
 

АННОТАЦИЯ 
Шамборовский Г. О. Закономерности достижения благосостояния 

населения в условиях трансформации международных интеграционных 
объединений. — 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 диссертационной работе проанализированы  и обобщены  теоретико-
методологические подходы  к  исследованию экономических измерений 
благосостояния  населения  и международной экономической интеграции. 
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Осуществлена идентификация  механизмов влияния  международной 
экономической интеграции на благосостояние населения  стран-участниц в 
условиях мегарегионализации и трансформации мирового хозяйства. 
Раскрыты  социально-экономические измерения  благосостояния  стран — 
членов международных интеграционных объединений ЕС, НАФТА, 
АСЕАН, МЕРКОСУР, ЕАЭС. Авторская  концепция  предусматривает набор 
методов и инструментов для  анализа и оценки благосостояния  населения  на 
основе микро- и макроэкономических, демографических, аналитических и 
рейтинговых показателей благосостояния  стран — членов международных 
интеграционных объединений, характеристику моделей политики 
благосостояния , выявления  их преимуществ и недостатков. Сформированы  
концептуальные основы  эффективного привлечения  секторов 
национальной экономики для  улучшения  благосостояния  населения . 

Ключевые слова: международная  экономическая  интеграция , 
благосостояние населения , парадигма государства благосостояния , общее 
экономическое равновесие, модели политики благосостояния , структурные 
преобразования , страны  — члены  международных интеграционных 
объединений, европейская  экономическая  интеграция , Соглашение об 
ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. 
 

ABSTRACT 
Shamborovskyi G. O. The regularities of the population’s welfare attaining 

in the terms of the transformation of the international integration associations. — 
Manuscript.  

The thesis for  the degree of Doctor  of Science in Economics, specialty 
08.00.02  — Wor ld Economy and International Economic Relations. — Taras 
Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 
Ukraine, Kyiv, 2019. 

The disser tation is devoted to the general theory of the welfare, its 
development and practical application. The author  considered the theory of the 
welfare state in the context of the mega-regional integration and the 
transformation processes. The interconnection between different forms of the 
economic integration and dynamics of the population welfare in the countr ies-
par ticipants of the international economic integration is established. The socio-
economic convergence has been analyzed based on the macroeconomic and 
demographic indicators and the life standards and the quality indexes in the 
different regions of the wor ld — EU, NAFTA, ASEAN, Mercosur  and EAEU. The 
abolition of the customs tar iffs between Ukraine and the EU through the 
operation of the free trade zone due to the GTAP 10.0 Model of General Economic 



 36 

Equilibr ium and the database was analyzed. The preconditions of both par ties’ 
economic welfare increase were identified. In par ticular , the expediency of using 
the concept of a welfare state to achieve socio-economic equilibr ium in Ukraine 
have been substantiated in the thesis; analyzed the macroeconomic indicators; 
proven the cyclical character  of the dynamics and the structural changes in the 
formation of the incomes in Ukraine dur ing 1991–2017; analyzed the structural 
tr ansformations that took place in the CEE countr ies and Ukraine; determined 
the influence of the changes in the regime of the foreign trade of Ukraine and the 
EU on the structure and the dynamics of the foreign economic activity of the 
national industr ies; analyzed and the forecast estimations of the probable 
consequences of the impor t and expor t duties abolition between Ukraine and the 
EU for  the economic welfare, and presented the volumes of the production and 
the sectoral-spatial structure of foreign trade; disclosed the probable influence of 
the European integration factor  on the liberalization and the structur al r eforms 
acceleration in Ukraine; proposed a theoretical and methodological model of the 
cause-and-effect relations between the institutional integration into the EU and 
the structural changes in the labor  market and the investment activity of Ukraine. 

Keywords: international economic integration, welfare of the population, the 
paradigm of the welfare state, general economic equilibr ium, welfare policy 
models, structural tr ansformations, member  states of international integration 
associations, European economic integration, Association Agreement between 
Ukraine and the European Union. 
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