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Передмова 
 
 
 

Світове господарство на сучасному етапі розвитку являє собою 
досить складну, багаторівневу, хоч і неоднорідну, систему, що охоплює на-
ціональні економіки практично всіх країн та регіонів. Їх глобалізаційна інте-
грація і взаємодія реалізовується нині багатьма каналами і механізмами: 
торговельно-економічними, інвестиційно-виробничими, міграційними, фі-
нансовими, валютними, регіонально-інтеграційними. У сукупності ці меха-
нізми відбивають, з одного боку, наявний ресурсний потенціал країн, а з 
другого — національні інтереси і стратегії економічного розвитку.  

Щодо національних економічних стратегій, то їм притаманні нині глибокі 
трансформаційні зміни, пов’язані насамперед з дифузією типів стратегій 
економічних агентів, глибокими зрушеннями у стратегічних пріоритетах роз-
витку з висуванням соціальних, інноваційних та екологічних цілей як про-
відних, а також з посиленням ролі транснаціоналізаційних чинників макро-
економічного прогресу. Міжнародний досвід переконує, що найбільш 
ефективними у глобальних координатах є ті національні стратегії, які мають 
довгостроковий характер, високу адаптивність до глобальної нестійкості й 
динамічних змін, забезпечуючи максимальну гармонізацію національних і 
корпоративних інтересів. Їх реалізує група найбільш розвинених держав-
лідерів, що формують конфігурацію ядра міжнародної економічної системи, 
ухвалюють управлінські рішення на світовій арені та визначають ключові 
тренди глобального економічного розвитку.  

При цьому стратегічні завдання решти держав полягають у наслідуванні 
моделей девелопментизації країн-лідерів у форматі різних сценаріїв глоба-
льного розвитку, пристосуванні до етапних світогосподарських циклів, праг-
ненні зробити свій посильний внесок у цивілізаційний поступ. Отже, синер-
гійна взаємодія цих підсистем має на меті конвергенцію національних і 
регіональних стратегій економічного розвитку, досягнення цілей тисячоліт-
тя за умов формування нового світового порядку. 

Пропонована читачеві монографія характеризується новаторським під-
ходом до структуризації проблематики стратегій конкурентного розвитку  
в глобальній економіці. Спираючись на результати виконання науково-
дослідної теми «Стратегії національного розвитку в парадигмі глобальної 
економічної політики» (2011–2015 рр.) та на творчий доробок наукової шко-
ли глобального конкурентного лідерства Київського національного еконо-
мічного університету ім. Вадима Гетьмана, авторський колектив під новим 
кутом зору проаналізував види, рівні та форми реалізації національних, кор-
поративних і галузево-секторальних стратегій.  
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Так, у першому розділі «Економічні стратегії країн: національні інте-
реси і глобальні цілі» основна увага приділяється модернізації національ-
них економічних стратегій за умов глобальної нестійкості, а також характе-
ристиці тих національних стратегій, що мають потужний демонстраційний 
ефект, а саме: панамериканської інтеграційної стратегії США, інноваційної 
стратегії Китаю та зовнішньоторговельної стратегії Франції. Виходячи з 
глобальних викликів обґрунтовано стратегічні пріоритети економічного роз-
витку України у ХХІ ст. 

Другий розділ «Глобальна корпоратизація — нова конкурентна ре-
альність» присвячено комплексному дослідженню світового ринку об’єктів 
інтелектуальної власності та глобальної корпоратизації енергетичного рин-
ку. Значний дослідницький інтерес сконцентрований також на визначенні 
ролі соціальної відповідальності у підвищенні конкурентоспроможності й 
забезпеченні збалансованого розвитку країн, її інституціональному та орга-
нізаційно-управлінському механізмах.  

У третьому розділі «Галузево-секторальний вимір конкурентного роз-
витку» висвітлюються ключові аспекти регіональних стратегій науково-
технічного співробітництва та державних політик інноватизації національ-
них економік, роль університетів у стратегії конкурентного лідерства США, 
конкурентні відносини на глобальному ринку туристичних послуг, трансфор-
маційні процеси в національних моделях споживання.  

У підготовці наукового видання взяли участь автори: доктор економічних 
наук, професор А. М. Поручник (передмова, підрозд. 1.5, 2.2, 3.4); доктор 
економічних наук, професор Я. М. Столярчук (передмова, підрозд. 1.3); док-
тор економічних наук, професор Д. Г. Лук’яненко (підрозд. 1.5); доктор еко-
номічних наук, професор А. М. Колот (підрозд. 2.3, 2.4); кандидат економіч-
них наук, доцент Ю. М. Солодковський (підрозд. 1.2); кандидат економічних 
наук, доцент О. О. Євдовченко (підрозд. 1.6); кандидат економічних наук, 
доцент Ю. С. Гурова (підрозд. 2.1); кандидат економічних наук, доцент 
О. О. Герасименко (підрозд. 2.3, 2.4); кандидат економічних наук, доцент 
Л.І. Цимбал (підрозд. 3.1); кандидат економічних наук, доцент К. В. Антонюк 
(підрозд. 3.2); кандидат економічних наук, доцент Т. В. Черницька (під-
розд. 3.3); кандидат економічних наук, доцент Д. О. Ільницький (підрозд. 3.4); 
кандидат економічних наук, доцент А. В. Кудінова (підрозд. 3.5); кандидат 
економічних наук, доцент Д. В. Верба (підрозд. 3.5); кандидат економічних 
наук, доцент А. А. Свєтлов (підрозд. 1.2); кандидат економічних наук 
О. В. Хоменко (підрозд. 1.3); кандидат економічних наук Д. В. Бусарєв (під-
розд. 2.2); К. І. Звіргзде (підрозд. 1.1, 1.4); Г. В. Герасименко (підрозд. 2.4).  

 



Розділ 1 

ЕКОНОМІЧНІ СТРАТЕГІЇ 
КРАЇН: НАЦІОНАЛЬНІ 
ІНТЕРЕСИ І ГЛОБАЛЬНІ ЦІЛІ  
 

1.1. Модернізація національних економічних 
стратегій за умов глобальної нестійкості 

На початку третього тисячоліття трансформаційні процеси у сві-
товому господарстві суттєво активізувались і набули системного характеру, 
результатом чого стало формування глобальної моделі економічного роз-
витку. Її визначальними рисами є, з одного боку, стрімка динамізація транс-
націоналізаційних та інтеграційних процесів, посилення інтернаціоналізації 
виробничої й комерційної діяльності, конвергенція національних фінансово-
кредитних та інвестиційних систем, а з другого — загострення конкурентної 
боротьби між суб’єктами МЕВ за глобальне економічне лідерство, а також 
установлення контролю за світовими природними, виробничими, технологі-
чними, інформаційними та фінансовими ресурсами. Економічна глобалізація 
відкриває перед державами і регіонами широкі можливості економічного 
зростання та науково-технічного прогресу на основі диверсифікації джерел 
зовнішнього їх фінансування, імплементації в суспільне відтворення міжна-
родних стандартів виробництва і споживання, а також розв’язання за участі 
міжнародного співтовариства найгостріших політичних, соціально-еконо-
мічних та екологічних проблем.  

Разом з тим навіть системна і всеосяжна глобалізація економічної діяль-
ності не змогла повною мірою знівелювати гострі суперечності й антагоніз-
ми капіталістичної ринкової системи, пов’язані насамперед з наростанням 
асиметричності світогосподарського розвитку та з посиленням його нестій-
кості, поглибленням нерівності в доступі економічних агентів до об’єктів 
власності та в розподілі глобального багатства. Так, з року в рік зростає роз-
рив між багатими і бідними країнами, коли понад 1 млрд осіб у ХХІ ст. жи-
вуть в умовах «абсолютної бідності», і величезна частина світового населен-
ня потерпає від голоду і хвороб, не маючи належного доступу до систем 
освіти й охорони здоров’я. Якщо у 1960 р. розрив у доходах найбагатших і 
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найбідніших країн становив 30:1, у 1990 р. — 60:1, то нині — 74:11, і це на 
тлі збільшення абсолютної маси світового населення і наростання міграцій-
них процесів. 

Не випадково в останні десятиліття провідні західні й вітчизняні науковці 
з усією очевидністю усвідомили той факт, що без глибокого розуміння гло-
бальних причин світогосподарського поступу практично неможливо знайти 
пояснення філософії розвитку сучасних економічних процесів і явищ (з пог-
ляду їх рушійних сил, механізму та векторної спрямованості), що відбува-
ються на всіх рівнях ієрархічної та жорстко субординованої міжнародної 
економічної системи, як і неможливо цілісно побачити всю систему причин-
но-наслідкових зв’язків між ними. З огляду на динамічне наростання в 
останні десятиліття процесів економічної глобалізації ключовим стає дослі-
дження змін, яких зазнали за її умов національні стратегії економічного роз-
витку.  

Тож у даному контексті насамперед маємо визнати, що в сучасній еконо-
мічній науці немає чіткого, однозначного й беззаперечного трактування ка-
тегорії «національна стратегія економічного розвитку». Найчастіше під нею 
розуміють довгостроковий курс державної економічної політики країн, який 
передбачає розв’язання великомасштабних економічних і соціальних за-
вдань2 на основі сформованого в суспільстві механізму державного регулю-
вання соціально-економічних процесів. Останній охоплює формулювання 
пріоритетних на даному етапі історичного поступу країн стратегічних цілей 
і завдань суспільного розвитку, а також інструментів і ресурсів їх досягнен-
ня. Це — довгострокові настанови, плани та наміри уряду стосовно до ви-
робництва, надходжень і витрат бюджету, податків, капіталовкладень, цін та 
соціального захисту3.  

Національна стратегія економічного розвитку набуває свого концентро-
ваного втілення у найважливіших і найбільш принципових планах, програ-
мах дій, настановах чи намірах органів, що ухвалюють рішення щодо довго-
строкового економічного розвитку країн на всіх рівнях управління: 
центральному, галузевому, регіональному, підприємств, фірм та інших еко-
номічних агентів. Не випадково грамотно сформульовані стратегічні цілі 
національного економічного розвитку, максимальна мобілізація внутрішніх 
ресурсів країн та ефективне використання ними глобалізаційних чинників 
макроекономічного зростання є запорукою стійкого розвитку їх економік, 

                  
1 Кондрат Е. Н. Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направления 

правоохранительного сотрудничества государств : монография / Е. Н. Кондрат. — М. : ЛитРус, 2015. — С. 17. 
2 Економічний словник-довідник / [за ред. С. В. Мочерного]. — К. : Femina, 1995. — С. 88. 
3 Міжнародні стратегії економічного розвитку : навч. посіб. / [Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, О. В. За-

харченко та ін.]. — К. : Аврио, 2011. — С. 9.  
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надаючи суттєвий поштовх у розв’язанні ними найгостріших економічних і 
соціальних проблем. 

Міжнародний досвід переконує, що будь-яка національна стратегія еко-
номічного розвитку за своїм змістом відбиває сукупність структурних еле-
ментів та підсистем речового та особистісного факторів національного ви-
робництва, соціально-економічних, техніко-економічних та організаційно-
економічних відносин, що склались у тій чи іншій країні. При цьому навіть у 
глобальному світі не існує жодної «чистої» національної економічної стра-
тегії, яка б відбивала специфіку системи ресурсного забезпечення і модель 
економічного розвитку тієї чи іншої країни. Кожна з них зазнає системної дії 
глобалізаційних факторів, котрі справляють вагомий трансформаційний 
вплив як на перелік стратегічних цілей макроекономічної політики країн та 
їх пріоритетність, так і на систему заходів, дій і механізмів з їх реалізації. 
Основною причиною цього є, на нашу думку, глобальна нестійкість (неста-
більність — instability), яку можна кваліфікувати як процес порушення три-
валої структурної стійкості світогосподарської системи, обумовлений, з 
одного боку, закономірними її глобалізаційними трансформаціями (прогно-
зована нестійкість), а з другого — стихійними, найчастіше нелінійними й 
емерджентними, факторами природного, військово-політичного, економіч-
ного чи соціально-культурного характеру (непрогнозована нестійкість). 
У найзагальнішому форматі під глобальною нестійкістю слід розуміти та-
кож нездатність світогосподарської системи зберігати поточний стан, стабі-
льні параметри розвитку, показники й оптимальні пропорції за наявності 
впливу глобалізаційних чинників. Вона є певною мірою об’єктивним щаб-
лем переходу світогосподарської системи від нижчого до вищого рівня її ін-
ституціональної організації. 

За сучасних умов глобальна нестійкість чимраз більшою мірою набуває 
рис іманентної властивості та «природного» стану функціонування світового 
господарства, що характеризується порушенням його рівноваги і пропорцій 
із причин стихійності глобального виробництва та непланомірності діяльнос-
ті його економічних агентів. Тож досягнення світовою економічною систе-
мою чергового стану стійкості завжди відбувається через перманентні коли-
вання ділової кон’юнктури та постійно повторювані економічні кризи, котрі 
за своєю природою є віддзеркаленням досягнення певним параметром світо-
вого господарства деякого граничного (критичного) значення.  

Подібні підходи до розуміння змістовної сутності і природи глобальної 
нестійкості сформувались у другій половині ХХ ст., однак особливо стрімко 
вони розвивалися з початку 1970-х років, будучи найглибше розроблені в 
доповідях Римського клубу. Саме ця інституція заклала підвалини розуміння 
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проблеми глобальної нестійкості із системних методологічних позицій, роз-
глядаючи глобальний економічний розвиток як систему тісної взаємодії і 
взаємозв’язків усіх структурних компонентів і елементів загальнопланетар-
ного господарства.  

Більше того, невпинно наростаюча глобальна нестійкість і поглиблення 
дисбалансу між розвитком людства і природи послужили поштовхом до 
формування в рамках Римського клубу глобальної парадигми стійкого роз-
витку, зорієнтованої на відновлення світової економічної рівноваги, пе-
реорієнтації критеріїв світогосподарського розвитку з кількісного макро-
економічного зростання на якісне суспільне відтворення. Так, ще у першій 
доповіді Римського клубу «Межі зростання», яка вийшла друком у далекому 
1972 р., знаходимо песимістичні прогнози щодо граничних фізичних меж 
розвитку глобальної ресурсної бази, яка вичерпається вже найближчими 
десятиліттями за щорічного показника зростання світового населення на 
рівні 1,9 %. 

До піонерних досліджень у царині глобальної нестійкості слід віднести, 
на нашу думку, і розробки американських дослідників Дж. Форрестера та 
Д. Медоуза1, які на основі математично-комп’ютерних методів моделювання 
складних економічних систем розробили моделі «World 1», «World 2» та 
«World 3». Саме ці моделі довели безперспективність і критичну загрозу для 
глобальної стійкості консервації індустріального типу ресурсоспоживання, 
високої динаміки зростання чисельності світового населення, а також ни-
нішніх темпів промислового виробництва і забруднення навколишнього се-
редовища. 

Характеризуючи доробок світової науки у дослідженні причин глобаль-
ної нестійкості, не можна оминути увагою й доктрину так званого диферен-
ційованого обмеженого зростання М. Месаровича і Е. Пестеля. Означивши 
головною метою глобального розвитку досягнення динамічної рівноваги 
світогосподарської системи на основі її структурної диференціації, учені об-
ґрунтували необхідність забезпечення глобальної стійкості на основі певно-
го «вирівнювання» економічного розвитку держав-лідерів і відсталих країн, 
коли в окремі періоди інтенсивне зростання макроекономічної динаміки в 
одних регіонах має супроводжуватись органічним економічним зростанням 
в інших. Саме всебічне стимулювання економічного розвитку відсталих кра-

                  
1 Meadows D. H. The Global Citizen / D. H. Meadows. — Washington (DC) : Island Press, 1991. — 311 p.; 

Meadows D. H. Beyond the Limits: Confronting Global Collapse, Envisioning a Sustainable Future / 
D. H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers. — Toronto : McClelland & Stewart, 1992. — 300 p.; The Limits to 
Growth: A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind / D. H. Meadows, 
D. L. Meadows, J. Randers, W. W. Behrens III. — NY. : Universe Books, 1972. — 205 p.; Meadows D. H. Limits 
to Growth: The 30-year Update / D. H. Meadows, J. Randers, D. L. Meadows // White River Jct. (VT) : Chelsea 
Green Publ. Co., 2004. — 338 p.  
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їн за одночасного стримування державами-лідерами динаміки свого макро-
економічного зростання, на думку М. Месаровича і Е. Пестеля, здатне ско-
ротити глибокі міжрегіональні розриви у темпах глобального економічного 
розвитку, а отже, забезпечити відносну стійкість світогосподарської системи. 

На сьогодні актуальність проблематики глобальної нестійкості не тільки 
не зменшується, але й ще більшою мірою фокусує на собі увагу економістів, 
фінансових аналітиків та науковців різних галузей суспільних наук — полі-
тологів, фахівців з міжнародних відносин, військових експертів, демографів 
та ін. Про усвідомлення на найвищому рівні її загроз та необхідності 
пом’якшення наслідків свідчить, зокрема, тематика глобальних форумів, зві-
тів міжнародних організацій, виступів провідних західних учених і політи-
ків. Зокрема, на саміті Великої двадцятки у 2013 р. увага його учасників бу-
ла прикута до питань забезпечення стабільного глобального економічного 
розвитку та світової фінансової стабільності, створення нових робочих місць 
і боротьби з безробіттям, стимулювання інвестицій та зміцнення багатосто-
ронньої торгівлі. У документах даного саміту зазначається, що всі розвинені 
країни світу потребують нині досягнення стійкого відновлення своїх еконо-
мік за одночасного підтримання бюджетної стійкості на основі реалізації 
ефективних фіскальних стратегій. Останні мають імплементуватись у госпо-
дарську практику достатньо гнучко та з урахуванням поточної економічної 
ситуації, з тим щоб підтримати макроекономічне зростання, знизити безро-
біття та стабілізувати співвідношення державного боргу до ВВП1. 

Після 2014 р. у зв’язку з фактичним руйнуванням з боку Російської Феде-
рації та низки інших держав повоєнної системи світової безпеки проблема-
тика глобальної нестійкості набула додаткової актуальності. Це стало темою 
цілої серії глобальних самітів, присвячених, зокрема, ситуаціям в Україні та 
Сирії, загрозам міжнародного тероризму та Ісламської держави, збройним 
протистоянням у різних регіонах та ін. Світова спільнота з усією очевидніс-
тю на сьогодні усвідомила необхідність пошуку адекватних відповідей на 
нові глобальні виклики, такі як розгортання другої холодної війни, активіза-
ція гонитви озброєнь, неконтрольоване розширення кола ядерних держав, 
дестабілізація європейського простору безпеки, наростання інформаційно-
психологічної агресії, використання сепаратистів та найманців для досяг-
нення політичних цілей війни, розгортання нових локальних та регіональних 
збройних конфліктів та ін. 

Отже, наростання глобальної нестійкості породжує якісно нові виклики 
національним державам і обумовлює об’єктивну потребу модернізації наці-

                  
1 Россия G-20. Санкт-Петербургский план действий [http://ru.g20russia.ru.doocuments]. 
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ональних економічних їх стратегій з метою адаптації до світових трансфор-
маційних процесів та ефективної інтеграції країн у світогосподарську систе-
му. На сьогодні можна чітко виокремити п’ять груп факторів глобальної не-
стійкості, котрі визначають характер, масштаби і векторну спрямованість 
модернізації національних стратегій економічного розвитку на початку 
ХХІ ст. При цьому принагідно зазначимо, що загальний вектор глобальної 
нестійкості формується нині не тільки на основі дії об’єктивних законів су-
спільного розвитку, але й під впливом новітніх тенденцій та нелінійних 
чинників цивілізаційного розвитку, а також його емерджентних факторів. Це 
породжує якісно нові міждержавні суперечності й антагонізми, що вимага-
ють від країн нетрадиційних підходів і механізмів у реалізації національних 
стратегій економічного розвитку. Опишемо коротко ці групи факторів. 

Перша група — це ринково-кон’юнктурні фактори, пов’язані з тимчасо-
вими турбуленціями кон’юнктури різних сегментів світового ринку, а також 
з асиметрією ринкової інформації під час ухвалення управлінських рішень. 
Дана група факторів глобальної нестійкості генетично пов’язана з природою 
глобального ринку і відтворюється на різних його сегментах — товарному, 
ринку послуг, енергетичному, грошовому, кредитному, інвестиційному, ва-
лютному, фондовому та ін. Тобто кількісні та якісні параметри розвитку да-
них ринків можуть слугувати найбільш загальними індикаторами оцінки її 
масштабів, динаміки та векторної спрямованості. Вагомий вплив тимчасо-
вих турбуленцій ринкової кон’юнктури на глобальну нестійкість особливо 
яскраво виявляється на прикладі світового ринку сировинних товарів. Як 
бачимо з рис. 1.1, останнє десятиліття характеризується усталеною тенденці-
єю щодо перманентних (а в окремі періоди й різких) коливань цінових котиру-
вань на основні групи сировинних товарів, насамперед металів, сільськогоспо-
дарської сировини, енергетичних товарів, палива і непаливної сировини.  

Динамічна лібералізація світових ринків на тлі зростання і диверсифікації 
комерційно-фінансової діяльності економічних агентів спричинила стрімке роз-
ширення їх суб’єктної структури за рахунок посередницького сегмента. Саме 
посередники, реалізовуючи в дедалі зростаючих масштабах спекулятивні опе-
рації на міжнародних товарних і фондових біржах, спровокували активне вли-
вання капіталів хеджевих фондів у світові сировинні ринки, що, своєю чергою, 
призвело до неконтрольованого зростання котирувань ф’ючерсів на основні 
групи сировинних товарів. Наприклад, спекулятивне підвищення світових цін 
на нафту протягом 2000–2013 рр. забезпечило надприбутковість діяльності  
нафтогазових компаній (прибутки яких сягали від 250 до 450 %1).  

                  
1 Молчанова О. А. Трансформация экономического кризиса в условиях глобализации / О. А. Молчанова, 

Ю. С. Чепурко // Известия Санкт-Петерб. ун-та экономики и финансов. — 2013. — Вып. 2(80). — С. 25.  
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Рис. 1.1. Динаміка цінових індексів на основні сировинні товари  
протягом 2005–2015 рр., % відносно 2005 р.1 

За таких умов, з одного боку, великі нафтогазові компанії дістали мож-
ливість за короткий строк нагромадити колосальні капітальні і грошові ре-
сурси, а з другого — ці самі ресурси, переливаючись у інші галузі й секто-
ри глобальної економіки, стали формувати підвищений спекулятивний 
попит на енергетичні товари у періоди фази підвищення економічних цик-
лів і «схлопувати» його на фазі зниження. Саме колосальні «вільні кошти» 
стали матеріальною основою формування фінансових пірамід та фінансо-
вих пузирів, зумовлюючи нестійкість окремих ланок глобальної фінансової 
системи та породжуючи гострі інфляційні тенденції світового масштабу. 

На противагу цьому, обвальне падіння світових цін на нафту, яким поз-
начилися весь 2015 р. і окремі періоди першої половини 2016 р., також є 
потужним фактором глобальної динамічної нестійкості, який спричинює 
зміну курсів національних валют країн-експортерів паливно-енергетичних 
ресурсів, рівня інвестиційної активності в їх економіках, масштабів екс-
портно-імпортної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання, рівня 
споживання та ін. Тобто можна стверджувати про перетворення сировин-
ного сегмента глобального ринку на своєрідну сполучну ланку між реаль-
ним і перекапіталізованим фінансовим сектором глобальної економіки, ко-
ли найменші коливання цінових котирувань на ньому здатні не тільки 

                  
1 Indices of Primary Commodity Prices, 2005–2015. — IMF, 2015 [Electronic Resource]. — Available from : 

http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx; Commodity Market Monthly. Research Department, 
Commodities Unit. — IMF, December 15 2015. — P. 1–4. 
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розбалансувати світогосподарську систему і порушити її стійкість, але й 
модифікувати механізм виникнення світових економічних криз. Якщо в до-
глобалізаційну епоху вони зазвичай збігались у часі зі стрімким підвищен-
ням цін на сировинні товари та з нафтовими шоками (як це було у 1973 та 
1979 рр.), то нині проблема стає більш комплексною і пов’язана також з 
фінансовими, інвестиційними, технологічними, виробничими та торгове-
льними асиметріями світогосподарського розвитку. Підтвердженням цього 
є, зокрема, регулярно повторювані періоди знецінення основних виробни-
чих фондів, обвального падіння фондових індексів, загального виробничо-
го спаду та зростання глобального структурного безробіття, котрі є відміт-
ними ознаками довгохвильової економічної депресії, яку сьогодні 
переживає світогосподарська система. 

Друга група факторів глобальної нестійкості — структурні, пов’язані, на 
нашу думку, з фундаментальними цивілізаційними і геоекономічними струк-
турними трансформаціями, котрі, охоплюючи всі підсистеми і структурні 
елементи світового господарства, розбалансовують його базові пропорції. 
Саме на нівелювання впливу цих факторів на глобальний економічний роз-
виток, власне, і спрямований сучасний регуляторний інструментарій діяль-
ності ключових інститутів світового економічного менеджменту — СОТ, 
МВФ, Групи Світового банку та ін.  

Характеризуючи групу структурних факторів глобальної нестійкості, слід 
насамперед зазначити консервацію в національних економіках відсталих кра-
їн доіндустріальних, ранньоіндустріальних та індустріальних моделей наці-
онального економічного розвитку. Так, на сьогодні тільки 10–15 % світового 
населення живе в умовах постіндустріального суспільства, споживаючи 
75 % вироблених у світі оброблених металів, 85 % деревини і 70 % енергії1. 
Водночас переважна більшість людей на планеті належать до суспільств, які 
перебувають на доіндустріальних і ранньоіндустріальних етапах розвитку та 
в яких і досі поширені ремісництво, примітивне сільськогосподарське вироб-
ництво, полювання і рибальство. Саме в цих суспільствах створюються нині 
передумови для майбутнього повторення світових економічних криз, але 
вже в більш гострих і соціально загрозливих формах.  

Що ж стосується індустріального типу виробництва, то хоч протягом 
усієї індустріальної доби і аж до середини 1970-х років він забезпечував 
доволі високі темпи економічного зростання країн і регіонів на основі екс-

                  
1 Кондрат Е. Н. Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направ-

ления правоохранительного сотрудничества государств [Электронный ресурс] : монография / Е. Н. Кондрат. 
— М. : Юстицинформ, 2015. — С. 25. — Режим доступа : https://books.google.com.ua/books?id=S_hPBw 
AAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false 
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тенсивного залучення у світове виробництво природних і людських ре- 
сурсів, однак уже з початку 1980-х років почав демонструвати своє вичер-
пання. Підтвердженням цього стало, зокрема, колосальне антропогенне  
навантаження на довкілля та його руйнація, виснаження біосфери і катаст-
рофічне нарощування глобальних викидів діоксиду вуглецю, загрозливе 
поглиблення нерівномірності економічного й соціального розвитку країн і 
регіонів, а також досягнення екологічними параметрами людської життєді-
яльності своїх граничних меж. Достатньо сказати, що тільки протягом 
1970–2011 рр. обсяги глобальних викидів діоксиду вуглецю зросли на 
112 %, у тому числі у країнах з низьким, середнім і високим індексами 
людського розвитку (ІЛР) — на 248 %, а у країнах з дуже високим ІЛР — 
на 42 %1. Очікується, що на період до 2050 р. на країни ОЕСР припадатиме 
23 % світових викидів СО2, країни БРІКС — 51 %, інші країни світу — 
26 % відповідно2. 

В аналізі факторів глобальної нестійкості не можна оминути увагою й 
наростання структурних диспропорцій і дисбалансів глобального економіч-
ного розвитку. Ідеться про те, що, з одного боку, світова економіка харак-
теризується глибокими галузево-секторальними асиметріями з переважан-
ням фінансового (і загалом третинного) сектору, а з другого боку, в останні 
десятиліття прискорився також процес її структурної перебудови у напрям-
ку винесення основної кількості енерго-, матеріало- і працемістких вироб-
ництв, а також екологічно небезпечних їх видів у країни, що розвиваються, 
за одночасного посилення міжнародної спеціалізації держав-лідерів на ви-
робництві науко-, інноваційно місткої та екологічно чистої продукції.  
Зрозуміло, що подібна модель міжнародного поділу праці посилює глоба-
льну нестійкість, оскільки провідні країни світу дістають практично необ-
межені можливості щодо нарощування своїх надприбутків від експорту ви-
сокотехнологічних товарів і послуг, привласнення інтелектуальної ренти та 
згладжування циклічних коливань ділової активності у своїх економіках. 
При цьому залежний статус відсталих країн як аутсайдерів світогосподар-
ських процесів ще більшою мірою посилюється і набуває гіпертрофованих 
форм. Крім того, розміщені на їх територіях виробництва, як правило, дуже 
швидко вичерпують національну ресурсну базу внаслідок орієнтації на 
глобальний ринок, який за своїми масштабами перевершує можливості ра-

                  
1 Петрашко Л. П. Корпоративна відповідальність: крос-культурні моделі та бізнес-практики : моногра-

фія / Л. П. Петрашко. — К. : КНЕУ, 2013. — С. 53. 
2 OECD Environmental Outlook To 2050. Chapter 3: Climate Change. Pre-Release Version. — OECD, No-

vember 2011. — Р. 14. 
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ціонального і тривалого її використання1. А це не тільки вносить дисбаланс 
у глобальну економічну рівновагу, але й загострює глобальні екологічні 
проблеми, стаючи потужним фактором посилення соціальної й екологічної 
напруженості. 

З посиленням глобальної спеціалізації країн у глобальній моделі між- 
народного поділу праці тісно пов’язаний ще один структурний фактор гло-
бальної нестійкості — довгострокова нерівновага платіжних балансів кра-
їн, яка чимраз більшою мірою посилює нестійкий стан світогосподарської 
системи. Мається на увазі, по-перше, концентрація надмірних дефіцитів 
платіжних балансів у країнах «золотого мільярда», насамперед США, які 
поглинають близько 75 % консолідованої суми чистих поточних балансів 
країн з активним балансовим сальдо; по-друге, концентрація надмірних 
профіцитів платіжних балансів у країнах з новоствореними ринками 
(рис. 1.2); по-третє, покриття дефіциту Сполучених Штатів переважно че-
рез нарощування масштабів інвестування в американські боргові цінні па-
пери та купівлю американського долара країнами з колосальними нагрома-
дженнями валютних резервів (Китай) та нафтовими фондами (держави 
Перської затоки). 

І хоч останнім часом парадигма глобальної нестійкості дедалі більшою 
мірою дрейфує в бік концептуальної позиції щодо цілковитої «природнос-
ті» дисбалансів рахунків платіжних балансів і відсутності з їх боку будь-
яких загроз світовій економіці2, однак за ситуації, коли одні країни є нетто-
експортерами капіталу, а інші — його нетто-імпортерами, глобальні гро-
шові потоки спрямовуються в одному векторному напрямку, і відтак суттє-
во посилюється глобальна нестійкість та виникає велика ймовірність на-
стання кризи. 

Дана ситуація суттєво загострюється з урахуванням фактора асиметрії 
ринкової інформації та високого рівня монополізації глобального ринку ка-
піталу. Останній, перебуваючи під контролем обмеженої кількості найбіль-
ших фінансово-промислових груп, що керуються у своїй діяльності принци-
пом максимізації прибутків, може зазнати різкого порушення рівноваги і 
навіть обвалу й за незначних зовнішніх впливів і імпульсів. 

                  
1 Поручник А. М. Національний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимірі : 

монографія / А. М. Поручник. — К. : КНЕУ, 2008. — С. 330. 
2 Апологети даної концепції, зокрема, вважають, що дефіцит платіжного балансу США слід співвідно-

сити не з вартістю їх ВВП, а з вартістю американських активів. Наприклад, дефіцит платіжного балансу 
США у 2014 р. становив близько 390 млрд дол. США (World Development Indicators: Balance of payments 
current account — Table 4.17. — The World Bank, 2015 [Electronic Resource]. — Available from : 
http://wdi.worldbank.org/table/4.17), а вартість американських активів — близько 60 трлн дол., тобто питома 
частка боргу в капіталі дуже мала й не перевищує 0,7 %. 
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Рис. 1.2. Динаміка глобальних дисбалансів поточного і фінансового  
рахунків у 1998–2020 рр., % ВВП1: 

 — США;  — Китай і країни Азії з новостворюваними ринками*;  — країни-експортери нафти; 
 — Японія; 

— Німеччина і розвинені країни ЄС**;  — інші країни світу;  — країни ЄС з дефіцитними 
рахунками***; 

 — дисбаланс 
* — Гонконг, Сінгапур, Індонезія, Республіка Корея, Малайзія, Філіппіни, Тайвань, Таїланд; 
** — Австрія, Данія, Люксембург, Нідерланди, Швеція, Швейцарія; 
*** — Греція, Ірландія, Італія, Португалія, Іспанія, Великобританія, європейські країни з новос-
твореними ринками 

                  
1 World Economic Outlook: Adjustingto Lower Commodity Prices, October 2015. — IMF, 2015. — P. 18. 
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Наступний структурний фактор глобальної нестійкості — це поглиблення 
асиметрії між глобальним попитом і глобальним пропонуванням на товари і 
послуги, яка не тільки призводить до посилення нерівноважного стану сві-
тової економіки, але й загострює конкурентну боротьбу між економічними 
агентами різних країн за ринки збуту і світовий інвестиційний капітал. Та-
кий стан речей значною мірою викликаний порушенням пропорційності у 
сфері суспільного відтворення, перш за все між виробництвом товарів і пос-
луг та їх споживанням (особистим, корпоративним і державним), у різних 
країнах і регіонах. За таких умов співвідношення між сукупним попитом і 
сукупним пропонуванням визначає величину заощаджень, котрі слугують 
матеріальною основою для нагромадження капіталу (інвестицій) у тій чи 
іншій національній економіці.  

Отже, будь-який дисбаланс між заощадженнями й інвестиціями у країні 
відбивається на стані її платіжного балансу з зарубіжними державами, а ве-
личина дисбалансів між масою товарів і послуг та їх грошовим забезпечен-
ням, заощадженнями й інвестиціями, ринками праці і капіталу багато в чому 
визначає на сьогодні масштаби глобальної нестійкості. Тож в її основі — 
наростання міжкраїнових дисбалансів між виробництвом і споживанням, за-
ощадженнями й інвестиціями. Достатньо сказати, що в групі розвинених 
країн світу (за винятком Німеччини та Японії) споживання стабільно пере-
вищує виробництво. Як результат — брак заощаджень, які становили у 
2014 р. 21 % ВВП країн з високим доходом (у тому числі 20 % ВВП Франції, 
по 18 % — Італії і Люксембургу, 17 % — США, 15 % — Португалії, 10 % — 
Великобританії). Водночас норма заощаджень країн із середніми і низькими 
доходами становила відповідно 31 % ВВП (у тому числі країн АТР — 45 %, 
країн Південної Азії — 31 %, країн Європи і Центральної Азії — 16 %)1. 

Ще одним структурним фактором наростання в останні десятиліття гло-
бальної нестійкості є надкредитування виробництва, що призводить до пе-
ревищення глобального пропонування над глобальним попитом і об’єктивно 
вимагає врахування у національних економічних стратегіях країн механізмів 
нарощування платоспроможного попиту. У результаті виникають постійні 
нерівноважні стани в економіках окремих країн і глобальної економічної си-
стеми в цілому, що за умов зростаючої взаємозалежності національних гос-
подарств суттєво ускладнює механізми міжнародної взаємодії і створює  
додаткові передумови до виникнення глобальної нестійкості. Оскільки  
адаптація національних господарств до умов глобальної нестійкості є дос-

                  
1 World Development Indicators: Structure of Demand. — Table 4.8 [Electronic Resource]. — Available from : 

http://wdi.worldbank.org/table/4.8 
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татньо складним і тривалим процесом, то і глобальна нестійкість набуває 
системного і довгострокового характеру. 

У контексті пом’якшення глобальної нестійкості, що виникає за каналами 
асиметричності між глобальним попитом і глобальним пропонуванням, за-
слуговують на неабияку увагу пропозиції світових аналітиків щодо збіль-
шення платоспроможного попиту у країнах, що розвиваються, насамперед 
на основі підвищення рівня заробітних плат і нарощування частки фонду 
оплати праці у їх ВВП. Разом з тим даний радикальний засіб навряд чи мож-
на реалізувати з огляду на суттєве відставання країн даної групи від держав-
лідерів за показниками продуктивності суспільної праці. 

Подолання проблеми глобальної нестійкості перебуває також у площині 
вирівнювання світогосподарських диспропорцій за допомогою переоцінки 
національних валют (девальвації чи ревальвації). Крім того, мають бути за-
діяні інші макроекономічні регулятори на основі фіскальної консолідації, 
підвищення норми заощадження капіталу та інвестицій. Що стосується країн 
зі значними зовнішніми профіцитами платіжних балансів, то в контексті ні-
велювання глобальної нестійкості в їх національних економічних стратегіях 
мають бути передбачені механізми нарощування внутрішнього платоспро-
можного попиту, у тому числі через інструменти активної монетарної та фі-
скальної політики. Водночас країни з зовнішніми дефіцитами мають бути 
готові до запровадження у господарську практику механізмів стримування 
споживання, внутрішнього платоспроможного попиту та стимулювання екс-
порту1. Так, згідно зі стандартною економетричною моделлю США для 
зниження відношення поточного рахунку до ВВП на 1 % у довгостроковому 
періоді необхідно девальвувати долар на 10–20 %2.  

Ще один вагомий структурний фактор глобальної нестійкості — це часова, 
географічно-територіальна і галузево-секторальна синхронізація національ-
них бізнес-циклів, яка в різні способи і по різних каналах впливає на харак-
тер і динаміку економічної діяльності у країнах і регіонах світу. У даному 
контексті слід зазначити, що якщо до 1970-х років національні цикли ділової 
активності характеризувались чітко вираженою асинхронністю внаслідок 
відносної економічної замкненості країн і регіонів у повоєнний період, то на 
сьогодні ми стали свідками їх синхронізації. Основними причинами цього є 
поглиблення глобалізаційних процесів, циклічна зміна технологічних укла-
дів, динамічний розвиток інтернаціоналізації і транснаціоналізації націона-
льних економік, зростаюча залежність країн (насамперед експортоорієнто-

                  
1 Геоекономічні сценарії розвитку і Україна : монографія / [М. З. Згуровський, Ю. М. Пахомов, 

А. С. Філіпенко та ін.] . — К. : Академія, 2010. — С. 69. 
2 World Economic Outlook: Spillovers and Cycles in the Global Economy. — IMF, April 2007. — P. 105. 
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ваних) від зовнішньої торгівлі, ліквідація торговельних обмежень у рамках 
регіональних інтеграційних угруповань та зниження торговельних мит у тор-
гівлі держав світової тріади. 

Синхронізація національних бізнес-циклів справляє вкрай негативний 
вплив на глобальну економічну стабільність, оскільки за її умов глобальний 
капітал у пошуках найбільш прибуткових сфер свого вкладення певною мі-
рою втрачає здатність до швидкої передиспозиції за галузями, секторами і 
регіонами світового господарства1. Водночас посилюється тенденція щодо 
збігу циклічних коливань світової економіки з піднесеннями і спадами діло-
вої активності у Сполучених Штатах Америки. Уперше це виявилось у 
1981–1982 рр., потім у 1990–1991 рр., у 2001 р.2 і, нарешті, у 2007–2010 рр., 
тобто з усією очевидністю підтвердився визначальний вплив США на всю 
глобальну економіку і тренди її розвитку. 

У характеристиці впливу синхронізації національних бізнес-циклів на 
глобальну нестійкість не можна не звернути уваги й на суттєву трансформа-
цію природи і рушійних сил глобальних фінансових дисбалансів. Вони ста-
ють пов’язаними не тільки з виникненням тимчасової нерівноваги платіж-
них балансів окремих країн через циклічність розвитку їх національних 
економік та асиметрію в обсягах іноземного і зарубіжного інвестування на 
різних етапах циклу; але й із глибокими структурними трансформаціями сві-
тової економіки. 

З огляду на випереджальну динаміку розвитку фінансового глобалізму 
порівняно з глобалізаційними процесами в реальному секторі економіки сучас-
ний характер глобальної нестійкості багато в чому визначається також мас-
штабами і структурою світових фінансових диспропорцій. Вони пов’язані 
насамперед зі стрімким нарощуванням глобальних вартісних обсягів фінан-
сових трансакцій та операцій з фінансовими деривативами, різкими курсо-
вими коливаннями курсів валют, акцій і боргових зобов’язань на світових 
фондових ринках, зі знеціненням ключових резервних валют і активізацією 
їх емісії, світовою фінансовою кризою та наростанням регіональних диспро-
порцій у нагромадженні глобальних валютних резервів, з демонетизацією 
золота та ін. Достатньо сказати, що тільки у період 1980–2014 рр. згідно з 
даними експертів McKinsey Global Institute, Банку міжнародних розрахунків 
та Deutsche Bank вартісні обсяги операцій з фінансовими активами (акціями 
компаній, державними і корпоративними борговими цінними паперами, а 
також сек’юритизованими і несек’юритизованими кредитами) зросли з 12 до 
                  

1 Столярчук Я. М. Глобальні асиметрії економічного розвитку : монографія / Я. М. Столярчук. — К. : КНЕУ, 
2009. — С. 252.  

2 Райхлин Э. И. Разбор некоторых обвинений против США / Э. И. Райхлин // Известия СПбУЭФ. — 
2012. — № 5. — С. 13–24.  
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294 трлн дол. США (у 2005 р. вони становили 178 трлн, у 2000 р. — 
114 трлн у 1995 р. — 72 трлн, у 1990 р. — 54 трлн)1, що відносно глобально-
го ВВП (75,6 трлн дол. США у 2014 р.) становить на кінець періоду майже 
390 %. 

Ще більш вражає динаміка, характерна нині для масштабів операцій з фі-
нансовими деривативами, вартісні обсяги яких у 2014 р. майже у 15 разів 
перевищували глобальний ВВП. У даному контексті можна цілком погоди-
тись із думкою російського автора М. Шмельова, який зазначає, що 95 % 
світового економічного обігу репрезентують нині валютно-фінансові опера-
ції і тільки 5–7 % — реальні цінності, товари і послуги, якими живуть люди. 
Зрозуміло, — пише вчений, — що хоч валютно-фінансові операції й не виті-
снять реального життя, однак роздута до безпрецедентних розмірів маса по-
хідних фінансових інструментів — це реальність абсурду, це той самий дис-
баланс, який підриває підвалини світової економіки2. 

Наростання глобальних фінансових диспропорцій спричиняє масовий 
відплив інвестиційного капіталу з різних країн і регіонів світу, зростання 
глобального попиту на ключові резервні валюти та стимулює спекулятивні 
операції з боку комерційних банків. Не слід скидати з рахунків і цілком реа-
льну загрозу деформації національних відтворювальних процесів, обмежен-
ня можливості підтримувати рівноважний стан економіки засобами грошо-
во-кредитної та валютно-курсової політики, а також втрату державами 
економічного суверенітету з причин боргової залежності та фінансового 
підпорядкування іншим країнам світу.  

Вагомими механізмами системного фінансового стресу світогосподарсь-
кої системи, які генерують її глибокі структурні зрушення, є також динаміч-
не нарощування емісійного обсягу світових резервних валют та прискорена 
акумуляція країнами з новоствореними ринками валютних резервів. Так, 
якщо у 1965 р. вартість валютних резервів усіх країн світу становила тільки 
0,1 трлн дол. США, у 1988 р. — 0,5 трлн, то у 2008 р. — 6,9 трлн, у 2010 р. — 
9,6 трлн, у 2013 р. — 12,1 трлн3. При цьому на азійські держави з новоство-
реними ринками припадає нині понад 60 % глобального їх обсягу, у тому 
числі резервні кошти Китаю на початку 2016 р. становили 3,3 трлн дол. 

                  
1 Sam Ro. Here’s what the $294 trillion market of global financial assets looks like [Electronic Resource] / Sam 

Ro. // Business Insider. — February 11, 2015. — Available from : http://www.businessinsider.com/global-financial-
assets-2015-2#ixzz3g59m5Fic 

2 Глобальные дисбалансы и кризисные явления в мировой экономике / [под ред. А. И. Бажана (отв. ред.) 
и др.]. — М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2013. — Ч. I. — С. 13. 

3 Global Financial Stability Report 2012 // Statistical Appendix. — April 2012. — P. 11; Global Financial 
Stability Report 2015 // Statistical Appendix. — April 2015. — P. 11. 
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США; Японії — 1,2 трлн; Тайваню, Республіки Корея і Гонконгу — по 
0,4 трлн, Сінгапуру — 0,3 трлн, а Таїланду — 0,2 трлн1. 

Варто зазначити, що надмірне нагромадження азійськими країнами валю-
тних резервів справляє потужний дестабілізаційний вплив на глобальну еко-
номічну стійкість, оскільки вартісні їх обсяги суттєво перевищують мак- 
симально допустимі ліміти. Якщо взяти за основу нормативи Банку міжна-
родних розрахунків (які визначають адекватну вартість валютних резервів 
країни в розмірі обсягу її короткострокового боргу або 5–20 % грошового 
агрегату М2, або суму імпорту країни за 3-4 місяці), то валютні резерви Ки-
таю ще на початку 2000-х років перевищували допустиму норму майже у 
12 разів, Тайваню — майже в шість разів, а Республіки Корея та Малайзії — 
утричі2. Каналами негативного впливу надмірного нагромадження азійськи-
ми країнами валютних резервів на глобальну економічну стійкість є насам-
перед зростання світового рівня процентних ставок, роздування грошових 
агрегатів і обсягів кредитування економік цих держав, нарощування ліквід-
ності їх банківських систем та зниження ефективності інструментів грошо-
во-кредитного, монетарного та валютного регулювання.  

Крім того, ключові резервні валюти породжують у глобальній економіці і 
специфічні макроекономічні ефекти, що суттєво трансформують традиційні 
кризогенні фактори, міжкраїнові й міжрегіональні переливи глобального ін-
вестиційного і фінансового капіталу, а також механізми пристосування на-
ціональних платіжних балансів до кризових умов та тимчасових проблем з 
їх дефіцитом. Більше того, сам факт тривалого зростання глобального попи-
ту на ключові резервні активи можна розцінювати як колосальний провал 
міжнародної валютної системи, нинішній формат якої не здатен не тільки 
забезпечити ефективну роботу механізмів екстреної пропозиції глобальної 
ліквідності, але й запобігти негативному впливу глобальних валютно-
фінансових диспропорцій і асиметрій. Достатньо зауважити, що на сьогодні 
частка долара США у глобальних валютообмінних операціях становить 
майже 90 %, у глобальних валютних резервах — 64 %, у деномінації борго-
вих паперів — 46 %, у банкнотах за кордоном — 65 %, у транскордонних 
депозитах — 59 %, а у транскордонних позиках — 52 % за частки Сполуче-
них Штатів у глобальному ВВП на рівні 24 %3. 

                  
1 List of countries by foreign-exchange reserves [https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_foreign-

exchange_reserves]. 
2 Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование : монография / 

[Д. Лукьяненко, В. Колесов, А. Колот, Я. Столярчук и др.] ; под науч. ред. Д. Лукьяненко и А. Поручника. 
— К. : КНЭУ, 2013. — С. 302. 

3 Козюк В. Позиції резервних валют: теоретичний вимір та посткризові зрушення / В. Козюк // Економі-
ка України. — 2012. — № 7. — С. 60. 
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За таких умов країни, котрі можуть у достатніх масштабах акумулювати 
суверенні активи, а також держави, що їх генерують, здатні суттєво каталі-
зувати глобальну економічну нестійкість. Формами її вияву в першому ви-
падку є зниження процентних ставок, компресія спредів, заохочення ризи-
кової поведінки економічних агентів, зростання вартості активів, кредитна 
експансія та бум споживання. У другому випадку — це зростання концент-
рації інвестиційного капіталу в експортоорієнтованих секторах національ-
них економік, експорт дефляції, зниження кредитних обмежень у глобаль-
них масштабах, а також стимулювання припливу інвестиційного капіталу (у 
тому числі спекулятивного) на ринок високоякісних активів1. Не випадково 
в теперішній час більшість проектів реформування глобальної монетарної 
сфери передбачають насамперед кардинальні зміни в системі світових ре-
зервних активів, що має привести до зниження залежності глобальної еко-
номіки від недосконалої конкуренції кількох ключових резервних валют2. 
Тобто наростаюча в останні десятиліття глобальна фінансова нестійкість 
обумовлює об’єктивну необхідність модернізації національних економіч-
них стратегій країн у напрямку нарощування валютних резервів, відтяг-
нення капітальних ресурсів від фінансування соціально-економічних про-
грам та ін. 

Третю групу факторів глобальної нестійкості становлять, на нашу дум-
ку, інституціональні чинники, пов’язані насамперед з наростанням у світі 
політичної нестійкості та неспроможністю наявної системи глобального 
менеджменту подолати глибокі асиметрії і диспропорції світогосподарсь-
кої системи. Так, відмітною ознакою нинішнього етапу інституціоналізації 
глобального економічного розвитку є її криза, яка поглиблюється й вияв-
ляється, зокрема, в очевидному сповільненні процесу глобальної торгове-
льної лібералізації в рамках СОТ. Це має своїм закономірним результатом 
активізацію лібералізаційних процесів у зонах вільної торгівлі (ЗВТ), у то-
му числі ЗВТ трансконтинентального типу. Ідеться насамперед про те, що 
ще на Уругвайському раунді переговорів СОТ окреслились гострі супереч-
ності економічних інтересів держав-лідерів і менш розвинених країн світу, 
і ці суперечності мають сьогодні своїм наслідком неможливість успішного 

                  
1 Reform of the International Monetary and Financial System. Trade and Development Report. Chapter IV. — 

Geneva, UN, 2009. — Р. 113–132; Mateosy LagoI. The Debate on the International Monetary System / LagoI. 
Mateosy, R. Duttagupta, R. Goyal // IMF Staff Position Note. — 2009. — № 26. — Р. 1–25; Initial Lessons of the 
Crisis for the Global Architecture and the IMF. — IMF, 2009. — Р. 1–13; Reserve Accumulation and International 
Monetary Stability; Strengthening the International Monetary System: Taking Stock and Looking Ahead. — IMF, 
2011. — Р. 1–32; Dorrucci E. The International Monetary System After the Financial Crisis / E. Dorrucci, 
J. McKay // ECB Occasional Paper Series. — 2011. — № 123. — Р. 1–62. 

2 Козюк В. Позиції резервних валют: теоретичний вимір та посткризові зрушення / В. Козюк // Економі-
ка України. — 2012. — № 7. — С. 57.  
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завершення Дохійського раунду переговорів. Останній поставив на поря-
док денний глобальної торговельної системи дуже амбітні плани, пов’язані 
з урегулюванням питань у сфері міжнародної торгівлі продукцією аграрно-
продовольчого сектору. Це, по-перше, доступ на ринки імпортної продук-
ції АПК (рівень митного оподаткування, можливості використання тариф-
них квот і спеціальних захисних заходів); по-друге, державна підтримка 
сільського господарства у частині регуляторних механізмів і інструментів 
«зеленої», «бурштинової» та «блакитної» скриньок; по-третє, експортне 
субсидування з обґрунтуванням розмірів наданих субсидій за фізичним об-
сягом експорту конкретних товарів і їх вартості1.  

Тож саме в розрізі цих питань у царині лібералізації торгівлі сільськогос-
подарською продукцією перетнулись економічні інтереси різних груп країн. 
Нині у країнах, що відіграють провідну роль у глобальній торгівлі, ставки 
тарифів на промислові товари різняться у кілька разів, а на аграрну продук-
ції — до 10 разів (табл. 1.1). Практично в усіх країнах-членах СОТ тарифи 
на сільськогосподарську продукцію у кілька разів перевищують тарифи на 
промислові товари, зокрема, у країнах ЄС цей розрив (у середньозважених 
тарифах) становить 13,9 % проти 4,0 %; у Канаді — 18,0 % проти 2,5 %; у 
США — 5,0 % проти 3,3 %; у Республіці Корея — 48,6 % проти 6,6 %; в 
Японії — 23,3 % проти 2,6 %; в Індії — 31,4 % проти 9,8 %; а в Китаї — 
15,6 % проти 8,7 %2. 

Водночас протекціоністські імпортні тарифи, що захищають місцевих 
виробників від припливу дешевого продовольства з-за кордону, за низкою 
товарних позицій варіюються у країнах-лідерах глобальної торговельної 
системи від 100 % до 1000 %. Наприклад, у США максимальний рівень 
імпортних тарифів досягає на сьогодні 350 % митної вартості, в Японії — 
827 %, в Індії — 150 %, у Республіці Корея — 87 %, у Канаді — 621 %, а 
в Євросоюзі — 205 %3. Важливо також зазначити, що навіть серед дер-
жав-лідерів немає консенсусу з багатьох переговорних питань, про що 
красномовно свідчать кардинальні розбіжності позицій ЄС і Японії, 
США, Канади й Австралії. 

                  
1 Зайнагутдинова А. И. Современное состояние и перспективы многосторонних торговых переговоров 

Дохийского раунда / А. И. Зайнагутдинова // Актуальные проблемы экономики и права. — 2014. — № 4. — 
С. 211. 

2 Холодков В. М. Основные проблемы Дохийского раунда многосторонних переговоров в рамках 
ВТО и интересы России / В. М. Холодков // Проблемы национальной стратегии. — 2014. — № 1(22). 
— С. 156. 

3 World Tariff Profiles 2012. — World Trade Organization, International Trade Centre, 2012 [Electronic Re-
source]. — Available from : http://www.wto.org/ENGLISH/res_e/booksp_e/tariff_profiles 12_e.pdf 
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Таблиця 1.1 
СЕРЕДНЬОАРИФМЕТИЧНІ ІМПОРТНІ ТАРИФИ У ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ 
ОКРЕМИХ КРАЇН (ЗА СТАВКАМИ НАЙБІЛЬШОГО СПРИЯННЯ), 2014 р., %1 

Країна Усі товарні групи 
Сільськогосподарські 

товари
Несільськогосподарські 

товари 

Бразилія 13,5 10,2 14,1 

Китай 9,6 15,2 8,6 

Індія 13,5 33,4 10,2 

Російська Федерація 8,4 11,6 7,9 

Європейський Союз 5,3 12,2 4,2 

США 3,5 5,1 3,2 

Японія 4,2 14,3 2,5 

Республіка Корея 13,3 52,7 6,8 

Аргентина 13,6 10,4 14,2 

Австралія 2,7 1,2 3,0 

Канада 4,2 15,9 2,2 

Ізраїль 4,6 12,3 3,3 

Мексика 7,5 17,6 5,9 

Нова Зеландія 2,0 1,4 2,2 

Україна 4,5 9,2 3,7 

 
І хоч розвинені країни могли б погодитись на зниження рівня аграрного 

протекціонізму, а країни, що розвиваються, — на полегшення доступу на 
свої ринки несільськогосподарських товарів, ані ті, ані інші й дотепер не 
йдуть на взаємні поступки. Це унеможливлює завершення в найближчій пер-
спективі Дохійського раунду СОТ, а значить, триватиме наростання глобаль-
ної нестійкості по каналах глобальної торговельної системи. 

З огляду на таку ситуацію національні економічні стратегії країн світу в 
останнє десятиліття дедалі більшою мірою переорієнтовуються на створення 
зон вільної торгівлі, котрі слугують ефективним інструментом розвитку гло-
бальних виробничо-збутових ланцюгів і дають країнам широкі можливості 
використовувати конкурентні переваги міжкраїнової спеціалізації й коопе-
рування. Це концентровано виявляється в динамічному зростанні кількості 
регіональних преференційних торговельних угод (регіональних і двосторон-
ніх про вільну торгівлю). Достатньо сказати, що якщо в 1991 р. у світі налі-

                  
1 World Tariff Profiles 2015. — WTO ITC UNCTAD, 2015. — Р. 35–170. 
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чувалось тільки 25 подібних чинних угод, то в 1995 р. — 125, у 2000 р. — 
180, у 2005 р. — 230, у 2010 р. — 320, а у 2015 р. — 413 (рис. 1.3).  
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Рис. 1.3. Динаміка укладення регіональних преференційних  
торговельних угод (РПТУ) протягом 1948–2015 рр.1: 

 — загальна кількість щороку зареєстрованих чинних РПТУ (ліва шкала);  — загальна кі-
лькість щороку зареєстрованих нечинних РПТУ (ліва шкала);  — кумулятивна кількість за-
реєстрованих чинних і нечинних РПТУ (права шкала);  — кумулятивна кількість зареєстро-
ваних чинних РПТУ (права шкала);  — кумулятивна кількість зареєстрованих нечинних 
РПТУ (права шкала) 

 
А загалом по каналах регіональних преференційних торговельних угод на 

сьогодні переміщується близько 40 % глобального торговельного обігу.  
Подібні тенденції спостерігаються нині й у діяльності регуляторних ін-

ститутів світової фінансової і валютної систем, котрі також не здатні повною 
мірою реагувати на виклики глобальної нестійкості. Підтвердженням цього 
є економічні, фінансові і банківські кризи, що регулярно спалахують у різ-
них точках світового господарства, стаючи причиною його розбалансування 
і посилення нестійкості. Так, згідно зі світовою економічною і фінансовою 
статистикою 17 провідних держав світу пережили за останні 30 років 113 
фінансових криз: 37 — у 1980-ті роки, 42 — у 1990-ті й 34 — на початку 
ХХІ ст. При цьому кризи на фондових ринках становили 45 % від загальної 
кількості фінансових криз, банківські кризи — 38 %, а валютні кризи — 

                  
1 Regional Trade Agreements: Facts and Figures 2015. — WTO, 2015 [Electronic Resource]. — Available 

from : https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/regfac_e.htm 
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17 %1. І хоч фундаментальні їх причини криються перш за все у втраті дер-
жавами реального контролю над ринком (неокейнсіанська модель регулю-
вання) та в нестабільності співвідношення між грошовою масою, що пере-
буває в обігу, і динамікою реального ВВП (монетаристська регуляторна 
модель), однак нездатність регуляторних інститутів світової фінансово-
валютної системи ефективно нівелювати ці дисбаланси є потужним факто-
ром посилення глобальної нестійкості.  

Крім того, з погляду платіжного балансу основним джерелом глобальної 
нестійкості є нині не рахунки поточних операцій, а рахунки операцій з капі-
талом і фінансовими інструментами. Тобто регуляторні інститути Бреттон-
Вудської системи не пристосовані ефективно вирішувати проблеми з капіта-
льними рахунками, що негативно відбивається на їх оцінці ризикованості 
політики на національному рівні і вплинуло на ринкову поведінку економіч-
них агентів у ході економічної кризи. Диверсифікація операцій і висока мо-
більність фінансового капіталу, брак єдиних правил гри на ринках різних 
країн, складність координування і взаємодії великої кількості портфельних 
інвесторів, брак вірогідної інформації про події на світових ринках — усе це 
суттєво ускладнює ухвалення міжнародними організаціями й національними 
урядами антикризових управлінських рішень. Звідси — постійні пошуки но-
вих ідей і концепцій реформування глобальної фінансово-валютної системи — 
від нової Бреттон-Вудської системи (Бретттон-Вудс – ІІ) і так званих цільових 
зон (у рамках яких визначалися б курси світових валют) до ідеї створення єди-
ної глобальної валютної системи і єдиного глобального центрального банку.  

Тож вихід із сучасного кризового етапу функціонування інститутів світо-
вого фінансово-валютного менеджменту лежить у площині збалансованого 
поєднання прямого державного втручання і монетарного регулювання. Вод-
ночас глобальна фінансово-валютна система має розглядатись як єдиний 
комплекс управління міждержавними відносинами у сфері формування фон-
дів фінансових ресурсів централізованого і децентралізованого призначення, 
державних, недержавних і корпоративних фінансових органів, фінансових 
служб підприємницьких структур, а також системи взаємозв’язків між ними. 

Не випадково ще у 2008 р. Великою двадцяткою була ухвалена програма 
реформування світової фінансової системи, яка охоплює три блоки проблем-
них питань: щодо реформування МВФ, диверсифікації джерел зовнішнього 
фінансування країн і форм довгострокового їх інвестування після глобальної 
кризи, а також посткризової трансформації глобального ринку деривативів. 
Як бачимо, усі ці питання красномовно ілюструють як найбільш проблемні 

                  
1 Васильев В. С. Мировой финансовый кризис. Фаза 2 (Рецессия) / В. С. Васильев, Е. А. Роговский // 

США – Канада: политика, экономика, культура. — 2009. — № 3. — С. 24. 
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аспекти ухвалення колективних управлінських рішень у сучасних інститутах 
глобального фінансово-валютного менеджменту (реформування МВФ), так і 
конкретні проблеми, котрі вони мають розв’язувати в посткризовий період 
(нарощування міжнародних інвестиційних процесів та розробка адекватного 
інструментарію регулювання обігу деривативів.  

Своєю чергою, характеризуючи політичну нестійкість як фактор розба-
лансування глобальної економіки, маємо зазначити, що будь-які зміни дер-
жавного устрою країн, як і падіння політичних їх режимів, здатні справити 
фундаментальний вплив на глобальну стійкість. Це особливо яскраво вияв-
ляється в такому: насамперед у різких змінах глобального попиту на про-
дукцію багатьох галузей і секторів глобальної економіки з боку країн, в яких 
змінився політичний режим; запровадженні економічних санкцій проти 
держав, що порушують світовий порядок, а відтак у витісненні з ринків ці-
лих секторів їх економік; необхідності укладення нових міждержавних кон-
трактів та налагодженні нових економічних зв’язків; потенційному зростан-
ні чисельності тимчасово переміщених осіб та ін. Як приклад можна навести 
воєнний конфлікт у Сирії, який спричинив масовий наплив сирійських міг-
рантів у Західну Європу, Йорданію, Туреччину, Ліван і Ірак, і кількість їх 
перевищує вже 4 млн1. 

Крім того, сирійський конфлікт відбиває й економічне протистояння 
ключових економічних гравців близькосхідного регіону, оскільки нещодав-
но розвідані великі нафтогазові поклади розпалюють економічні претензії 
сусідніх держав. Ідеться про 1,7 млрд барелів нафти і майже 3,5 трлн м3 га-
зу2. І хоч у планетарному масштабі це становить лише 1 % резервів і суттєво 
поступається ресурсам Ірану (18,2 %), Росії (16,8 %) і Катару (13,3 %), однак 
навіть ці нафтогазові ресурси здатні розв’язати енергетичні проблеми сере-
дземноморських країн і дати їм можливість здобути енергетичну незалеж-
ність. Проте реалізувати цю стратегічну мету в умовах війни неможливо. 

Ще один приклад — воєнна агресія Росії проти України, яка не тільки до-
корінно перекроїла міждержавні відносини, але й спричинила, так би мови-
ти, тектонічні зсуви на європейському енергетичному ринку. Так, на тлі за-
проваджених проти Росії секторальних санкцій американські енергетичні 
компанії вже з початку 2016 р. розпочали поставки в Європу скрапленого 
природного газу (СПГ) і нафти, інвестувавши понад 60 млрд дол. США на 

                  
1 В ООН подсчитали количество сирийских беженцев // Корреспондент. — 2015. — 18 окт. [Электрон-

ный ресурс]. — Режим доступа : http://korrespondent.net/world/3577629-v-oon-podschytaly-kolychestvo-
syryiskykh-bezhentsev 

2 Крыжановский С. Геополитика и геоэкономика войны в Сирии: игроки, интересы, стратегии [Элек-
тронный ресурс] / С. Крыжановский // Хвыля. — 2015. — 1 окт. — Режим доступа : 
http://hvylya.net/analytics/geopolitics/geopolitika-i-geoekonomika-voynyi-v-sirii-igroki-interesyi-strategii.html 
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створення експортної інфраструктури. На період до 2019 р., за оцінками ек-
спертів, щорічні поставки американського газу в Європу перевищать 
60 млн т СПГ (84 млрд м3)1, що істотно потіснить позиції Російської Феде-
рації. Більше того, у Міжнародному енергетичному агентстві цілком обґрун-
товано вважають, що поставки американського газу докорінно змінять дис-
позицію основних гравців європейського газового ринку, оскільки на період 
до 2020 р. планується довести частку США у поставках скрапленого газу в 
Європу до рівня 50 %2. 

Своєю чергою, конфлікт Росії і Туреччини ставить під сумнів реалізацію 
проекту побудови газопроводу «Турецький потік» через Чорне море і далі 
по території Туреччини до турецько-грецького кордону. Там передбачалося 
створити газовий хаб (загальною потужністю 63 млрд м3 і кошторисною вар-
тістю 11,4 млрд євро) з розподілу дальших поставок російського газу в краї-
ни Європи. 

Четверта група факторів глобальної нестійкості, які, на нашу думку, тре-
ба взяти до уваги під час розробки й імплементації національних стратегій 
економічного розвитку, — це загрози техноглобалізму. Як діалектично су-
перечливий процес, техноглобалізм, з одного боку, супроводжується фанта-
стичним злетом інноваційних технологій та інтенсивним міждержавним на-
уково-технологічним обміном, а з другого — здатен підірвати техніко-
технологічну безпеку країн та призвести до втрати національними держава-
ми ефективного контролю за власним науково-технічним потенціалом.  

Так, локомотивом техноглобалізму є на сьогодні невелика група провід-
них країн світу — США, Великобританія, Німеччина, Японія, Італія та ін., 
котрі з максимальною ефективністю змогли поєднати процеси науково-
технологічного й економічного розвитку. Тож апологети сучасних глобалі-
заційних процесів переконані, що національні інтереси інших держав не ві-
діграють жодної ролі у процесах глобального науково-технічного розвитку 
та міжнародного трансферу технологій, а значить, їхня науково-технічна по-
літика має лише підлаштовуватись під глобальну стратегію формування 
наднаціональних центрів з розробки, упровадження й застосування резуль-
татів НТР з «виділенням» кожній з них певної частки глобальних науково-
технічних здобутків. Так, дані табл. 1.2 свідчать, що навіть група провідних 
країн ОЕСР характеризується нині різнорівневим представництвом на світо-
вому ринку технологій, коли левова частка глобального їх експорту концен-
трується в дуже обмеженій кількості найбільш розвинених країн світу.  
                  

1 Поставки газа в Европу принесут Штатам одни убытки // Взгляд. — 2015. — 18 нояб. [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа : http://www.vz.ru/economy/2015/11/18/778799.html 

2 Карпец А. Америка зальет Европу сжиженным газом. «Газпром» сдает позиции / А. Карпец // Главком. 
— 2016. —22 янв. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://glavcom.ua/articles/37286.html 
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Таблиця 1.2 
НАДХОДЖЕННЯ І ПЛАТЕЖІ В ТОРГІВЛІ ТЕХНОЛОГІЯМИ 

ПРОВІДНИХ КРАЇН ОЕСР У 1985, 2000 і 2013 рр., млрд дол. США1 

Країна 
Надходження Платежі Баланс 

1985 2000 2013 1985 2000 2013 1985 2000 2013

США 6,7 38,7 126,5 1,2 16,4 87,6 5,5 22,3 38,9 

Великобританія 1,0 16,4 38,8 0,9 7,9 12,7 0,1 8,5 26,1 

Німеччина 1,2 13,9 66,6 1,7 20,6 54,2 –0,5 –6,7 12,4 

Японія 1,0 9,8 34,8 1,2 4,1 5,9 –0,2 5,7 28,9 

Франція 0,9 3,2 … 1,1 2,7 … –0,2 0,5 … 

Італія 0,1 2,7 14,8 0,5 3,4 13,5 –0,4 –0,8 1,3 

Нідерланди 1,2 1,2 44,4 1,5 1,5 33,4 –0,3 –0,3 –11,0

Бельгія 0,7 5,6 12,0 0,8 4,5 14,2 –0,1 1,2 –2,2 

Швейцарія 0,9 3,3 30,4 0,2 2,0 28,8 0,7 1,3 1,6 

Країни ОЕСР 14,4 110,3 541,3 11,2 87,1 395,8 3,2 23,2 145,5

 
Усі ці країни мають додатне сальдо технологічного балансу, яке у 2013 р. 

становило у США 38,9 млрд дол. США, Великобританії — 26,1 млрд, Німеч-
чині — 12,4 млрд, Японії — 28,9 млрд, Італії — 1,3 млрд. Це говорить, з  
одного боку, про високий рівень наукових досліджень у цих державах та їх 
потужний науково-технічний потенціал, а з другого — про масштабний екс-
порт наукових знань у країни, що розвиваються, та країни з новоствореними 
ринками. Утім подібний стан речей не тільки загрожує поглибленням між-
країнового й міжрегіонального технологічного розриву, але і є фактором 
глобальної нестійкості, що поширюється по каналах міжнародного техноло-
гічного трансферу та гальмує економічний розвиток тих держав і регіонів, 
котрі не залучені до процесу інноваційних розробок та їх масової комерціа-
лізації. 

Негативними факторами техноглобалізму, на які повинні реагувати наці-
ональні економічні стратегії, є також дегуманізація суспільства та форму-
вання глобального технократичного суспільства, в якому абсолютизується 
принцип техніцизму, перебільшується роль техніки в житті людини і вихо-
лощується духовний елемент. Не слід скидати з рахунків також суттєве га-
лузево-секторальне і територіально-географічне розширення рамок викорис-
тання сучасних малолюдних технологій, що спричинює масове витіснення зі 

                  
1 OECD Main Science and Technology Indicators. — OECD Stat. [Electronic Resource]. — Available from : 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB 
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сфери зайнятості численної армії працівників. Останні, будучи малопристо-
сованими до прогресу науки і техніки, а також постійних змін у виробничих 
технологіях та умовах праці, приречені на тривале структурне безробіття. 

Наприклад, у Великобританії у період з 1780 р. до 1988 р. загальна кіль-
кість трудових ресурсів, зайнятих у сільському господарстві, скоротилась 
наполовину і знизилась з 50 % до 2,2 % сукупної робочої сили. При цьому 
продуктивність праці в розрахунку на душу населення зросла у 68 разів, що 
дало можливість нагромадити великомасштабний капітал у промисловому і 
сервісному секторах, а відтак створити нові робочі місця для динамічно зро-
стаючого населення країни1. У США у період з 1929 р. до 2015 р. ВВП зріс у 
23 рази — з 790,9 млрд2 (у цінах 1992 р.) до 18,1 трлн дол. США3, тоді як су-
купна зайнятість населення — тільки утричі — з 47,64 до 149,9 млн осіб5. 
І це при тому, що тільки протягом 1993–1996 рр., коли більшість країн Єв-
ропи переживали значне безробіття, Сполучені Штати, розширюючи масш-
таби застосування інноваційних технологій у виробництві і секторі послуг, 
створили понад 8 млн нових робочих місць6, котрі потребували набагато 
вищого порівняно із середнім у промисловості рівня кваліфікації робочої 
сили. 

І, нарешті, у процесі розробки й імплементації сучасних національних 
економічних стратегій має бути врахована п’ята група факторів глобальної 
нестійкості — неекономічних (демографічні, військові, міграційні, екологіч-
ні та ін.). Так, розглядаючи демографічні фактори, слід зауважити, що за 
статистичними даними щохвилини на Землі народжуються в середньому 266 
людей, а помирають 108. Тобто тільки за день населення планети збільшу-
ється більше ніж на 227 тис., а середньорічний приріст становить майже 
83 млн. При цьому на країни Африки й Азії (без Японії) припадає понад 
85 % даного приросту, на країни Латинської Америки, Карибського басейну 
і колишнього СРСР — близько 12 %, а частка найбільш розвинених країн у 
світовому прирості населення не перевищує 3 % на рік7.  

Варто також згадати суттєву міжкраїнову й міжрегіональну диференціа-
цію темпів зростання населення, коли в розвинених країнах проживає нині 

                  
1 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура [Электронный ресурс] / 

М. Кастельс. — Режим доступа : http://polbu.ru/kastels_informepoch/ch39_i.html 
2 U.S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States: 1999. — Р. 881. 
3 2016 U.S. GDP [Electronic Resource]. — Available from : http://www.bankrate.com/rates/economic-

indicators 
4 U.S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States: 1999. — Р. 879. 
5 The Employment Situation, December 2015. News Release. — Bureau of Labour Statistics. — US Depart-

ment of Labour, January 2016. — USDL — 16 — 0001. — Р. 6. 
6 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура.  
7 Міжнародна економіка : підручник / Д. Лук’яненко, А. Поручник, Я. Столярчук. — К. : КНЕУ, 2014. — 

С. 676.  
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близько 1 млрд людей (або 15 % світового населення) за щорічних темпів 
приросту населення на рівні 1 %, а в країнах, що розвиваються, — 5 млрд 
(70 % населення планети) та 2 % щорічного приросту відповідно (рис. 1.4). 
Зрозуміло, що як і стрімка динаміка, так і наростання міжрегіональних  
демографічних диспропорцій не можуть не відбиватись на показниках гло-
бальної стабільності, оскільки вони призводять не тільки до стрімкого вичер-
пування глобальної ресурсної бази та посилення антропогенного наванта-
ження на довкілля, але й до наростання глобальних соціально-економічних 
асиметрій. 
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Рис. 1.4. Демографічний перехід у 1750–2100 рр. 
(середній приріст населення світу за декадами)1 

Своєю чергою, створення і розповсюдження нових видів ядерної зброї та 
зброї масового ураження, а також удосконалення технологій їх виробництва 
багаторазово підвищують ризики виникнення локальних, регіональних і 
міжнародних конфліктів. Так, за роки світових війн загальні втрати населен-
ня Європи досягли 250 млн людей, що в середньому становило 12 тис. осіб 
щодня протягом 40 років2. Тому на перший план виходить проблема збере-
ження миру на планеті та недопущення переростання локальних і націона-
льних конфліктів у глобальні, що загрожуватимуть знищенням усього людс-

                  
1 Капица С. Глобальная демографическая революция и будущее человечества : доклад на заседании 

Президиума РАН 24 февраля 2003 г. [Электронный ресурс] / С. Капица // Демоскоп Weekly. — 2004. — 
№ 153–154. — Режим доступа : www.demoscope.ru  

2 Там же. 



Розділ 1. Економічні стратегії країн: національні інтереси і глобальні цілі  33 

тва. Наприклад, у період з 1946 до 2013 рр. у світі відбулось 114 війн1, котрі, 
цілком зрозуміло, потребували пильної уваги з боку міжнародних організа-
цій. На думку багатьох військових експертів, потенційними зонами великих 
насильницьких конфліктів є здебільшого регіони, розташовані на стиках ци-
вілізацій, — Балкани, Євразійський пояс, Кавказ, Палестина, Тибет та ін.  

Тож посилення воєнної напруженості, поглиблення диференціації між су-
спільними стратами і групами не тільки на майновому, а й на релігійному, 
етнічному, клановому, регіональному та цивілізаційному ґрунті є джерелом 
потужних соціокультурних та воєнних викликів ХХІ ст. Вони відтягують з 
національних економік колосальні фінансові, технологічні й людські ресур-
си, що спотворює народногосподарські пропорції, призводить до нагрома-
дження капіталу у сфері ВПК та загострює глобальні проблеми.  

З викладеного бачимо, що поглиблення глобалізаційних процесів та на-
ростання глобальної нестійкості обумовлюють нагальну потребу докорінної 
модернізації національних економічних стратегій у контексті коригування,  
з одного боку, напрямів, завдань і пріоритетів розвитку економік країн, а  
з другого — комплексу відповідних заходів, дій та рішень з їх реалізації.  
Інакше кажучи, є всі підстави твердити про формування на сучасному етапі 
світогосподарського розвитку глобалізаційної парадигми національних еко-
номічних стратегій.  

У теперішній час можна вирізнити домінантні глобалізаційні механізми, 
що спричиняють сучасну трансформацію національних економічних страте-
гій. Перший механізм — це транснаціоналізація капіталу і виробництва. Її 
багатовимірний вплив на глобалізаційну трансформацію національних еко-
номічних стратегій виявляється в дедалі більшому залученні національних 
економік до транснаціональних виробничих мереж, глобальних ланцюгів 
доданої вартості, внутрішньокорпоративних ринків товарів, послуг і техно-
логій, у посиленні інвестиційної й фінансово-кредитної експансії іноземних 
ТНК на внутрішні їх ринки, у динамічному розширенні експортоорієнтова-
них галузей і секторів їх національних економік, посиленні стандартизації й 
уніфікації національного виробництва відповідно до міжнародних критеріїв, 
у реалізації транснаціональними структурами механізмів трансфертного ці-
ноутворення та корпоративного податкового менеджменту тощо.  

Вплив саме цих транснаціоналізаційних факторів об’єктивно змушені 
враховувати держави під час розробки й імплементації своїх національних 
економічних стратегій, для того щоб максимально повно захистити націона-
льні економічні інтереси у внутрішній і зовнішній сферах. На підтвердження 

                  
1 Themner L. Armed Conflicts, 1946–2013 / L. Themner, P. Wallensteen // Journal of Pease Research. — July 

2014. — P. 541–554. 
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цієї тези додамо, що протягом останніх десятиліть безпрецедентне зростання 
потоків транснаціонального інвестиційного капіталу обумовило докорінні 
зміни в регуляторній політиці держав з переважно протекціоністських мето-
дів до ліберальних (рис. 1.5).  

 

 
Рис. 1.5. Національні регуляторні зміни у сфері залучення ПІІ  

у 2001–2015 рр., %1: 

 — лібералізація / заохочення;  — регулювання / обмеження  

 
Водночас інвестиційні стратегії ТНК, ґрунтуючись на універсальних 

принципах фінансового менеджменту, орієнтовані на максимізацію прибут-
ку і мінімізацію ризиків, нарощування вартості акціонерного капіталу, ство-
рення і підтримку конкурентних переваг на глобальних ринках. Реалізація 
таких цілей є успішною, якщо кожен підрозділ ТНК додержується її глоба-
льної інвестиційної стратегії, основними складовими якої є пряме зарубіжне 
інвестування, формування стратегічних корпоративних альянсів, процеси 
міжнародних злиттів і поглинань, аутсорсинг і аутстафінг, офшоризація біз-
нес-діяльності, формування на базі зарубіжних підрозділів регіональних 
інноваційних кластерів та нових центрів нагромадження транснаціонального 
капіталу тощо.  

Із цього народжується потужний виклик національним економічним 
стратегіям країн — глобальна корпоратизація як специфічна форма глобаль-
ного усуспільнення виробництва, що поєднує в собі монополізацію глобаль-
ного виробництва і веде до заміщення класичної ринкової конкуренції гло-
бальною неоконкуренцією2. У результаті всі форми власності зазнають 

                  
1 World Investment Report 2016: Investor Nationality: Policy Challenges. — UNCTAD, 2016. — P. 91. 
2 Білорус О. Г. Транзитивні країни у світосистемі постіндустріального глобалізму / О. Г. Білорус // Еко-

номічний часопис – ХХІ. — 2013. — № 7-8 (1). — С. 4.  
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глибоких трансформацій, передусім глобальна власність, в якій втілюється 
ключова суперечність глобальної епохи — між глобально усуспільненим 
виробництвом та приватновласницьким розподілом і привласненням його 
результатів обмеженим колом індивідуумів — реальних власників корпорацій. 

Наступний механізм глобалізаційної модернізації національних стратегій 
економічного розвитку — інституціональний. Його багатовимірний вплив 
виявляється у формуванні наднаціональних органів і механізмів регулюван-
ня економічних процесів, а отже, глобальна інституціоналізація викликає 
об’єктивну необхідність підпорядкування певної частини економічних інте-
ресів країн регіональним і глобальним інтересам з відповідним делегуван-
ням частини традиційних функцій державного економічного менеджменту 
на регіональний і наднаціональний рівень. У цьому процесі суттєво зростає 
регуляторна роль міжнародних організацій і ТНК, на економічні інтереси 
яких чимраз більшою мірою змушені зважати уряди країн під час розробки й 
реалізації національних стратегій економічного розвитку. Підтвердженням 
цього є, зокрема, той факт, що протягом усього ХХ ст. простежувалася чітка 
тенденція як до зростання кількості різноманітних міжнародних організацій, 
так і до розширення функціональних компетенцій наявних інститутів. Так, 
згідно з даними Союзу міжнародних асоціацій їхня загальна кількість у світі 
постійно збільшується: якщо у 1909 р. їх було 213, то у 1951 р. — 955, а те-
пер — понад 67 тис., у тому числі близько 7,8 тис. — міжурядових і 59,4 тис. — 
неурядових1. При цьому найбільший приріст кількісного складу міжнарод-
них організацій припав на початок 1980-х років (у 2,5 раза) і на 1990-ті роки 
(на 16 тис.). 

У даному контексті зазначимо, що успішність імплементації глобальної 
економічної стратегії вирішальною мірою залежить саме від рівня і якості 
інституціоналізації всіх форм міжнародних економічних відносин, а саме: 
від ефективності й механізмів реалізації політики у сфері глобальної торгівлі 
товарами і послугами; міждержавного інвестиційного і валютно-кредитного 
співробітництва; міжнародного трансферу технологій і транснаціоналізації 
бізнесу; співпраці країн у сфері енергетики та сільського господарства, еко-
логічної політики та ін. Результативна реалізація даних політик дає змогу 
максимально повно забезпечити уніфікацію державних норм, стандартів, 
правил, податків, мит, методик ведення й обліку бізнесу і торгівлі, ефектив-
не управління транскордонним рухом капіталів та розробку рекомендацій у 
сфері валютної, кредитно-фінансової й інвестиційної політики, упорядкува-
ти глобальне регулювання правил і норм міжнародної торгівлі, досягти мак-

                  
1 Year of International Organizations. — Edition 51, 2014/2015. — Union of International Association, 2015. 

— P. 25. 
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симальної сумісності й конвергенції національних торговельних, інвести-
ційних і валютно-фінансових режимів, а також сформувати механізми узго-
дження національних економічних стратегій. 

Соціалізація глобальної економічної системи як провідний векторний 
тренд її сучасного розвитку також справляє безпрецедентний вплив на гло-
балізаційну трансформацію національних економічних стратегій, спричиня-
ючи їх глибокі зміни. Вони виявляються, зокрема, у зростанні ролі соціаль-
ної політики та її державного фінансування (гранти та угоди про 
співробітництво, контракти, операційні субсидії, відшкодування вартості 
наданих послуг, ваучери, державні кредити, державні кредитні гарантії, по-
даткові знижки, звільнення від сплати податків тощо), включенні в націона-
льні економічні стратегії країн механізмів диверсифікації соціальних послуг, 
розширенні джерел доходів громадян, створенні їм рівних можливостей дос-
тупу до фінансових продуктів і послуг, нівелюванні соціального і фінансо-
вого їх виключення та ін. 

Відомо, що в ринкових економіках розвинених країн сформувались кіль-
ка типів соціально орієнтованих економічних моделей — континентальна, 
англосаксонська, середземноморська та скандинавська. Незважаючи на ная-
вність їх специфічних рис і характеристик1, в останні десятиліття накреслив-
ся усталений тренд щодо їх конвергенції насамперед у частині механізмів 
забезпечення рівноваги між ринком і соціальними цілями суспільства, роз-
витку інститутів соціального партнерства і соціальної інклюзії, уніфікації 
соціальних стандартів, а також розбудови солідарно-корпоративної системи 
соціальних послуг і державно-приватного партнерства (ДПП). Достатньо 
сказати, що нині у Великобританії реалізуються понад 900 проектів розвит-
ку соціальної інфраструктури, що фінансуються на основі механізмів дер-
жавно-приватного партнерства; у Канаді імплементуються масштабні проекти 
ДПП у таких сферах, як енергетика, транспорт, захист довкілля, водопоста-
чання та водовідведення; в Ірландії, Іспанії, Греції й Австралії — транспорт-
ні системи і системи життєзабезпечення міст; у Нідерландах — громадський 
житловий сектор; у США — природоохоронна діяльність і життєзабезпе-
чення сільських населених пунктів.  

                  
1 Континентальна модель (ФРН, Австрія, Бельгія, Нідерланди, Швейцарія та частково Франція) харак-

теризується високим рівнем (близько 50 %) бюджетного перерозподілу ВВП, формуванням страхових фон-
дів за кошти роботодавців, розвинутою системою соціального партнерства, високим рівнем зайнятості насе-
лення. Англосаксонській моделі (США, Великобританія й Ірландія) притаманні такі риси, як нижчий рівень 
перерозподілу ВВП (до 40 %), переважно пасивний характер державної політики зайнятості, висока питома 
вага приватних компаній і громадських організацій у сфері надання соціальних послуг. Середземноморська 
модель (Греція, Іспанія й Італія) вирізняється переважною адресністю соціальної допомоги населенню, орі-
єнтацією соціальних витрат на підтримку соціально незахищених верств населення. Cкандинавській моделі 
(Швеція, Данія, Норвегія і Фінляндія) властиві активна державна соціальна політика, провідна роль держави 
у фінансуванні соціальних витрат, що здійснюються з центральних і місцевих бюджетів.  
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У Франції діють близько 80 комітетів управління з розробки пропозицій 
щодо розвитку нормативно-правової бази державно-приватного партнерст-
ва, а практично в усіх країнах-лідерах уже не одне десятиліття чинні конт-
рактні системи ДПП, як-от: BBO (Buy – Build – Operate — придбання – бу-
дівництво – експлуатація), BOO (Build – Own – Operate — будівництво – 
володіння – експлуатація), BOOT (Build – Own – Operate – Transfer — будів-
ництво – володіння – експлуатація – передавання), BOT (Build – Operate – 
Transfe — будівництво – експлуатація – передавання), BLOT (Build – Lease – 
Operate – Transfer — будівництво – оренда – експлуатація – передавання), 
DBOT (Design – Build – Operate – Transfer — проектування – будівництво – 
управління – передавання), ROT (Reconstruct – Operate – Transfer — віднов-
лення – управління – передавання), DBFO (Design – Build – Finance – Operate 
— проектування – будівництво – фінансування – експлуатація) та ін.1 

Отже, можна стверджувати, що системна соціалізація глобальної еконо-
міки об’єктивно інтегрує національні економічні стратегії в загальну глоба-
льну економічну стратегію. Вона зорієнтована в кінцевому підсумку на реа-
лізацію у планетарному масштабі моделі стійкого розвитку на основі 
збалансованого світогосподарського поступу, поєднання його цілей із соці-
альною стабільністю й екологічною безпекою, а також максимального 
пом’якшення глибоких соціально-економічних асиметрій і диспропорцій. 
У даному контексті слід наголосити, що усталена парадигма глобальної еко-
номічної стратегії аж ніяк не гальмує динаміку нарощування світового мате-
ріального виробництва та створення нових робочих місць, оскільки його га-
лузі та сектори за умов достатнього рівня інвестиційних капіталовкладень 
здатні стати локомотивами глобального суспільного прогресу, зростання до-
бробуту громадян та рівня їх зайнятості. 

І, нарешті, ще один механізм сучасної трансформації національних еко-
номічних стратегій — це процеси глобальної інтеграції як матеріальний ба-
зис розбудови міждержавного співробітництва на різноманітних його інсти-
туціональних рівнях (мікро-, макро-, мезо-, мета- і наднаціональному) на 
основі гармонізації економічних інтересів країн-учасниць інтеграційних 
угруповань. Механізм впливу глобальної інтеграції на національні економі-
чні стратегії полягає, на нашу думку, у конвергенції національних економіч-
них моделей держав, яка передбачає синхронізацію їх основних макроеко-
номічних параметрів та гармонізацію всіх підсистем і структурних 
елементів їх економік відповідно до ухвалених у блоках норм і стандартів.  

                  
1 Карий О. І. Проекти державно-приватного партнерства: ключові проблеми практичної реалізації / 

О. І. Карий, К. В. Процак, А. О. Мавріна // Економічний аналіз. — 2015. — Т. 20. — С. 38.  
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Так, переважна більшість інтеграційних проектів, що реалізуються сього-
дні у світі, мають формат зон вільної торгівлі (ЗВТ). Вони передбачають не 
тільки лібералізацію міждержавних торговельних відносин (скасування та-
рифів і усунення нетарифних обмежень у взаємній торгівлі, розробка правил 
визначення країни походження товарів у разі простих ЗВТ1), але й лібералі-
заційні режими, характерні для вищих стадій регіональних інтеграційних 
процесів (у разі поглиблених ЗВТ). Останні передбачають, зокрема, умови 
щодо вільного руху капіталів і фінансових ресурсів, лібералізації міждержав-
ного руху трудових ресурсів, проведення інноваційної політики або навіть 
узгодження певних параметрів економічної політики та створення спільних 
наднаціональних інституцій економічного менеджменту. 

Безперечно, умови участі держав у інтеграційних союзах вимагають на-
самперед відповідної модернізації їхніх національних економічних стратегій 
з метою органічного вбудовування їх у загальноінтеграційну стратегію. Дру-
ге питання — це імплементація в національні стратегії країн набору узго-
джених на інтеграційному рівні взаємодії правил та інструментів регулю-
вання торгівлі, інвестицій і пов’язаних з ними галузей, котрі мають 
визначати як діяльність приватних економічних агентів, так і державну сек-
торальну політику.  

Отже, синергійна дія механізмів транснаціоналізації, інституціоналізації, 
соціалізації і глобальної інтеграції є головною рушійною силою формування 
глобальної парадигми національних економічних стратегій як системного 
відображення форм, рівнів і механізмів їх глобалізаційної трансформації на 
основі уніфікації й конвергенції основних їх елементів за одночасного збе-
реження відносної локальної їх суверенності і регіоналізації. Інакше кажучи, 
глобальні умови функціонування світового господарства чимраз більшою 
мірою викристалізовують наростаючу парадоксальність розвитку націона-
льних економічних стратегій. Ця парадоксальність полягає в тому, що не-
зважаючи на наростання в другій половині ХХ ст. їх конвергентності й уні-
фікованості, вони й досі залишаються доволі різноманітними і багато в чому 
диференційованими за економічними, ресурсними, цивілізаційними, соціо-
культурними та етнічними ознаками. Саме цим зумовлені глибокі розбіжно-
сті в економічному розвитку країн, що належать нині до різних світових ци-
вілізацій (табл. 1.3), а значить, виникає гостра потреба посилення взаємодії 
між ними й установлення конструктивного міжцивілізаційного діалогу. 

 

                  
1 Зони вільної торгівлі на початку ХХІ століття : монографія / [О. І. Шнирков, А. С. Філіпенко, 

А. П. Румянцев та ін.] ; за ред. О. І. Шниркова, В. І. Муравйова. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. 
— С. 31.  
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Таблиця 1.3 
ДИНАМІКА ЧАСТКИ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ У СВІТОВОМУ НАСЕЛЕННІ 

ТА ВАЛОВОМУ ПРОДУКТІ у 1995, 2010 і 2025 рр.1  

Вид цивілізації 
Частка у світовому населенні, % Частка у світовому ВВП, % 

1995 2010 2025 1995 2010 2025 

Західна 13 11 10 47 46 43 

Конфуціанська 25 24 23 11 14 17 

Ісламська 14 18 21 11 12 15 

Індуїстська 15 16 17 2 1,5 3 

Латиноамериканська 9 10 9 8 8 9 

Африканська 9 11 14 1 1 1 

Православно-слов’янська  8 7 6 5 4 5 

Японська 2 1,5 1 8 8 8 

 
Перебуваючи на різних етапах і щаблях цивілізаційного розвитку, країни 

не можуть повністю копіювати й імплементувати в господарську практику 
економічні стратегії одна одної, а стимулювальні й регуляторні механізми 
національних стратегій одних держав нерідко виявляються малоефективни-
ми, а інколи й непридатними для інших. Більше того, намагання урядів ок-
ремих країн, що розвиваються, або держав з новоствореними ринками впро-
ваджувати стратегії держав-лідерів чи некритично реалізовувати на практиці 
рекомендації консультантів міжнародних організацій (МВФ, Групи Світово-
го банку, СОТ та ін.) часто стають навіть загрозливими для економічного їх 
суверенітету і національних інтересів. 

Тож навіть умови глобального економічного розвитку не змогли знівелю-
вати суперечливість і конфліктність національних економічних стратегій 
країн з погляду як їхніх цілей, завдань і пріоритетів, так і механізмів їх реа-
лізації. У них концентровано відбиваються, з одного боку, національні еко-
номічні інтереси держав, а з другого — їх гострі, нерідко антагоністичні, су-
перечності, протиборство інноваційності й консерватизму, індустріалізму й 
постіндустріалізму, традиціоналізму і креативності. Як приклад можна на-
вести нову Стратегію національної безпеки Російської Федерації, ухвалену у 
грудні 2015 р., де вперше з часів СРСР Сполучені Штати Америки і їх союз-
ники (Північноатлантичний альянс і Євросоюз) названо головними ворогами 
РФ, що протидіють самостійній зовнішній і внутрішній політиці Росії, праг-

                  
1 Геоекономічні сценарії розвитку і Україна : монографія / [М. З. Згуровський, Ю. М. Пахомов, 

А. С. Філіпенко та ін.]. — К. : Академія, 2010. — С. 16. 
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нучи зберегти своє домінування у світі1. При цьому зазначається, що розши-
рення НАТО і наближення його військової інфраструктури до російських 
кордонів створюють пряму загрозу національній безпеці РФ. Тому ключо-
вим стратегічним її пріоритетом на сьогодні стає підвищення мобілізаційної 
готовності за допомогою своєчасного оновлення і підтримання на достат-
ньому рівні військово-технічного потенціалу і військової організації держави2.  

Ще один красномовний приклад — це національна євроінтеграційна 
стратегія України, якій практично протягом усього періоду незалежного іс-
нування нашої держави гостро протидіяла Російська Федерація. Як резуль-
тат — жорстка позиція РФ щодо підписання Україною Угоди про асоціацію 
з Європейським Союзом, намагання російського уряду будь-якою ціною не 
допустити створення зони вільної торгівлі між нашою державою і ЄС, а та-
кож запровадження з початку 2016 р. проти України торговельних санкцій у 
формі мит і ембарго на низку товарів вітчизняного експорту. Така позиція 
РФ пояснювалась нібито негативними економічними наслідками для еконо-
міки самої Росії, Митного союзу і Євразійського економічного простору че-
рез масовий і неконтрольований реекспорт товарів з країн ЄС в умовах зони 
вільної торгівлі з Україною та витіснення українських товарів європейськи-
ми на російський ринок3. Насправді ж головною причиною такої позиції РФ 
є її намагання не допустити європейського просування України, і надалі за-
лишаючи нашу державу в полі свого геополітичного впливу та власної гео-
політичної ізоляції. Безумовно, це суперечить національній економічній 
стратегії України, її національним економічним інтересам і системі націона-
льної безпеки і вимагає вжиття рішучих заходів зі структурної модернізації 
національної економіки та зміцнення її міжнародних конкурентних позицій. 

Підсумовуючи, зазначимо, що всі ми сьогодні є свідками безпрецедент-
ного наростання негативного впливу ринково-кон’юнктурних, структурних, 
інституціональних, техноглобалізаційних і нелінійних факторів глобальної 
нестійкості на світову економічну рівновагу. За таких умов національні 
стратегії економічного розвитку об’єктивно мають модернізовуватись, з тим 
щоб максимальною мірою адаптуватись до умов глобального середовища і 
відповідати на його виклики. Разом з тим головною детермінантою транс-
формації соціально-економічних систем, яка одночасно визначає глобальний 
вектор модифікації національних економічних стратегій, стала глобальна 

                  
1 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации» // Российская газета. — 2015. — 31 дек. [Элетронный ресурс]. — Режим 
доступа : http://www.rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html  

2 Там же.  
3 Войтов С. Г. Торговельні санкції Росії проти України: аналіз наслідків і причин / С. Г. Войтов // Стра-

тегія розвитку України (економіка, соціологія, право). — 2015. — № 2. — С. 56. 
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економічна криза 2007–2010 рр. Вона стала своєрідним лакмусовим папір-
цем, котрий з усією очевидністю виявив усі переваги та недоліки національ-
них економічних стратегій різних країн світу і показав, що першими кризу 
подолали держави з активною координаційною роллю держави, реально діє-
вими макроекономічними важелями і механізмами, а також свідомим регу-
люванням темпів і пропорцій суспільного виробництва та збалансованим уз-
годженням усіх його структурних ланок і компонентів. 

1.2. Панамериканська інтеграційна стратегія США 

У сучасному геополітичному й геоекономічному просторі безсум-
нівним лідером усіх глобальних процесів, найбільшим авторитетом і провід-
ником демократичних цінностей є Сполучені Штати Америки. Без пере-
більшення можна стверджувати, що це — єдина у світі наддержава, яка не 
тільки являє собою розвинутий центр глобальної економіки, але й реально 
здатна виконувати глобальні лідерські функції з підтримки міжнародного 
миру і стабільності, а також гарантування глобальної безпеки. З одного бо-
ку, концентруючи на своїй території левову частку світових виробничих, ін-
вестиційних, науково-технічних, інноваційних, фінансово-кредитних та ін-
формаційних ресурсів, Сполучені Штати задають основні векторні тренди 
сучасних фундаментальних світогосподарських трансформацій, а з другого 
— завдяки найбільшому у світі військовому і ядерному потенціалу мають 
усі реальні важелі впливу на світовий баланс військово-політичних та еконо-
мічних сил. З огляду на найефективніші у світі демократичні інститути та 
сформоване найрозвинутіше громадянське суспільство тільки США спро-
можні за сучасних умов наростання загальносвітової нестабільності консо-
лідувати глобальний соціум на основі імплементації принципів суспільної 
демократії та верховенства права у міжнародні відносини, а також нівелюва-
ти загрози розповзання анархії у масштабах усієї світ-системи. 

Сучасні американські стратегічні інтереси полягають в утриманні ними 
світового економічного лідерства та глобального домінування на основі по-
силення свого конкурентного впливу на менш розвинені країни світу, у за-
воюванні провідних позицій на світових ринках послуг, технологій і капіта-
лу, у збільшенні частки країни у світовому товарному експорті. Основними 
механізмами реалізації даних цілей є домінантна роль США в діяльності ін-
ститутів глобального економічного менеджменту, активна зовнішньоеконо-
мічна дипломатія й реалізація регіональних інтеграційних стратегій. З-поміж 
останніх особливо багато важить панамериканська інтеграційна стратегія, 
що її реалізують Сполучені Штати в латиноамериканському регіоні, оскіль-
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ки вона є найбільш ефективною з погляду гармонізації національних еконо-
мічних інтересів цієї наддержави та корпоративних інтересів американсько-
го транснаціонального бізнесу.  

Про усвідомлення на найвищому державному рівні важливості латино-
американського вектора інтеграційної стратегії США свідчить той факт, що 
ще у своєму першому посланні Конгресу «Про стан Союзу» (State of the 
Union Address) президент США Б. Обама поставив стратегічне завдання що-
до подвоєння національного товарного експорту до 2015 р. саме на основі 
активної реалізації торговельних угод. З цього приводу він висловився кате-
горично. Подібно нашим конкурентам, — підкреслив Обама, — треба агре-
сивно шукати нових ринків. Якщо Америка перебуватиме осторонь, тимча-
сом як інші країни вже підписали торговельні угоди, можна втратити шанс 
на створення робочих місць. Але щоб реалізувати наші переваги, — запев-
нив американський президент, — ми й далі будемо формувати торговельні 
угоди в рамках Доха-раунду і будемо зміцнювати наші торговельні відноси-
ни з основними партнерами, такими як Південна Корея, Панама і Колумбія1. 

Панамериканізм як ідея щодо політико-економічного альянсу країн Пів-
нічної та Латинської Америки набув остаточного інституціонального офор-
млення в кінці минулого століття, а саме у 1994 р., коли 34 демократичні 
країни регіону розпочали переговори щодо створення Міжамериканської зо-
ни вільної торгівлі (ФТАА). Водночас його витоки беруть свій початок ще з 
XIX ст. і пов’язані з ухваленням так званої Доктрини Монро (1823 р.), сут-
ність якої полягала в декларуванні принципу взаємного невтручання країн 
Американського і Європейського континентів у внутрішні справи один од-
ного на основі заборони придбання європейськими державами колоніальних 
територій на Американському континенті та їхнього втручання у внутрішні 
справи незалежних американських держав. Саме із цього часу Західна пів-
куля проголошується сферою економічного й політичного впливу США2, і 
розпочинається процес посиленого позиціонування США у Латинській 
Америці з утвердженням їх безперечного геополітичного домінування в да-
ному регіоні після Другої світової війни. 

Проте ще наприкінці ХІХ ст. інтеграційні ініціативи США у латиноаме-
риканському регіоні дістали потужного імпульсу розвитку під впливом  
формування в цій державі перших міжнародних монополістичних союзів та 
транснаціональних корпорацій, а отже, високого динамізму монополізації 

                  
1 2010 Remarks by the President in State of the Union Address [http://www.whitehouse.gov/the-press-

office/remarks-president-state-union-address]. 
2 Reciprocity 1860–1922. Encyclopedia of the New American nation [http://www.americanforeignrelations.com/ 

O-W/Reciprocity-1860-1922.html#b]; Transcript of Monroe Doctrine. The Our Documents Initiative [http://www. 
ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=23&page=transcript]. 
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американської економіки й інтенсифікації зовнішньоторговельної діяльності 
США. Це диктувало потребу розширення ринків збуту їх ТНК, тож у 1889–
1890 рр. пройшов Панамериканський конгрес, на якому були обговорені пи-
тання щодо впровадження континентальних механізмів розв’язання міждер-
жавних суперечок у торговельній сфері на основі створення митного союзу 
між країнами Західної півкулі1. Інакше кажучи, головною метою формуван-
ня даного митного союзу було створення протекціоністського стосовно до 
європейських країн інтеграційного блоку з послабленням експортних пози-
цій останніх на ринках країн Латинської Америки та сповільненням темпів 
економічного їх розвитку. Не випадково дана інтеграційна ініціатива розг-
лядалась у той час як ключовий інструмент конкурентної боротьби США з 
країнами Західної Європи. Однак на заваді її практичної реалізації стояла 
висока торговельна залежність латиноамериканських країн від своїх метро-
полій — країн Західної Європи. 

Певна активізація економічної інтеграції в панамериканському регіоні 
припадає на період завершення Другої світової війни, котрий, як відомо, по-
значився стрімким розвитком регіональної інтеграції в Західній Європі та 
виходом США у світові економічні лідери. Разом з тим з 1945 р. і аж до по-
чатку 1990-х років панамериканський регіон характеризувався чітко вира-
женою фрагментацією континентального економічного простору з форму-
ванням ряду протекціоністських торговельних блоків субрегіонального 
типу: з одного боку, між розвиненими державами (Канадою і США), а з дру-
гого — між менш розвиненими країнами Латинської Америки та Карибсько-
го басейну.  

Що стосується інтеграційного співробітництва між Канадою та США, то 
його ключова мета полягала насамперед у стимулюванні кооперації між ви-
робниками автомобілебудівної продукції з формуванням регіональної ви-
робничої мережі в даній галузі. Свого інституціонального оформлення таке 
співробітництво набуло в ухваленні так званого Автопакту (Canada-United 
States Automotive Products Agreement) в 1965 р. та створенні зони вільної тор-
гівлі між Канадою та США (КУСФТА) в 1989 р. 

Вагомим інституціональним підтвердженням посилення економічної 
конвергенції між національними економіками двох субрегіонів Західної пів-
кулі стало й формування інтеграційного блоку НАФТА, який тісно їх 
пов’язав на основі залучення до зони вільної торгівлі між США та Канадою 
менш розвиненої країни — Мексики. Як свідчать динаміка і характер видо-
вої структури співробітництва між Канадою, Мексикою і США протягом 

                  
1 Sweet W. W. A History of Latin America / W. W. Sweet // The Abingdon Press. — New York ; Cincinnati, 

1919. — P. 261. 
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1940–1980-х років, формування Північноамериканської зони вільної торгівлі 
стало закономірним результатом постадійного процесу посилення економіч-
ної взаємозв’язаності між економічними суб’єктами трьох країн, що потре-
бувало чітких механізмів забезпечення правил економічної гри. 

НАФТА являє собою інтеграційну стратегію, спрямовану на лібераліза-
цію торгівлі товарами та послугами, спрощення міграції капіталу та бізнес-
осіб, забезпечення прав працівників, захист навколишнього середовища й 
упровадження регіональних механізмів вирішення спорів між країнами-
учасницями. Так, в основній угоді про НАФТА визначено такі цілі інтегра-
ційного угруповання:  

— усунення бар’єрів у торгівлі, а також сприяння транскордонному руху 
товарів і послуг між країнами-учасницями;  

— сприяння створенню умов справедливої конкуренції в зоні вільної тор-
гівлі;  

— суттєве збільшення інвестиційних можливостей у країнах-учасницях;  
— забезпечення адекватної й ефективної охорони та захисту прав на ін-

телектуальну власність на території кожної з країн-учасниць;  
— створення ефективних процедур для здійснення і застосування угоди 

про НАФТА з метою спільного управління і вирішення спорів;  
— створення основи для дальшого тристороннього, регіонального та ба-

гатостороннього співробітництва з метою розширення і зміцнення вигоди 
від угоди про НАФТА1. 

Спираючись на положення Ініціативи щодо Америк (The Enterprise for the 
Americas Initiative), сформульованої урядом США у 1992 р., НАФТА слід 
розглядати не тільки в субрегіональному — північноамериканському, але й 
у ширшому — континентальному — контексті. Відповідно до даної ініціа-
тиви НАФТА є головним кроком на шляху створення панамериканської зо-
ни вільної торгівлі, яка має залучити в єдину поверхневу інтеграційну стра-
тегію економіки всіх країн Західної півкулі. Саме тому в 1994 р. США за 
підтримки своїх партнерів по інтеграційних угрупованнях запропонували 
створити Міжамериканську зону вільної торгівлі (ФТАА) на базі моделі ін-
теграції в НАФТА. Дана подібність виявилась у неглибокому характері ін-
теграційної взаємодії, в охопленні процесом лібералізації сфер торгівлі то-
варами та послугами, упровадженні механізмів захисту інвестиційних 
вкладень, у забезпеченні прав працівників і прав на інтелектуальну влас-
ність, в інтеграції політик конкуренції та державних закупівель. Основною 
відмітною рисою між даними інтеграційними стратегіями була суб’єктна їх 

                  
1 NAFTA Agreement. — Р. 3 
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структура. Зокрема, ФТАА інтегрувала економіки регіону зі значно глиб-
шими соціально-економічними асиметріями, а також країни з більш дивер-
сифікованими зовнішньоекономічними пріоритетами порівняно з країнами-
учасницями НАФТА. 

Як бачимо з табл. 1.4, до основних факторів участі Мексики в НАФТА 
можна віднести дефіцит капіталу на внутрішньому ринку країни, загострен-
ня конкуренції на глобальному ринку капіталу за умов ринкової трансфор-
мації ряду країн, що розвиваються, на початку 1990-х років, а також наявні 
торговельні бар’єри на ринку США як основного торговельного партнера. 

 
Таблиця 1.4 

ФАКТОРИ РЕАЛІЗАЦІЇ США, КАНАДОЮ ТА МЕКСИКОЮ НАФТА 

Країна Фактори реалізації

Канада 
 Потенційна втрата преференцій на ринку США, створюваних КУСФТА 
 Високі імпортні бар’єри та закритість ринку послуг Мексики 
 Обмеження на вкладення капіталу в Мексиці

Мексика 

 Дефіцит капіталу на внутрішньому ринку для забезпечення економічного розвит-
ку країни 
 Загострення конкуренції на глобальному ринку капіталу в умовах ринкової тран-
сформації ряду країн, що розвиваються, на початку 1990-х років 
 Наявні торговельні бар’єри на ринку США

США 

 Високі імпортні бар’єри та закритість ринку послуг Мексики
 Обмеження на вкладення капіталу в Мексиці 
 Потенційне загострення проблем нелегальної імміграції, наркоторгівлі та соціаль-
ної нестабільності в Мексиці

 
Характеризуючи економічні здобутки функціонування НАФТА, достат-

ньо сказати, що в період з 1993 до 2014 рр. загальний експорт США до дер-
жав-партнерів за даним інтеграційним угрупованням зріс зі 145 до 550, а за-
гальний імпорт — зі 150 до 650 млрд дол. США1. Своєю чергою, загальні 
вартісні обсяги прямого іноземного інвестування країн НАФТА завдяки від-
сутності будь-яких перешкод на шляху міждержавного руху капіталу стано-
вили у 2013 р. 346 млрд дол. США, а у 2014 р. — 169 млрд2, з яких найбільша 
частка припадає саме на внутрішньорегіональні переміщення інвестиційного 
капіталу. А загалом 1990–2000-ті роки стали періодом реалізації різнорід-
них, переважно двосторонніх, інтеграційних ініціатив між країнами Півночі 
та Півдня в панамериканському регіоні.  

                  
1 Villarreal M. A. The North American Free Trade Agreement (NAFTA) / M. A. Villarreal, I. F. Fergusson // 

Congressional Research Service Report. — April 16, 2015. — P. 11. 
2 World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance. — UNCTAD, 2015. — 

P. 6. 
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Разом з тим інтеграційні механізми в рамках НАФТА на початку ХХІ ст. 
досягли граничного рівня розвитку й уже не здатні повною мірою реалізову-
вати інтереси США на Американському континенті. Перед Сполученими 
Штатами постала радикально важлива проблема — розширення економічної 
присутності в Південній Америці на основі реалізації континентальної інте-
граційної стратегії, метою якої є формування розширеної зони вільної тор-
гівлі з країнами Південної Америки. 

У даному контексті слід зазначити, що одним з ефективних механізмів 
реалізації Сполученими Штатами панамериканської інтеграційної стратегії 
вже кілька десятиліть поспіль є реалізація масштабних регіональних еконо-
мічних програм і проектів. Найвідомішими з них є проекти «Союз заради 
прогресу» 1961 р. (передбачав надання Сполученими Штатами країнам Ла-
тинської Америки масштабної економічної допомоги в обмін на створення 
найсприятливішого інвестиційного режиму для американських інвестицій у 
регіоні) та «Карибська ініціатива» 1982 р. (ініційований президентом 
Р. Рейганом проект щодо стимулювання макроекономічного зростання дер-
жав латиноамериканського регіону на основі фінансової і кредитної підтрим-
ки США, а також лібералізації міждержавних торговельно-інвестиційних  
відносин)1. Запорукою нарощування конкурентоспроможного інтеграційно-
го впливу США на регіон Латинської Америки є також диверсифіковані ме-
ханізми розв’язання торговельно-інвестиційних міждержавних суперечок за 
посередництва Панамериканського банку розвитку, діяльність Організації 
Американських держав, дії проти наркобізнесу в Колумбії та Мексиці та ін.  

Однак багатовимірний вплив США на латиноамериканський регіон не 
обмежується лише економічними механізмами, але й охоплює активний по-
літичний інструментарій, що виявляється насамперед у підтримці Сполуче-
ними Штатами різноманітних правоцентристських політичних рухів і партій 
з метою недопущення поширення в даному регіоні лівих соціалістичних і 
комуністичних настроїв. Достатньо згадати, зокрема: події 1954 р. у Гва-
темалі (коли було усунуто прорадянсько орієнтованого президента 
Х. Арбенза, а до влади прийшов проамериканський політик К. Армас); події 
1964 р. у Бразилії (повалення влади президента Ж. Гуларта, який не підтри-
мав ініціативу США з міжнародної ізоляції Куби); активну підтримку право-
центристів у Чилі у 1973 р. до і після повалення президента С. Альєнде та 
під час приходу до влади А. Піночета та ін. Заслуговує також на увагу актив-
на підтримка Сполученими Штатами індіанських рухів у Колумбії, Болівії, 

                  
1 Яковлев П. Латиноамериканская политика Б. Обамы (по итогам поездки в Бразилию, Чили и Сальва-

дор) [Электронный ресурс] / П. Яковлев. — Режим доступа : http://www. perspektivy.info/oykumena/amerika/ 
latinoamerikanskaja_politika_b_obamy_po_itogam_pojezdki_v_braziliju_chili_i_salvador_2011-03-28.htm  
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Еквадорі і Перу, акції протесту яких були організовані й фінансувались ок-
ремими північноамериканськими громадськими організаціями та фондами і 
які в результаті істотно дестабілізували ситуацію в цих країнах1. 

Що ж стосується самих латиноамериканських країн, то саме в період 
стрімких темпів розвитку економічної інтеграції в Західній Європі (1950–
1960-ті рр.), де формувався єдиний регіональний ринок, вони реалізували 
власну можливість використання європейської моделі інтеграції як механіз-
му досягнення цілей національного соціально-економічного розвитку. Утім 
якщо європейська інтеграція виходила з принципів вільної торгівлі та не  
мала на меті обмеження конкуренції з іншими країнами, то в латиноамери-
канському регіоні набула превалювання імплементація протекціоністських 
зовнішньоторговельних політик, базованих на імпортозаміщенні та субсиду-
ванні державних підприємств.  

Відносно слабкий рівень внутрішньорегіональної економічної інтеграції в 
регіоні Латинської Америки в цей період пояснюється насамперед гострими 
суперечностями країнових національних інтересів, котрі найбільш яскраво 
втілилися в утворенні у 1980-х роках неформального союзу Бразилії, Чилі, 
Еквадору та Колумбії проти Аргентини, Перу й Венесуели. Дану ситуацію в 
регіоні американський дослідник Ф. Келлі вельми влучно кваліфікував «ша-
ховою дошкою» (сheckerboards), на якій латиноамериканські країни на 
кшталт шахових фігур беруть участь у регіональних конфліктах2, тоді як 
безперечні переваги від порушення політично-економічного балансу в регі-
оні дістають США. 

Разом з тим уже із середини 1980-х — початку 1990-х років під впливом 
високого рівня суверенної заборгованості та дальших дефолтів у низці країн 
латиноамериканського регіону (Аргентині, Болівії, Венесуелі, Мексиці, Пе-
ру, Чилі та ін.), а також унаслідок зниження міжнародної конкурентоспро-
можності їх компаній через високу залежність від державного фінансування 
виникла об’єктивна необхідність у кардинальній трансформації національ-
них економічних їх політик у напрямку ринкового реформування, сприяння 
іноземному інвестуванню, системній лібералізації зовнішньоторговельних 
зв’язків та активізації процесів регіональної економічної інтеграції. Так, ще 
у 1949 р. відомий аргентинський економіст, голова Економічної комісії ООН 
для Латинської Америки і Карибського басейну (ЕКЛАК) Р. Пребіш наго-

                  
1 Плевако І. Інструменти геополітичного позиціонування США у латиноамериканському регіоні / 

І. Плевако // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство : зб.  ма-
теріалів ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 15.05.2015) / упоряд. Р. Г. Калитчак, З. М. Зазуляк. — Львів : 
Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. — Ч. 1. — С. 130. 

2 Плевако І. Г. До питання геополітичного дискурсу латиноамериканських зовнішньополітичних дослі-
джень / І. Г. Плевако // Вісник Дипломатичної академії України. — 2013. — Вип. 20. Зовнішня політика і 
дипломатія: традиції, тренди, досвід. — Ч. ІІ. — Серія «Політичні науки». — С. 79.  
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лошував, що Латинська Америка як регіон, котрий володіє колосальними 
природними ресурсами, не може залишатись осторонь загальносвітових 
процесів нарощування міжнародної торгівлі та поглиблення міжнародного 
поділу праці. Стратегічним механізмом активізації макроекономічного зрос-
тання регіону має стати його швидка і системна індустріалізація насамперед 
на основі поглиблення регіонального економічного співробітництва1. Не ви-
падково цей період ознаменувався не тільки динамічною неоліберальною 
трансформацією економічних моделей розвитку менш розвинених країн За-
хідної півкулі, але й демократичними перетвореннями в них.  

Одним з інструментів пристосування трансформаційних економік латино-
американських країн до глобальних конкурентних умов стали саме регіона-
льні і двосторонні інтеграційні стратегії з розвиненими країнами. Так, у 
1990 р. було ухвалено так звану Американську ініціативу (The Enterprise for 
the Americas Initiative)2, основним завданням якої було створення зони віль-
ної торгівлі в масштабах Західної півкулі через укладання міждержавних 
угод про вільну торгівлю, формування регіональних інвестиційних фондів 
для кредитування підприємств та сприяння розв’язанню проблем, пов’язаних 
із суверенною заборгованістю країн латиноамериканського регіону. 

Принципова відмінність сучасної панамериканської інтеграційної страте-
гії США від стратегії XIX ст. полягає у тому, що вона базована на засадах 
вільної торгівлі, демократичних цінностей та не має силового характеру. 
Тобто нинішніми стратегічними пріоритетами США в латиноамерикансько-
му регіоні є лібералізація ринків, зміцнення демократії та боротьба з нарко-
торгівлею.  

Водночас цільова група Ради з міжнародних відносин США у проведенні 
політики стосовно до країн Латинської Америки визначає на сьогодні такі 
пріоритети: боротьбу з бідністю та нерівністю у розподілі доходів; гаранту-
вання безпеки громадян; вільне міграційне переміщення населення; гаранту-
вання енергетичної безпеки та поглиблення інтеграції3. Так, ще з 1965 р.  
після ухвалення у США закону про імміграцію та завершення чинності  
програми «Брасеро» (за якою мексиканці мали можливість безперешкодно 
працевлаштовуватись у Сполучених Штатах на сільськогосподарські робо-
ти) випереджальними темпами зростає нелегальна імміграція з Латинської 
Америки. Уже в період 1970–1980-х років загальна щорічна кількість неле-

                  
1 Dembicz K. CEPAL i Latynoamerykańska myśl regionalna / K. Dembicz . — Warszawa : Centrum Studiow 

Latynoamerykańskich Uniwersytet Warszawski, 2008. — S. 38, 53. 
2 The Enterprise for the Americas Initiative: Description and Up-date / The Development Group for Alternative 

Policies, Inc. — Washington, DC. — October, 1992. 
3 Barshefsky C. U.S. – Latin America Relations: A New Direction for a New Reality / C. Barshefsky, J. T. Hill, 

S. K. O’Neill // Council on Foreign Relations. Report of an Independent Task Force No. 60. — New York, 2008 — 
Р. 7, 10. 
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гальних іммігрантів з Мексики досягла 1,5 млн осіб за 50–60 тис. легальних 
іммігрантів. Тенденція до збільшення кількості нелегальних іммігрантів у 
США зберігалась і надалі: якщо на початку 1980-х років на території країни 
перебувало 2,5–3,5 млн іммігрантів, то у 1986 р. — вже від 3,5 до 5 млн1. Це 
пояснюється не тільки значною протяжністю спільного кордону, але й гли-
боким розривом у рівнях заробітної плати і доходів населення двох країн. 

Тож цілком закономірним є те, що у своєму загальному форматі сучас-
не співробітництво між США та країнами Латинської Америки виходить 
далеко за межі власне економічної співпраці, дедалі більшою мірою втя-
гуючи у свою орбіту міграційні, політичні та безпекові сфери міждержав-
ної взаємодії. 

Описуючи сучасну панамериканську інтеграційну стратегію США, зга-
даємо й той факт, що незважаючи на традиційну орієнтацію зовнішньотор-
говельної й інвестиційної політики США на держави Західної Європи та 
Азійсько-Тихоокеанского регіону, саме з країнами Латинської Америки 
Сполучені Штати реалізують найбільшу кількість інтеграційних проектів. 
При цьому окремі з них, скажімо, з Колумбією, Панамою та Перу, мають 
явно новаторський характер насамперед з погляду впровадження новітніх 
сфер інтеграції, таких як електронна комерція, механізми сприяння ринковій 
трансформації та ефективності торговельної лібералізації менш розвинених 
країн континенту (Trade Capacity Building). 

У рамках панамериканського регіону вже ратифіковано угоди про вільну 
торгівлю з Колумбією, Панамою й Перу. Більше того, у теперішній час 
США мають укладені угоди про створення зон преференційної та вільної 
торгівлі ще з 12 країнами Латинської Америки, а у 2011 р. уклали Угоду про 
торгівлю та економічне співробітництво з Бразилією (Agreement on Trade 
and Economic Cooperation Between the Government of the United States of 
America and the Government of the Federative Republic of Brazil) — другою за 
масштабами економікою в Латинській Америці (у 2015 р. її ВВП становив 
1,8 трлн дол. США2). Це свідчить про виключну важливість латиноамери-
канського регіону в реалізації США своїх глобальних цілей. 

Найбільш імовірні сценарії реалізації Сполученими Штатами панамери-
канської інтеграційної стратегії подано в табл. 1.5.  

                  
1 Бурейко Н. М. Імміграція до США з Латинської Америки: виклик американській нації? / Н. М. Бурейко 

// Вісник Дипломатичної академії України. — 2013. — Вип. 20. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, 
тренди, досвід. — Ч. ІІ. — Серія «Політичні науки». — С. 68–69. 

2 Brazil: Gross domestic product (GDP) in current prices from 2010 to 2020 (in billion U.S. dollars) [Electronic 
resource]. — Available from : http://www.statista.com/statistics/263769/gross-domestic-product-gdp-in-brazil/ 
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Таблиця 1.5 
СЦЕНАРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ США 

 Сценарій

Зміст 
стратегії 1. Імплементація Мі-

жамериканської угоди 
вільної торгівлі 

2. Створення спільного ринку 
країн Південної Америки,  
Північноамериканської  

Спільноти та їх інтеграція  
в рамках зони вільної торгівлі 

3. Реалізація США дво-
сторонніх та субрегіо-
нальних інтеграційних 

стратегій із країнами Пів-
денної Америки 

та Карибського басейну 

М
ех
ан
із
м

 р
еа
лі
за
ці
ї с
тр
ат
ег
ії

 

Проведення перегово-
рів та підписання угоди 
про вільну торгівлю 
одночасно всіма демо-
кратичними країнами 
панамериканського  
регіону 

Три стадії 
1) поглиблення інтеграції в 
НАФТА до рівня спільного 
ринку 
2) переговори між північно-
американським та південно-
американським інтеграцій-
ними блоками щодо реалізації 
поверхневої інтеграційної 
стратегії 
3) приєднання до континен-
тального інтеграційного бло-
ку країн Центральної Америки 
та Карибського басейну 

Три стадії 
1) створення зони вільної 
торгівлі з країнами Ініціа-
тиви Карибського басейну 
2) гармонізація НАФТА, 
КАФТА-ДР та низки дво-
сторонніх угод про вільну 
торгівлю (з Перу, Пана-
мою, Колумбією, Чилі та 
країнами Карибського ба-
сейну) в єдиний інтегра-
ційний блок 
2) залучення до уніфі-
кованої стратегії країн 
МЕРКОСУР та двох країн 
Андської Спільноти — 
Болівії й Еквадору 

Основні 
суб’єкти 
інтегра-
ційного 
процесу 

Держави, неурядові  організації, ТНК 

Форма 
інте-
грації 

Зона вільної торгівлі 
Зона вільної торгівлі між ін-
теграційними блоками та спі-

льний ринок в їх рамках
Зона вільної торгівлі 

С
ф
ер
и 
ін
те
гр
ац
ії

 

Торгівля товарами та 
послугами, інвесту-
вання, міграція бізнес-
осіб, захист прав пра-
цівників і прав інтелек-
туальної власності, 
охорона довкілля, ме-
ханізм розв’язання 
спорів, сприяння соці-
ально-економічному 
розвитку менш розви-
нутих економік (відпо-
відно до сфер лібера-
лізації в рамках Доха-
раунду СОТ) 

1. У рамках інтеграційних 
блоків: вільний рух товарів, 
послуг, факторів виробниц-
тва, механізм розв’язання 
спорів 
2. Між інтеграційними блока-
ми: торгівля товарами та пос-
лугами, інвестування, захист 
прав працівників, прав інте-
лектуальної власності, охоро-
ни довкілля [відповідно до 
сфер міждержавної взаємодії 
Угоди про торговельне та еко-
номічне співробітництво між 
США та Бразилією (2011 р.)] 

Торгівля товарами та пос-
лугами, інвестування, міг-
рація бізнес-осіб, захист 
прав робітників та прав 
інтелектуальної власності, 
охорона довкілля, меха-
нізм розв’язання спорів, 
сприяння соціально-
економічному розвитку 
менш розвинутих еко-
номік (відповідно до сфер 
лібералізації в рамках До-
ха-раунду СОТ) 
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Перший сценарій зводиться до імплементації Міжамериканської угоди 
про вільну торгівлю через проведення переговорів та підписання угоди про 
вільну торгівлю одночасно всіма демократичними країнами панамерикансь-
кого регіону. Це вимагатиме провідної ролі в даному процесі саме урядів 
країн-інтегрантів і пошуку консенсусу між ними. З огляду на невдалу спро-
бу реалізації Міжамериканської зони вільної торгівлі (ФТАА) між країнами 
континенту протягом 1994–2005 рр. та глибинні економічні суперечності 
між провідними країнами Південної Америки і США вважаємо, що подіб-
ний сценарій континентальної інтеграційної стратегій США не має достат-
ніх підстав для реалізації. 

Другий сценарій реалізації стратегії передбачає створення спільного ринку 
країн Південної Америки, Північноамериканської Спільноти та їх інтег-
рацію в рамках розширеної зони вільної торгівлі. Подібний розвиток інтег-
раційних процесів, хоч і може бути реалізований у рамках Союзу південно-
американських країн (УНАСУР), проте, видається малоймовірним у Пів-
нічній Америці, зважаючи на соціально-економічну асиметричність і брак 
стратегічних орієнтирів у бік поглиблення регіональної інтеграції в рамках 
НАФТА.  

І, нарешті, третій сценарій передбачає реалізацію США двосторонніх та 
субконтинентальних інтеграційних стратегій із країнами Південної Америки 
та Карибського басейну, їх гармонізацію з НАФТА і КАФТА-ДР з дальшим 
залученням до уніфікованого інтеграційного блоку країн-учасниць МЕРКОСУР 
та Андської Спільноти. З огляду на стандартизований характер сфер, рівнів 
та інституціональних механізмів інтеграційних стратегій США в панамери-
канському регіоні цей сценарій є найбільш імовірним. 

Кожен з описаних сценаріїв панамериканської інтеграційної стратегії 
США має принципово різні напрями реалізації. Так, перший сценарій пе-
редбачає проведення міждержавних переговорів та підписання одночасно 
всіма демократичними країнами панамериканського регіону спільної угоди 
про вільну торгівлю. З одного боку, даний механізм чіткий, однорівневий і 
потребує лише пошуку економіко-політичного компромісу між країнами-
учасницями, однак, з другого боку, він найбільш складний у плані методів та 
загалом можливості досягнення даного компромісу. Існування соціально-
економічних асиметрій між країнами континенту, поряд із суттєвою варіа-
тивністю форм політичного устрою у країнах Латинської Америки, суттєво 
зменшує ймовірність ефективної реалізації даного сценарію. Підтверджен-
ням цього стала, зокрема, невдала спроба заснувати панамериканську зону 
вільної торгівлі до 2005 р., яка, навпаки, лише викристалізувала різні погля-
ди на інтеграційні процеси на американському континенті країн, що висту-
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пали за створення даного угруповання (США, Канада, Мексика та ін.), та 
країн, що були і залишаються проти (Аргентина, Бразилія, Венесуела та ін.). 

Основним екзогенним фактором сьогодні, який може сприятливо вплину-
ти на реалізацію панамериканської інтеграційної стратегії США, є успішне 
завершення Доха-раунду СОТ, який знівелює наявні міждержавні супереч-
ності щодо ставок мит на окремі групи товарів. Так, однією з основних проб-
лем реалізації ФТАА протягом 1994–2005 рр. була неспроможність США  
та Бразилії домовитись щодо скасування мит на сільськогосподарську про-
дукцію та відмовитись від її субсидування. Інакше кажучи, реалізація масш-
табних інтеграційних стратегій на кшталт ФТАА з комплексом сфер співро-
бітництва, які виходять за рамки суто зовнішньоекономічної політики країн-
учасниць і містять елементи трансформації загальної економічної політики 
країн, не може обмежуватися суто регіональними форумами щодо торгове-
льно-інвестиційної лібералізації, а має відбуватись на глобальному рівні. 

Другий і третій сценарії реалізації панамериканської інтеграційної стра-
тегії за своїми механізмами є мультиступінчастими, тобто передбачають 
планування Сполученими Штатами не тільки середньострокових (до 10 ро-
ків), але й довгострокових пріоритетів, цілей і засобів їх досягнення. Зокре-
ма, поглиблення інтеграції в Північній Америці до рівня спільного ринку 
вимагатиме вирішення проблем, пов’язаних з економічною взаємодією між 
розвиненими країнами регіону та Мексикою. Так, по-перше, навіть після 22 
років функціонування НАФТА асиметрії країн за якісними показниками со-
ціально-економічного розвитку залишаються та, поряд з недостатньо розви-
нутою інфраструктурою у Мексиці, суттєво гальмують розвиток північно-
американської торгівлі та інвестиційно-виробничої кооперації. По-друге, 
після терористичних атак у США у 2001 р. співробітництво між країнами 
Північної Америки набуло різношвидкісного характеру: якщо між США і 
Канадою реалізується нині проект щодо створення спільного периметру 
безпеки крім функціонуючого безвізового режиму між країнами, то між 
США та Мексикою реалізуються проекти щодо боротьби з наркоторгівлею. 
В активній фазі перебувають нині й питання вирішення торговельних спорів 
у частині реалізації таких положень НАФТА, як дозвіл мексиканським ком-
паніям на надання транспортних послуг на території США, субсидування 
виробництва мексиканськими продуцентами томатної продукції тощо.  

Додатковою важливою проблемою у формуванні північноамериканського 
спільного ринку дотепер залишається питання економічного суверенітету 
країн регіону, які внаслідок своєї колоніальної історії, з одного боку, та еко-
номічної відкритості — з другого, сьогодні більшою мірою зорієнтовані на 
використання інтеграційних стратегій як інструментів реалізації національ-
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них інтересів на противагу інтересам регіональним. Отже, успішна реаліза-
ція північноамериканського спільного ринку прямо залежить від розв’язання 
окреслених проблем міжкраїнових відносин у регіоні та готовності Канади, 
Мексики та США поступитися частиною суверенітету в проведенні еконо-
мічної політики на користь регіональних механізмів забезпечення інтеграції. 

Механізм реалізації другого сценарію панамериканської інтеграційної 
стратегії США полягає в залученні до двосторонніх інтеграційних стратегій 
економік країн, які вже мають лібералізований режим торгівлі із США або з 
їх партнерами по НАФТА, КАФТА-ДР, та низки двосторонніх торговельних 
угод. Так, країни Карибського басейну ще з 1986 р. мають лібералізований 
імпортний режим у США в рамках Ініціативи країн Карибського басейну 
(Caribbean Basin Initiative), а починаючи з 2001 р. ведуть переговори з Кана-
дою щодо створення зони вільної торгівлі1. Упровадження двосторонньої 
зони вільної торгівлі між США та країнами Карибського басейну дасть змо-
гу Сполученим Штатам, по-перше, здобути переваги лібералізованого до-
ступу до ринків даних країн, по-друге, створити передумови до уніфікації ін-
теграційних стратегій США з економіками Північної та Центральної 
Америки, а також Карибського басейну. Зважаючи на традиційно близькі 
економічні зв’язки між США та країнами Карибського басейну та торгове-
льно-інвестиційну їх відкритість, створення інтеграційного блоку між США 
та країнами даного регіону може стати додатковим кроком на шляху реалі-
зації країною панамериканської інтеграційної стратегії. 

Основними перевагами від уніфікації розглянутих інтеграційних страте-
гій для країн-учасниць є синхронізація умов та вимог щодо вмісту регіона-
льного продукту (правила походження товарів), упровадження механізмів 
вирішення спорів, установлення єдиних стандартів захисту прав працівників 
та навколишнього середовища. Усе це сприятиме скороченню трансакцій-
них витрат економічних суб’єктів на торговельно-інвестиційні операції в ре-
гіоні. А процес об’єднання всіх інтеграційних стратегій в єдину не тільки 
дозволить створити спільний ринок товарів та послуг, але й сприятиме міг-
рації капіталу та руху бізнес-осіб, що наблизить США до реалізації ідеї пан-
американської інтеграції на один крок уперед. 

Необхідним етапом реалізації третього сценарію панамериканської інтег-
раційної стратегії США має бути долучення країн Андської Спільноти та 
МЕРКОСУР до уніфікованої інтеграційної стратегії. Потреба цього обумов-
люється не стільки геоекономічними пріоритетами США, скільки торгове-
льною доцільністю, адже починаючи з 1990-х років США в односторонньо-

                  
1 http://www.ustr.gov/trade-topics/trade-development/preference-programs/caribbean-basin-initiative-cbi 
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/caricom/index.aspx?view=d 
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му режимі елімінували імпортні тарифи на більшість товарних категорій ім-
порту з країн Андської Спільноти. Незважаючи на очевидну вигідність подібної 
торговельної стратегії для країн Андського регіону, США задовольняти-
муться лише непрямими ефектами, які полягають у стримуванні наркотор-
гівлі та злочинності, а також сприянні зайнятості в країнах угруповання. Ви-
рівнювання даної асиметричності у двосторонніх торговельно-інвестиційних 
відносинах в обов’язковому порядку має супроводжуватись наданням вза-
ємних преференцій у рамках двосторонньої інтеграційної стратегії.  

Водночас можемо стверджувати, що подібний вектор реалізації панаме-
риканської інтеграційної стратегії США не позбавлений деяких стримуваль-
них факторів, які мають не тільки економічний, але й політичний, а інколи й 
ідеологічний контекст. Ідеться насамперед про значне тяжіння політичного 
устрою Венесуели та Болівії до соціалістичної орієнтації. Звідси — несуміс-
ність економічних систем держав-учасниць регіональної інтеграції та потен-
ційна їх неспроможність знайти консенсус щодо таких важливих сфер між-
державної інтеграційної взаємодії, як державні закупівлі, політика конку-
ренції, захист і недискримінація іноземних інвестицій, а також лібералізація 
окремих сенситивних секторів економіки (сільського господарства, видобув-
них галузей, текстильної промисловості тощо). Зрозуміло, що це може стати 
вагомою перешкодою на шляху реалізації двосторонньої угоди про вільну 
торгівлю між США та країнами Андської Спільноти. 

Сьогодні чітко викристалізовуються фактори, які стоять на заваді реалі-
зації панамериканської інтеграційної стратегії США. Головні з них — гли-
бока асиметричність у рівнях розвитку країн регіону, відмінності в галузево-
секторальних структурах їх господарських комплексів та національних еко-
номічних моделей, а також внутрішньорегіональні диспропорції у торгове-
льній, інвестиційній, фінансовій, технологічній і соціальній сферах. Так, на-
приклад, показник подушового валового національного доходу (ВНД) Гаїті 
становить лише 3 % відповідного показника США. Крім того, за підсумками 
2015 р. з-поміж усіх країн Латинської Америки близько 30 % мали середній і 
низький рівень людського розвитку, а рівень доходів їх населення становив 
близько 20 % аналогічного показника США1.  

З огляду на неможливість досягнути гармонізації національних економіч-
них інтересів країн, відсутність регіональних механізмів усунення міжкраї-
нової нерівномірності економічного розвитку, брак фінансування з боку 
США масштабних інтеграційних проектів у регіоні реалізація ними панаме-
риканської інтеграційної стратегії має супроводжуватись імплементацією 

                  
1 Human Development Report 2015: Work for Human Development. — The United Nations [Electronic re-

source]. — Available from : hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf 
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ефективних інституціональних механізмів. Нині їх репрезентують Механізм 
розв’язання торговельно-інвестиційних спорів, Рада з забезпечення прав 
працівників, Рада з захисту довкілля та Панамериканський банк розвитку 
(табл. 1.6), узгоджена діяльність яких здатна забезпечити більш справедли-
вий розподіл вигід від лібералізації торгівлі та інвестування в континенталь-
ному масштабі. 

Таблиця 1.6 
ОСНОВНІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ США В ПАНАМЕРИКАНСЬКОМУ РЕГІОНІ 

Інституція Економічні ефекти для США 
Економічні ефекти для  
країн-партнерів США по 
інтеграційних стратегіях 
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) У сфері 

вкладення 
інвестицій 

Сприяння розвитку континенталь-
них виробничих мереж, стабіль-
ність вкладення капіталу в панаме-
риканські активи 

Створення робочих місць, 
модернізація національної 
економіки, наповнення дер-
жавного бюджету через при-
плив іноземного капіталу 

У сфері  
торгівлі  
послугами 

Зростання частки ринку послуг в 
країнах континенту через вищу 
конкурентоспроможність американ-
ських компаній

Доступ до високоякісних 
послуг національних спо-
живачів 

У сфері  
захисту 

прав на ін-
телектуаль-
ну власність 

Реалізація конкурентних переваг у 
експорті технологій та високотех-
нологічної продукції  

Долучення економічних 
суб’єктів континенту до 
міжнародних правил торгів-
лі інтелектуальною власні-
стю

Рада з забезпечення прав 
працівників (Labor Affairs 

Council) 

Вирівнювання економічного «поля 
гри» в регіоні та утримання амери-
канського капіталу в США через 
недопущення експлуатації й дис-
кримінації у рівнях заробітної плати 
та умов праці в менш розвинених 
країнах континенту 

Реформування національ-
них механізмів захисту 
прав робочої сили; поси-
лення переговорних пози-
цій профспілок; сприяння 
розвитку ринку робочої си-
ли в довгостроковій перс-
пективі

Рада з захисту навколиш-
нього середовища 

(Environmental Affairs 
Council) 

Ліквідація стимулів для аутсорсин-
гу американського капіталу; пони-
ження цінової конкурентоспромож-
ності неамериканських ТНК, що 
функціонують у країнах з низькими 
екологічними стандартами

Сприяння стійкому еконо-
мічному розвитку  

Панамериканський банк  
розвитку у рамках Комітету 
побудови торговельного  
потенціалу (Committee on 
Trade Capacity Building) 

Розвиток інфраструктури транспор-
тування експорту; підготовка ква-
ліфікованої робочої сили для праці 
в рамках виробничих мереж; зрос-
тання середнього класу споживачів 
американської продукції

Конвергенція рівнів соціа-
льно-економічного розвит-
ку із США 



56   СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ  

Функціонування даних інституцій, по суті, відбиває сучасні економічні 
пріоритети США в панамериканському регіоні, до яких можна віднести: ро-
зширення ринків збуту експортної продукції та послуг; створення робочих 
місць у експортоорієнтованих галузях та секторах економіки; залучення кра-
їн латиноамериканського регіону до виробничих мереж американських ТНК 
та ін. Більше того, усі інші інституціональні механізми вже є корінними 
елементами функціонуючих інтеграційних угод «нового покоління» між 
США та Колумбією, Перу, Панамою, Південною Кореєю, які набрали чин-
ності протягом 2000–2010-х рр.1 

Щодо Механізму розв’язання торговельно-інвестиційних спорів, то його 
призначення полягає в забезпеченні додержання економічними суб’єктами 
(у тому числі державами) усіх зобов’язань, узятих у рамках інтеграційних 
стратегій, у сприянні чесній конкуренції та в об’єктивному розподілі вигід 
від регіональної інтеграції. У разі інтеграції США з менш розвиненими краї-
нами панамериканського регіону, які характеризуються недосконалими механіз-
мами регулювання відносин власності на винаходи і патенти, високим рівнем 
корупції та більшим втручанням держав у ринкові процеси, основними сфера-
ми, в яких функціонування даного механізму є найбільш доцільним, є інозе-
мне інвестування, торгівля послугами та права на інтелектуальну власність. 

Зважаючи на те що основними провідниками торговельно-інвестиційної 
експансії США на глобальні ринки є нині американські ТНК, які через меха-
нізми вертикальної та горизонтальної інтеграції залучають до континента-
льних виробничих мереж компанії менш розвинених країн, регіональні інте-
граційні стратегії цієї держави в панамериканському регіоні охоплюють 
механізми захисту іноземних інвестицій та прав на інтелектуальну власність, 
а також чіткі процедури розв’язання міждержавних торговельно-інвести-
ційних спорів. Так, з одного боку, американські ТНК здобувають широкі 
можливості щодо диверсифікації й розвитку континентальних виробничих 
мереж, а з другого — приплив іноземного капіталу до менш розвинених країн 
континенту сприяє створенню нових робочих місць, технологічній модерні-
зації їх національних економік та поповненню державного бюджету внаслі-
док господарської діяльності на їх території іноземних інвесторів.  

Більше того, як демонструє досвід інтеграційної взаємодії між США та 
Мексикою, реалізація положень НАФТА щодо захисту іноземних інвестицій 
та механізмів розв’язання торговельно-інвестиційних спорів сприяла при-
пливу гігантських масштабів прямого іноземного капіталу в економіку Мек-
сики з третіх країн. Так, за період з 1993 до 2015 рр. вартісні обсяги нагро-

                  
1 Regional Trade Agreements . Office of the United States Trade Representative  [Electronic resource]. — 

Available from: http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements 
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маджених прямих іноземних інвестицій у Мексиці зросли вдесятеро — з 
41,9 млрд дол. США1 до майже 420 млрд2. 

Що стосується Ради із забезпечення прав працівників та Ради з захисту 
навколишнього середовища, то ключовими функціями цих інституцій у реа-
лізації глобальних цілей США є забезпечення «вирівнювання» умов ведення 
бізнесу для американських ТНК на ринках країн Латинської Америки. Так, 
практика переговорного процесу Колумбії із США щодо створення зони ві-
льної торгівлі свідчить про те, що на цю латиноамериканську країну покла-
далися обов’язки не тільки щодо повної імплементації низки міжнародних 
угод у сфері екології та прав працівників, але й щодо запровадження нового 
законодавства з метою повної відповідності країни міжнародним стандартам 
з охорони прав робочої сили3. На думку уряду США, реалізація жорстких 
положень угод про вільну торгівлю зменшить стимули для американського 
великого бізнесу до міграції на Південь у пошуках нижчих стандартів праці 
та охорони навколишнього середовища4. 

З метою інфраструктурного розвитку латиноамериканських країн та кон-
вергенції рівнів їх соціально-економічного розвитку із США доцільним вва-
жається заснування Панамериканського банку розвитку (ПБР). Функціона-
льним призначенням даного інституту має стати фінансування реалізації 
інфраструктурних проектів та надання мікрокредитних послуг. Основними 
інвесторами реалізації подібних проектів виступатимуть ТНК, які заінтере-
совані у веденні бізнесу в певному регіоні менш розвиненої країни, а також 
ТНК, які вже ведуть тут господарську діяльність, але потребують удоскона-
лення інфраструктури для нарощування ефективності ведення бізнесу. До 
боржників слід віднести: держави та їх муніципальні органи влади, які залу-
чатимуть капітал з метою будівництва або модернізації інфраструктурних 
об’єктів; малий бізнес та домогосподарства на найменш розвинутих терито-
ріях — для започаткування підприємства або інвестування в розвиток своєї 
бізнес-діяльності. 

Самі операції ПБР можна поділити на інвестиційні та кредитні. При цьо-
му механізм інвестиційних операцій полягатиме у випуску державою або її 
регіональними адміністраціями довгострокових муніципальних облігацій з 
метою залучення капіталу на реалізацію інфраструктурних проектів. Меха-

                  
1 World Investment Report 1995: Transnational Corporations and Competitiveness. — UNCTAD, 1995. — 

P. 403. 
2 World Investment Report 2016: Investor Nationality: Policy Challenges. — UNCTAD, 2016. — P. 202. 
3 Labor in the U.S. – Colombia Trade Promotion Agreement. Office of the United States Trade Representative 

[Electronic resource]. — Available from : http://www.ustr.gov/uscolombiatpa/labor 
4 U.S. – Colombia Trade Agreement Now In Force. Office of the United States Trade Representative [Electron-

ic resource]. — Available from : http://www.ustr.gov/uscolombiatpa 
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нізм же кредитних операцій передбачатиме кредитування підприємств мало-
го та середнього бізнесу, а також домогосподарств, які не мають доступу до 
кредитних ресурсів. 

Принциповою відмінністю між Панамериканським банком розвитку та 
Міжамериканським банком розвитку (Inter-American Development Bank)1, 
який функціонує нині, є те, що в рамках ПБР посередницька роль держави у 
перерозподілі кредитних ресурсів певною мірою буде послаблена, тож фі-
нансово-кредитні відносини встановлюватимуться безпосередньо між інвес-
торами (кредиторами) та боржниками. Важливість даної функції ПБР об-
умовлена тим, що країни латиноамериканського регіону традиційно харак-
теризуються високим рівнем корупції в органах державної влади. Зокрема, 
за показником Індексу сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index), 
який складається неурядовою організацією «Transparency International», 
такі латиноамериканські країни, як Венесуела, Аргентина, Болівія, Мексика, 
Колумбія та Бразилія, за підсумками 2015 р. посіли серед 167 країн в рейтин-
гу відповідно 158, 107, 99, 95, 83 та 76 місця2.  

Ще однією відмінністю Панамериканського банку розвитку від Міжаме-
риканського банку розвитку є те, що вкладниками капіталу (кредиторами) 
першого виступатиме транснаціональний бізнес, який матиме змогу взяти 
участь у реалізації інфраструктурних проектів у менш розвинених країнах. 
Крім того, Панамериканський банк розвитку реалізовуватиме проекти мікро-
фінансування з метою боротьби з бідністю та нерівномірністю розподілу до-
ходів населення в найменш розвинутих територіях континенту. Значення 
останньої функції цієї інституції на сьогодні важко переоцінити, адже попри 
зростання у період 2000–2012 рр. частки середнього класу латиноамерикан-
ських країн з 21,8 до 34,2 % сукупного населення, усе ще 12,3 % громадян 
мешкають в умовах екстремальної бідності (до 2,5 дол. США у день на осо-
бу) (рис. 1.6), що істотно гальмує макроекономічне зростання в регіоні. Вод-
ночас, як свідчать розрахунки Бюро з питань Латинської Америки та Кариб-
ського басейну Агентства з міжнародного розвитку США, розрив у доходах 
20 % найбагатших та 20 % найбідніших верств населення у країнах Кариб-
ського басейну становить на сьогодні 14,1 раза, Центральної Америки — 
17,2 раза, а Південної Америки — 15 разів3.  

                  
1 Report in the Ninth General Increase in the Resources of the Inter-American Development Bank [Electronic 

resource]. — Available from : http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35291148 
2 Corruption Perceptions Index 2015. Transparency International, official site [Electronic resource]. — Availa-

ble from : http://www.transparency.org/cpi2015 
3 Poverty / Latin America and the Caribbean: Selected Economic and Social Data. — USAID. — 2011 — 

Р. 18. 
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Рис. 1.6. Динаміка бідності у країнах Латинської Америки  

протягом 2000–2012 рр., % загальної чисельності населення1: 

 — екстремальна бідність (до 2,5 дол. США у день на особу) 

 — помірна бідність (до 4 дол. США у день на особу) 
 — уразлива бідність (від 4 до 10 дол. США у день на особу) 
 — середній клас (понад 10 дол. США у день на особу)

 
Повномасштабна імплементація розглянутих інституціональних механіз-

мів у регіональні інтеграційні стратегії США забезпечить не тільки підви-
щення загальної ефективності регіональної інтеграції в панамериканському 
регіоні на основі лібералізації руху товарів, послуг та інвестицій, нарощу-
вання масштабів внутрішньорегіональної торгівлі та зменшення імпортної 
залежності від держав Азії та ЄС, але й досягнення даною країною своїх 
глобальних цілей. Так, уже сьогодні включення до інтеграційних проектів 
(наприклад, між США і Колумбією, Панамою та Перу) більш жорстких тру-
дових та екологічних стандартів призводить до континентального поширення 
принципу справедливої торгівлі, яка передбачає збалансування вигід від вільної 
торгівлі та загроз від виникнення негативних соціально-економічних ефектів 
від неї2. Тож, реалізовуючи інтеграційні моделі такого характеру, США діста-
ють можливість, з одного боку, посилювати свій вплив на реформування еко-

                  
1 Vakis R. Left Behind: Chronic Poverty in Latin America and the Caribbean / R. Vakis, J. Rigolini, 

L. Lucchetti ; The World Bank, 2015. — P. 8. 
2 Drezner D. W. U.S. trade strategy: free versus fair / D. W. Drezner // U.S. Council on Foreign Relations. — 

2006 — p. V. 
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номік країн, що розвиваються; а з другого — забезпечити американським ТНК 
стійкі конкурентні переваги на ринках держав Латинської Америки.  

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що інтеграційна стратегія США у пан-
американському регіоні протягом останніх 200 років еволюціонувала з «ім-
періалістської» моделі в XIX ст. до моделі, базованої на принципах демокра-
тичних цінностей та вільної торгівлі. Інтеграційний блок НАФТА, ставши 
втіленням історично першої інтеграційної стратегії США у форматі зони ві-
льної торгівлі, доволі ефективно забезпечив конвергенцію інтеграційних 
пріоритетів країн, асиметричних за рівнем соціально-економічного розвит-
ку. Протягом останнього десятиліття трансформація інтеграційної стратегії 
США у панамериканському регіоні характеризується зміною самих принци-
пів інтеграції: якщо НАФТА була заснована на принципах вільної торгівлі, 
то інтеграційні стратегії США з Колумбією, Перу та Панамою дедалі більше 
передбачають елементи справедливої торгівлі через запровадження жорст-
ких механізмів захисту прав працівників і навколишнього середовища, 
сприяння ринковій трансформації та підвищення ефективності торговельної 
лібералізації. За умов поглиблення процесів глобальної інтеграції зміцнення 
впливу США на моделі економічного розвитку менш розвинених латиноамери-
канських країн відбуватиметься переважно за допомогою ринкового реформу-
вання економічних політик даних країн під час реалізації інтеграційних проек-
тів із США — політики конкуренції, політики державних закупівель, соціальної 
та екологічної політик, політики у сфері трудових відносин та ін. 

1.3. Інноваційна стратегія конкурентного розвитку КНР 

У сучасній науково-технологічній парадигмі глобального економі-
чного розвитку рушійними силами економічного зростання країн та їхнього 
лідерства у ХХІ ст. є ефективна реалізація людських, науково-технологічних, 
фінансових, інфраструктурних та управлінських ресурсів, які сприяють ви-
сокій інноваційній активності суб’єктів господарювання та макроструктур. 
Це підтверджується досвідом як країн – ключових інноваторів, так і нових 
лідерів, зокрема Китаю, який посідає вже сьогодні провідне місце у світі за 
обсягами фінансування науки і досліджень, експорту високотехнологічної 
продукції, за патентуванням, чисельністю науково-дослідницького та інже-
нерного персоналу. Це обумовлює постійне зростання продуктивності праці, 
насамперед завдяки інноваційній складовій. Формування інноваційної кон-
курентоспроможності держав забезпечується розробкою та застосуванням 
ефективних механізмів реалізації науково-технологічного потенціалу в руслі 
концепцій стійкого розвитку. 
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У повоєнні роки, після проголошення в 1949 р. Китайської Народної Рес-
публіки, уряд провадив політику відновлення економіки на основі першого 
п’ятирічного плану (1953–1957 р.), а відтак — другого п’ятирічного плану 
(1958–1963 рр.), який дістав назву «Великий стрибок». Головною метою та-
кої політики був перехід від аграрної економіки до індустріальної за допо-
могою створення промислової бази (перевага віддавалася важкій промисло-
вості). Ці реформи стали підґрунтям у подоланні наслідків війни, однак на 
пізніх етапах реалізації політики виникли економічні й соціальні негаразди. 
Їх спричинив економічний дисбаланс, пов’язаний з посиленим розвитком 
важкої промисловості, що негативно вплинув на сільське господарство та 
сільськогосподарську продукцію. Тож наслідками Великого стрибка стали 
колективізація та перелив значної частини робочої сили із сільського госпо-
дарства у сферу промислового виробництва, що призвело до масштабного 
голоду та втрати Комуністичною партією Китаю авторитету серед народу. 

Наступна політична кампанія, так звана Культурна революція, спричини-
ла повну втрату управління економікою, що вкрай негативно вплинуло на 
макроекономічні показники — ВВП країни за три роки (1966–1968) знизився 
на 8 %. У період Культурної революції економіка країни зазнала різких па-
дінь у 1967, 1968, 1974 та 1975 роках; сільське господарство перебувало в 
стані занепаду; рівень життя катастрофічно знизився (середній показник за-
робітної плати в період з 1966 до 1976 рр. скоротився на 4,9 %). Водночас 
частка важкої промисловості зросла до 49,1  %1.  

У 1976 р., після смерті Мао Цзедуна, розпочалася децентралізація еконо-
мічної політики. На зміну Культурній революції прийшла політична програ-
ма Західного великого стрибка, метою якої було різке збільшення темпів 
економічного зростання за допомогою міжнародного науково-технологічного 
обміну на комерційній основі (ліцензії та патенти країн Європи та США на 
сучасні технології переважно для важкої промисловості). 

На сучасному етапі розвитку ключовими елементами конкурентоспро-
можності Китайської Народної Республіки стали наука і технології. Політи-
ка уряду спрямована на становлення КНР до 2020 р. як інноваційної держа-
ви, а до 2050 р. — досягнення глобального інноваційного лідерства. 

За останні 35 років Китайська Народна Республіка здійснила справжній 
прорив у соціально-економічному та інноваційному розвитку. Так, макро-
економічні показники за період з 1978 до 2014 рр. збільшилися майже в 32 
рази (ВВП на душу населення в 1978 р. був 228 дол. США, а у 2014 р. — 
7222,5 дол. США)2. У 2015 р. Китай посів перше місце за часткою у світово-

                  
1 China’s socialist economy. — P. 411. 
2 UNCTADSTAT [http://unctadstat.unctad.org]. 
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му ВВП на основі паритету купівельної спроможності — 17,24 % (для порів-
няння: частка США — 15,88 %, Індії — 7,09 %, Японії — 4,28 %1). 

Динамічне економічне зростання стало результатом ефективної економі-
чної політики уряду КНР, яка почала впроваджуватися з 1978 р. Економіч-
ним реформам у Китаї передували тривала стагнація економіки, низький рі-
вень життя громадян, відкриття американського ринку для китайських 
товарів, зміна стратегії економічного розвитку країни тодішнім її лідером 
Д. Сяопіном. Очолюваний ним уряд розпочав у 1978 р. політику «реформ і 
відкритості», яка передбачала послаблення централізованого контролю еко-
номічної діяльності та інтеграцію Китаю у світову економіку. Перші еконо-
мічні реформи стартували в 1978 р. в сільському господарстві та стосували-
ся розширення прав сільськогосподарських підприємств. 

Економічний розвиток Китаю втілений у національних п’ятирічних пла-
нах, в основі яких — короткострокові цілі уряду щодо макроекономічного 
планування. Можна виокремити ключові віхи економічного розвитку КНР: 
1–4-й п’ятирічні плани (1953–1975 рр.) — індустріалізація та колективізація; 
5–9-й (1976–2000 рр.) — економічне відродження; 10–13-й п’ятирічні плани 
(2001–2020 рр.) — інноваційна економіка (табл. 1.7). 

 
Таблиця 1.7 

НАЦІОНАЛЬНІ П’ЯТИРІЧНІ ПЛАНИ КНР, 1953–2020 рр. 

П’ятиріч-
ний план 

Ключові характеристики Проблеми реалізації плану Основні результати 

П
ер
ш
ий

 (
19

53
–1

95
7 
рр

.)
 

 Офіційний перехід до со-
ціалізму 
 індустріалізація та розви-
ток промисловості за мо-
деллю СРСР 
 колективізація сільського 
господарства 
 політична централізація 

 Збільшився розрив між 
розвитком промисловості 
та сільським господарст-
вом, що спричинило відс-
тавання темпів розвитку 
сільськогосподарської га-
лузі 
 надто висока швидкість 
економічних та соціальних 
перетворень, що призвело 
до довгострокових проб-
лем соціально-економічної 
сфери 

 Повна колективізація, відмова 
від приватного підприємництва 
 питома вага державного еко-
номічного сектору зросла з 
21,3 % в 1952 р. до 92,9 % в 
1957 р. 
 розбудова індустріальної ін-
фраструктури: обсяг капітало-
вкладень за 5 років становив 
55 млрд юанів, у т. ч. 46,05 млрд 
юанів — інвестиції держави в 
основний фонд, що перевищує 
цей показник за 1952 р. в 1,9 раза 
 валова продукція промислово-
сті зросла на 128 % проти 
1952 р., питома вага важкої 
промисловості становила 48,8 %

 

                  
1 The 20 countries with the largest proportion of the global gross domestic product (GDP) based on Purchasing 

Power Parity (PPP) in 2015 [Electronic Resource] // The Statistics Portal. — Available from : http://www. statis-
ta.com/statistics/270183/countries-with-the-largest-proportion-of-global-gross-domestic-product-gdp/ 
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Продовження табл. 1.7 
П’ятиріч-
ний план 

Ключові характеристики Проблеми реалізації плану Основні результати 
Д
ру
ги
й 

(1
95

8–
19

62
 р
р.

) 

 Досягнення економічно-
го та технологічного роз-
витку країни 
 економічний розвиток на 
основі марксистської тео-
рії продуктивних сил 
 збільшення випуску про-
мислової продукції в 6,5 ра-
за, видобутку електроенер-
гії — у 2,5 раза, вугілля — в 
1,5 раза, виробництва зер-
на — в 1,3 раза 

 Прискорена колективі-
зація та переорієнтація з 
сільського господарства 
на важку промисловість, 
яка призвела до масштаб-
ного голоду, а також до 
втрати КПК народного ав-
торитету 
 проблема індустріаліза-
ції та зростання диспро-
порцій у промисловості 
та сільському господарс-
тві

 Зниження на 1/3 ВВП країни 
(на 70 млрд дол. США) 
 зниження заробітної плати в 
містах на 10 % 
 скорочення чисельності насе-
лення на 40 млн осіб унаслідок 
голоду, який призвів до зрос-
тання смертності 

Т
ре
ті
й 

(1
96

6–
19

70
 р
р.

) 

 Розвиток сільського гос-
подарства, легкої та важ-
кої промисловості 
 здійснення прориву в 
оборонному виробництві 
на основі новітніх техно-
логій 
 розвиток науки та осві-
ти, наукових досліджень 
 розбудова транспортної 
інфраструктури, комуні-
кацій 

 Урядова ініціатива 
«Культурна революція» 
призвела до децентралі-
зація влади та втрати уп-
равління економікою 
 скорочення темпів зро-
стання економіки та збі-
льшення розриву між 
сільським господарством 
та промисловістю 

 Скорочення обсягів ВВП на 
8 % проти 1966 р. 
 зростання валової продукції 
сільського господарства на 
2,2 %, промисловості — на 
21,1 %, що перевищувало пла-
нові показники в середньому на 
15 % 
 скорочення середньої заробіт-
ної плати майже на 4 % 

Ч
ет
ве
рт
ий

 (
19

71
–1

97
5 
рр

.)
  Середньорічні темпи 

зростання валової продук-
ції промисловості та сіль-
ського господарства — 12,5 
 збільшення державного 
фінансування розбудови 
інфраструктури в обсязі 
130 млрд юанів 
 зростання обсягів ви-
робництва зерна з 300 до 
325 млрд кг, сталі — з 35 
до 40 млн т, вугілля — з 
400 до 430 млн т 

 Соціально-економічні 
та політичні проблеми 
реалізації цього п’яти-
річного плану потребува-
ли зменшення планових 
обсягів випуску продукції 
промисловості та сільсь-
кого господарства, тому 
ці показники були перег-
лянуті 
 політичні репресії 

 Середньорічне зростання ки-
тайської економіки в цей пері-
од становило 5,94 % 
 обсяг ВВП в 1975 р. збільши-
вся на 76,1 % проти 1971 р. та 
становив 160 млрд дол США, у 
т. ч. 32,5 % ВВП — сільське 
господарство, 45,45 % ВВП — 
промисловість (у 1971 р. — 
35,3 % та 40,23 % відповідно) 
 ВВП на душу населення в 
1975 р. становив 177 дол. США 
(у 1971 р. — 113 дол. США) 

П
’я
ти
й 

(1
97

6–
19

80
 р
р.

)  Урядова ініціатива «Ве-
ликий західний стрибок», 
яка передбачала динамічне 
зростання економіки 
 початок економічних ре-
форм та ухвалення середньо-
строкових планів розвитку 
 розвиток науки і техні-
ки, розробка Програми чо-
тирьох модернізацій 

 Занадто високі планові 
показники, що зумовило 
прискорений економіч-
ний розвиток та зростан-
ня розриву між Західним 
та Східним Китаєм 

 Обсяг валової продукції про-
мисловості та сільського гос-
подарства становив 505,5 млрд 
юанів, що на 4,4 % вище від 
планових показників 
 у період з 1976 до 1980 рр. 
обсяги ВВП та ВВП на душу 
населення збільшились удвічі 
та становили 303 млрд дол. 
США та 308 дол. США відпо-
відно
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Продовження табл. 1.7 
П’ятиріч-
ний план 

Ключові характеристики Проблеми реалізації плану Основні результати 
Ш
ос
ти
й 

(1
98

1–
19

86
 р
р.

) 

 Середньорічні темпи зрос-
тання сільського господарс-
тва та промисловості на рів-
ні 5 % 
 стабілізація цін та підви-
щення купівельної спромож-
ності населення 
 сприяння науково-дослід-
ним розробкам та прова-
дження новітніх технологій 
у виробництво 
 державна підтримка нау-
ки, освіти та культури 
 розвиток національної обо-
ронної промисловості 
 енергоефективність і за-
хист екології 
 політика відкритості Ки-
таю 

 Занадто високі інвести-
ції в основні фонди, що 
призвело до високих тем-
пів споживання та емісії 
валюти 

 Середньорічні темпи зростання 
економіки КНР становили 10 %, 
промислової та сільськогоспо-
дарської продукції — 11 % 
 обсяг виробництва основних ви-
дів продукції різко зріс: сталь — 
26,1 %, вугілля — 37,1 %, елект-
роенергія — 35,8 %, нафта — 
17,9 %, бавовна — 92,8 %, зерно 
— 21,4 % 
 модернізація та технологічне 
оновлення державних підпри-
ємств: загальний обсяг інвести-
цій в основний капітал становив 
530 млрд юанів 
 розвиток зовнішньоторговель-
них угод КНР і науково-тех-
нологічного обміну: у світовому 
рейтингу за обсягами експорту 
країна посіла 10 місце, піднявшись 
на 18 позицій за п’ять років 

С
ьо
м
ий

 (
19

86
–1

99
0 
рр

.)
 

 Розбудова «соціалізму з 
китайською специфікою» 
 технологічна модернізація 
підприємств 
 розвиток науки і техніки 
 політика відкритості еко-
номіки КНР, залучення пря-
мих іноземних інвестицій 
 формування ринкової еко-
номіки 

 Розрив у розвитку захід-
них та східних провінцій 
Китаю 

 Валовий обсяг виробництва 
промисловості та сільського гос-
подарства зріс на 38 % (серед-
ньорічні темпи зростання 6,7 %) 
 ВВП країни зріс на 44 % із се-
редньорічними темпами зрос-
тання 7,5 % 
 зовнішньоторговельний обіг 
зріс на 35 %, зростали обсяги 
прямих іноземних інвестицій 
 інтенсивне впровадження про-
відних технологій на державних 
підприємствах 
 середньорічні темпи зростання 
рівня реального споживання ста-
новили 5 %

В
ос
ьм
ий

 (
19

91
–1

99
5 
рр

.)
 

 Поглиблення економічних 
реформ та помірне економі-
чне зростання 
 упровадження податкової 
реформи 
 створення загальнонаціо-
нального ринку з державним 
регулюванням 
 підтримка малих та серед-
ніх підприємств 

 Зберігається тенденція 
до зростання розриву роз-
витку регіонів КНР 
 інфляційні процеси 

 Обсяг ВВП в 1995 р. становив 
716 млрд дол. США із середньорі-
чними темпами зростання 11 %, 
що удвічі перевищує показник 
1991 р. та в чотири рази — 1980 р. 
 ВВП на душу населення стано-
вив 579 дол. США, що в 1,5 раза 
більше, ніж у 1991 р. 
 Китай посилив позиції у ЗЕД; 
обсяги експорту становили 3 % 
від світового 
 валютні резерви країни переви-
щили обсяги США в п’ять разів та 
становили 73,6 млрд дол. США 
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Продовження табл. 1.7 
П’ятиріч
ний план 

Ключові характеристики Проблеми реалізації плану Основні результати 
Д
ев

’я
ти
й 

(1
99

6–
20

00
 р
р.

)  Завершення другого етапу 
модернізації виробництва 
 зростання ВВП на душу 
населення в чотири рази 
 створення сучасної підп-
риємницької системи 
 підтримка науки й освіти, 
упровадження програм з ро-
звитку фундаментальних та 
прикладних наук, розши-
рення повноважень вишів і 
формування університетів 
світового класу 

 Зростання населення Ки-
таю 
 проблема бідності в краї-
ні, зростання коефіцієнту 
Джині 

 У 2000 р. обсяг ВВП становив 
1183 млрд дол. США, а ВВП на 
душу населення — 925 дол. США 
(в 1,5 раза більше, ніж у 1996 р.) 
 формування КНР як глобаль-
ного експортера 
 китайський технологічний про-
грес, в основі якого План «Іскра» 
— 50000 технологічних проектів 
 зростання ефективності освіт-
ньої системи та розширення 
можливостей здобуття китайця-
ми вищої освіти 

Д
ес
ят
ий

 (
20

01
–2

00
5 
рр

.)
 

 Поглиблення урбанізації 
 здійснення стратегії еко-
номічного зростання на ос-
нові освіти та науки 
 підвищення міжнародної 
конкурентоспроможності 
галузі виробництва 
 сприяння розвитку народ-
ного господарства 
 підвищення якості життя 
населення 

 Високий рівень безробіття
 інфляція 
 поглиблення асиметрій 
регіонального розвитку 
 зростання населення 

 Вступ Китаю до СОТ 
 середньорічні темпи зростання 
ВВП — 10 % 
 рівень ВВП на душу населен-
ня — 1700 дол. США 
 підвищення рівня урбанізації 
та збільшення кількості праців-
ників у містах до 40 млн осіб 
 активний платіжний баланс 
 оптимізація та модернізація 
промислової інфраструктури 
 зростання обсягів фінансуван-
ня наукових розробок та дослі-
джень до 1,5 % ВВП 

О
ди
на
дц
ят
ий

 (
20

06
–2

01
0 
рр

.)
 

 Ефективна модель зростання
 оптимізація і модернізація 
промислової структури 
 розвиток і впровадження ін-
новацій у сільське господарство 
 досягнення збалансованого 
розвитку 
 підтримка науки, техніки і 
освіти 
 підвищення якості держав-
них послуг 
 екологічна безпека і ефек-
тивний розподіл ресурсів 

 Безробіття та високий рі-
вень бідності 
 асиметрії регіонального 
розвитку 

 Економічне зростання: ВВП —
до 7,5 % на рік; ВВП на душу 
населення —до 6,6 % на рік 
 витрати на НДДКР — до 2 % 
ВВП 
 рівень урбанізації — до 47 % 

Д
ва
на
дц
ят
ий

 (
20

11
–2

01
5 
рр

.)
  Підвищення науково-тех-

нічного потенціалу 
 прискорення реформ і роз-
витку освіти 
 сприяння розбудові інно-
ваційної країни 
 розвиток ядерної енерге-
тики та інших альтернатив-
них джерел енергії 
 розвиток залізнично-до-
рожньої інфраструктури 

 Проблема безробіття та 
низький рівень життя насе-
лення (відсутність серед-
нього класу) 
 диспропорції регіональ-
ного розвитку: західні та 
східні провінції Китаю 

 Рівень урбанізації досягає 51,5 %
 додана вартість стратегічних 
галузей — 8 % ВВП 
 значна частка прямих інозем-
них інвестицій припадає на сіль-
ське господарство, високі техно-
логії та захист екології 
 розвиток узбережжя як місця 
концентрації досліджень та роз-
робок, високотехнологічних галу-
зей виробництва та сфери послуг 
 загальна протяжність високо-
швидкісних залізничних доріг 
досягає 45000 км 
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Закінчення табл. 1.7 
П’ятиріч-
ний план 

Ключові характеристики Проблеми реалізації плану Основні результати 
Т
ри
на
дц
ят
ий

 (
20

16
–2

02
0 
рр

.)
 

 Інновації: відмова від ста-
рої важкої промисловості і 
створення сучасної інфор-
маційно інтенсивної інфра-
структури 
 балансування: скорочення 
розриву в добробуті між 
сільською та міською міс-
цевістю за допомогою 
більш ефективного розподі-
лу та управління ресурсами 
 екологізація: розробка те-
хнологій екоіндустрії, а та-
кож екологічного життя та 
екокультури 
 відкритість: більш активна 
участь у наднаціональних 
структурах влади та по-
глиблення міжнародної спів-
праці 
 обмін: на основі економіч-
ного зростання вирівнювати 
рівень якості життя китайців 
за допомогою ефективного 
розподілу національного до-
ходу 

 З жовтня 2016 р. китайський 
юань — резервна валюта світу 

Примітка: розроблено на основі урядових п’ятирічних планів КНР з 1953 до 2020 рр.  

 
У 1978 р. була ухвалена Програма чотирьох модернізацій на період до 

2000 р., яка складалась із таких етапів: до 1980 р. — механізація сільського 
господарства; до 1985 р. — завершення технологічної перебудови народного 
господарства на основі положень десятирічного плану; до 2000 р. — вихід у 
передові країни світу за рівнем розвитку народного господарства завдяки 
здійсненню модернізації сільського господарства, промисловості, оборони, 
науки і техніки1. Ця програма була скерована на те, щоб зробити Китай ве-
ликою економічною державою ХХІ ст. З метою прискорення процесів еко-
номічного зростання уряд КНР прийняв рішення нарощувати обсяги зов-
нішньої торгівлі, відкриваючи свої ринки. Отже, на той час ключовими 
важелями економічного зростання були прямі іноземні інвестиції (рис. 1.7), 
відкритий ринок та доступ до передових технологій. 

                  
1 Селищев А. С. Китайская экономика в ХХІ веке. / А. С. Селищев, Н. А. Селищев. — СПб : Питер, 2004. 

— 240 с. 
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Рис. 1.7. Динаміка припливу прямих іноземних інвестицій у КНР, 1979–2014 рр.  

(складено на основі статистичних даних ЮНКТАД) 

Разом з реформуванням економічної системи почала трансформуватися й 
інноваційна політика держави, зокрема стосовно до системи науки і техно-
логій. Спираючись на висновки експертів Організації економічного співро-
бітництва та розвитку (OECD), а саме на Звіт про інноваційну політику Ки-
таю, ми виокремили три ключові етапи реалізації інноваційної політики цієї 
країни: І (1975–1994 рр.) — початок трансформацій та системні реформи; 
ІІ (1995–2005 рр.) — поглиблені реформи; ІІІ (від 2006 р. дотепер) — рефор-
ми, спрямовані на становлення інноваційної нації. 

Китайський уряд розпочав політику реформ за трьома векторами: еконо-
мічної модернізації, індустріалізації та розвитку науки і технологій. Політи-
ка уряду щодо третього вектора була викладена в документі «Плановий звіт 
роботи Академії наук Китайської Народної Республіки», а в її основу було 
покладено погляди Д. Сяопіна на теорію технологічного прогресу1: 

 наука та технології є основними виробничими силами; 
 робітники інтелектуальної праці належать до робочого класу, та їх та-

ланти мають винагороджуватись; 
 реформа освіти та науки має на меті лібералізацію виробничих сил. 
Від того часу Центральний уряд Китайської Народної Республіки доклав 

значних зусиль щодо відновлення системи освіти, науки і технологій. Так, у 
1978 р. був розроблений Національний план розвитку науки і техніки на 
1978–1985 рр. у рамках Десятирічного плану розвитку народного господарс-
тва на 1976–1985 рр., який охоплював п’яту та шосту п’ятирічки. У цьому 
Національному плані було визначено такі стратегічні пріоритети: модерні-
                  

1 Deng Xiaoping. Priority Should Be Given To Scientific Research [Electronic Resource] / Deng Xiaoping (26 
September 1975). — Available from : http://english.peopledaily.com.cn/dengxp/vol2/text/b1080.html 
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зація сільського господарства, енергозбереження, електронно-лічильна та 
лазерна техніка, космічні дослідження, фізика і генна інженерія. 

У результаті реалізації 5-го п’ятирічного плану на 1976–1980 рр. Китай 
досяг розвитку приватної власності, зростання сектору сільського господар-
ства та посилення ролі науки в реалізації «чотирьох модернізацій»1. В осно-
ву 6-го п’ятирічного плану на 1981–1985 рр. було покладено принцип «регу-
лювання, реформи, виправлення, поліпшення», а основними результатами 
стали: високі темпи зростання економіки країни (10 %); випуск промислової 
та сільськогосподарської продукції — 11 %; модернізація та технологічне 
оновлення державних підприємств; посилення позицій на світовому ринку в 
ролі експортера2. 

Отже, у період з 1976 до 1985 рр. розпочалося справжнє економічне від-
родження Китаю, адже економіка зросла удвічі, а середньорічне збільшення 
ВВП за десять років становило 8 % (рис. 1.8). Для порівняння: економічне 
зростання США в цей самий період дорівнювало 9 %, Японії — 10 %. 

 

 
Рис. 1.8. Динаміка внутрішнього валового продукту КНР  

та його частка у світовому ВВП, 1970–2014 рр. [UNCTAD STAT] 

Характерною особливістю цього етапу були структурні зміни в іннова-
ційній системі КНР і формування науково-технологічного потенціалу дер-
жави та перехід від запозичення інновацій до створення власних. Так, ре-
зультатом 7-го п’ятирічного плану стало створення умов для генерації нових 
знань, їх поширення та комерціалізації, а також розбудова соціалістичної 
                  

1 The 5th Five-Year Plan (1976–1980) [Electronic Resource]. — Available from : http://www.gov.cn/english/ 
2006-04/05/content_245701.htm 

2 The 6th Five-Year Plan (1981–1985) [Electronic Resource]. — Available from : http://www.china.org.cn/english 
/MATERIAL/157619.htm 
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цивілізації. Були проведені економічні реформи, в основі яких — орієнтація 
на нові технології та впровадження їх на підприємствах, розвиток науки та 
освіти, політика відкритості, залучення іноземних інвестицій, поліпшення 
рівня життя населення.  

З 8-м п’ятирічним планом розпочалася фаза відновлення економічних 
реформ, а саме: дальша модернізація економічної системи, зокрема податко-
вої, підвищення якості продукції й економічної ефективності за допомогою 
впровадження новітніх технологій, дальший розвиток зовнішньої торгівлі та 
поліпшення рівня життя населення.  

Структурна реформа інноваційної політики КНР мала низку передумов. 
Із цього приводу відомий дослідник китайських реформ Е. Баарк у своїй 
статті «Здійснення науково-технологічної політики в Китаї»1 стверджував, 
що структурна реформа інноваційної політики й національної інноваційної 
системи (НІС) мала два види чинників впливу: зовнішні та внутрішні. До зов-
нішніх факторів, які сприяли початку структурної реформи інноваційної  
політики КНР, належать: швидкий розвиток науки і технологій у світі; еко-
номічне зростання Японії та нових індустріальних країн (НІК); значний тех-
нологічний розрив між Заходом та Китаєм; реформи економічного та науко-
во-технічного секторів СРСР. Внутрішні фактори, що підштовхнули 
реформування: політика відчинених дверей та централізоване планування 
НІС, недоліками якого були дефіцит наукових та інженерних кадрів на ви-
робництві і підприємствах, а концентрація їх у державних науково-
дослідних установах; низький матеріальний стимул для наукових кадрів, 
адже результати НДДКР були «вільним суспільним товаром», а не комер-
ційним продуктом; низька мобільність учених та інженерів; відокремленість 
науки від освіти. 

У 1950-х роках основним взірцем економічної й науково-технічної полі-
тики для Китаю був СРСР. Модель національної інноваційної системи КНР 
була запозичена в Радянського Союзу та мала централізований вигляд, де 
спеціалізація й концентрація всіх завдань були в підпорядкуванні Китайсь-
кої академії наук (КАН). До початку реформ інноваційної політики в струк-
туру НІС входили: КАН, міністерство науки, науково-дослідні інститути, 
університети, науково-дослідні установи, що належать до провінційних уря-
дів. Бізнес не входив до складу НІС через слабкий науково-дослідний і дос-
лідно-конструкторський апарат і низький інноваційний потенціал.  

Структурна реформа НІС стартувала після наукової конференції 1978 р., 
коли відбувався перехід від централізованого механізму фінансування 

                  
1 Baark E. The making of science and technology policy in China / E. Baark // International Journal of technol-

ogy Management. — 2001. — No. 21(1/2). — Р. 1–21. 
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НДДКР до ринкового. Так, у березні 1985 р. Центральний комітет Комуніс-
тичної партії Китаю (КПК) ухвалив рішення щодо реформування системи 
науки і технологій. Це стало керівним принципом інноваційної політики та 
підґрунтям дальшого економічного розвитку, головною рушійною виробни-
чою силою якого є наука та технології. Також уряд Китаю в 1985 р. розпочав 
реформу асигнувань науки, інституціональних структур і системи персоналу. 

Отже, до нової структури НІС Китаю на початку 1980-х років увійшли 
такі елементи: Державна рада, Національна керівна група з науки, техноло-
гій та освіти, Міністерство освіти, Міністерство науки і технологій, Китай-
ська академія наук, Китайська академія інжинірингу, Китайська академія 
соціальних наук, Китайський фонд природничих наук, інші міністерства; 
науково-дослідні інститути, університети, науково-дослідні програми, підп-
риємства (рис. 1.9). У результаті цього була сформована велика мережа ма-
лих підприємств, які орієнтувалися на ринкову економіку й інновації. 

Тож завдяки розпочатим реформам НІС китайська модель почала посту-
пово відходити від радянської. Одним з напрямів структурної реформи було 
вдосконалення нормативно-правової та законодавчої бази. Китай досягнув 
неабияких успіхів у створенні законодавчої бази щодо регламентації науки і 
технологій. Зокрема, було ухвалено закони: щодо науково-технологічного 
прогресу (Science and Technology Progress Law), про технологічні контракти 
(The Technology Contract Law), про розповсюдження сільськогосподарських 
технологій (The Law for Agricultural Technology Diffusion), про розповсю-
дження науки і технологій (The Law for Dissemination of Science and 
Technology), про комерціалізацію результатів науки (The Law for Promoting 
Commercialization of Science and Technology Achievements), про патенти 
(The Patent Law), про програмне забезпечення (The Statute for Computer 
Software)1. 

Крім того, уряд Китаю розробив низку заходів щодо встановлення пріо-
ритетних галузей дослідження, системної реформи науки і технології, ство-
рення платформи для наукових досліджень, комерціалізації досягнень науки 
і техніки, міжнародного співробітництва у сфері науково-технологічного 
обміну з метою формування попиту на інновації. Тобто бачимо, що політика 
та законодавство щодо науки і техніки в Китаї ґрунтуються на семи склад-
никах: мікроменеджменті науки і техніки, НДДКР, досягненнях науки і тех-
ніки, ринку технологій та на їх комерціалізації, інфраструктурі, високих тех-
нологіях (hi-tech) і міжнародному співробітництві.  

 

                  
1 Web page of China’s Ministry of science and technology [http://www.most.gov.cn]. 
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Рис. 1.9. Національна інноваційна система Китайської Народної Республіки 
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Також варто зазначити, що структурна реформа інноваційної політики 
КНР відбувалася на трьох рівнях: перший — інноваційні дослідження для 
розбудови «соціалізму з китайською специфікою»; другий — упровадження 
високих технологій і створення галузі високотехнологічного виробництва; 
третій — підтримка та посилення фундаментальних досліджень. Для цих 
трьох рівнів урядом КНР були розроблені програми та плани дій з метою 
поглиблення економічних трансформацій (табл. 1.8). 

Таблиця 1.8 
РІВНІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УРЯДУ КНР 

Рівні інноваційної політики

П
ро
гр
ам
и 

перший — передові наукові 
дослідження 

другий — упровадження 
високих технологій

третій — фундаментальні  
наукові дослідження 

1. План вирішення пріоритет-
них науково-технічних проб-
лем державного значення 
(Штурмовий план) 
2. Програма «Іскра» 
3. Державний план пріоритет-
ного впровадження науково-
технічних досягнень 
4. Науково-технічна програма 
соціального розвитку 

1. Програма 863
2. Програма «Факел» 

1. Науково-технологічна про-
грама фундаментальних нау-
кових досліджень 

 
Розглянемо детально складники кожного рівня структурної інноваційної 

реформи. Отже, Штурмовий план був ухвалений у 1982 р. для швидкого, 
«екстреного», упровадження ключових технологій з метою вирішення вкрай 
важливих науково-технічних проблем економічної розбудови. Програма 
«Іскра» почала діяти з 1986 р., і основне завдання її — сприяння розвитку 
сільського господарства на основі застосування інноваційних досягнень. 
У 1990 р. був ухвалений Державний план пріоритетного впровадження науко-
во-технічних досягнень, який мав на меті своєчасне створення сприятливого 
середовища й умов для організованого та планомірного впровадження пере-
дових, готових до застосування науково-технічних досягнень.  

Державна Програма 863 (National High-tech R&D Program — Program 
863)1 набула чинності в березні 1986 р., її основна мета — підвищення інно-
ваційного потенціалу у високотехнологічних галузях з метою досягнення 
технологічного прориву та глобального інноваційного лідерства. Завдання-
ми Програми 863 були розробка ключових технологій для розбудови інфор-
маційної інфраструктури, проривних біологічних, сільськогосподарських та 

                  
1 National High-tech R&D Program — Program 863 [http://www.most.gov.cn/eng/programmes1/200610/t2006 

1009_36225.htm]. 
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фармацевтичних технологій — для підвищення добробуту китайського на-
роду; нових матеріалів і передових технологій — для захисту навколишньо-
го середовища, ресурсів, розвитку енергетики.  

Програма «Факел» була розроблена в 1988 р. та спрямована на розвиток 
національної науки і техніки, а також на впровадження високотехнологічних 
інновацій у виробництво. Основними завданнями Програми «Факел» було 
виявлення переваг науково-технічного потенціалу КНР, його комерціаліза-
ція та інтернаціоналізація. З метою оптимізації вирішення поставлених за-
вдань у Китаї були створені зони техніко-економічного розвитку. 

Фундаментальні дослідження набули підтримки в період третього етапу 
реформ інноваційної політики та в ході 9-го п’ятирічного плану розвитку 
КНР. Ця підтримка здійснювалась на основі Національної китайської про-
грами фундаментальних досліджень «Програма 973» (National Basic Research 
Program of China — 973 Program), метою якої було проведення міждисцип-
лінарних комплексних досліджень і забезпечення теоретичних і наукових 
засад для врегулювання важливих наукових питань щодо розвитку націона-
льної економіки та суспільства, а також самої науки в галузях сільського гос-
подарства, енергетики, інформації, ресурсів і навколишнього середовища, 
народонаселення та охорони здоров’я1.  

Другий етап реформ інноваційної політики розпочався в 1995 р. після за-
кінчення 8-го п’ятирічного плану та тривав 10 років, охопивши 9-й і 10-й 
п’ятирічні плани національного розвитку КНР. Характеризуючи цей етап, 
зазначимо, що він передбачав поглиблення реформ інноваційної політики та 
створення інноваційної держави.  

У 1995 р. було ухвалено рішення про прискорення науково-технічного 
прогресу, викладене в доповіді Китайської державної комісії з науки і техні-
ки «Наука і освіта для процвітання Китаю: важливі політичні рішення зрос-
тання КНР у ХХІ ст.» (Science and Education for a Prosperous China: Important 
Policy Decisions as China Moves into the Twenty-First Century)2. У це рішення 
було закладено національну стратегію розвитку держави через науку, техні-
ку та освіту та накреслено основні цілі до 2010 р., серед яких:  

— посилення НІС і створення взаємозв’язку між національною іннова-
ційною системою й економікою; 

— з метою поліпшення функціонування НІС виховання нового покоління 
висококваліфікованих працівників; 

                  
1 National Basic Research Program of China (Program 973) [http://www.973.gov.cn/English/Index.aspx]. 
2 China’s Science and Technology Policy for the Twenty-First Century — A View From the Top [Electronic 

Resource] // A Report from U.S. Embassy Beijing. — November 1996. — Available from : http://www.fas. 
org/nuke/guide/china/doctrine/stpol1.htm 
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— досягнення значних успіхів у сільському господарстві, промисловості, 
НДДКР, фундаментальних дослідженнях і високих технологіях; 

— збільшення частки високотехнологічної продукції у ВВП; 
— наздогнати та перегнати за досягненнями науки і техніки світових лі-

дерів; 
— підвищити інноваційну конкурентоспроможність Китаю, а саме здат-

ність до створення вітчизняних інновацій та їх комерціалізації.  
Отже, реформа інноваційної політики, на думку Д. Сяопіна, повинна була 

здійснюватися з повним використанням ринкових механізмів, і в основі та-
кої політики — стратегія відродження нації через науку, техніку та освіту. 
Це означає, що головними передумовами стійкого розвитку Китайської На-
родної Республіки було використання НТП і підвищення якості та кваліфі-
кації робочої сили, а також стратегія активізації нації через свої «таланти». 

9-й п’ятирічний план національного розвитку КНР — перша п’ятирічка «со-
ціалістичної ринкової економіки». Цей п’ятирічний план входив до складу Дов-
гострокових цілей національної економіки та соціального розвитку 2010 р. 
(National Economy and Social Development and Long-Range Objectives to the Year 
2010). Короткостроковими цілями 9-го п’ятирічного плану були завершення 
другої стадії модернізації, обмеження чисельності населення, ліквідація біднос-
ті, створення сучасної системи підприємництва. Довгостроковими цілями — 
розбудова інноваційної держави та формування конкурентних переваг.  

У 1996 р. в рамках плану Довгострокових цілей національної економіки 
та соціального розвитку 2010 була розроблена та впроваджена Науково-
технологічна програма соціального розвитку (1996–2010 рр.). Вона була 
спрямована на підвищення якості життя і людського капіталу, поліпшення 
екологічної ситуації й упровадження результатів НТП у соціальну сферу та 
суміжні з нею галузі. Основними сферами впровадження даної програми  
були народонаселення, медицина та санітарія, охорона здоров’я, охорона 
навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів.  

Урядом Китаю у 1998 р. був ініційований проект «Створення нового 
знання» з метою формування державної системи і функціонального меха-
нізму інтелектуального новаторства через утворення інноваційних центрів 
міжнародного рівня. У 1999 р. Китайська комісія з науки і техніки розробила 
та прийняла рішення про просування технологічних інновацій, їх індустріа-
лізацію, особливо в державному секторі.  

Політика КНР щодо поліпшення соціального розвитку була реалізована 
успішно, адже середньорічне зростання ВНП на душу населення за період з 
1996 до 2014 рр. становило 14 %, а середньорічне зростання коефіцієнта ін-
дексу людського розвитку досягло 1 % (рис. 1.10). У 1996 р. Китайська  
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Народна Республіка за рейтингом Human Development Index посідала 108 
місце, через 10 років реалізації програми — 85, у 2014 р. — 91 місце, а у 
2015 р. — 90. Зниження позицій в період з 2009 до 2013 рр. пов’язано зі сві-
товою фінансовою кризою, адже політика Китаю була спрямована на анти- 
кризові заходи, які мали багатовекторний характер, утім головний акцент у 
них робився на інноваційний розвиток та технологічне випередження країн-
лідерів. 

 

 
Рис. 1.10. Динаміка індексу людського розвитку  

у співвідношенні ВНП на душу населення, 1996–2014 рр.1 

10-й п’ятирічний план національного розвитку Китаю (2001–2005 рр.) пе-
редбачав: збільшення темпів економічного зростання до 7 %; утримання 
безробіття на рівні 5 %; підтримку цінової стабільності і балансу державного 
бюджету; дальший розвиток зовнішньої торгівлі і підвищення конкуренто-
спроможності на світовому ринку; скорочення розриву між бідними та бага-
тими; підвищення рівня урбанізації; збільшення фінансування наукових до-
сліджень до 1,5 % від ВВП (рис. 1.11) і прискорення НТП; зменшення темпів 
зростання населення. 
                  

1 Human Development Reports 1996–2014 [Electronic Resource] // United Nations Development Program. — 
Available from : http://hdr.undp.org; GNI per capita Atlas Method 1996–2014 [Electronic Resource] // World Bank. — 
Available from : http://data.worldbank.org/ 
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Рис. 1.11. Динаміка витрат КНР на дослідження та розробки до ВВП, 1991–2014 рр.  

(складено на основі даних ОЕСР) 

Стратегія «Оновлення нації через науку, техніку та освіту» загалом пе-
редбачала модернізацію науки й освіти за допомогою збільшення видатків. 
Тенденція до зростання витрат на ННДКР зберігається з 1996 р. (середньо-
річне зростання 8,2 %), і разом з цим зростає частка високотехнологічного 
експорту (рис. 1.12). За 10 років (1996–2005) вона збільшилась майже в 2,5 
раза. Доволі високі показники — результат глибоких структурних реформ 
інноваційної політики і децентралізації НІС, а також створення нового знання, 
упровадження й комерціалізації інновацій на промислових підприємствах.  

Отже, поглиблення реформ інноваційної політики в період з 1995 до 
2005 рр. відбулося завдяки урядовим програмам, таким як: 

— Програма інновацій знань Китайської академії наук; 
— План активізації освітньої модернізації у ХХІ ст.; 
— Державна програма фундаментальних досліджень і розвитку (Програ-

ма 973); 
— Національний науковий фонд підтримки обдарованих молодих нау-

ковців; 
— Державна програма високотехнологічних НДДКР (Програма 863); 
— Програма створення університетів світового класу (Програма 985). 

 Витрати на НДДКР, млн дол. США  Витрати на НДДКР, % ВВП 
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Рис. 1.12. Динаміка частки високотехнологічного експорту (% від експорту КНР),  

1992–2013 рр. (складено на основі даних Світового банку) 

Початок четвертого етапу інноваційної реформи КНР припав на розробку 
й ухвалення Середньо- та довгострокового стратегічного плану розвитку на-
уки і техніки 2006–2020 (Medium- Long-term Strategic plan of Science and 
Technology 2006–2020)1. Цей план є рушійною силою мобілізації всіх зусиль 
задля стимулювання розвитку інноваційного потенціалу КНР та підтримки 
національних інновацій за допомогою дальшої фінансової підтримки вже 
чинних і успішних державних програм. Основними напрямами Державного 
плану розвитку науки і техніки є: 

— підтримка інноваційної діяльності підприємств; 
— посилення фундаментальних досліджень; 
— підвищення інноваційного потенціалу; 
— збільшення інвестицій у НДДКР; 
— розвиток передових технологій; 
— реалізація стратегії інтелектуальної власності. 

                  
1 Medium- Long-term Strategic plan of Science and Technology 2006–2020 [Electronic Resource] // Ministry 

of Science and Technology of the People’s Republic of China, China Science and Technology Newsletter. — 2006. 
— February 9. — No 456. — Available from : http://www.most.gov.cn/eng/ 
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Отже, виокремимо чотири ключові мети середньо- та довгострокової 
стратегії розвитку науки і техніки 2006–2020 рр.: збільшити витрати на 
НДДКР до 2,5 % ВВП до 2020 р.; знизити залежність від іноземних техноло-
гій до 30 % у 2020 р.; стати лідером за індексом наукового цитування та кі-
лькістю патентів (табл. 1.9) і посісти позицію інноваційного лідера.  

 
Таблиця 1.9  

НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ІНДИКАТОРИ РЕЗУЛЬТАТУ 1997-2015 

Рік Кількість цитованих 
документів SCI Рейтинг SCI Кількість патентних заяв 

резидентів Місце у світі 

1997 32881 8 12672 8 

1998 38311 7 13751 8 

1999 38601 6 15626 8 

2000 43598 6 25346 6 

2001 58206 5 30038 5 

2002 57970 5 39806 5 

2003 70700 5 56769 5 

2004 106672 2 65786 5 

2005 158175 2 93485 4 

2006 185446 2 122318 4 

2007 210360 2 153060 3 

2008 246986 2 194579 3 

2009 290952 2 229096 2 

2010 327186 2 293066 1 

2011 377630 2 415829 1 

2012 383117 2 652777 1 

2013 416292 2 704936 1 

2014 452877 2 801135 1 

Примітка: складено на основі даних WIPO, Scopus, SCImago. 
 
Середньо- та довгострокова стратегія розвитку науки і техніки була од-

ним з напрямів 11-го п’ятирічного плану національного розвитку, згідно з 
яким головними завданнями для уряду були: перехід до ефективної моделі 
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зростання; оптимізація і модернізація промислової структури; розвиток та 
впровадження інновацій у сільське господарство; досягнення збалансовано-
го розвитку; підтримка науки, техніки й освіти; підвищення якості держав-
них послуг; екологічна безпека й ефективний розподіл ресурсів. Одинадцята 
п’ятирічка припала на період світової фінансової кризи, на природні катаклі-
зми в КНР, але, незважаючи на це, Китай витримав усі випробування та до-
сягнув значних успіхів: економічного зростання, формування інноваційної 
держави, підвищення рівня життя й енергозбереження. 

У жовтні 2010 р. Державною радою КНР було ухвалене рішення щодо прис-
корення розвитку стратегічно нових галузей промисловості, яке поклало поча-
ток новій фазі промислової політики, що посилює увагу уряду до просування 
високотехнологічних підприємств1. Прискорення розвитку високотехнологіч-
них галузей є неминучим вибором уряду КНР на користь всеосяжного будівни-
цтва інноваційної держави, а також промислової модернізації й дальшої еконо-
мічної трансформації. Тому у виконанні цього рішення головною рушійною 
силою стають інновації, а саме інноваційний потенціал підприємств, науково-
дослідних установ та вищих навчальних закладів. 

У 2011 р. уряд КНР ухвалив концептуальну програму розвитку держави 
на основі науки і технологій «Інновації 2020» у рамках Середньо- та довго-
строкового плану розвитку науки і техніки КНР 2006–2020. В основу Націо-
нальної програми «Інновації 2020»2 покладено такі цілі: 

— розробка технологій, пов’язаних зі збереженням енергетичних і вод-
них ресурсів, а також навколишнього середовища; 

— створення проривних технологій у галузі інформаційних систем; 
— поглиблення досліджень у галузі біо- та нанотехнологій; 
— нарощування темпів розвитку аерокосмічної та океанологічної галузей; 
— стимулювання фундаментальних і стратегічних досліджень. 
Для створення Програми «Інновації 2020» було залучено експертів з інших 

країн світу, зокрема американського футуролога й економіста Дж. Ріфкіна. То-
му сучасна інноваційна програма розвитку КНР базується на принципах третьої 
промислової революції та репрезентована дорожніми картами розвитку науки і 
техніки для енергетики, транспорту, сільського господарства, космічної галузі 
та океанології. В основу кожної дорожньої карти покладено перехід від тради-
ційних джерел енергії до альтернативних, взаємодію з навколишнім середови-
щем та розвиток на цій основі економіки та суспільства. 

                  
1 Decision of the State Council on Accelerating the Fostering and Development of Strategic Emerging Indus-

tries [Electronic Resource] // State Council. — 10-10-2010. — № 32. — Available from : http://www.lawinfochina. 
com/display.aspx?lib=law&id=8570 

2 Innovation 2020 [Electronic Resource] // Chinese Academy of Science. — Available from : http://english. 
cas.cn/ST/spi2020/201106/P020110608576186252276.pdf 
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З метою досягнення названих цілей уряд КНР ухвалив рішення про збі-
льшення витрат на НДДКР до 2,5 % ВВП (від сьогоднішніх 2,05 %), змен-
шення залежності від іноземних інновацій за допомогою стимулювання  
розвитку фундаментальних досліджень у вишах та науково-дослідних уста-
новах, залучення бізнесу до інноваційного процесу як рушія комерціалізації 
результатів прикладних досліджень. Ключові постулати інноваційного роз-
витку КНР — таланти, фундаментальні дослідження, китайські інновації та 
комерціалізація знань.  

У березні 2011 р. Державна рада КНР ухвалила 12-й п’ятирічний план ро-
звитку Китаю на 2011–2015 рр., одним із ключових напрямів якого була 
інноваційна стратегія (підвищення науково-технічного потенціалу, приско-
рення реформ і розвитку освіти, людських ресурсів, а також сприяння роз-
будові інноваційної країни). Головне завдання для КНР — це розвиток влас-
них інновацій, тому дванадцята п’ятирічка — це план дій щодо прискорення 
будівництва НІС, сприяння науково-технічним досягненням та економічно-
му розвитку, базованому на наукових і технологічних інноваціях1.  

У 12-му п’ятирічному плані розвитку центральне місце посідають інно-
вації й технології, високий пріоритет у ньому відданий: 

— стратегічним галузям (енергозбереження й охорона навколишнього се-
редовища, інформаційні технологій нового покоління, біотехнології, альтер-
нативні джерела енергії, матеріалів); 

— сприянню інноваційним підприємствам; 
— розширенню підтримувальних послуг; 
— підвищенню витрат на дослідження та розробки до 2,2 % ВВП; 
— збільшенню темпів патентування до 3,3 на 10000 осіб2. 
У цьому плані викладено нову стратегію економічного розвитку, адже в 

умовах гострої екологічної ситуації у світі з метою збереження другої за ве-
личиною економіки виникла необхідність підтримки внутрішнього попиту. 
За словами Чжана Піна, голови Національної комісії з реформ і розвитку 
КНР, з метою трансформації режиму економічного розвитку конче треба 
скоригувати структуру попиту і розширити внутрішнє споживання. Тобто в 
12-му п’ятирічному плані підкреслена важливість довгострокового внутріш-
нього попиту3. 

                  
1 Zhōnghuá rénmín gònghéguó guómín jīngjì hé shèhuì fāzhǎn dì shí’èr gè wǔ nián guīhuà gāngyào (Twelfth 

five year plan of China 2011–2015) [http://www.npc.gov.cn/npc/dbdhhy/11_4/2011-03/16/content_1647644_19.htm]. 
2 Shahid Yusuf From Technological Catch-up to Innovation: The Future of China’s GDP Growth // World 

Bank. — 2011. — Р. 84. 
3 China Switches to New Ways of Economic Growth [Electronic Resource] // The National People’s Congress 

of PRC — Available from : http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Special_11_4/2011-03/14/content_1646217.htm 
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КНР планує й надалі збільшувати витрати на НДДКР, упроваджувати 
інновації в аграрній сфері. У рамках Плану розвитку науки і техніки 2006–
2020 рр. вже створено 54 ключові національні лабораторії, 28 національних 
інженерних лабораторій, 23 платформи науково-технічної інфраструктури, 
88 підприємницьких центрів технологій, які дістали державного визнання; 
спільно з місцевими органами влади було створено 173 лабораторії і дослід-
но-інженерні центри. Тобто підвищуються темпи виробництва високотехно-
логічної продукції, а темпи зростання доданої вартості високотехнологічної 
продукції випереджають темпи важкої промисловості (рис. 1.13).  

 

 
Рис. 1.13. Зростання доданої вартості високотехнологічної галузі, 2008–2011 рр. 

Джерело: Report on China’s Economic and Social Development Plan (2012) [Electronic 
Resource] // The National People’s Congress of PRC. — Available from : http://www.npc.gov. 
cn/englishnpc/news/Supervision/2012-03/14/content_1713997.htm 

Отже, у 12-му п’ятирічному плані уряд висуває як центральну ідею щодо 
необхідності проведення глибоких ринкових реформ, зміни моделі розвитку 
країни, а також концентрує увагу на якості зростання, структурних рефор-
мах і соціальній інтеграції для подолання розриву між міською та сільською 
місцевостями. Згідно з цими цілями на початку 2012 р. урядом Китаю спіль-
но з експертами Світового банку була розроблена стратегія розвитку «Китай 
2030», яка поглиблює розпочаті 12-м п’ятирічним планом трансформаційні 
процеси.  

Нова стратегія передбачає реформи, потрібні Китаю для створення ефек-
тивної ринкової економіки до 2030 року, а також закликає до структурних 
реформ, у рамках яких зміниться роль уряду, приватного сектору, конкурен-
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ції та поглибиться лібералізація земельних, трудових і фінансових ринків. 
Для успіху КНР у середньостроковій перспективі важливим є створення від-
критої системи, в якій існуватиме конкурентна боротьба, базована на інно-
ваціях, і цей процес стимулюватиме інноваційну активність китайських під-
приємств, залучаючи їх до глобальної дослідної мережі. Пріоритетом у 
даних умовах є не кількість досліджень, а їхня якість, тому для уряду голов-
ним завданням у науково-технологічній сфері є підтримка освіти — підви-
щення її якості, поглиблення процесів створення університетів світового 
класу, які будуть взаємодіяти зі стратегічними галузями промисловості.  

Разом зі стратегію «Китай 2030» було запроваджено довгострокові стра-
тегічні напрямки, викладені в Дорожній карті розвитку науки і техніки до 
2050 р. У ній передбачено: збільшення витрат на дослідження і розробки до 
3,5 % ВВП; досягнення глобального інноваційного лідерства завдяки фінансу-
ванню високо- та середньотехнологічних секторів економіки; розвиток альтер-
нативної енергетики, охорони здоров’я, захисту довкілля (технології віднов-
лення екосистем і контролю забруднення); використання можливостей космосу 
та океану (генерація енергії космосу, морські біотехнології); вирівнювання ре-
гіональних асиметрій задля забезпечення національної економічної безпеки. 

У березні 2016 р. уряд КНР ухвалив 13-й п’ятирічний план розвитку КНР на 
2016–2020 рр., однією з ключових цілей якого визначено досягнення науково-
технічних та інноваційних проривів у аерокосмічній галузі, океанології, охоро-
ні здоров’я та штучному інтелекті. Також у ньому передбачено зростання ви-
трат на НДДКР до 2,5 % до 2020 р., збільшення частки науково-технічних дос-
ліджень, результати яких використовуються в реальному секторі, з 55,3 % у 
2015 р. до 60 % у 2020 р. 

В основу 13-го п’ятирічного плану покладено, як уже зазначалось, концеп-
цію третьої промислової революції Д. Ріфкіна, адже урядом заплановані дивер-
сифікація джерел енергії та збільшення частки альтернативної енергетики. Так, 
до кінця 2020 р. буде створено п’ять баз з виробництва енергії — у провінції 
Шаньсі, у східній частині регіону Внутрішня Монголія, у Південно-західному 
Китаї та Синьцзян-Уйгурському автономному районі. Також буде сформовано 
зону з розвитку атомної енергетики у Східному Китаї та зону з розробки шель-
фів на узбережжі. До 2020 р. загальна потужність вітрових установок має досяг-
ти 200 млн кВт, потужність сонячних електростанцій — перевищити 100 млн 
кВт, а сумарна потужність уведених у період з 2016 до 2020 рр. атомних елект-
ростанцій — 53 млн кВт. 

Згідно з дослідженнями експерти Бостонської консалтингової групи (Boston 
Consulting Group) виокремлюють три сценарії енергетичного розвитку КНР. 
Відповідно до базового сценарію загальний обсяг енергоспоживання КНР збі-
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льшиться у 2030 р. удвічі проти 2011 р. Із 2011 до 2030 рр. відбудеться двократ-
не зростання генерувальної потужності (рис. 1.14). Частка вугілля в промисло-
вості знизиться до 51 % порівняно з 67 % у 2011 р. Це компенсуватиметься зна-
чним зростанням генерування з використанням енергії газу (8 % проти 3 %), 
вітру (14 % проти 4 %), атомної (6 % проти 1 %) і сонячної (3 % проти 1 %). 
Крім цього, очікується поступове зростання використання інших джерел енер-
гії, зокрема нафти, біомаси, геотермальної енергії, а також незначне зниження 
значення гідроелектроенергетики.  

 

 
Рис. 1.14. Три сценарії генерування електроенергії в Китаї 

Джерело: Будущее энергетики Китая навстречу экологически чистому миру // Обозре-
ватель БКГ. — 2011 — С. 17–27. 

Відповідно до песимістичного прогнозу в 2030 р. попит Китаю на елек-
троенергію зростатиме, а загальна генерувальна потужність збільшиться 
до 2503 ГВт. Залежність країни від вугілля як джерела виробництва буде по-
ступово знижуватися і становитиме 60 % від загальної кількості генерованої 
потужності. Залежність від інших джерел енергії також зросте, але менше, ніж 
у базовому сценарії. 

Оптимістичний сценарій обумовлений екологічним розвитком Китайсь-
кої Народної Республіки під девізом «екологічно чистий світ». У рамках 
цього сценарію попит на електроенергію в КНР у 2030 р. збільшиться на 
97 % порівняно з 2011 р. Частка вугілля суттєво знизиться (40 %) у резуль-
таті зростання інших джерел енергії: газу — 13 %, вітру — 15 %, атомної — 
7 %, сонячної — 3 %.  
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Виходячи з описаних сценаріїв у розвитку ресурсно-енергетичної систе-
ми КНР пріоритету набудуть такі ключові технології:  

— ефективна технологія наземного транспорту без використання природ-
ного пального (електрокари, технологія паливного елементу, нові технології 
залізничного транспорту); 

— «чисті» технології видобування кам’яного вугілля (технологія газифі-
кації, виробництва енергії, ефективні технології утилізації вугілля низької 
якості); 

— технології стабільності електромереж (технології захисту широкомас-
штабних електромереж, технології відновлюваних джерел енергії); 

— технології біопалива та матеріалів (технологія утилізації водню); 
— технології альтернативної енергетики (енергія вітру, енергія сонця фо-

тогальванічна та термальна, енергія океану, переробка вторинної сировини); 
— ядерна енергетика (нові технології видобування ядерної енергії та 

утилізації ядерних відходів). 
Отже, ретроспективний аналіз реформ політики у сфері інновацій дав 

змогу виокремити три етапи трансформацій. Перший (1975–1994 рр.) — по-
чаток трансформацій та системні реформи. Характеризується визначенням 
ключових завдань розвитку науки і технологій, економічної модернізації у 
сільському господарстві та індустріалізації; структурними змінами в інновацій-
ній системі КНР, переходом від запозичення інновацій до створення власних. 
Другий (1995–2005 рр.) — етап поглиблення реформ і реалізація інноваційного 
потенціалу на основі запроваджених програм і проектів розвитку науки і техні-
ки завдяки збільшенню фінансування, формуванню університетів світового 
класу, орієнтації інновацій на соціальну сферу. Третій (2006–2030 рр.) — етап 
становлення інноваційної нації. Характеризується нарощенням інноваційного 
потенціалу у високо-, середньо- та низькотехнологічних галузях промисловості 
для досягнення глобального інноваційного лідерства. 

Ця конкретизація етапів дала змогу констатувати системність і послідов-
ність реформ, а також визначити ефективні інструменти: урядові програми 
(довгострокові та середньострокові національні стратегії, п’ятирічні плани, 
стратегії інноваційного розвитку провінцій), територіальні об’єднання (зони  
техніко-економічного розвитку, спеціальні економічні зони, мегакластери), фі-
нансові механізми (надання цільових грантів, пільг, преференцій, податкових 
кредитів) (табл. 1.10). 

Завдяки поступовим реформам державної політики у сфері інновацій та 
підтримці розвитку науки і техніки у теперішній час КНР посідає провідні 
позиції як за економічними показниками, так і за показниками інноваційного 
розвитку. Так, за Глобальним інноваційним індексом INSEAD (ГІІ) у 2015 р. 
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Китай був на 29 місці серед 141 країн (у 2014 р. — 29 місце серед 143 дер-
жав), що вище на шість позицій проти 2013 р. Конкурентними перевагами 
згідно з ГІІ є система освіти (рейтингування вишів міжнародними аналітич-
ними агентствами), загальна інфраструктура, бізнес-середовище, фінансу-
вання НДДКР, високотехнологічний експорт і імпорт, кількість патентів і 
промислових зразків, зростання продуктивності праці, експорт креативної 
продукції.  

Таблиця 1.10 
НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КНР, 1976–2016 рр. 

Етап реформ,  
роки Стратегії, програми і плани розвитку 

Перший —  
1978–1994 

 Плановий звіт роботи Академії наук Китайської Народної Республіки 
 Національний план розвитку науки і техніки 1978–1985 рр. 
 Десятирічний план розвитку народного господарства 1976–1985 рр. 
 П’ятий п’ятирічний план розвитку КНР 1976–1980 рр. 
 Шостий п’ятирічний план розвитку КНР 1981–1985 рр. 
 План вирішення пріоритетних науково-технічних проблем державного значення 
«Штурмовий план» 
 Програма сприяння розвитку сільського господарства на основі інновацій «Іскра» 
 Державний план пріоритетного впровадження науково-технічних досягнень 
 Науково-технічна програма соціального розвитку 
 Державна програма високотехнологічних НДДКР (Програма 863) 
 Програма розвитку науки і технологій «Факел» 
 Науково-технічна програма фундаментальних наукових досліджень 

Другий —  
1995–2005 

 Програма інновацій знань Китайської академії наук
 План активізації освітньої модернізації у ХХІ ст. 
 Державна програма фундаментальних досліджень і розвитку (Програма 973) 
 Національний науковий фонд підтримки обдарованих молодих науковців 
 Державна програма високотехнологічних НДДКР (Програма 863) 
 Програми створення університетів світового класу (Програми 211 та 985) 

Третій —  
із 2006 дотепер 

 Одинадцятий п’ятирічний план розвитку КНР 2006–2010 рр.
 Середньо- та довгострокова стратегія розвитку науки і техніки 2006–2020 рр. 
 План прискорення розвитку стратегічно нових галузей промисловості 
 Дванадцятий п’ятирічний план розвитку КНР 2011–2015 рр. 
 Стратегія «Китай 2030» 
 Дорожня карта розвитку науки і технологій до 2050 р. 
 Тринадцятий п’ятирічний план розвитку КНР 2016–2020 рр.

 
У 2014 р. за Глобальним інноваційним барометром «Дженерал Електрик» 

Китай посідав 15 рейтингову позицію серед 25 країн світу. Згідно з опиту-
ванням «Дженерал Електрік» за показником інноваційної політики він був 
на третьому місці, освітою — на четвертому, за середовищем для інновацій — 
на 18, інфраструктурою — на 20, рівнем кооперації — на 23. П’ять рушійних 
сил, що забезпечують інноваційний розвиток КНР: прямі іноземні інвестиції, 
високотехнологічний імпорт, урядове регулювання, доступність венчурного 
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фінансування. П’ять стримувальних факторів: загальна податкова ставка у 
відсотках до прибутку, доступність новітніх технологій, якість шкіл мене-
джменту, технологічний трансферт на рівні фірм, складність виробничого 
процесу.  

За Глобальним інноваційним індексом Блумберга (Bloomberg) у 2015 р. 
Китай мав сильні конкурентні позиції за виробничим потенціалом, високо-
технологічною концентрацією, патентною активністю, науково-дослідною 
інтенсивністю. У цьому році за ранжируванням Блумберга КНР посів 22 міс-
це серед 110 країн, що на три позицій вище, ніж у 2014 р. Фактори, які стри-
мують КНР, — ефективність сфери послуг, продуктивність, концентрація 
дослідників. 

Високу позицію КНР посідає й за Глобальним індексом екологічно чис-
тих технологій — 19 серед 40 країн. Китай має стимул для прискорення ін-
вестиції в екоінновації для усунення наслідків забруднення навколишнього 
середовища в країні. Урядова стратегія Китаю охоплює стимули для розвит-
ку старт-апів екоінновацій. Такі компанії мають податкові пільги з прибут-
ку, а також їм надаються кредити за низькими відсотковими ставками через 
Державний банк розвитку. У 2013 р. більше ніж 55 китайських компаній, що 
спеціалізуються на екоінноваціях, здійснили IPO (первісне розміщення ак-
цій) на великих міжнародних фондових біржах. Це — більше ніж у будь-
якій іншій країні, що свідчить про значний імпульс розвитку екологічно чис-
тих технологій. 

Отже, за глобальними методиками оцінки інноваційного статусу Китай 
лідирує за інноваційною ефективністю, системою освіти, урядовою політи-
кою, фінансуванням досліджень і розробок, а також людським ресурсом. 
Чинники, що гальмують інноваційний розвиток, — це невикористані мож-
ливості для Китаю, його нереалізований потенціал, тому вважаємо, що вони 
мають бути включені в національні плани і стратегії розвитку КНР. 

Оцінюючи інноваційний потенціал Китайської Народної Республіки, вар-
то зупинитися на його складниках: сукупності фінансового, людського, нау-
ково-технологічного, інформаційного ресурсів та ефективності його реаліза-
ції (патентна активність, технологічна продукція, міжнародні публікації). 
Фінансування досліджень і розробок є одним із ключових пріоритетів націо-
нальної політики у сфері інновацій, тому уряд Китаю запланував збільшити 
витрати на НДДКР до 2,5 % ВВП до 2020 р. (на сьогодні ця цифра становить 
2,05 % ВВП). Частка у світовому обсязі витрат на НДДКР у 2014 році пере-
вищувала 16 %, що на 13 в. п. більше, ніж у 2013 р. Наприклад, частка США — 
28,3 %, але вона з кожним роком скорочується на 2,2 %. Схожа тенденція 
спостерігається в Японії: частка в 2014 р. — 10,8 % (у 2013 — 11,1 %). 
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Найпершими джерелами фінансування інноваційної діяльності в Китаї є 
держава, бізнес та вища освіти. У 2013 р. значна частка витрат припала на 
бізнес — 76,6 %, на вищу освіту — 7,23 %, державні витрати — 16,16 %. 
Приватний сектор віддає перевагу фінансуванню експериментальних дослі-
джень — 97,2 % від загальних інвестицій бізнесу. Найбільші витрати на фі-
нансування прикладних і фундаментальних досліджень здійснюють універ-
ситети — відповідно 51,5 % і 35,9 % від загальних університетських 
інвестицій (рис. 1.15).  

 

 
Рис. 1.15. Витрати бізнесу, держави та вищої освіти за типами досліджень,  

млн дол. США, 2008–2013 рр. (складено на основі даних ОЕСР) 

Особливий вид фінансування з боку бізнесу — венчурні інвестиції, які 
зростають значними темпами, — 30,3 % (за останні 10 років найбільший їх 
обсяг спостерігався у 2011 р.). Пріоритетними сферами венчурного інвесту-
вання є інформаційні технології (виробництво та послуги), телекомунікацій-
ні технології, програмне забезпечення, напівпровідникові технології, енерге-
тика, медична техніка, охорона здоров’я, фінансові послуги. 

Постійно зростає частка дослідників і науковців. Порівняно з 2007 р. чи-
сельність науково-дослідного персоналу повної зайнятості збільшилася на 
47,2 %. Варто зазначити, що кількість дослідників, що здійснюють приклад-
ні розробки, збільшується швидшими темпами, ніж науковців, які викону-
ють дослідження фундаментальні, — середньорічне зростання становить 



88   СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ  

13,3 %, а на 1 тис. зайнятих у 2014 році — чотири дослідники. Найбільша 
частка науково-технічного персоналу задіяна в інженерних науках (87 %), 
6 % припадає на природничі науки, 5 % — на медицину та 2 % — на аграрні 
науки (рис. 1.16). 

 

 
Рис. 1.16. Динаміка чисельності науковців і дослідників, 2007–2014 рр. 

 (складено на основі даних ОЕСР) 

Така велика частка науково-технічного персоналу в інженерних науках 
свідчить про високу інноваційну активність і здатність до випуску високо-
технологічної продукції. Також зазначимо, що у 2013 р. 97,15 % науково-
технологічних витрат підприємств здійснювалися на експериментальні дос-
лідження, 2,75 % — на прикладні та 0,1 % — на фундаментальні досліджен-
ня1. Загалом витрати на дослідження та розробки підприємств зросли за 
20 років в 44 рази. 

Згідно з методиками ОЕСР, Європейського Союзу, Всесвітньої організа-
ції інтелектуальної власності одним з показників реалізації інноваційного 
потенціалу є патентна активність. У період з 1997 до 2014 рр. була реалізо-
вана Науково-технологічна програма соціального розвитку 1996–2010 рр., у 
рамках якої були досягнуті значні інноваційні результати (рис. 1.17): най-
більшу частку становили товарні знаки (59 %), частки патентів і промисло-

                  
1 Science, Technology and Patents [Electronic Resource] // OECD. — Available from : http://stats.oecd.org 
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вих знаків — відповідно 22 % і 29 %. Середньорічне зростання кількості па-
тентів — 28 %, товарних знаків та промислових зразків — 18 % і 23 %. Вар-
то зауважити, що найбільша частка прав інтелектуальної власності припадає 
на цифровий зв’язок (8,08 % у 2011 р.), потім фармацевтика (7,48 %) і 
комп’ютерні технології (6,22). 

 
Рис. 1.17. Динаміка результатів інноваційної діяльності та їх взаємозв’язок з ВВП,  

1997–2014 рр. (складено на основі даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності) 

Абсолютним лідером у світі за кількістю патентних заяв у 2014 р. стала 
корпорація «Huawei Technologies», сфера діяльності якої — інформаційні, 
мобільні та телекомунікаційні технології. Деякі підприємства, які входять у 
топ-10 китайських лідерів, функціонують у зонах техніко-економічного роз-
витку, наприклад «Xiamen Solex High-Tech Industries Co., Ltd», а компанії 
«ZTE Corporation», «Huawei Technologies Co., Ltd», «Huawei Device Co., Ltd» 
та «Tencent Technology (Shenzhen) Company Limited» розміщені в Шеньчжен-
ській вільній економічній зоні (табл. 1.11). 

Разом з патентною активністю багато важить кількість цитувань міжнарод-
них публікацій. За даними рейтингу SCImago Journal Rank (SJR) Китайська На-
родна Республіка в 2014 році посіла друге місце за кількістю цитованих публі-
кацій після США; частка у світовому обсязі наукових публікацій досягла 
16,58 %, а в регіональному — 51,76 %. Аналіз динаміки публікацій КНР у про-
відних журналах за період 1996–2013 рр. показав, що середньорічне зростання 
кількості публікацій — 18,9 %, а частка КНР у світовому обсязі публікацій у 
2013 р. становила 15,7 %, що в 6,5 раза більше, ніж у 1996 р. (рис. 1.18). 
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Таблиця 1.11 
ТОП-10 КИТАЙСЬКИХ ЗАЯВНИКІВ, 2014 р. 

Заявник Кількість заяв Місце 

Huawei Technologies Co., Ltd 3,442 1 

ZTE Corporation 2,179 3 

Tencent Technology (Shenzhen) Company Limited 1,086 17 

Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd 904 23 

Boe Technology Group Co., Ltd 553 34 

Huawei Device Co., Ltd 420 46 

China Academy of Telecommunications Technology 196 107 

Institute of Microelectronics of Chinese Academy of Sciences 156 130 

Beijing Boe Optoelectronics Technology Co., Ltd 141 156 

State Grid Corporation of China 127 174 

Джерело: WIPO Statistics [http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/countries/cn.html]. 

 

 
Рис. 1.18. Динаміка міжнародних наукових публікацій КНР, 1996–2014 рр.  

(складено на основі даних Scopus та SCImago) 

У 2014 р. обсяг цитованих документів досяг цифри 438601, або 96,84 % 
від загальної кількості публікацій. Цього року найбільша кількість публіка-
цій у розрізі галузей знань припадає на інжиніринг (173854, або 22,1 % від 
загальної кількості публікацій), матеріалознавство (72487, або 9,22 %), фізи-
ку і астрономію (67542, або 8,6 %), медицину (63441, або 8,07 %), хімію 
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(58743, або 7,47 %), комп’ютерні науки (56722, або 7,21 %), біохімію і генну 
інженерію (55981, або 7,12 %). Загалом за 19 років китайські вчені опубліку-
вали 3,62 млн документів, з них цитованих — 3,56 млн з 19,11 млн цитат, а 
коефіцієнт цитування однієї публікації — 5,92. Індекс Хіршера дорівнює 
495, що відображає продуктивність науковців окремо та країни в цілому за 
кількістю публікацій та їх цитуванням.  

Оцінюючи ефективність реалізації інноваційного потенціалу КНР, дохо-
димо висновку, що важливими показниками є експорт та імпорт технологіч-
ної продукції, які є невід’ємною складовою міжнародного позиціонування 
КНР на глобальному ринку технологій (рис. 1.19).  

 
Рис. 1.19. Динаміка частки технологічного експорту КНР у промисловому,  %,  

2008–2012 рр. (складено на основі даних ОЕСР) 

У структурі промислового експорту істотна частка у 2012 р. припадала на 
високотехнологічну продукцію — 31,1 %. Його динаміка протягом останніх 
років незмінна, але відбуваються незначні коливання в межах 1 %. До товар-
ної структури високотехнологічного експорту входять комп’ютерні та те-
лекомунікаційні технології, медичне обладнання, комплексно-автоматизоване 
виробництво, електроніка, оптоелектроніка аерокосмічна продукція, біотех-
нології. На експорт середньотехнологічної продукції у 2012 р. припадало 
25,1 %, низькотехнологічної — 27,2 %. Тобто за 12 років обсяг високотехно-
логічного експорту зріс у 10,5 раза, середньотехнологічного — у 9,9 раза, 
низькотехнологічний — у 5 разів. 

Імпорт технологічної продукції за останні десять років зростав, але мен-
шими темпами порівняно з експортом — 22,3 % (експорт — 27 %). Сальдо 
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міжнародної торгівлі високотехнологічною продукцією додатне з 2005 р.,  
та щороку збільшується розрив між експортом і імпортом. У 2012 р. саль- 
до міжнародної торгівлі високотехнологічною продукцією дорівнювало 
94,3 млрд дол., що на 8,7 % більше, ніж у 2011 р. (у 2002 р. цей показник до-
рівнював –14,9 млрд дол. США).  

І, підсумовуючи, зазначимо головне. Динамічний інноваційний розвиток 
КНР обумовлений ефективною інноваційною політикою уряду, яка виріз- 
няється системним, стратегічно виваженим, багаторівневим характером та 
забезпечує зміцнення міжнародних конкурентних позицій китайських това-
ровиробників. У своєму розвитку національна інноваційна система ево-
люціонувала від планової до ринкової моделі з відповідними інструментами, 
такими як урядові програми (довгострокові та середньострокові національні 
стратегії та стратегії інноваційного розвитку провінцій, галузеві п’ятирічні пла-
ни), територіальні об’єднання (зони техніко-економічного розвитку, спеціальні 
економічні зони, мегакластери), фінансові механізми (надання цільових грантів 
конкурентним вищим навчальним закладам, податкових пільг, преференцій, 
податкових кредитів наукомістким підприємствам у спеціальних зонах та екс-
портоорієнтованим підприємствам). 

1.4. Глобалізаційна стратегія Франції  
в зовнішньоторговельній сфері  

Форми, рівні, потенційні можливості й механізми реалізації Фран-
цією національної економічної стратегії за умов економічної глобалізації є до-
статньо масштабними і всеосяжними, здатними забезпечити імплементацію 
економічних інтересів держави як у внутрішній, так і в міжнародній сфері. Ця 
стратегія втілюється за багатьма напрямами і векторами міжнародної економіч-
ної діяльності (у виробничій, комерційній, інвестиційно-кредитній, фінансовій та 
міграційній сферах), а також у різних формах (державній, приватній, змішаній). 

Так, зовнішньоторговельні операції Франції на сучасному етапі світогос-
подарського розвитку являють собою невід’ємну складову її великомасштаб-
ної й диверсифікованої економічної діяльності. У них концентровано вияв-
ляються, з одного боку, рівень реалізації національних інтересів держави в 
міжнародній сфері, а з другого — реальна міра її залучення у глобальну мо-
дель міжнародного поділу праці, що формується на старті ХХІ ст. Справля-
ючи безпосередній вплив на кількісні та якісні параметри розвитку націона-
льної економіки, умови макроекономічного зростання, а також визначаючи 
міжнародну конкурентоспроможність Франції, її зовнішня торгівля завжди 
була і донині залишається важливим механізмом реалізації національної 
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стратегії економічного розвитку держави та забезпечення її глобального 
конкурентного лідерства.  

У процесі еволюційного розвитку економіки Франції зміст, структура та 
напрями її зовнішньоторговельної стратегії зазнавали постійних модифіка-
цій і трансформацій, обумовлених необхідністю підтримування оптималь-
них пропорцій між матеріальними, грошовими і трудовими ресурсами, ви-
робництвом і споживанням, товарною масою і купівельною спроможністю 
населення, а також надходженнями і платежами в розрахунках з іншими 
країнами. Однак незмінними, на нашу думку, на всіх етапах залишаються 
ключові компоненти стратегії держави у зовнішньоторговельній сфері, а саме: 

— система митного оподаткування імпортних товарів (елементи митного 
тарифу, система товарної класифікації тарифу, структура тарифу, методи ви-
значення країни походження товару, види та рівень ставок мита; склад і рі-
вень митних податків); 

— система кількісних обмежень зовнішньої торгівлі та інструментарій 
нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі (технічні й адміністративні 
бар’єри, валютно-фінансове і кредитне регулювання експортно-імпортних 
операцій та ін.); 

— заходи державної підтримки вітчизняного експорту (фінансово-кредитна, 
податкова, валютно-кредитна, організаційно-технічна та ін.). 

Характеризуючи сучасну зовнішньоторговельну диспозицію Франції на 
глобальних ринках товарів і послуг, зауважимо, що вона визначається не 
тільки величезними розмірами території держави та чисельністю населення, 
високим рівнем продуктивності суспільної праці та колосальним внутрішнім 
платоспроможним попитом, але й надважливою роллю, що її відіграє країна 
у світовій політиці й економіці, а також у гарантуванні регіональної і глоба-
льної безпеки. Не будемо також забувати, що Франція протягом кількох сто-
літь була потужною колоніальною імперією, яка багаторазово примножила 
національне багатство та розвинула експортний потенціал, експлуатуючи 
ресурсну базу своїх колоній. 

Комплексний аналіз зовнішньоторговельних операцій Франції за останні 
десятиліття дає змогу зробити кілька ключових висновків: 

По-перше, потужна індустріальна база Франції та диверсифіковане наці-
ональне виробництво з високорозвинутими стратегічно важливими галузями 
економіки (авіаракетобудуванням, енергетикою, транспортом і зв’язком) 
стали головною рушійною силою динамічного нарощування масштабів зов-
нішньоторговельного обігу держави. Як свідчать дані, подані в табл. 1.12, у 
період з 1959 до 1979 рр. він зріс майже у 18 разів (з 50,8 до 884,8 млрд фр.), 
а з 1980 до 2014 рр. — уп’ятеро (з 320,8 до 1777,1 млрд дол. США). 
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Таблиця 1.12 
ДИНАМІКА КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 

ФРАНЦІЇ ПРОТЯГОМ 1959–2014 рр.1 

Рік 
Експорт Імпорт Зовнішньо-

торговельний 
обіг

Баланс 
зовнішньої 
торгівлі усього товари послуги усього товари послуги 

1959 … 28,0 … … 22,8 … 50,8 5,2 

1965 … 50,3 … … 47,6 … 97,9 2,7 

1970 … 100,4 … … 106,3 … 206,7 –5,9 

1975 … 227,2 … … 231,7 … 458,9 –4,5 

1979 … 426,7 … … 458,1 … 884,8 –31,4 

1980 154,4 110,9 43,5 166,4 134,3 32,1 320,8 –12,0 

1985 137,6 102,0 35,6 189,5 148,3 41,2 327,1 –51,9 

1990 282,9 216,6 66,3 284,8 234,3 50,5 567,7 –1,9 

1995 385,9 301,9 84,0 318,8 262,6 56,2 704,7 67,1 

2000 407,9 327,6 80,3 398,8 338,9 59,9 806,7 9,1 

2002 390,7 304,9 85,8 372,5 303,8 68,7 763,2 18,2 

2004 528,7 413,9 114,8 532,8 434,4 98,4 1061,5 –4,1 

2006 605,1 479,0 126,1 643,5 529,9 113,6 1248,6 –38,4 

2008 667,6 502,6 165,0 702,0 561,0 141,0 1369,6 –34,4 

2010 725,9 523,8 202,1 792,8 611,1 181,7 1518,7 –66,9 

2012 417,4 331,7 85,7 397,7 329,2 68,5 815,1 19,7 

2014 851,0 582,6 268,4 926,1 677,7 248,4 1777,1 –75,1 

Примітка: дані за 1959–1975 рр. обчислені в мільярдах франків і стосуються торгівлі 
товарами; за 1980–2014 рр. — у мільярдах доларів США. 

По-друге, відмітною ознакою розвитку зовнішньоторговельної діяльності 
Франції за умов глобалізації є стрімке зростання темпів нарощування фізич-
них обсягів торгівлі, які на початку 2015 р. майже удвічі перевищували ди-
наміку вартісних обсягів експортно-імпортних операцій і втричі — темпи 
зростання ВВП країни. Результатом цього стало динамічне підвищення рів-
ня зовнішньоторговельної квоти Франції з 48 % у 1980 р. до майже 60 % у 
2012 р.2 Як випливає з даних рис. 1.20, середньорічні значення експортної й 

                  
1 Pebereau M. La Politique Economique De France. Les relation economiques financieres et monetaires inter-

nationals / M. Pebereau. — Armand Colin, 1990. — P. 120; UnctadStat. — General Profile: France [Electronic Re-
source]. — Available from : http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/ 251/en251GeneralProfile.html; Country 
Statistical Profiles: France 2015. — Key Tables from OECD. — OECD, 2015. 

2 World Development Indicators [http://databank.worldbank.org/]. 
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імпортної квот Франції в період 2000–2012 рр. становили 27,2 % та 29,3 % 
ВВП відповідно, що відповідає середньосвітовому показнику. Разом з тим за 
рівнем торговельної відкритості Франція суттєво поступається переважній 
більшості країн ОЕСР (Австрії, Бельгії, Данії, Канаді, Фінляндії, Німеччині, 
Швеції, Швейцарії, Новій Зеландії та ін.), хоч і випереджає Японію, США та 
Австралію. Це свідчить, з одного боку, про наявність достатньо великого 
внутрішнього платоспроможного попиту держави, а з другого — про недо-
статнє використання нею глобалізаційних чинників реалізації національної 
економічної стратегії, незначне включення вітчизняних суб’єктів господа-
рювання у формування глобальних ланцюгів доданої вартості та доволі ву-
зький експортоорієнтований сектор національної економіки.  

 

 

Рис. 1.20. Середньорічні показники експортної й імпортної квот 
окремих країн за період 2000–2012 рр., % ВВП1 

По-третє, на різних етапах розвитку економіки Франції протягом ХХ 
століття її товарообіг характеризувався переважною дефіцитністю, і якщо в 
останні десятиліття баланс торгівлі товарами і послугами став більш-менш 
урівноваженим, то в довгостроковому періоді він був переважно дефіцит-
ний, аніж додатний. Цифри, наведені в табл. 1.12, демонструють, що зрос-
тання обсягів загального торговельного обігу Франції у період з 1959 до 

                  
1 World Development Indicators [http://databank.worldbank.org/data/home.aspx]. 
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2014 рр. досягалось випереджальною динамікою приросту вартісних обсягів 
імпорту порівняно з експортними поставками. Якщо обсяги експорту в 
1980–2014 рр. зросли вп’ятеро (з 110,9 до 582,6 млрд дол. США), то імпорт — 
майже вшестеро (з 166,4 до 926,1 млрд). У результаті — стабільність 
від’ємного сальдо та хронічна дефіцитність зовнішньої торгівлі Франції, яку 
вдавалось долати в 1995, 2000, 2002 та 2012 роках. У даному контексті варто 
зауважити, що хронічна дефіцитність зовнішньої торгівлі Франції обумов-
лена скороченням її експортних товарних поставок на світові ринки, тоді як 
сальдо торгівлі послугами й досі залишається для країни традиційно додат-
ним (рис. 1.21). 

 

 
Рис. 1.21. Динаміка вартісних обсягів експорту й імпорту 

 послуг Франції протягом 1980–2014 рр.1 

По-четверте, одночасно з нарощуванням вартісних обсягів зовнішньої 
торгівлі Франції і зростанням їх позитивної динаміки останні десятиліття 
позначились також істотними змінами в її структурних вимірах. Що стосу-
ється продуктово-видової структури, то загальна вартість імпорту в останнє 
десятиліття стабільно перевищує 50 % обсягу виробництва продукції таких 
найважливіших галузей і секторів французької економіки, як основна хімія 
та виробництво електротехнічного й електронного обладнання. Водночас 
близько 60 % сукупного обсягу імпортних поставок у Францію становлять 

                  
1 Pebereau M. La Politique Economique De France. Les relation economiques financieres et monetaires inter-

nationals / M. Pebereau. — Armand Colin, 1990. — P. 120; UnctadStat. — General Profile: France [Electronic Re-
source]. — Available from : http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/ 251/en251GeneralProfile.html; Country 
Statistical Profiles: France 2015. — Key Tables from OECD. — OECD, 2015. 

1 World Development Indicators [http://databank.worldbank.org/]. 
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нині інвестиційні товари; частка продовольства (чаю, кави, какао, продуктів 
тропічного сільського господарства) становила 10,2 %, 10,0 % та 9,1 % зага-
льного імпорту відповідно у 1980, 2000 та 2014 рр., а однією з головних 
причин хронічного дефіциту торговельного балансу є колосальний імпорт 
енергопродуктів (палива і мінеральних продуктів). Тільки в період з 1980 до 
2014 рр. його вартісні обсяги зросли з 36,4 до 62,4 млрд дол. США, і хоч йо-
го відносна частка у загальних імпортних поставках скоротилась з 27,1 % до 
9,2 %, однак, усе ще залишається надміру високою. 

Щодо товарної структури експорту, то в останні десятиліття він вирізня-
ється значним зростанням частки продукції обробної промисловості — з 
72,8 % у 1980 р. до 81,8 % у 2014 р. При цьому основну частку промислово-
го експорту становлять машини й устаткування, питома вага яких у загаль-
ному продажу підвищилась з 36,7 % у 2000 р. до 44,7 % у 2014 р. Далі йдуть 
продовольство і напої (67,6 млрд дол. США, або 11,6 % загального експорту 
у 2014 р.); руди і метали (14,6 млрд, 2,5 %); паливо і мінеральні масла 
(12,7 млрд, 2,2 %); сільськогосподарська сировина (11,1 млрд, 1,9 %).  

Подібна товарна структура експортних операцій Франції є підтверджен-
ням не стільки високодиверсифікованої структури її національної економі-
ки, скільки доволі слабкої спеціалізації державі у глобальній моделі міжна-
родного поділу праці. Так, особливо разючим за показником експортної 
спеціалізації є нинішнє відставання Франції від своїх найближчих конкурен-
тів у ЄС — Німеччини та Великобританії — як за вартісними обсягами екс-
портних поставок, так і за їх структурою. Про це свідчить насамперед той 
факт, що у французькому експорті частка продовольства і промислової си-
ровини набагато вища порівняно з німецьким і британським експортом, тоді 
як частка готових виробів (насамперед промислового обладнання і продукції 
машинобудування) — нижча.  

Уже тривалий час Франція значно поступається визнаним лідерам світо-
вого науково-технічного прогресу — США, Японії, Великобританії та Ні- 
меччині — і щодо пропонування світовим споживачам продукції високотех-
нологічного виробництва, що репрезентують галузі нових технологічних  
укладів. Що стосується товарів високих технологій, то вартісні обсяги фран-
цузького експорту продукції ІКТ становили у 2007 р. 26,1 млрд дол. США, у 
2008 р. — 25,2 млрд, у 2009 р. — 19,6 млрд, у 2010 р. — 22,4 млрд, у 2011 р. — 
24,7 млрд, а у 2012 р. — 22,6 млрд1, тоді як відповідний показник для  
Сполучених Штатів становив на кінець періоду 272,3 млрд дол.2 Загаль- 
                  

1 Country Statistical Profiles: France 2015. — Key Tables from OECD. — OECD, 2015; World Development 
Indicators [http://databank.worldbank.org/]. 

2 Export and American Information and Communications Technology Companies and Workers // Technology 
Ceo Council. — March 2015. — P. 2. 
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ні ж обсяги наукомісткого експорту Франції, що охоплює крім машин і об-
ладнання продукцію високотехнологічних хімічних виробництв, у 2012 р. 
становили близько 120 млрд дол. США, або 23 % сукупного експорту країни 
(у США — майже 0,4 трлн, або 23,5 %)1. Разом з тим, хоч французькі товари 
за своїми споживчими характеристиками вирізняються доволі високою якіс-
тю й інноваційністю, однак не всі вони здатні витримати гостру конкурентну 
боротьбу з аналогічною іноземною продукцією навіть на внутрішньому ринку, 
не кажучи вже про міжнародні ринки. Саме цим пояснюється той факт, що по-
над третина товарів, що продаються нині на ринку Франції, імпортні. 

І, нарешті, стосовно до суб’єктів експортно-імпортних операцій Франції 
зазначимо таке. Перехід її економіки з другої половини 1970-х років до 
постіндустріальної господарської системи, з одного боку, активізував про-
цеси їх диверсифікації, а з другого — спричинив глибокі якісні зміни у 
суб’єктній структурі торговельної інтернаціоналізації її економіки та меха-
нізмах реалізації національної стратегії економічного розвитку. Ключовими 
її «провайдерами» є нині французькі ТНК, комерційна діяльність яких охоп-
лює практично всі сегменти глобального ринку в їх продуктово-видовому та 
географічному вимірах. Вони контролюють до половини промислового ви-
робництва Франції та понад 60 % її експортно-імпортних потоків, що є свід-
ченням високого рівня концентрації зовнішньоторговельних потоків на об-
меженій кількості потужних компаній. Достатньо сказати, що на 3 % 
експортерів Франції припадає 55 % торговельних потоків країни, тоді як на 
70 % — тільки 20 % експортного продажу2. Перша десятка провідних про-
мислових груп Франції здійснює нині близько 19 % усього французького ек-
спорту, а 300 великих компаній — 54 %. Лідерами в експортній діяльності є 
автомобільні концерни «Renault» і «Peugeot», авіакосмічні групи «Airbus 
Industrie», «Aeropasial», «Snecma», постачальник електроенергії «Electricite 
de France».  

Своєю чергою, з-поміж головних імпортерів Франції переважають нині 
енергетичні компанії — левіафани глобального енергетичного ринку, зокре-
ма, «Total Fina Elf», «Gas de France», «Shell», «Phillips France». А загалом тор-
говельні операції за кордоном здійснюють нині близько 70 % французьких 
фірм з зайнятістю понад 250 працівників, тоді як для компаній малого і се-
реднього бізнесу (з зайнятістю від 10 до 249 працівників) цей показник ста-
новить лише 20 %, а мікропідприємств — 2 %3. 

                  
1 Export and American Information and Communications Technology Companies and Workers // Technology 

Ceo Council. — March 2015. — P. 2. 
2 Egert B. Export and Property Prices in France: Are They Connected? / B. Egert, R. Kierzenkowski // Econom-

ics Department Working Papers. — No 759. — ECO/WKP (2010)15. — P. 11.  
3 Egert B. Export and Property Prices in France: Are They Connected? / B. Egert, R. Kierzenkowski. — P. 11.  
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Узагальнюючи викладене, виокремимо такі ключові риси сучасної зов- 
нішньоторговельної діяльності Франції: 

— асиметричність експортно-імпортних операцій з їх надмірною кон-
центрацією на невеликій кількості країн – торговельних партнерів (в основ-
ному з числа держав-членів ЄС) та зосередженням зовнішньоторговельних 
потоків на обмеженій кількості потужних компаній-монополістів; 

— хронічний характер дефіциту торговельного балансу Франції насам-
перед за групою високотехнологічних промислових товарів та в торгівлі з 
країнами – лідерами світового господарства (передусім із США та Японією); 

— доволі слабка експортна спеціалізація держави у глобальній моделі 
міжнародного поділу праці та вкрай низький рівень товарної диверсифікації 
експортних поставок французьких суб’єктів господарювання на світові рин-
ки у довгостроковій перспективі;  

— суттєве конкурентне відставання Франції від своїх найближчих кон-
курентів за інтеграційним блоком ЄС та інших країн світової тріади за по-
казниками експортної спеціалізації та пропонування світовим споживачам 
продукції високотехнологічного виробництва, що репрезентують галузі но-
вих технологічних укладів. 

— надміру висока зовнішньоторговельна залежність від імпортних пос-
тавок паливно-енергетичних ресурсів і сировини. 

Дослідження причин, які протягом останніх десятиліть негативно позна-
чаються на масштабах і структурних вимірах експортно-імпортних операцій 
Франції, дозволяє виявити низку перешкод, що суттєво ускладнюють процес 
реалізації країною глобалізаційної стратегії економічного розвитку в зов-
нішньоторговельній сфері: 

По-перше, це — динамічно зростаючий обсяг внутрішнього платоспромож-
ного попиту в державі, який, спричиняючи зорієнтованість національних това-
ровиробників на його задоволення, справляє гальмівний вплив на динаміку на-
рощування вартісних обсягів експортних їх поставок на світові ринки. 

По-друге, певна подібність і однотипність галузево-секторальної та гео-
графічної орієнтації зовнішньої торгівлі Франції й Німеччини, що є вагомим 
фактором загострення міжкраїнової конкуренції не тільки на їх внутрішніх, 
але й на світових ринках. Як результат — хоч ці дві країни і реалізують схо-
жі політики у сфері експортного ціноутворення, однак німецькі товаровироб-
ники, на відміну від французьких, активно вдаються також до реалізації 
стратегій офшорингового аутсорсингу в країнах Центрально-Східної Європи 
та стримування зростання заробітних плат у промисловості. Тож в останнє 
десятиліття усталеним трендом у внутрішньорегіональній торгівлі країн ЄС 
стало чимраз більше витіснення німецькими товаровиробниками французь-
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ких із традиційних сегментів європейського ринку через неможливість компен-
сації останніми підвищувального тиску їх відносних витрат на робочу силу за 
одночасного підтримування цінової конкурентоспроможності своїх товарів. 

По-третє, не слід скидати з рахунків низький рівень нецінової конкуренто-
спроможності французьких товарів через суттєве скорочення в останнє  
десятиліття інвестиційних капіталовкладень та інноваційних витрат експорто-
орієнтованих підприємств Франції. У результаті порівняно з німецькими, 
італійськими чи японськими товарами загальний рівень капітало- та техно-
логічної місткості французьких товарів значно нижчий, що зумовлює витіс-
нення їх із цілих сегментів глобального ринку. 

По-четверте, французькі товаровиробники, на відміну від німецьких, в 
останнє десятиліття дедалі більшою мірою орієнтуються на масове виведення 
за кордон своїх виробничих потужностей з метою скорочення операційних ви-
трат. Найбільшою мірою це притаманно автомобільним концернам, оскільки 
вже сьогодні загальна кількість автомобілів, що вироблена в їх закордонних 
підрозділах, перевищує «домашнє» виробництво. Більше того, подібна політи-
ка реалізується з метою не тільки задоволення попиту іноземних споживачів 
(насамперед із країн Центральної та Східної Європи, Туреччини та Іспанії), але 
й дальшого імпорту вироблених автомобілів у саму Францію, на який сьогодні 
припадає до 60 % середнього зростання загального автомобільного імпорту1. 
Крім того, французькі автовиробники з причин нагромаджених проблем у ви-
робничо-збутовій сфері та концентрації на виробництві моделей, що перебува-
ють на завершальних фазах життєвого циклу, нині також стрімко втрачають 
іноземні ринки та зазнають потужного конкурентного тиску з боку автоконцер-
нів Німеччини, Італії та Великобританії. 

І, нарешті, по-п’яте, позитивна загалом динаміка нарощування масштабів аг-
рарного експорту Франції в останні десятиліття приховує низку серйозних проб-
лем, пов’язаних із загостренням конкуренції на традиційних для французьких  
аграріїв ринках збуту Європейського Союзу (насамперед з боку нових країн-
членів), куди спрямовується понад 70 % усіх поставок продовольства держави. Не 
слід також недооцінювати вимоги СОТ і ЄС щодо поступового скорочення суб-
сидування сільського господарства, що неминуче призведе до падіння цінової 
конкурентоспроможності агропромислової продукції Франції на світових ринках.  

Тож не випадково однією з головних цілей комерційної дипломатії Франції 
у СОТ була і залишається протидія зусиллям цієї організації щодо скасування 
субсидування сільського господарства. Вона активно лобіює так званий пакет-
ний підхід, який виключає виокремлення сільськогосподарських субсидій як 

                  
1 Egert B. Export and Property Prices in France: Are They Connected / B. Egert, R. Kierzenkowski // CESifo 

Working Paper. — May 2010. — No. 3047. — P. 7. 
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предмет спеціальних переговорів. З огляду на важливу роль агропромислового 
комплексу в економіці країни і доволі конкурентні позиції сільськогосподар-
ського лобі французи об’єктивно прагнуть до того, щоб процес скасування суб-
сидування аграрного сектору набув затяжного характеру. При цьому Франція 
разом з іншими промислово розвиненими країнами нав’язує країнам, що розви-
ваються, виконання зобов’язань щодо додержання так званих соціальних стан-
дартів і екологічних норм, котрі суттєво послаблюють їхні конкурентні позиції 
на глобальному ринку агропродовольчої продукції. 

Отже, за умов наростання глобальної нестійкості, загострення міжнарод-
ної конкуренції за ринки збуту та неухильного зміщення світового центру 
економічної активності у країни з новостворюваними ринками Франція 
змушена вживати рішучих заходів щодо докорінної трансформації своєї 
експортної стратегії. У даному контексті варто наголосити, що черговий 
етап її модернізації припав на період глобальної економічної кризи 2007–
2010 рр., коли національна експортна стратегія почала розглядатись не тіль-
ки як механізм зміцнення конкурентних позицій французьких товаровироб-
ників на світових ринках, але і як невід’ємний елемент загальної антикризо-
вої стратегії держави і системи антициклічного регулювання її економіки. 
На сьогодні стратегічні пріоритети розвитку експортного потенціалу Фран-
ції перебувають насамперед у площині нарощування абсолютних вартісних 
обсягів її експортних поставок на світові ринки та підвищення в них частки 
товарів з високою доданою вартістю, диверсифікації товарної, видової, гео-
графічної й інституціональної структури торговельних операцій, а також 
зміцнення конкурентних позицій вітчизняних продуцентів товарів і послуг і  
розширення французького сегмента глобального ринку. Особлива їх важли-
вість випливає з міжнародного досвіду, який з усією очевидністю доводить, 
що відкриті зовнішнім ринкам економіки країн з масштабним експортним 
сектором демонструють вищу торговельну ефективність порівняно з закри-
тими. Не випадково з 2008 р. Світовий економічний форум щороку розрахо-
вує такий показник, як індекс залучення країн у світову торгівлю (The 
Enabling Trade Index), на основі якого складаються країнові рейтинги щодо 
характеру і конкурентних переваг зовнішньоторговельної політики держав1.  

                  
1 Даний показник являє собою інтегровану оцінку з чотирьох субіндексів: доступу до внутрішніх ринків (оці-

нює торговельну політику країн щодо доступу іноземних товарів), митного адміністрування (оцінює ефективність 
функціонування державних митних органів), транспортно-комунікаційної інфраструктури (визначає рівень роз- 
витку транспорту і зв’язку в забезпеченні експортно-імпортних операцій) та бізнес-середовища (оцінює діяльність 
уряду щодо формування безпечного бізнес-середовища для діяльності експортерів та імпортерів). За підсумками 
2014 р. Франція посіла 21 позицію у країновому рейтингу за індексом залучення країн у світову торгівлю. У розрі-
зі субіндексів її диспозиція була така: доступ до внутрішнього ринку — 46 місце (4,9); митне адміністрування — 
27 місце (5,6); транспортно-комунікаційна інфраструктура — 9 місце (5,8); бізнес-середовище — 30 місце (4,9). Як 
бачимо, найбільш вузькими місцями зовнішньоторговельної стратегії Франції є доступ до внутрішніх ринків,  
якість митного адміністрування та бізнес-середовища. 
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З огляду на це реалізація цілей комплексної зовнішньоторговельної 
стратегії Франції за умов глобальної нестійкості передбачає насамперед 
імплементацію дієвих важелів державної підтримки експортної діяльності 
вітчизняних суб’єктів господарювання. Вона враховує, з одного боку,  
національні економічні інтереси Франції на світових ринках, а з друго-
го — чинні регуляторні вимоги СОТ та механізми й інструментарій реалі-
зації країнами Євросоюзу спільної зовнішньоторговельної політики, зок-
рема, у частині застосування державної допомоги та підтримки експортної 
діяльності.  

Сучасна експортна стратегія Франції є віддзеркаленням, по-перше, 
об’єктивного процесу інтернаціоналізації її економіки і, по-друге, зростаю-
чої заінтересованості французьких суб’єктів господарювання, насамперед 
ТНК, у розширенні зовнішніх ринків збуту. Розглядаючи дану стратегію, 
слід зазначити, що основними каналами її реалізації є формування в державі 
сприятливого макроекономічного клімату і запровадження спеціальних сти-
мулів до нарощування експортної діяльності суб’єктів господарювання. 
Останні передбачають, зокрема, такі заходи, як: розбудова організаційних 
структур державного регулювання експортної діяльності та її інфраструк- 
турного забезпечення; розширення державної фінансової підтримки експорту 
на основі кредитування, гарантування і страхування експортних поставок і 
кредитів; полегшення доступу вітчизняних суб’єктів господарювання до ім-
портних компонентів для розширення експортного виробництва; відшкоду-
вання імпортного мита та розвиток вільних експортних зон; надання дер- 
жавою комплексних інформаційно-консультативних послуг, сприяння ви-
ставково-ярмарковій діяльності національних фірм за кордоном; субсиду-
вання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.  

Усі перелічені механізми державної підтримки експорту, по суті, являють 
на сьогодні становий хребет експортної стратегії Франції і реалізуються згід-
но з жорстко регламентованими державою вимогами щодо селективного  
відбору суб’єктів господарювання й суворого контролю за їх виконанням з 
боку державних і напівдержавних кредитно-фінансових установ і організа-
цій. Їх можна згрупувати у два основні напрями дій держави з підвищення 
конкурентоспроможності французького експорту: перший — пряма підтрим-
ка підприємницьких структур у нарощуванні їх експортної діяльності; дру-
гий — заходи, спрямовані на формування і розширення іноземного плато-
спроможного попиту на продукцію французьких товаровиробників.  

Що стосується прямого субсидування експорту, то це — найбільш прос-
тий і часто використовуваний у Франції традиційний спосіб матеріального 
стимулювання експортних поставок національних виробників і підвищення 
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цінової конкурентоспроможності їх товарів. Нині воно найчастіше викорис-
товується для підтримки експорту сільськогосподарської продукції Франції.  

Крім прямих дотацій з бюджету у Франції активно використовуються за-
ходи непрямого стимулювання експорту, а саме: податкові пільги експорте-
рам; звільнення їх від мит на імпорт сировини і матеріалів; зниження тари-
фів державних компаній (транспортних, енергетичних та ін.). Однак усі ці 
заходи для Франції як держави-члена Європейського Союзу мають граничні 
межі свого використання. Так, згідно з чинними нині нормами і правилами 
реалізації зовнішньоторговельної політики даного інтеграційного угрупо-
вання чітко встановлюються вимоги та обмеження щодо застосування краї-
нами-членами заходів державного стимулювання експортної діяльності. Зо-
крема, відповідно до Консолідованих версій Договору про Європейський 
Союз і Договору про функціонування ЄС (2010/С83/01), а також Лісабонсь-
кого договору зазначається, що допомога, яку в будь-якій формі надає дер-
жава-член Євросоюзу або яку надано за кошт державних ресурсів, що спо-
творює конкурентне середовище діяльності суб’єктів господарювання на 
основі надання переваги певним компаніям або виробництву певних товарів, 
є несумісною з внутрішнім ринком тією мірою, якою вона впливає на торгів-
лю між державами-членами1. З огляду на це основні правила державної до-
помоги в ЄС спрямовані насамперед на врівноваження позитивних результа-
тів вибіркового субсидування певних видів діяльності, відсталих територій 
чи проектів з негативними наслідками цієї підтримки, що випливають зі 
спотворення умов конкуренції (втрати бюджету, економічно невиправдане 
поліпшення фінансового стану окремих учасників ринку, послаблення біз-
нес-активності та ін.). 

Що ж стосується додержуваних Францією нормативних вимог СОТ щодо 
державної підтримки експорту та субсидій, то вони були розроблені з метою 
створення вільних і справедливих умов для конкуренції, спрямовані на за-
безпечення принципу недискримінації, а їх застосування врегульовується 
сьогодні Угодою про субсидії та компенсаційні заходи (1994 р.). Дана угода 
встановлює, зокрема, загальні правила надання субсидій для виробництва 
промислових товарів, а також визначає процедуру захисту країн-членів 
СОТ, якщо вони зазнали негативного впливу від субсидій2, запроваджених 

                  
1 Консолідовані версії Договору про Європейський Союз і Договору про функціонування ЄС 

(2010/С83/01) [Електронний ресурс] // Офіційний вісник Європейського Союзу. — 30.3.2010. — Режим до- 
ступу : www.minjust.gov.ua/file/23491.PDF; Регламент комісії №1063/2010 від 18.11.2010, що вносить зміни 
до Регламенту (ЄЕС) № 2454/93 [http: www.minjust.gov.ua/file/31572]. 

2 У широкому розумінні субсидія трактується як будь-яка державна підтримка у вигляді фінансових 
коштів, товарів та послуг, що надаються державою на пільгових умовах, а також будь-яка підтримка доходу 
чи ціни, яка прямо чи опосередковано веде до зростання експорту будь-якого товару з території країни або 
до зменшення імпорту товару на її територію. 
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іншими країнами. Крім того, угода передбачає і диференційований підхід до 
використання країнами різних видів субсидій з обмеженням використання 
лише адресних субсидій (котрі спотворюють умови вільної конкуренції, де-
формують галузево-секторальний і міжфірмовий розподіл ресурсів у еконо-
міці, а також завдають значної шкоди торгівлі) та доволі широкими можли-
востями застосування неадресних субсидій. 

Отже, керуючись цими нормативними засадами СОТ, Франція під час ре-
алізації своєї експортної стратегії активно використовує дозволені механіз-
ми державної підтримки експорту та субсидії для вирішення найгостріших 
економічних і соціальних проблем. Разом із цим угодою визначаються й за-
боронені субсидії, до яких у жодному разі не має вдаватись уряд Франції чи 
органи місцевої влади з метою фінансового сприяння експорту. Ідеться на-
самперед про особливі правила запровадження стосовно до французьких 
суб’єктів господарювання податкових пільгових режимів, котрі вважаються 
субсидіями (оскільки вони спричиняють втрати бюджетних надходжень і 
вигідні для їх одержувачів порівняно з підприємствами, що їх не одержу-
ють). Так, податкові пільги найчастіше застосовуються у Франції з метою 
підтримки інвестиційних проектів, однак, не використовуються для покрит-
тя поточних витрат підприємств, на що існує пряма заборона. Крім того, 
експортні товари французьких товаровиробників звільняються від мит і по-
датків за умови, що величина звільнення не перевищує суми мит і податків, 
якими оподатковується аналогічний товар, призначений для внутрішнього 
споживання. Допускається також звільнення від сплати або зменшення не-
прямих податків та імпортних зборів на товари та послуги, що використо-
вуються у виробництві французьких експортних товарів, якщо величина та-
ких звільнень не перевищує величини податків у разі виробництва та 
реалізації подібних товарів на внутрішньому ринку. Водночас будь-які інші 
податкові пільги чи преференції для суб’єктів господарювання для вироб-
ництва товарів, що мають адресну спрямованість, належать до категорії за-
боронених і дають підстави Франції як країні-члену СОТ вживати захисних 
заходів щодо таких країн1. 

Об’єктивна необхідність нарощування експансії французьких експортерів 
на світові ринки товарів і послуг та зміцнення в такий спосіб глобальних 
конкурентних позицій Франції потребувала розбудови відповідної інститу-
ціональної системи реалізації її зовнішньоторговельної стратегії. Вона  
спрямована нині на регулювання, стимулювання і міжвідомчу координацію 
експортної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання. Її репрезенту-

                  
1 Іванова І. М. Державна підтримка експорту як інструмент захисту національних інтересів: досвід ЄС, 

СОТ та уроки для України / І. М. Іванова // Стратегічна панорама. — 2015. — № 1 (34). — С. 52.  
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ють насамперед провідні економічні міністерства Франції (Міністерство зов-
нішньої торгівлі, Міністерство економіки, фінансів і бюджету) та їх управ-
ління (зокрема, Управління зовнішньоекономічних зв’язків, Генеральна ди-
рекція митниць і непрямих податків, Дирекція казни), а також спеціалізовані 
відділи міністерств закордонних справ, промисловості, сільського господар-
ства, зв’язку і космосу. 

Важливу роль у реалізації експортної стратегії Франції відіграють також 
посольства і дипломатичні місії держави за кордоном. Достатньо сказати, 
що на сьогодні Франція має посольства у понад 150 країн світу, близько 20 
постійних торговельних представництв, майже 90 генеральних консульств, а 
також 75 торговельно-промислових палат у 63 країнах світу1. Усі вони на-
дають детальну оперативну інформацію щодо: основних тенденцій соціаль-
но-економічного розвитку Франції; поточного стану переговорів про утво-
рення за участі цієї держави зон вільної торгівлі; ключових напрямів її 
двостороннього співробітництва; а також проведення у Франції і країнах-
партнерах різноманітних ярмарків та виставкових заходів. 

Останніми роками у відповідь на критику на свою адресу традиційні 
служби економічної дипломатії Франції поступово трансформують свою ді-
яльність і розширюють коло своїх функціональних компетенцій. Так, у 
2009 р. було засновано таку піонерну інституцію, як Генеральна дирекція з 
питань глобалізації, розвитку і партнерства. У рамках своїх функцій та місії 
діяльності дирекція координує діяльність цілої низки автономних інститу-
цій, у тому числі Французького агентства розвитку (сприяння міжнародному 
розвитку), Агентства з вивчення французької мови за кордоном (поширення 
французької мови), «CulturesFrance» (просування і популяризація французь-
кої культури), «Egide» і «CampusFrance» (студентські обміни), «Франція – 
міжнародне співробітництво» (децентралізоване співробітництво), «ESTHER» 
(боротьба зі СНІДом) та ін. До складу Генеральної дирекції входять дирекції 
з глобальної економіки і стратегій розвитку, з глобальних суспільних благ, з 
питань культурної політики і французької мови, з питань політики мобіль-
ності, а також служба з програм і мереж (рис. 1.22).  

Одним з головних структурних підрозділів Генеральної дирекції є Відділ 
з інновацій та підприємництва, що реалізує широкий перелік заходів еконо-
мічної дипломатії, таких як підтримка технологічних інновацій і французь-
ких полюсів конкурентоспроможності, оборонної промисловості, експорту 
озброєнь і програм військово-технічного співробітництва, громадянської 
ядерної програми, космічної політики Франції та ЄС, а також розвиток між-

                  
1 Внешнеторговая политика Франции. Проблемы французской внешней торговли [Электронный ре-

сурс]. — Режим доступа : www.finance-economy.ru 
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народного співробітництва Франції у сфері цивільного авіабудування (взаємо-
дія з промисловим сектором, гарантування безпеки авіатранспорту, участь у 
роботі Міжнародної організації цивільної авіації), автомобільного, залізнич-
ного і морського транспорту, біо- і нанотехнологій.  

 

 

Рис. 1.22. Організаційна структура Генеральної дирекції  
з питань  глобалізації, розвитку і партнерства Франції1 

У контексті реалізації національної експортної стратегії Франції заслуго-
вують на особливу увагу дві реалізовані ініціативи Відділу інновацій і підп-
риємництва — Клуб послів і Клуб підприємців. Так, у рамках діяльності 
Клубу послів регулярно організовуються виступи акредитованих у Франції 

                  
1 Дегтерев Д. А. Современные тенденции государственной поддержки экспортной и инвестиционной 

деятельности зарубежных государств [Электронный ресурс] / Д. А. Дегтерев // Мировое и национальное хо-
зяйство. — 2011. — № 2 (17). — Режим доступа : http://www.mirec.ru/2011-02/d-a-degterev 
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послів іноземних держав перед французькими промисловцями, представни-
ками некомерційних організацій, університетами та пресою. Водночас ді-
яльність Клубу підприємців пов’язана з організацією регулярних виступів 
представників найбільших французьких компаній перед іноземними посла-
ми, акредитованими у Франції. Як бачимо, діяльність цих інституцій має на 
меті проведення широкомасштабних заходів інформаційно-консультаційної 
підтримки експортної діяльності французьких товаровиробників. У період з 
2009 р. Клуб послів організував понад 50, а Клуб підприємців — близько 30 
подібних заходів1. 

У Франції функціонує також доволі розгалужена мережа консультаційно-
дорадчих структур, що опікуються питаннями підтримки вітчизняних екс-
портерів як через пряме лобіювання інтересів великого бізнесу, так і надан-
ня експортним компаніям оперативної інформаційно-консалтингової підт-
римки та фінансування їх зовнішньоторговельних угод. З-поміж таких 
структур слід назвати, зокрема, Французький комітет економічної діяльності 
за кордоном, Агентство з технічного, промислового й економічного співро-
бітництва, а також Французький центр зовнішньої торгівлі. Наприклад, за 
сприяння Французького комітету економічної діяльності за кордоном щоро-
ку провадиться близько 200–300 різноманітних заходів з інформування по-
тенційних іноземних покупців про якісні кондиції та конкурентні переваги 
продукції французьких товаровиробників. З цією метою Комітет фінансує до 
60 % витрат на подібні заходи та тримає штат з понад 25 тис. іноземних ко-
респондентів, котрі популяризують французькі товари на зарубіжних ринках. 

Своєю чергою, Французький центр зовнішньої торгівлі, маючи у своїй 
структурі спеціалізовані департаменти економічної, комерційної і галузевої 
інформації, а також володіючи банками даних щодо кон’юнктури міжнарод-
них ринків, надає експортерам широкий спектр послуг в одержанні різного 
роду інформації, дослідженні зарубіжних ринків, а також виборі перспектив-
них цільових ринків. Крім того, ця інституція активно просуває французькі 
товари на зовнішні ринки за допомогою організації і проведення виставок та 
заснування за кордоном торговельних і торговельно-інформаційних центрів.  

На окрему увагу в аналізі інституціональних механізмів реалізації екс- 
портної стратегії Франції та забезпеченні інтересів французьких експортерів 
на зовнішніх ринках заслуговують банківські інституції: Банк Франції, Банк 
зовнішньої торгівлі, Banque de Credit National та ін. Вони відіграють стриж-
неву роль у французькій системі експортного фінансування, не тільки забез-
печуючи оперативне обслуговування платежів на рахунки французьких екс-

                  
1 Дегтерев Д. А. Современные тенденции государственной поддержки экспортной и инвестиционной 

деятельности зарубежных государств. 



108   СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ  

портерів, але й здійснюючи кредитування їх операцій, забезпечених тільки 
правами на товар, що фінансується. Залучення державної фінансової підт-
римки має низку переваг порівняно з приватною, і це стосується як доступу 
до певного виду інформації (у тому числі для врегулювання суверенних  
богів через Паризький клуб кредиторів), так і можливостей надання фінансо-
вого або страхового покриття на тривалий строк для підтримки великих 
стратегічних проектів.  

Необхідність підтримки французьких суб’єктів господарювання з боку 
банківських інституцій найбільш гостро відчувається під час реалізації про-
ектів просування експорту в країни, що розвиваються, а також розширення 
експортних поставок на зарубіжні ринки інвестиційних товарів, особливо за 
умов середньо- і довгострокового фінансування проектів. Так, Банк зовніш-
ньої торгівлі Франції кредитує як власне експортні операції (на 10 % вартос-
ті контракту), так і виробництво експортної продукції (на 90 % вартості)1. 
Тільки у 2014 р. банк виділив на підтримку французького експорту близько 
15 млрд євро, що на 30 % більше від показників 2000 р.2 При цьому найближ-
чими роками передбачається не тільки зберегти вже досягнуті масштаби 
експортного кредитування, але й задіяти нові банківські продукти і проекти 
стимулювання експорту малого і середнього бізнесу. 

Що стосується експортного кредитування, то воно передбачає надання 
іноземним фірмам або державам кредитів підприємствами-експортерами, 
банками та урядом для закупівлі товарів у країні-кредиторі на різні строки. 
Зазвичай експортні кредити у Франції надаються під державні гарантії з ме-
тою усунення експортних ризиків, не охоплених комерційним страхуванням, 
і передбачають заходи щодо кредитування національних експортерів держав-
ними банками за нижчими від ринкових пільговими ставками кредитуван- 
ня, державні кредити іноземним імпортерам за умови додержання ними зо-
бов’язань купувати товари лише у фірм країни, страхування комерційних і 
політичних експортних ризиків національних експортерів. 

Загальний порядок кредитування експорту у Франції регламентується За-
коном «Про кредитну реформу» 1971 р., котрий свого часу був зорієнтова-
ний на вирішення двох основних завдань — проведення перерозподілу дже-
рел фінансування експортних кредитів і запровадження додаткових пільг 
для експортерів. Результатом реалізації даного закону стало істотне підви-
щення частки французьких комерційних банків у експортному кредитуванні 
(близько 30 % сукупного обсягу кредитів) за збереження незмінною частки 

                  
1 Производственные кластеры как инструмент роста конкурентоспособности региона : монография / 

[Т. Ускова, А. Барабанов, Л. Иогман и др.]. — М. : Litres, 2014. — С. 39. 
2 Banque France [www.banque-france.fr/]. 
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Казначейства (20 %) та зменшення частки Банку Франції і спеціалізованих 
державних банків, яка знизилась із 70 % до 50 %. Крім того, закон передба-
чав збільшення масштабів кредитування виробництва товарів з 80 % до 90 % 
вартості контракту, а участі банків у фінансуванні експортних кредитів — з 
90 % до 100 %. Тобто після реалізації реформи експортерів майже повністю 
звільнено від фінансових витрат. 

Останніми роками у Франції була суттєво спрощена бюрократична про-
цедура одержання суб’єктами господарювання експортних кредитів: для 
цього експортерові треба одержати згоду лише банку, що видав кредит, зов-
нішньоторговельного банку і страхової компанії. Крім того, французькі бан-
ки дістали право вільного вибору кому надавати кредит — постачальникові 
чи покупцеві. 

Ще однією особливістю французької системи кредитування експорту є 
те, що вона, хоч і здійснюється здебільшого комерційними банками за кошт 
власних ресурсів, однак, реалізується за обов’язкової згоди уряду. Подібний 
порядок фінансування обумовлений тим, що держава бере активну участь у 
здійсненні пільгового рефінансування таких кредитів з метою як зниження 
чи стабілізації процентних ставок на весь період кредитування, так і безпо-
середнього надання кредитів. Тож чинна система експортного кредитування 
надає французьким експортерам доволі широкі можливості користуватися 
кредитними ресурсами як для налагодження експортного виробництва, так і 
для фінансування власне експортних операцій. За таких умов до фінансу-
вання комерційних операцій висувається низка обов’язкових вимог: надій-
ність, повернення коштів у відносно короткий строк, автономність від інших 
напрямів економічної діяльності позичальників. 

Останнім часом у реалізації національної експортної стратегії Франції 
акцент поступово зміщується з пільгового кредитування експортних опера-
цій на їх страхування і гарантування, без чого унеможливлюється досяг-
нення високої ефективності торговельної діяльності держави за умов гло- 
бальної нестійкості. З одного боку, дана система стимулює діяльність націо-
нальних експортерів (насамперед підприємства малого і середнього бізнесу), 
убезпечуючи їх від збитків у зв’язку з можливими ризиками, а з другого — 
сприяє нарощуванню експорту й реалізації цілей і завдань державної екс-
портної політики. На сьогодні вона реалізується через французьку компанію 
зі страхування зовнішньої торгівлі COFACE, котра за своєю структурою, 
принципами діяльності та функціональними компетенціями є Експортним 
кредитним агентством. Дана інституція реалізує нині державну політику 
підтримки експорту французьких експортерів за допомогою страхування 
експортних політичних і комерційних ризиків, а також надаючи гарантії 
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здійснення експортних операцій. Так, COFACE страхує за власні кошти ко-
роткострокові (до двох років) експортні кредити від комерційних ризиків і 
за державні кошти гарантує комерційні ризики за середньо- і довгостроко-
вими кредитами. Загальний обсяг гарантій за експортними кредитами, що 
надаються цією інституцією, становить майже 2,3 % ВВП Франції1.  

На сьогодні COFACE забезпечує страхування понад третини французько-
го експорту з доволі суттєвими диференціаціями в частці застрахованих екс-
портних контрактів різних галузей і секторів економіки Франції. Так, якщо 
експорт машин і транспортного обладнання гарантується у сумі 50 % варто-
сті всіх експортних контрактів, то експортні поставки споживчих товарів — 
лише на 25–30 %2. За експертними оцінками в середньому діяльність 
COFACE забезпечує додатково 12 % приросту експорту країни, а один до-
датковий долар бюджету цієї інституції забезпечує в середньому приблизно 
302 дол. додаткового експорту3.  

Крім усього переліченого COFACE бере на себе також функції організа-
ційної й інформаційно-аналітичної підтримки експорту (збір інформації про 
торговельних контрагентів, семінари для бізнесменів та ін.). Водночас дія-
льність COFACE як члена Бернського союзу (неформального об’єднання — 
Міжнародного союзу страховиків кредитів та інвестицій) спрямована також 
на розроблення умов кредитування міжнародної торгівлі та проведення уз-
годжених дій з партнерами під час страхування експортних кредитів, обміну 
досвідом та відповідною інформацією. За даними Бернського союзу вартісні 
обсяги страхування експортних кредитів тільки у період з 1988 до 2014 рр. 
зросли з 269,5 млрд4 до 2,1 трлн дол. США (насамперед у результаті зрос-
тання короткострокового експортного страхування), а обсяги страхового 
відшкодування протягом 2010–2014 рр. — з 368 до 565 млн відповідно5. 
Зокрема, тільки у 2014 р. СOFACE застрахувала експортних кредитів фран-
цузьких суб’єктів господарювання на загальну суму 47 млрд дол. США та 
одержала кредитних лімітів на фінансування експортних операцій загальною 
вартістю 48,4 млрд. Такі масштабні показники в останні десятиліття забез-
печують Франції лідерські позиції у світовому рейтингу топ-10 країн за об-
сягами експортного кредитування та компенсації вітчизняним експортерам 
втрат через неплатежі покупців та інших боржників (табл. 1.13).  

                  
1 Міжнародна економіка : підручник / Д. Лук’яненко, А. Поручник, Я. Столярчук. — К. : КНЕУ, 2014. — 

С. 147. 
2 Pebereau M. La Politique Economique De France. Les relation economiques financieres et monetaires inter-

nationals / M. Pebereau. — Armand Colin, 1990. — P. 147.  
3 Міжнародна економіка : підручник / Д. Лук’яненко, А. Поручник, Я. Столярчук. — С. 147. 
4 Officially Supported Export Credits in a Changing World. — IMF. — June 2005. — P. 28. 
5 Berne Union Statistics 2010–2014. — Berne Union, 2015. — P. 11, 13. 
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Таблиця 1.13 
ТОП-10 КРАЇН ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЕКСПОРТНОГО КРЕДИТУВАННЯ  

У 2013 і 2014 рр., млн дол. США1 

Рей-
тинг Країна 2013 2014 Рей-

тинг Країна 2013 2014 

Кредитні ліміти за експортними операціями Страхове відшкодування за експортними кредитами

1 США 79128 81215 1 Венесуела 17 173 

2 Німеччина 71448 65910 2 США 145 165 

3 Великобританія 54783 54095 3 Італія 186 110 

4 Франція 51547 48438 4 Бразилія 143 89 

5 Італія 49011 45969 5 Росія 40 76 

6 Китай 45851 45611 6 Німеччина 100 69 

7 Нідерланди 31230 31737 7 Індія 50 60 

8 Іспанія 32289 31364 8 Великобританія 62 56 

9 Бразилія 30071 30665 9 Туреччина 23 49 

10 Швейцарія 31202 28780 10 Франція 33 47 

Інші країни 615570 587684 Інші країни 1117 1113 

Усього 1092130 1051468 Усього 1916 2007 

 
Загальне управління діяльністю COFACE, без поліса якої жоден суб’єкт 

господарювання не може одержати пільгової експортної позики, є об’єктом 
функціональних компетенцій Управління зовнішньоекономічних зв’язків 
Міністерства економіки, фінансів і бюджету Франції. Своєю чергою, до  
функцій таких урядових комісій, як Комітет директорів і Комісія з надання га-
рантій і зовнішньоторговельних кредитів, належать видача дозволів на кре-
дитування і здійснення контролю за їх виконанням. Так, Комітет директорів 
вирішує питання щодо умов надання довгострокового кредитування експор-
ту, а Комісія з надання гарантій і зовнішньоторговельних кредитів за участі 
Казначейства, заінтересованих міністерств і банків розглядає умови фінан-
сування й реалізації експортних поставок у кредит та визначає, яку частину 
кредиту страхуватиме COFACE. 

Характеризуючи діяльність COFACE, слід також зазначити, що вона охоп-
лює доволі розвинуті механізми експортного кредитування з метою фінан-
сової підтримки як традиційного експорту французьких товаровиробників, 
так і високотехнологічної продукції з високою доданою вартістю. Підтвер-
дженням даної тези є, зокрема, галузева структура портфеля експортних 

                  
1 Berne Union Statistics 2010-2014. — Berne Union, 2015. — P. 11, 13. 
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угод COFACE, в якому понад 40 % припадає нині на експорт продукції обо-
ронної промисловості, близько 25 % — на експорт продукції компанії 
«Airbus Industrie», близько 30 % — страхування експорту й інвестицій реш-
ти цивільних галузей економіки (інфраструктури, сільськогосподарського 
сектору, телекомунікацій та ін.).1 

З кінці 2008 р. Франція підтвердила свою рішучість всебічно підтримувати 
кредитними механізмами експортну діяльність вітчизняних товаровиробників з 
метою не тільки реалізації оновленої експортної стратегій, але й забезпечення в 
міру виходу світової економіки з глобальної фінансово-економічної кризи при-
пливу ліквідних коштів у міжнародну торгівлю в розмірах, достатніх для підт-
римання глобального товарообігу2. Не випадково саме з цього часу в портфелі 
експортного кредитування COFACE різко зросла кількість проектів фінансу-
вання експорту високотехнологічних товарів, насамперед продукції космічної 
галузі. Так, якщо до 2008 р. щорічна кількість заявок на кредитування експорту 
її продукції не перевищувала двох–п’яти, до у 2009 р. становила вже 17. Ни-
нішній портфель COFACE охоплює кредитування експорту таких компаній-
продуцентів аерокосмічної продукції, як «SES», «Hispasat», «RSCC», «Gazprom 
Space», «Nilesat», «Arabsat», «Globalstar», «Iridium», «O3b» та ін.3 

Реалізація Францією експортної стратегії за умов глобальної нестійкості 
крім державного фінансування експортних операцій, мобілізації внутрішніх 
ресурсів держави і бізнес-структур передбачає механізми митно-тарифного 
регулювання ввезення і вивезення товарів на регіональному рівні. Так, митно-
тарифна діяльність Франції як держави-члена Європейського Союзу здійс-
нюється на сьогодні в рамках митного союзу ЄС, який має тривалу історію 
розвитку і бере свій початок з Римської угоди 1957 р. про Європейське еко-
номічне співтовариство4. І якщо на перших етапах розвитку даного угрупо-
вання митний союз мав переважно секторальний характер (тобто стосувався 
лише окремих секторів економіки), то вже з початку 1990-х років країни-
учасниці реально перейшли до повноформатної інтеграційної моделі, котра 
крім митного залучає у свою орбіту економічний і валютний союзи, а також 
передбачає ефективні інструменти захисту внутрішнього ринку ЄС від іно-
земної конкуренції і розширення експансії європейських товарів на ринки 
третіх країн. 

                  
1 The Berne Union is 80. Supporting Trade and Investment Since 1934. — Berne Union, 2014. — P. 83. 
2 Ibid. — P. 84. 
3 Ibid. — P. 83. 
4 Так, Римська угода ставила за мету формування повноцінного митного союзу країн-учасниць Євро-

пейського економічного співтовариства, який охоплював би всю торгівлю товарами. Дана угода передбача-
ла також відмову країн від імпортних і експортних мит і будь-яких інших видів рівнозначних за наслідками 
зборів у взаємній торгівлі держав, а також заміну національних тарифів єдиним митним тарифом із прове-
денням спільної торговельної політики у відносинах з третіми країнами. 
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Отже, одним з найважливіших інтеграційних механізмів реалізації Фран-
цією експортної стратегії є на сьогодні Єдиний митний тариф ЄС (ЄМТ). 
Його імплементація дає змогу державі спільно з іншими країнами-членами 
ЄС реалізовувати спільну тарифну політику, спрямовуючи доходи від стягу-
вання мит у рамках ЄМТ до бюджету Співтовариства з метою забезпечення 
фінансування діяльності даного інтеграційного об’єднання, у тому числі у 
сфері зовнішньоекономічних зв’язків (на сьогодні вони становлять близько 
15 % спільного бюджету ЄС)1. 

У даному контексті важливо згадати, що запровадження єдиного митного 
тарифу ЄС привело до суттєвого розширення компетенцій наднаціональних 
регуляторних органів у питаннях тарифної політики. Так, з 1968 р. будь-яке 
рішення з тарифних питань (зміна мит ЄМТ, тимчасове призупинення їх 
чинності та ін.), навіть якщо воно стосується інтересів Франції, може бути 
ухвалено виключно органами Європейського Союзу. До компетенцій надна-
ціональних органів належать також тарифні переговори з третіми країнами, 
у тому числі в рамках міжнародних організацій (насамперед СОТ).  

Заслуговує на увагу і той факт, що запровадження єдиного митного тарифу 
мало своїм закономірним результатом розробку і дальше вдосконалення єди-
них норм і правил щодо митної оцінки товарів і правил визначення країн їх по-
ходження, без чого неможливо забезпечити одноманітне застосування ЄМТ 
усіма країнами-членами ЄС. Усі ці норми і правила зведені в Митному кодексі 
ЄС (1993 р.), нову редакцію якого було ухвалено у 2006 р. під впливом карди-
нальних змін у міжнародній торгівлі, пов’язаних із глобалізацією і широким за-
лученням до міжнародного комерційного обміну інформаційно-комунікаційних 
технологій. Тож згідно з ЄМТ країн-членів ЄС Франція застосовує нині кілька 
видів мит: адвалерні (на них припадає 90 % загальної кількості митних ставок); 
специфічні (6,4 %); змішані як комбінація адвалерних і специфічних (2 %); аль-
тернативні, що дають можливість вибору між названими щойно ставками 
(0,7 %); змінні та сезонні (0,9 %)2. З переважної кількості мит рівень застосову-
ваних у Франції ставок збігається з пов’язаними, що свідчить про виконання 
нею всіх узятих у цій сфері зобов’язань. Так, у 2014 р. середньоарифметична 
ставка ЄМТ становила 6,5 %; в адвалерному еквіваленті середній рівень мит на 
несільськогосподарські товари становив 4,3 %, а на сільськогосподарські — 
14,4 %. У період з 2004 до 2014 рр. частка тарифних ліній, що передбачають 
безмитне ввезення, скоротилась із 26,9 % до 25,1 %; частка «тарифних піків» 
зменшились з 5,8 % до 5,6 % загальної кількості тарифних ліній (табл. 1.14).  

                  
1 Ильин А. Е. Таможенно-тарифная политика и практика Европейского Союза на современном этапе / 

А. Е. Ильин // Российский внешнеэкономический вестник. — 2008. — № 10 (Октябрь). — С. 36.  
2 Там же. — С. 37. 
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Таблиця 1.14 
ДИНАМІКА СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ СТАВОК  

ЄДИНОГО МИТНОГО ТАРИФУ ЄС У 2004–2014 рр.1  

Показник 2004 2006 2008 2011 2014 

Усі товари 
 у тому числі 6,5 6,9 6,7 6,4 6,4 

сільськогосподарські 16,5 18,6 17,8 15,2 14,4 

несільськогосподарські 4,1 4,0 4,0 4,1 4,3 

Загальна кількість тарифних ліній 
 у тому числі … … 9699 9294 9379 

безмитне ввезення, % усіх тарифних ліній 26,9 26,0 25,3 25,0 25,1 

незначні ставки мит (вищі і нижчі від 2 %), % 
усіх тарифних ліній 6,8 9,4 9,6 8,8 6,9 

ставки вищі від 15 %, % усіх тарифних ліній 8,6 9,0 8,4 8,5 8,6 

«тарифні піки», що втричі перевищують сере-
дній рівень ЄМТ, % усіх тарифних ліній 5,8 5,6 5,3 5,7 5,6 

Розглядаючи механізми реалізації Францією національної експортної 
стратегії, не можна оминути увагою надання нею технічної допомоги краї-
нам – торговельним партнерам у рамках Дохійського раунду СОТ. Вона від-
биває, по суті, намагання цієї держави провадити власну політику щодо за-
хисту інтересів французьких ТНК на зарубіжних ринках та поліпшення 
комерційних умов їх співробітництва з зарубіжними компаніями-партне-
рами. Крім того, технічна допомога Франції країнам-партнерам зорієнтована 
також на реалізацію програм підтримки галузево-секторального та регіона-
льного співробітництва вітчизняних суб’єктів господарювання з іноземними 
партнерами. Тобто на основі реалізації Францією проектів технічної допомоги 
динамічно розбудовується її зовнішньоторговельне співробітництво, і в та-
кий спосіб французьким компаніям-виконавцям забезпечуються найбільш 
привабливі умови виходу на зарубіжні ринки товарів та послуг. 

Як випливає з даних табл. 1.15, Франція належить сьогодні до 13 країн-
донорів Глобального трастового фонду Дохійського раунду СОТ. Загальна 
вартість проектів її технічної допомоги найменш розвиненим країнам світу в 
період з 2010 до 2014 рр. становила майже 3 млрд дол. США. А загалом у 
2014 р. СОТ реалізувала 324 подібні проекти2, що є вагомим важелем наро-
щування платоспроможного попиту найбідніших країн світу та інструмен-
том пом’якшення глибоких глобальних асиметрій соціально-економічного 
розвитку країн та регіонів.  
                  

1 Побудовано автором за даними: WTO Trade Policy Review 2007. — EC, 2007. — P. 43. WTO Trade Poli-
cy Review 2013. — EC, 2013. — P. 45-46. WTO Trade Policy Review 2015. — EC, 2015. — P. 42. 

2 World Trade Organization. Annual Report 2015. — WTO, 2015. — С. 120. 
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Таблиця 1.15 
КЛЮЧОВІ КРАЇНИ-ДОНОРИ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ В РАМКАХ 

ДОХІЙСЬКОГО РАУНДУ СОТ ПРОТЯГОМ 2010–2014 рр., млн дол. США1 

Країна-донор 2010 2011 2012 2013 2014 

Австралія 1952,4 1803,6 … 2689,9 61,4 

Австрія 285,6 258,6 240,2 243,6 241,4 

Канада … 944,3 1362,3 … … 

Китай 200,3 … … … … 

Китайський Тайбей … 184,2 … 181,4 … 

Чехія … 23,7 … … … 

Данія 180,0 331,2 321,9 491,1 482,4 

Естонія 28,9 26,2 23,2 24,2 24,6 

Європейський Союз 1574,6 1187,5 1024,1 1232,0 317,6 

Фінляндія 1364,0 1228,0 … … … 

Франція 655,5 611,0 600,5 617,0 508,5 

Німеччина 1438,5 1237,5 1198,0 1233,0 1203,0 

Ірландія 409,2 … … … … 

Японія 395,6 395,6 395,6 368,7 312,0 

Республіка Корея 344,4 322,4 334,9 313,6 336,4 

Ліхтенштейн 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

Нова Зеландія 158,0 … … … … 

Норвегія 1472,9 1472,9 … … 875,0 

Іспанія 467,9 400,1 … … … 

Швеція 2353,9 2074,3 2386,5 2245,6 … 

США 1002,7 940,6 940,5 851,9 1127,4 

Усього 16108,9 15075,4 12106,6 13619,1 7793,4 

Загальна кількість країн-донорів 
Глобального трастового фонду 
Дохійського раунду СОТ  

19 19 14 15 13 

 
У сучасних умовах глобальної нестійкості реалізація Францією ефектив-

ної зовнішньоторговельної стратегії неможлива без механізму державно-
приватного партнерства, зорієнтованого на налагодження ефективної і взає-
мовигідної взаємодії держави і бізнесу у сфері реалізації національного екс-
портного потенціалу. Його зростаюче значення обумовлене поступовим  
                  

1 World Trade Organization. Annual Report 2015. — WTO, 2015. — С. 123. 
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перенесенням акценту в політиці Франції з прямих на непрямі механізми 
стимулювання експортної діяльності через запровадження для суб’єктів гос-
подарювання податкових пільг та пільгових кредитів, а також знижених 
державних тарифів. Саме державні структури Франції розробляють і впро-
ваджують сьогодні дедалі потужніші стимули для консолідації зусиль різних 
секторів французької економіки та суспільства щодо реалізації національної 
експортної стратегії, створення і практичного використання нових ефектив-
них технологій просування французьких товарів і послуг на світові ринки.  

І хоч провідну роль у торговельній політиці Франції, як і раніше, відіграє 
уряд, однак його діяльність нині чимраз більшою мірою коригують громад-
ські організації, впливаючи на розробку й імплементацію регуляторних за-
ходів, систему контролю за їх виконанням, а також ініціюючи ухвалення рі-
шень і обговорення пропозицій офіційних структур. Тобто частину своїх 
регуляторних функцій уряд Франції делегує таким організаціям самовряду-
вання, як союзи підприємців, торговельно-промислові і ремісничі палати. 
Вони беруть безпосередню участь і у формуванні зовнішньоторговельної 
політики Франції, спрямованої на обстоювання інтересів вітчизняних бізнес-
структур на зовнішніх ринках, і в діяльності офіційних представництв дер-
жави у міжнародних економічних організаціях. 

Так, найбільш впливовими на сьогодні подібними організаціями є Націо-
нальна рада французьких підприємців (членами якої є близько 90 % приват-
них компаній Франції), Союз арабо-французьких банків, Союз торговельно-
промислових палат, між якими у процесі реалізації національної експортної 
стратегії сформувався своєрідний поділ праці. Якщо реалізація загальної 
експортно-імпортної політики перебуває в колі функціональних компетен-
цій Союзу торговельно-промислових палат, то питання захисту інтересів 
французьких товаровиробників на міжнародному рівні — до сфери діяльно-
сті Національної ради французьких підприємців. 

На особливу увагу заслуговують професійні об’єднання, які створюються 
для зміцнення конкурентних позицій французьких товаровиробників на 
міжнародних ринках. Їхня діяльність зорієнтована на нарощування експорт-
них доходів та зменшення витрат товаровиробників об’єднань на основі:  
максимального наближення без посередників до кінцевих споживачів про-
дукції; забезпечення єдиних умов виробництва і продажу продукції; форму-
вання великотоварних партій стандартизованої продукції; забезпечення га-
рантованого процесу поставок і оплати товарів. Завдяки професійним 
об’єднанням фермери Франції створили власні канали просування продукції 
до кінцевого споживача. Прикладом такого об’єднання є неприбутковий со-
юз «SICA Atlantique», що заснований на умовах пайової участі 70 коопера-
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тивів і добровільних внесків оптових покупців зерна і спеціалізується на йо-
го збуті на світових ринках. Через дану структуру на сьогодні реалізується 
до 20 % зерна Франції на зовнішніх ринках1. 

Держава надає подібним об’єднанням певну допомогу. Вона полягає,  
зокрема, у фінансуванні залучення п’яти спеціалістів, котрі допомагають то-
варовиробникам запроваджувати технології виробництва, що забезпечують 
підвищення якості продукції, надання пільгових кредитів для фінансування 
зберігання і пакування продукції, модернізацію виробництва і підвищення 
його конкурентоспроможності. А загалом у Франції функціонують понад 
4000 кооперативів, асоціацій та інших некомерційних об’єднань товаро-
виробників2, які просувають свої інтереси на світових ринках. Завдяки засну-
ванню своїх галузевих об’єднань французькі товаровиробники спромоглися 
завоювати ринок, посилити захист своїх інтересів, що є важливим досягнен-
ням у реалізації експортної стратегії Франції за умов глобальної нестійкості. 

Отже, як резюме зазначимо, що в сучасній торговельній практиці Франції 
напрацьовано доволі диверсифікований інструментарій фінансових методів 
державної торговельної політики, який використовується з метою стимулю-
вання експорту. Та особлива увага, яку уряд держави приділяє питанням 
стимулювання експортної діяльності, обумовлена не тільки потребами внут-
рішнього розвитку французької економіки, але й глобалізацією світової еко-
номіки, тобто необхідністю врахування у національній стратегії економічно-
го розвитку Франції таких процесів, як структурні зрушення у світовій 
торгівлі, фінансова глобалізація, техноглобалізм, динамізація конкурентного 
середовища та ін. 

1.5. Стратегічні пріоритети економічного розвитку 
України у ХХІ ст.  

Сучасні глобалізаційні виклики об’єктивно обумовлюють форму-
вання на початку ХХІ ст. нового міжнародного економічного порядку, який 
відбиває, по суті, кардинальну перебудову всієї системи міждержавних від-
носин. Вона передбачає насамперед: відмову від однополярного світоустрою 
з домінуванням США та від абсолютного лібералізму в міжнародних еконо-
мічних відносинах; посилення позицій регіональних інтеграційних угрупо-
вань з виокремленням країн – регіональних лідерів; розширення ядра міжна-
родної економічної системи за рахунок «полюсів зростання» з числа країн – 

                  
1 Данилишин М. С. Мировой опыт стимулирования экспорта / М. С. Данилишин // Вестник сахарников 

Украины. — 2015. — № 1(104). — С. 30. 
2 Там же. 
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колишніх аутсайдерів світогосподарського прогресу; структурну перебудову 
світової економіки з акумуляцією в руках транснаціонального бізнесу всіх 
видів глобальних ресурсів та посилення координації з його боку міжнарод-
ної економічної діяльності. 

Що стосується України, то розбудова її високодинамічної економічної сис-
теми, здатної оперативно реагувати на зміни світової ринкової кон’юнктури, 
ефективно елімінувати негативні наслідки економічних криз, забезпечувати 
якісне економічне зростання на інноваційній основі та відповідний запас те-
хнологічної міцності, диктує нагальну потребу врахування урядом країни 
чинника глобальної нестійкості та переходу світу до свідомої реалізації кон-
цепції стійкого розвитку. І це цілком умотивовано, адже інтеграція України 
у глобальний технологічний простір, вихід національної економіки з перма-
нентної структурної та інноваційної криз, нарощування її конкурентних пе-
реваг незалежно від фази економічного циклу можливі лише на основі реалі-
зації дієвої і прагматичної стратегії соціально-економічного розвитку. 

Запровадження в Україні ефективних інструментів стратегічного розвит-
ку набуває особливої актуальності з огляду на те, що сьогодні наша держава 
опинилася в епіцентрі глобальних конфронтаційних стратегій, де перехре-
щуються полярні за своїми цілями геополітичні й геоекономічні інтереси 
основних світових акторів — Росії, Євросоюзу, США, Китаю, Туреччини. 
Справляючи потужний політичний, економічний, інформаційний, соціально-
культурний вплив, а останнім часом — і неприхований воєнний тиск на нашу 
державу, вони по-різному ставляться до національної політики України і ре-
алізації її національних інтересів. Так, одні держави (США, країни Євросою-
зу) надають всебічну підтримку Україні в реалізації її євроінтеграційних 
прагнень на демократичних засадах, інші (Китай, Туреччина) додержуються 
стримано-нейтральної позиції, а Російська Федерація реалізує відверто оку-
паційну політику й веде курс на знищення України як самостійної держави. 

З огляду на сказане на часі є питання розробки і практичної реалізації 
стратегічного курсу нашої держави, спрямованого, з одного боку, на прис-
корення реформаційного курсу у внутрішній політиці на основі деолігархі-
зації та детінізації економіки, її децентралізації з одночасним подоланням 
бідності та соціальної прірви між різними верствами суспільства; а з другого — 
на комплексну і різнорівневу інтеграцію з європейськими структурами та 
обов’язковим включенням України у систему колективної безпеки у рамках 
Північно-Атлантичного альянсу. Упевнені, тільки за таких умов може бути 
гарантований суверенний і безпечний розвиток України у ХХІ ст. Урешті-
решт, настав критичний момент виходу з тривалої економічної депресії і пер-
манентної політичної кризи на основі досягнення суспільного консенсусу 



Розділ 1. Економічні стратегії країн: національні інтереси і глобальні цілі  119 

між владою, бізнесом і громадянським суспільством з концентрацією всіх 
зусиль на стратегічних пріоритетах: у секторально-галузевому розрізі — на 
розвитку інноваційної сфери, агропромислового та паливно-енергетичного 
комплексів, а в макрорегуляторному — на розбудові ефективних механізмів 
функціонування фінансової та соціальної сфер. 

Що стосується інноваційної сфери, то її всебічний розвиток є безальтер-
нативним напрямом реалізації національно економічної стратегії України. 
Це підтверджується, зокрема, сучасними процесами економічної глобаліза-
ції, котрі об’єктивно вимагають від суб’єктів господарювання неухильного 
нарощування за посередництвом інновацій міжнародних конкурентних по-
зицій на основі системної диверсифікації своєї діяльності, реалізації нових 
комбінацій факторів виробництва, постійної модернізації виробничих про-
цесів, якісного вдосконалення технологічних процесів та підвищення грани-
чної продуктивності капіталу. 

У досягненні цієї стратегічної мети ключовими заходами мають бути такі. 
По-перше, виокремлення як національного пріоритету сектору інновацій-

ного виробництва. Необхідні пріоритетні національні проекти з особливим 
режимом фінансування, розраховані на кілька років, причому даний режим 
фінансування не має змінюватись залежно від зміни уряду або президентів. 
Такого роду національні проекти повинні мати структурний характер і пе-
редбачати посилення міжнародної конкурентоспроможності України на ос-
нові розвитку наукомістких технологій та інноваційної сфери. При цьому 
роль організатора, координатора й головного інвестора інноваційних проек-
тів повинна взяти на себе держава. Як приклад можна навести Францію, де в 
докризовий період було взято курс на здійснення індустріалізації в галузі 
високих технологій та створення так званих полюсів конкуренції. До речі, на 
момент розробки даної програми передбачалось, що фінансування цих нау-
комістких проектів буде здійснено за кошти, одержані від приватизації. 

Щодо України, то ситуація ускладнюється тим, що сьогодні в державі 
немає належних умов для продукування критичних для країни технологій 
(ними можуть бути біо-, нано- та інформаційні технології). Глобальний ха-
рактер динамічних трансформацій у сфері технологічного розвитку провід-
них держав світу переконує в необхідності визначення інноваційних ви-
сокопродуктивних технологій як провідної рушійної сили економічного 
зростання. Нашій країні вкрай потрібні масштабна стратегія технологічного 
прориву і програма її реалізації. Важливим компонентом даної стратегії має 
бути закупівля за кордоном найновіших ліцензій на сучасні технології, ви-
роби і матеріали та оперативне створення на відновленій вітчизняній техно-
логічній базі власного виробництва. Здатність створювати й ефективно ви-
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користовувати передові технології як форму реалізації науково-технічних 
знань забезпечує суб’єктам господарювання стійкі міжнародні позиції та 
виживання за умов жорсткої конкуренції. 

По-друге, на основі національних конкурентних переваг за окремими на-
прямками технологічного прогресу (ракетно-космічна техніка, авіація, нові 
конструкції газових турбін, порошкова металургія, зварювальні та компози-
ційні матеріали, фармацевтична й електронна промисловість, загальне ма-
шинобудування) треба добиватися секторального лідерства у світовому ви-
робництві. Саме ці галузі у міжнародній практиці вважаються наукомісткими 
(високотехнологічними) і слугують критерієм оцінки концентрації націона-
льного потенціалу на головних напрямках науково-технічного прогресу. 
Цього можна досягнути, підвищуючи індекс технологічного розвитку та ко-
ефіцієнт «технологічної незалежності» (тобто співвідношення технологічних 
балансів платежів і доходів країни). За умов реалізації політики відкритості 
це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності науки, техніки й про-
мисловості і залученню іноземного науково-технологічного потенціалу в ті 
галузі, де це найбільш раціонально з погляду національних інтересів. 

По-третє, необхідна розробка конкретних механізмів адаптації України 
до глобальних процесів технологічної інтеграції як важливого каталізатора 
розвитку національної інноваційної системи, яка має базуватись на активній 
ролі держави щодо стимулювання розвитку інноваційної діяльності, розви-
нутій системі науки та освіти, інноваційному корпоративному секторі, по-
тужній мережі інституцій технологічного трансферту, а також диверсифіка-
ції джерел фінансування НДДКР з акцентом на розвитку венчурного 
сегмента вітчизняної фінансової системи.  

Використовуючи різноманітні форми міжнародного науково-технічного і 
технологічного співробітництва (технопарки, «силіконові долини», спільні 
науково-технічні проекти і програми, міжнародні стратегічні альянси),  
Україна може вийти на світові ринки високотехнологічної продукції і закрі-
питися на них. На відміну від розвинених країн, які до 90 % приросту ВВП 
забезпечують виробництвом і експортом наукомісткої продукції, вона, посі-
даючи за кількістю науковців одне з перших місць у світі, досі розвивається 
без суттєвого використання результатів наукових досліджень. Тільки у тіс-
ному співробітництві з іноземними партнерами у сфері НДДКР можна надо-
лужити технологічне відставання від країн-лідерів. Інтернаціоналізація і 
трансфер технологій — умова формування економіки знань, причому не 
менш важлива, ніж інвестиції, людський ресурс і технологічна база. Адже 
сьогодні очевидним є факт, що розв’язати глобальні проблеми на основі ін-
дустріального способу виробництва, орієнтованого на сировинний ресурс і 
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руйнування навколишнього середовища, неможливо. Тому особливої ваги 
набуває технологічне прогнозування, яке базується на досконалій науковій 
основі й ефективному інструментарії, котрий дозволяє передбачити техно-
логічні зміни, що чекають на людство через 20–30 років, зокрема в інформа-
ційному секторі як ядрі техноглобалізму. 

Поглиблення багатовекторного співробітництва України в інноваційній 
сфері має реалізовуватися з урахуванням коротко-, середньо- і довгостроко-
вих цілей та завдань соціально-економічного і науково-технологічного роз-
витку. Базуючись на світових процесах поглиблення глобалізації науки, а 
також наявному в Україні науково-технічному потенціалі, можна було б 
значною мірою скоротити витрати української сторони на ведення інно- 
ваційних розробок за умови виконання спільних з іноземними науковими 
колективами розробок та реалізації наукових проектів і програм. Лише пра-
вильно вибрана стратегія сприяння розвитку міжнародного науково-техно-
логічного співтовариства стане ефективним чинником формування націо-
нальної інноваційної моделі, яка повною мірою відповідатиме вимогам гло-
балізації та сучасної науково-технологічної революції, сприятиме підвищен-
ню міжнародної конкурентоспроможності українських компаній, залученню 
їх через систему трансферту технологій до глобальної системи науково-
технологічного обміну. 

Для підвищення міжнародної науково-технологічної конкуренто-
спроможності України необхідно наполегливо розвивати так звану мережну 
форму співробітництва суб’єктів підприємницької діяльності у вигляді клас-
терів з метою посилення взаємодії між ними та об’єднання ресурсів. Ство-
рення кластерів дозволить активізувати інноваційну діяльність, створити 
нові можливості для ведення бізнесу та просування на зовнішні ринки нових 
високотехнологічних, наукомістких продуктів. Розвиток кластерів змінить 
характер конкуренції, підвищить її дієвість і ефективність, посилить взаємо-
вигідне міжнародне співробітництво в науково-технологічній сфері. 

Одним з важливих напрямків реалізації національної стратегії України у 
ХХІ ст. є створення технологічних кластерів, здатних суттєво підвищити 
міжнародну конкурентоспроможність держави завдяки реалізації механізмів 
упровадження перспективних (у рамках шостого технологічного укладу) те-
хнологій, науковий рівень розробок яких відповідає світовому рівню. Ідеть-
ся насамперед про нанотехнології, клітинні біотехнології, виробництво но-
вих матеріалів і про інформаційні технології, опанування яких дасть змогу 
Україні гарантувати національну техніко-технологічну безпеку, долучитись 
до чергової хвилі економічного зростання та оперативно реагувати на глоба-
льні виклики науково-технічного і соціального прогресу. 
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З огляду на це середньострокова перспектива економічної діяльності в 
Україні має пов’язуватись передусім: з відмовою від державного стимулю-
вання галузей і проектів, які базуються на старих технологічних укладах; се-
лективністю державної підтримки інноваційної діяльності суб’єктів госпо-
дарювання; створенням відомчих і регіональних інноваційних фондів, а 
також науково-дослідних центрів зі змішаним (державно-приватним) фінан-
суванням; формуванням галузевих НІС, ядром яких є визначені технологічні 
напрямки чи сегменти ринку або галузі промисловості; податковими стиму-
лами для розвитку інноваційної діяльності підприємств; лібералізацією проце-
сів злиттів і поглинань венчурних підприємств; кластеризацією співробіт-
ництва суб’єктів підприємницької діяльності та налагодженням розгалуженої 
системи партнерських зв’язків між наукою і бізнесом. 

По-четверте, необхідно створити розгалужену індустрію венчурного фі-
нансування, яка передбачає формування її інституціональної структури, роз-
виток ринку венчурного капіталу та розвиток інфраструктури венчурного 
фінансування. При цьому потенційними вкладниками можуть бути комер-
ційні банки, інвестиційні компанії, інвестиційні фонди, страхові компанії, 
великі підприємства, що спрямовують свої кошти на розроблення нових те-
хнологій, іноземні фонди венчурного капіталу, приватні особи, тобто ті 
суб’єкти підприємницької діяльності, які мають можливість пускати вільні 
кошти в обіг задля одержання високих прибутків.  

Заходи, спрямовані на зміцнення венчурного капіталу, можуть мати як 
законодавчий, так і рекомендаційний характер. Система стимулів покликана 
забезпечувати полегшене входження венчурних інвесторів у ринок і вихід з 
нього. Цього можна досягти за допомогою податкового кредитування, по-
даткових знижок, зменшення прибуткового податку венчурним інвесторам, 
пільгового оподаткування прибутку від приросту капіталу, зміцнення офі-
ційних ринків цінних паперів тощо. 

У венчурне підприємництво треба залучати різноманітні джерела фінан-
сування. За допомогою політики відчинених дверей доцільно ширше залуча-
ти іноземний капітал, а також науково-технічний потенціал зарубіжних кра-
їн. Іноземні інвестиції у сферу фінансування венчурних фірм і приватних 
підприємств науки й наукового обслуговування можуть залучатися як завдя-
ки продажу акцій подібних організацій, так і завдяки створенню спільних 
наукових закладів. Залучення іноземних інвестицій у науково-технічну сфе-
ру дасть змогу вирішити ще одне невідкладне завдання — оновлення її нау-
ково-виробничої інфраструктури, елементами якої виступатимуть фондові 
біржі, науково-технічні, аудиторські, інжинірингові фірми, інкубатори вен-
чурного бізнесу, венчурні мережі тощо. 
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На рівні уряду необхідно сформувати Комітет у справах венчурного бізнесу, 
який координуватиме державне фінансування венчурних фірм, визначатиме 
пріоритетні напрями науково-технічного прогресу, здійснюватиме контроль за 
використанням фінансів відповідно до їх призначення, залучатиме іноземних 
інвесторів венчурного капіталу. Комітет повинен мати розвинуту інформаційну 
мережу з використанням телекомунікаційних систем, яка б акумулювала банк 
даних про наукові розробки венчурних підприємств, можливі джерела фінансу-
вання досліджень як з бюджетних, так і позабюджетних коштів, зарубіжних та 
вітчизняних фондів. Система дасть змогу в єдиному інформаційному просторі 
здійснювати обмін інформацією про попит на інноваційні проекти та послуги і 
їх пропонування. Основними системотвірними елементами будуть об’єднані 
телекомунікаціями головний та регіональні центри інформації з банками даних 
про інноваційні проекти і послуги. Завданням структури верхнього рівня стане 
створення аналітичного центру, що забезпечить оперативний аналіз ефективно-
сті вкладення інвестицій у малі венчурні фірми. Діяльність такої структури має 
бути підкріплена відповідними законодавчими актами, які допускають застосу-
вання гнучкого механізму пільг.  

З метою активізації інноваційної діяльності підприємств пропонується 
комплекс заходів, зокрема: 

 Ухвалити в Україні стратегічну мету: досягти двократного збільшення 
питомої ваги приватного фінансування НДДКР. Стратегія забезпечення нау-
кових досліджень переважно за бюджетні кошти, без стимулювання прип-
ливу приватних інвестицій у науку, консервуватиме становище аутсайдера 
та допоміжну роль України у світовому інноваційному розвитку. Адже до-
мінування бізнес-сектору у фінансуванні й виконанні НДДКР забезпечує 
ефективність національних інноваційних систем, що дозволяє розвиненим 
країнам досягти значних інноваційних конкурентних переваг. Так, бізнес за-
безпечує 65–75 % витрат на НДДКР у США, Японії, Південній Кореї, 
Швейцарії, Швеції, Фінляндії, ФРН та Ірландії, причому на державне фінан-
сування в цих країнах припадає лише 20–25 %. 

 Збільшити питому вагу державного замовлення у сфері науки, оскільки 
його фактичний розмір залишається надто малим. Крім того, окремою стат-
тею необхідно передбачити в державному бюджеті кошти на фінансування 
держзамовлення НДДКР від виконавців приватної форми власності та інди-
відуальних винахідників. З метою підтримки розвитку інноваційного підп-
риємництва зобов’язати міністерства та відомства сприяти представникам 
малого та середнього підприємництва (МСП) в одержанні державних замов-
лень на НДДКР, у доступі до фінансування наукових розробок на рівні з ве-
ликими підприємствами та науково-дослідними організаціями. 
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 Щороку виділяти кошти з державного бюджету на пайових засадах з 
представниками приватного бізнесу на грантове фінансування проектів з ро-
зробки та комерціалізації високих конкурентоспроможних технологій шос-
того технологічного укладу. У фінансуванні приватних інноваційних проек-
тів державна підтримка найбільш доцільна на початкових (доринкових) 
стадіях проекту (дослідні, конструкторські розробки, проектування моделей 
нових виробів), тоді як приватний капітал, як свідчить аналіз інноваційних 
систем розвинених країн, більш охоче долучається на завершальних стадіях 
реалізації інноваційних проектів, коли їх ринкова перспектива вже чітко 
прогнозована. 

 Надати державним науково-дослідним організаціям право укладати ко-
оперативні угоди на дослідження та розробки з приватним бізнесом і при 
цьому дозволити приватним учасникам володіти правом власності на ре-
зультати кооперативних досліджень. 

Доцільно запровадити диференційовану шкалу оподаткування прибутку 
венчурних підприємств, одержаного від реалізації інноваційної продукції, 
залежно від рівня її новизни та технологічної складності. Зокрема, для про-
дукції, що належить до четвертого і нижчих технологічних рівнів, доцільно 
застосовувати загальний режим оподаткування. Що стосується інновацій 
п’ятого та шостого рівнів, тут необхідно передбачити майже повне звіль-
нення від оподаткування прибутку венчурних підприємств, одержаного від 
продажу даного інноваційного продукту. При цьому строк чинності таких 
пільг слід ув’язувати зі строком окупності бізнес-проекту. Такий підхід до-
зволить зберегти на наявному рівні втрати бюджету від надання запропоно-
ваних податкових пільг за допомогою часткового покриття недонадходжен-
ня коштів від підприємств, що використовують інновації вищого рівня, 
надходженням коштів від сплати податку на прибуток підприємствами, що 
застосовують у виробництві інновації нижчого технічного рівня. 

Крім пільг в оподаткуванні державна політика сприяння розвитку вен- 
чурного бізнесу в Україні має здійснюватись у різних напрямах і формах не-
прямого впливу, включаючи:  

— зниження величини орендної плати венчурним підприємствам, якщо 
приміщення під офіси, виробничі площі надаються місцевою владою; 

— уведення в практику системи державних замовлень на наукові і науко-
во-дослідні роботи безпосередньо венчурним фірмам і кваліфікування вико-
нання таких замовлень як неприбуткову діяльність, що не оподатковується;  

— розробка заходів, які полегшують підприємцям освоєння ринків нових 
технологій, одержання ліцензій на об’єкти інтелектуальної власності та ство-
рення захисних бар’єрів з метою убезпечення від порушення прав її власників;  
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— створення сприятливих умов для комерціалізації результатів наукових 
та науково-дослідних робіт. Останнє набуває особливої актуальності, оскі-
льки в Україні досі інтелектуальна праця оцінюється на кілька порядків ниж-
че, ніж в європейських державах, що стимулює виїзд талановитої молоді, 
висококваліфікованих фахівців на роботу за кордон, а вітчизняна економіка 
втрачає можливості використання їхніх здібностей для розв’язання складних 
соціально-економічних проблем, які потребують застосування праці високо-
інтелектуального контингенту працівників. Тому невід’ємною складовою 
політики держави щодо сприяння розвитку венчурного бізнесу мають стати 
заходи, спрямовані на підвищення оцінки результатів праці фахівців науко-
вого і науково-дослідного профілю, інженерно-технічних працівників та на 
забезпечення престижності праці у сфері науки. 

Маючи традиційно високий аграрний потенціал, родючі ґрунти та багато-
смугову кліматичну зону, Україна має всі шанси ввійти у глобальний аграр-
ний авангард, закріпивши свій статус у першій десятці аграрних держав сві-
ту. При цьому реальним стає одночасне розв’язання двох стратегічних 
завдань: наповнення національного продовольчого ринку та нарощування 
експортних поставок продовольства на світовий ринок. Уже сьогодні Украї-
на входить у десятку провідних виробників таких продовольчих товарів, як 
зерно, цукор, мед, соняшникова олія, льон та ін.  

У системі заходів розвитку агропромислового комплексу України най- 
важливіша роль належить нині завершенню ринкової трансформації сільського 
господарства через введення права вільного продажу землі, ринкового ціно-
утворення та розвиток інфраструктури з метою гарантування продовольчої 
безпеки України, забезпечення соціально-політичної стабільності у суспіль-
стві, зростання добробуту громадян. Стримувальним фактором у реалізації 
даної мети є те, що, хоч в Україні вже розпайовано майже 80 % сукупного 
земельного фонду держави та 7 млн громадян одержали земельні паї, однак 
повноцінний земельний ринок у країні ще не сформований. Дотепер чинний 
мораторій Верховної ради на операції з купівлі-продажу земель сільськогос-
подарського призначення, що практично унеможливлює процес формування 
механізму ринкового ціноутворення на землю та налагодження системи се-
редньо- і довгострокового кредитування сільськогосподарських виробників, 
обмежує операції з землею та стримує залучення інвестицій у земельну сферу. 
Крім того, за таких умов набувають широкого застосування тіньові земельні 
схеми.  

Ефективно використовуючи основний на сьогодні ресурс країни — зем-
лю, можна, вклавши певні кошти у зрошення, меліорацію, хімізацію та ме-
ханізацію, значно піднести рівень виробництва сільськогосподарської товар-
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ної продукції, яка задовольнить потреби внутрішнього ринку в продовольст-
ві та забезпечить сировиною харчову та інші галузі промисловості. Основ-
ний засіб розвитку аграрного сектору — це не іноземні інвестиції і не дер-
жавні дотації, а внутрішні заощадження тих, хто веде сільськогосподарський 
бізнес, та потужна кредитна підтримка іпотечних банків.  

Реалізація сільськогосподарського потенціалу України в довгостроковому 
періоді можлива за умов здійснення таких заходів: 

— удосконалення системи бюджетної підтримки агропромислового ком-
плексу, компенсація кредитних ставок комерційних банків у кредитуванні 
сільськогосподарських товаровиробників усіх категорій в обсязі, що гаран-
туватиме їх вільний доступ до кредитних ресурсів, поступовий перехід до 
виплати дотацій з урахуванням товарності та якості сільськогосподарської і 
харчової продукції; 

— удосконалення системи оподаткування в агропромисловому комплек-
сі, зокрема через запровадження оподаткування безпосередньо сільськогос-
подарських товаровиробників податком на додану вартість зі заміною пільг 
з цього податку дотаціями в рослинництві і тваринництві з додержанням 
правил землекористування та гарантуванням якості продукції; 

— сприяння впровадженню альтернативних видів палива та нетрадицій-
них джерел енергії, у тому числі біодизелю, біоетанолу, біогазу.  

Ситуація на світових ринках продовольства свідчить про зростаючу тур-
боту споживачів про здорове та повноцінне харчування. У багатьох країнах 
світу, передусім у США та ЄС, уже діють важливі ринки органічної сільсько-
господарської продукції та харчових продуктів, а також створена й успішно 
функціонує відповідна система сертифікації, маркетингу і реалізації. Моти-
вація споживачів органічної продукції поєднує такі вимоги та очікування: 
здорове й екологічно безпечне харчування; вищі смакові якості; збереження 
навколишнього середовища в процесі виробництва; неспоживання генетич-
но модифікованих продуктів; висока якість продуктів та їхня свіжість; до-
держання високих стандартів утримання тварин і методів виробництва.  
Україна має великий потенціал для виробництва й експорту на світові ринки 
органічної сільськогосподарської продукції, а у середньостроковій перспек-
тиві — для її постачання на внутрішній ринок.  

За умов загострення глобальної енергетичної кризи та поглиблення дис-
балансів світогосподарського розвитку критичного значення з погляду реаліза-
ції національної економічної стратегії України набуває питання її забезпеченос-
ті паливно-енергетичними ресурсами та оптимізації енергоспоживання. Дана 
проблема набуває додаткової актуальності, зважаючи на погіршення кон’-
юнктури світових ринків традиційної експортоорієнтованої продукції, яке на 
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тлі високих цін на імпортні енергоносії виводить на порядок денний питання 
щодо невідповідності сучасної моделі енергоспоживання вітчизняної еконо-
міки постіндустріальним умовам макроекономічного зростання, до яких пе-
рейшли всі розвинені країни світу. 

Спираючись на засадничі пріоритети економічного розвитку України та з 
метою забезпечення її енергетичної незалежності, визначимо головні напря-
ми реалізації диверсифікаційних проектів енергозабезпечення нашої держа-
ви за умов їх наростаючого дефіциту. Перший напрям — це оперативні дії 
держави та бізнесу з налагодження вітчизняного виробництва синтез-газу, 
що продукується на основі технологій газифікації вугілля. Його реалізація 
пов’язана насамперед з наявністю значних покладів вугілля в Україні. Однак 
за його спалювання викиди СО2 вдвічі більші, ніж для газу, а також утворю-
ється двоокис сірки та азоту, котрі можна вловлювати тільки складними си-
стемами фільтрів. Уникнути цього негативу можна завдяки газифікації ву-
гілля через його спалювання за високих температур і дефіциту кисню з 
утворенням суміші горючих газів СО, Н2 та СН, яка має назву «синтез-газ».  

Що стосується можливостей упровадження даної технології в Україні, то 
у грудні 2013 р. Міністерство енергетики і вугільної промисловості уклало 
угоду з Китайською національною хімічною інжиніринговою корпорацією 
«CNCEC» і її дочірньою компанією «Wuhan Engineering Co.» про співробіт-
ництво у сфері будівництва заводів з виробництва синтез-газу. За підрахун-
ками експертів, будівництво трьох підприємств з газифікації вугілля дасть 
змогу Україні щороку економити до 4 млрд м3 природного газу, створить 
понад 2 тис. нових робочих місць, забезпечить стабільний ринок збуту віт-
чизняного вугілля загальним обсягом до 14 млн тонн щороку і дасть можли-
вість щороку економити до 1,5 млрд дол. виходячи з вартості синтез-газу, 
яка становитиме 230–240 дол. за кубічний метр1.  

Економічний ефект від виробництва синтез-газу посилюється ще й тим, 
що в процесі газифікації вугілля продукується ще й теплова енергія, яка мо-
же використовуватись у турбінах для виробництва електроенергії. Так, ще у 
2012 р. Кабінет Міністрів України заявив про необхідність переведення всіх 
вітчизняних ТЕС із природного газу на вугілля. При цьому газифікацію ву-
гілля найліпше застосовувати у парогазових установках, які будуть створю-
ватись при ТЕС і теплоелектроцентралях. 

Другим напрямом реалізації диверсифікаційних енергетичних програм в 
Україні є виробництво біопалива. Наша держава має величезний потенціал 

                  
1 Яковлева Н. Синтез-газ для Украины: помощь Китая и мировые технологии [Электронный ресурс] / 

Н. Яковлева. — Режим доступа : http://inpress.ua/ru/economics/23361-sintezgaz-dlya-ukrainy-pomosch-kitaya-i-
mirovye-tekhnologii 
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для розвитку власного ринку біопалива, що набуває особливого значення в 
умовах нестабільності світової економіки, зростання цін на традиційні енер-
гоносії та енергозалежності країн від імпорту вуглеводів. В Україні є всі не-
обхідні умови для виробництва та реалізації біодизелю, вільні площі під ви-
рощування зернових, олійних і спеціальних культур, науковий, технічний та 
кадровий потенціал для виробництва біопалива, зростаюча внутрішня пот-
реба в біодизелі та біогазі. Так, за оцінками експертів вітчизняного Інститу-
ту біоенергетичних культур і цукрових буряків, на сьогодні наша держава 
може щороку продукувати понад 32 млн т умовного палива з біосировини1. 

При цьому найбільший потенціал має побічна продукція сільського  
господарства (12,81 млн т), на другому місці — енергетичні культури 
(12,39 млн т), далі — відходи тваринництва (2,46 млн т) та біоетанол 
(2,33 млн т). Загалом біологічне паливо можна одержати як з органічних за-
лишків рослин, так і за допомогою перетворення біомаси в газоподібний 
стан через природні процеси бродіння або способом термічних реакцій. За 
приблизними оцінками, щороку в Україні нагромаджується понад 40 млн т 
органічних відходів з продуктів рослинництва, тваринництва та лісництва. 
Їх перетворення у біопаливо змогло б розв’язати проблему енергозабезпе-
чення та економії природних ресурсів навіть на рівні цілих областей, оскіль-
ки такий обсяг біомаси після відповідної переробки може становити 
30 млрд м3 газу на рік. 

Для вдосконалення процесу виробництва біопалива в Україні потрібно: 
— поліпшити державну політику в галузі енергозбереження та викорис-

тання відновлюваних джерел енергії, що дозволить зменшити частку видо-
бувних енергоносіїв у паливному балансі країни; 

— сформувати законодавчу та нормативну базу, а також гармонізувати їх 
з відповідними законами та нормами європейських країн; 

— забезпечити розвиток плідної співпраці між українськими та інозем-
ними працівниками в галузі для здійснення постійного обміну знаннями та 
досвідом; 

— створити систему заохочень суб’єктам господарювання у вигляді до-
тацій та субсидій для стимулювання виробництва та споживання біологічно-
го пального. 

Третім напрямом формування в Україні цивілізованого енергетичного 
ринку є нарощування власного видобування мінеральних ресурсів. Ідеться 
передусім про нафту, нарощування видобутку якої лежить у площині засто-
сування технологій глибинного буріння. Так, у центральній частині Дніпрово-

                  
1 Габрель М. С. Виробництво твердого біопалива в Україні: стан та перспективи розвитку / М. С. Га-

брель // Наук. вісн. НЛТУ України. — 2011. — Вип. 21.9. — С. 126–131. 
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Донецької западини в минулі роки було відкрито 43 газоконденсатних  
нафтогазових родовища на глибині більше від 5 км. 

Що стосується природного газу, то обсяги його видобування можна сут-
тєво збільшити на основі розконсервування вітчизняних газових свердловин. 
Так, за прогнозом вітчизняних експертів, у період до 2030 р. приріст запасів 
і ресурсів газу в Україні зросте до 1306,7 млрд м3. Треба також зазначити, 
що на території України є розвідані родовища газу, які необхідно активно 
розробляти й освоювати. Наприклад, це родовища «Одеське» та «Безімен-
не», і останнє містить 3 млрд м3 газу. У 2007 р. була спроба підключити їх 
до системи, однак у зв’язку з браком коштів та інвестицій цього не відбу-
лось. Аналогічна ситуація склалась і на інших Дніпровсько-Донецьких ро-
довищах, запаси яких потребують інвестування й освоєння1. 

За умов інвестиційних вкладень у вітчизняний газовидобуток на рівні 60–
70 млрд грн у 2011–2020 рр. та 220–260 млрд грн. у 2021–2030 рр. обсяги віт-
чизняного газовидобутку дадуть змогу задовольнити майже 90 % внутрішнього 
попиту на газ. При цьому найбільш обнадійливими в контексті нарощування 
газового видобутку в Україні є газ щільних порід, газ глибоководного шель-
фу, а також метан з газогідратів та з вугільних родовищ.  

Четвертий напрям здобуття енергетичної незалежності України лежить у 
площині налагодження видобутку сланцевого газу. За оцінками експертів, 
перспективні щорічні обсяги видобутку сланцевого газу та газу щільних пі-
щаників становитиме від 7–8 до 20–22 млрд м3. Згідно з даними Міжнарод-
ного енергетичного агентства поклади сланцевого газу в Україні найбільші в 
Європі. Якщо вести мову з погляду економіки, то, справді, 10–15 років тому 
видобувати природний газ було набагато дешевше, ніж сланцевий. Загалом у 
середньому видобування природного газу в Україні коштує приблизно 130–
200 дол. США за тисячу кубометрів, а оцінна собівартість сланцевого газу 
різниться залежно від місця видобутку — 80–3202, 3, але найбільш реальною 
є сума близька до верхньої межі. Але за нинішньої ціни на природний газ, 
безумовно, усі фактори свідчать про необхідність видобутку сланцевого га-
зу, особливо в Україні. Найбільші запаси сланцевого газу є в центральній 
частині України (Черкаська, Чернігівська, Кіровоградська області) та на за-
ході України (Львівсько-Волинський басейн). 

                  
1 Щорічне Послання Президента України до Верховної ради України «Про внутрішнє і зовнішнє стано-

вище України у 2013 р.». — С. 81. 
2 Себестоимость добычи газа в Украине частными компаниями составляет $ 200 за 1 тыс. куб. м [Электрон-

ный ресурс]. — Режим доступа : http://uaenergy.com.ua/post/19438/sebestoimost-dobychi-gaza-v-ukraine-chastnymi/ 
3 Мусаева С. Как закалялась Shell [Электронный ресурс] / С. Мусаева // Forbes Украина. — Режим до-

ступа : http://forbes.ua/business/1348320-kak-zakalyalas-shell 
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П’ятий напрям розвитку диверсифікаційних енергетичних проектів в Ук-
раїні пов’язаний з нарощуванням в енергетичному балансі України частки 
так званого водовугільного палива — композиційного штучного рідкого па-
лива на основі вугілля й води. Як різновид висококонцентрованої водовугі-
льної суспензії, даний вид палива дасть змогу не тільки замінити природний 
газ і мазут у котлоагрегатах, але й суттєво зменшити викиди в атмосферу 
оксидів азоту, сірки і чадного газу, забезпечуючи вигоряння органічної маси 
до 99 %1.  

Оцінюючи економічний ефект виробництва водовугільного палива в Ук-
раїні, слід особливо наголосити на можливості повного використання наяв-
ної вітчизняної енергетичної інфраструктури котлоагрегатів, практичній 
безвитратності транспортування, вибухо- і пожежобезпечності, а також на 
можливості зберігання даного палива під землею. Крім того, будь-яка марка 
видобутого в Україні вугілля та відходи вуглезбагачення можуть застосову-
ватись для виробництва водовугільного палива. 

Шостим стратегічним напрямом гарантування енергетичної безпеки Ук-
раїни є динамічний розвиток сонячної та вітрової енергетики. Так, установ-
лення одного вітряка на 1 МВт коштує близько 1 млн дол. США. При цьому 
більшість видів нетрадиційної енергетики можуть успішно використовува-
тися в Україні. Наприклад, потенціалом для вітрової енергетики можуть бу-
ти незадіяні площі сільськогосподарських земель — полів, пасовиськ, діля-
нок лісів. В Україні поки що працюють лише 10 вітряків, тимчасом як у 
країнах Європи, зокрема в Німеччині й Данії, їх тисячі.  

На думку вчених, найбільший вітровий потенціал мають територія Дон-
басу, Азовське та Чорноморське узбережжя, де найоптимальніше співвідно-
шення сили та частоти вітрів. Це дає змогу визначити приблизний енергети-
чний потенціал вітряків, щоб задовольнити потреби населених пунктів і 
навіть областей у електроенергії, раціоналізувавши її використання та забез-
печивши транспортування до найвіддаленіших селищ. Проект з використан-
ня енергії вітру може набути національного масштабу виходячи з рівня еко-
номічного розвитку, кількості населення та власного енергетичного 
потенціалу кожного регіону. Це дасть можливість обладнати екологічно чи-
стими енергогенерувальними джерелами віддалені населені пункти, стиму-
лювати економічний розвиток регіонів та допомогти у вирішенні проблеми 
опалення у зимовий період. 

Найбільш сприятливі умови для встановлення й експлуатації соняч- 
них батарей, щитів або колекторів є на Півдні та Сході України, де потужну 

                  
1 Круть О. Водовугільне паливо: стан, проблеми й перспективи використання / О. Круть, В. Білецький // 

Вісник НАН України. — 2013. — № 8. — С. 59.  
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енергію сонця можна буде використовувати з березня до жовтня, тобто 
майже вісім місяців. 

Ще одним напрямом вирішення проблем з енергоресурсами в Україні є 
розвиток гідроенергетичних проектів. Найбільшими гідроелектростанціями 
України є Київська, Канівська, Кременчуцька, Каховська, Дніпровська та 
Дніпродзержинська. У середньому сумарний видобуток енергії ГЕС стано-
вить 11 млрд кВт/год. Проте майже всі ГЕС використовують лише половину 
своїх потужностей, оскільки були побудовані ще в 1950–1970-х рр., потре-
бують заміни спрацьованого обладнання, інформатизації та комп’ютеризації 
процесів управління. Важливо додати, що Україна володіє й неабияким по-
тенціалом у виробництві турбін для гідроелектростанцій. 

Гідроенергетика має багато переваг порівняно з іншими видами енергії, 
насамперед — відновлюваність ресурсів, надійність експлуатації, високу  
рентабельність та мінімальний вплив на навколишнє середовище. Для дальшо-
го розвитку вітчизняної системи ГЕС державі необхідно провести технічну 
модернізацію наявних станцій з їх оснащенням сучасними потужними тур-
бінами, заміною гідровузлів та проведенням очисних робіт на водосховищах.  

У рамках Угоди про асоціацію України з ЄС додатковим каналом гаран-
тування енергетичної безпеки України є інтеграційний, пов’язаний з розши-
ренням реверсних поставок енергоресурсів з Європи, з участю держави у 
формуванні Східноєвропейського газового хабу, збільшенням обсягів під- 
земних газосховищ та їх використанням для збереження європейського газу, 
зростанням частки спотових контрактів замість довгострокових, з лібералі-
зацією вітчизняного ринку газу на основі вимог Третього енергетичного па-
кета ЄС та ін.  

Важливим компонентом стратегії економічного розвитку України в умо-
вах фінансової глобалізації є подолання нею статусу сучасної фінансової ко-
лонії, одержаного внаслідок домінування на національному валютному ринку 
трьох валют, високої тінізації вітчизняного фінансового ринку, систематич-
ного знецінення гривні, а також повної залежності від кредитів міжнародних 
організацій та валютної виручки. Даний процес слід розглядати у контексті 
формування ефективної системи валютно-фінансової безпеки України як 
комплексу заходів щодо забезпечення такого стану функціонування націо-
нальної фінансової системи, який характеризується стійкістю національної 
валюти, стабільним і динамічним економічним зростанням, а внутрішній і 
зовнішній борги не загрожують розбалансуванням національної фінансової 
системи. 

Отже, з-поміж національних пріоритетів стратегічного розвитку економі-
ки України слід виокремити також розбудову ефективної грошово-кредитної 
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системи, здатної протидіяти негативним наслідкам економічних циклів і ге-
нерувати додаткові монетарні стимули для економічного зростання в країні, 
за такими ключовими напрямами: 

— оздоровлення національної банківської системи, реструктуризація чи 
ліквідація кредитних установ із сумнівною діловою репутацією, що в цілому 
сприятиме відновленню довіри з боку підприємств і населення до банківсь-
кого сектору загалом і його інвестиційної функції зокрема, а також забезпе-
чить економічне зростання в країні у посткризовий період; 

— підвищення ліквідності банківської і через неї всієї фінансової систе-
ми (відповідні інструменти; використання коштів кредиту МВФ, активізація 
монетарних інструментів НБУ щодо проведення девізної і дисконтної полі-
тики); 

— розширення функцій Національного банку України у частині розробки 
й запровадження новітніх та активізації (підвищення ефективності) наявних 
грошово-кредитних інструментів регулювання бізнес-циклів, таких як моне-
тарні правила (правила забезпечення грошового пропонування у відповідь 
на динаміку основних макроекономічних індикаторів у країні задля гнучко-
го реагування монетарних важелів грошово-кредитної системи на коливання 
сукупної ділової активності), операції рефінансування центрального банку 
(їх перетворення в справжній і вагомий інструмент регулювання сукупного 
попиту), а також таргетування інфляції (з метою запобігання високому рів-
ню інфляції і скорочення соціально-економічних втрат від загального зрос-
тання цін). 

У системі стратегічних напрямів розвитку економіки України особливе 
місце мають посісти заходи фінансової політики, спрямовані на забезпечен-
ня платоспроможності уряду та тих корпоративних позичальників, які за-
знають тимчасових проблем з ліквідністю. Мається на увазі те, що за не- 
можливості здійснення рефінансування нагромаджених приватних боргів з 
ринкових джерел кредитну підтримку корпоративних позичальників повин-
на здійснити держава. У кризові періоди це знівелює загрозу колапсу націо-
нальної фінансової системи держави та масових дефолтів вітчизняних 
суб’єктів господарювання.  

Важливим при цьому є розмежування регуляторних функцій Національ-
ного банку України та органів державної виконавчої влади: якщо компетенції 
НБУ мають полягати в забезпеченні ліквідності комерційних банків країни, 
то компетенції органів державної влади — у підтримці платоспроможності 
тих суб’єктів господарювання, які мають стратегічно важливе для націона-
льної економіки значення. При цьому ключовими важелями підвищення 
ефективності програм державної підтримки банківських установ є станов-
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лення прозорих процедур участі держави у статутному капіталі банків і на-
дання банкам рефінансування НБУ, чітке визначення критеріїв їх залучення 
до програм рекапіталізації та кредитної підтримки. З метою позбавлення 
проблем «морального ризику» в банківському середовищі на нинішньому 
етапі реструктуризації банківської системи треба ліквідувати фінансово слаб-
кі та неплатоспроможні банки, а також забезпечити продаж їхніх активів  
фінансово міцним установам. В Україні під час проведення рекапіталізації 
банківського сектору слід також відмовитися від участі держави у збільшен-
ні статутних капіталів дочірніх структур транснаціональних банків (ТНБ). 

Стратегічним напрямком монетарного регулювання в Україні є також ро-
збудова ефективної системи гарантування банківських депозитів з метою 
запобігання втратам заощаджень населення у періоди економічних рецесій і 
дестабілізації ринкової кон’юнктури. Так, актуального значення на сьогодні 
набуває питання щодо реалізації в Україні ефективної системи пруденційно-
го регулювання, яка має передбачати комплекс заходів для протидії стиму-
лам, властивим фінансовим установам, і високим левериджем брати на себе 
надмірні ризики в разі нехтуванні у своїй діяльності системними ризиками. 
У середньостроковій перспективі під час визначення нормативів адекватно-
сті капіталу та вимог щодо формування резервів на відшкодування можли-
вих втрат за різними видами активних операцій необхідно зважати на зрос-
таючі ризики за економічного буму і, відповідно, вимагати від фінансових 
установ нагромадження резервів, які частково будуть використані у кризо-
вий період. 

Наступним національним пріоритетом стратегічного розвитку економіки 
України є активізація національного фондового ринку з переорієнтацією йо-
го функцій з перерозподілу прав власності за реалізації приватизаційних 
програм на акумулювання й перерозподіл інвестиційних ресурсів. Його важ-
ливість продиктована тією обставиною, що, на відміну від банківської системи, 
фондовий ринок зорієнтований на залучення довгострокових грошових ре-
сурсів, здатних забезпечити процес розширеного суспільного відтворення. 
Саме цей фінансовий інститут може нарівні конкурувати з банківською сис-
темою в забезпеченні суб’єктів господарювання фінансовими ресурсами та 
стати повноцінним альтернативним джерелом інвестиційних ресурсів для віт-
чизняної економіки. 

Першочерговим заходом, який сприятиме досягненню цієї стратегічної 
мети, має стати всебічний розвиток інститутів спільного інвестування та не-
державних пенсійних фондів. При цьому йдеться не стільки про зростання їх 
кількості, скільки про поліпшення якості їхніх послуг та підвищення профе-
сійного рівня вітчизняного менеджменту і фахівців з управління активами. 
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Тож одним з найважливіших завдань, які треба вирішити в контексті роз- 
витку інституціональних інвесторів на фондовому ринку України, є недо- 
пущення їх участі в тіньових схемах і запобігання незаконним трансакціям  
з відмивання коштів. З метою якісної перебудови вітчизняного фондового 
ринку і спрямування його на реалізацію завдань інвестиційно-інноваційної 
сфери політика держави в цій сфері має бути зосереджена на таких заходах: 

— створення ефективної національної депозитарно-клірингової системи 
з консолідацією всіх інститутів фондового ринку (під контролем або за учас-
ті держави) в одну фондову біржу та єдиний центральний депозитарій кор-
поративних цінних паперів (способом злиття наявних депозитаріїв — МФС, 
Всеукраїнського центрального депозитарію, депозитарію Нацбанку та Наці-
онального депозитарію), через який мають здійснюватись усі розрахунки за 
операціями з цінними паперами; 

— удосконалення обліку прав власності на цінні папери з запроваджен-
ням міжнародних стандартів обліку прав власності на них, розвитком систе-
ми обігу цінних паперів і деривативів, спрощенням процедури проведення 
розрахунків за угодами з цінними паперами за участі нерезидентів; 

— лібералізація національного валютного регулювання в частині розши-
рення доступу вітчизняних підприємств до міжнародних ринків капіталу і 
спрощення доступу до внутрішнього ринку іноземних інвесторів; 

— диверсифікація фінансового інструментарію, доступного для інвесто-
рів, з повноцінним запровадженням в обіг похідних цінних паперів; 

— посилення інформаційного забезпечення іноземних інвесторів щодо 
потенційних можливостей національного фондового ринку та формування 
його позитивного іміджу; 

— підвищення вимог до корпоративного управління та приведення наці-
онального законодавства у відповідність до міжнародних стандартів і сучас-
них вимог розвитку ринку капіталу в Україні; 

— зміна приватизаційного механізму державних підприємств з першо- 
черговим продажем через організовану біржу невеликих пакетів їх акцій з 
метою реальної оцінки ринкової вартості підприємств і створення умов для 
зростання його капіталізації; 

— розроблення і практичне запровадження нормативно-методичного ін-
струментарію емісії приватних інвестиційних цінних паперів для роздрібно-
го продажу індивідуальним інвесторам, а також емісії державних боргових 
цінних паперів для їх роздрібного продажу з цільовим спрямуванням коштів 
на реалізацію цілей розвитку. 

За умов формування в Україні відкритої економіки та глобальних викли-
ків нагальною необхідністю є посилення уваги до проблеми якісного поліп-
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шення людського ресурсу нації та нейтралізації руйнівних тенденцій у його 
розвитку. Це можливе за допомогою цілісної системи нормативно-правових, 
соціально-економічних методів, організаційних форм і заходів, які здатні 
формувати мотиви, стимули, ціннісні орієнтації для реалізації інтересів лю-
дини і які сприяли б всебічному розвитку людського капіталу як інтелекту- 
альної основи розвитку суспільства. 

Для цього потрібно: 
1. Подолати бідність та підвищити загальний добробут українського  

населення через жорстке державне регулювання рівнів доходів різних соці-
альних категорій населення з урахуванням реальної вартості робочої сили  
(особливо висококваліфікованого його сегмента), виведення з тіні процесу 
оплати праці, законодавче встановлення мінімального рівня погодинної став-
ки оплати праці та запровадження чіткої тарифної системи з урахуванням 
якісних характеристик робочої сили та ін. 

2. Надати системі освіти і науки пріоритетного статусу в державі, зва-
жаючи на їх вирішальну роль у становленні постіндустріального суспільст-
ва. Це вимагає модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти і на-
уки, суттєвого зростання обсягів і диверсифікація джерел їх фінансування, 
переведення викладацького корпусу в розряд високооплачуваних категорій 
державних службовців, підвищення якості освіти через удосконалення її 
змісту та навчальних технологій тощо. 

3. Створити систему безперервної професійної підготовки національних 
кадрів через механізми встановлення професійних кваліфікацій і стандартів 
та їх узгодженість з освітніми стандартами професійно-технічних та вищих 
навчальних закладів України; заснувати в Україні професійні асоціації на 
галузевому рівні; поглибити співробітництво промисловців і роботодавців з 
вітчизняними закладами освіти; розвинути сучасну інфраструктури після- 
дипломної освіти, яка б охоплювала галузеві (корпоративні) та територіальні 
навчальні центри, а також вищі навчальні заклади, консультаційні пункти, 
представницькі органи, котрі б організовували та стимулювали процес про-
фесійного навчання на місцях; надати податкові пільги підприємствам за- 
лежно від проведеного навчання персоналу; відкрити індивідуальні навчальні 
рахунки та ін. 

4. Посилити регулювання міграційних процесів в Україні через приєд-
нання нашої держави до багатосторонніх та двосторонніх міждержавних 
угод у сфері трудової міграції, які б передбачали конкретні механізми захисту 
прав українських громадян-трудових мігрантів у частині пенсійного забез-
печення, соціального та медичного страхування тощо; створити сприятли-
вий режим забезпечення переказів грошових коштів українських емігрантів 
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на батьківщину та стимулювати ефективне їх залучення у вітчизняне вироб-
ництво; добитися визнання за кордоном дипломів про освіту українських 
емігрантів; залучати в Україну іноземних фахівців та науковців дефіцитних 
спеціальностей та ін. 

5. Докорінно перебудувати національну систему охорони здоров’я, ос-
новними напрямками якої мають бути: розширення спектра добровільного 
медичного страхування; профілактична спрямованість діяльності медичної 
сфери з її орієнтацією на формування в населення здорового способу життя; 
створення здорових умов праці та побуту; активне впровадження валеологічної 
освіти населення; упровадження інституту сімейної медицини; гарантування 
державою рівня безоплатної медичної допомоги та запровадження її держав-
ного стандарту; диверсифікація джерел фінансування медичної сфери через 
урізноманітнення форм власності у сфері охорони здоров’я та лібералізацію 
умов для розвитку приватного сектору; реструктуризація спеціалізованої 
медичної допомоги зі скороченням обсягів стаціонарної медичної допомоги. 

Як ключовий висновок зазначимо таке. Уперше у своїй новітній історії 
економічні програми, плани і стратегії України вирішальною мірою детер-
міновані зовнішніми чинниками і загрозами. Це, отже, диктує невідкладну 
вимогу в найкоротші терміни створити надійну систему національної безпе-
ки, боєздатні збройні сили і забезпечити територіальну цілісність, суверені-
тет і незалежність держави. Незважаючи на об’єктивні і суб’єктивні переш-
коди, країна, хоч і повільно, торує шлях до цієї мети, досягнення якої 
забезпечить здійснення всіх стратегічних пріоритетів національного еконо-
мічного розвитку у глобальних координатах. 

1.6. Українсько-китайське економічне співробітництво: 
сучасні формати і стратегічні орієнтири 

За сучасних умов нестабільності політичного середовища України, 
конфлікту на Донбасі, закриття одного з основних ринків збуту, життєвої 
необхідності економічних реформ актуалізуються питання зміцнення дво- 
сторонніх відносин з іншими, не менш важливими в стратегічному контексті, 
країнами та пошуку потенційно можливих сфер співробітництва. 

Так, співпраця України з азійськими країнами розпочалась із часів станов-
лення її незалежності, розбудови національної економіки й інтенсифікації 
інтеграції країни в процеси глобалізації. Зокрема Китайська Народна Респуб-
ліка завжди посідала провідне місце в міжнародних відносинах України. Об-
сяги двосторонньої торгівлі постійно зростали, посилювалася галузева спів-
праця. Сьогодні пошук нових шляхів співробітництва та розвиток уже 
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наявних є невід’ємною частиною зовнішньої політики України, оскільки 
протягом останніх років значно погіршилися відносини з колись стратегічно 
важливим партнером — Російською Федерацією. 

Початком двосторонніх відносин між Україною та КНР заведено вважати 
1991 рік, коли Китай офіційно визнав незалежність і суверенність України та 
коли було встановлено дипломатичні відносини. Станом на вересень 2015 р. 
між країнами було підписано 295 нормативно-правових документів, серед 
яких 177 — основного списку та 118 — додаткового списку. Найбільш актив-
но нормативно-правова база розвивалася протягом 2010–2013 рр., коли було 
укладено кожен третій документ основного списку (57 із 177). У багатьох 
документах наголошено на необхідності поглиблення та розвитку дружніх 
зв’язків між країнами, окреслено основні напрями розвитку двостороннього 
співробітництва в усіх сферах1.  

Китай уже три роки поспіль є другим торговельним партнером України, 
однак в останні два роки виявилася тенденція до скорочення абсолютних 
показників торгівлі. Головною причиною, на думку фахівців, є глибока сис-
темна криза української економіки, що супроводжується падінням промис-
лового виробництва і платоспроможного попиту. Крім того, інтенсифікацію 
зовнішніх відносин між двома країнами протягом останніх років можна пояс-
нити ще й закриттям російського ринку для українських товарів. Зокрема, акти-
візувалося співробітництво з Китаєм у військово-технічній сфері, авіаційній га-
лузі та сільському господарстві (за підсумками першого півріччя 2015 р. 
Україна стала лідером за постачанням кукурудзи до Китаю, випередивши 
США)2.  

Двостороння торговельно-економічна співпраця між країнами регулюєть-
ся Угодою між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки 
про торговельно-економічне співробітництво (1992 р.), згідно з якою вста-
новлено режим найбільшого сприяння щодо стягнення мита на експортні й 
імпортні товари двох країн, податків та інших внутрішніх зборів. 

Утім аналіз двостороннього товарообігу у 2015 р. свідчить про зменшен-
ня обсягів українсько-китайської двосторонньої торгівлі, здебільшого вна-
слідок зменшення поставок китайських товарів до України. Водночас спо-
стерігається незначне зростання українського експорту до КНР. Згідно з 

                  
1 Офіційний сайт Посольства України в Китайській Народній Республіці та в Монголії (за суміс-

ництвом) [http://china.mfa.gov.ua/ua/ukraine-cn/legal-acts] 
2 Використано матеріали проекту «Один пояс — один шлях»: можливості для України [Електронний ре-

сурс] / В. Поворозник, В. Перебийніс // Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД). — 2015. — 
Режим доступу : http://www.icps.com.ua/assets/uploads/images/files/china_project_s.pdf та проекту «Місце 
України в глобальних стратегіях Китаю» [Електронний ресурс] / Є. Ярошенко, В. Перебийніс // Міжнарод-
ний центр перспективних досліджень (МЦПД). —2015: — Режим доступу : http://www.icps.com.ua/assets/ 
uploads/images/files/china_mesto_s.pdf 
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даними Генеральної митної адміністрації КНР у 2015 р. товарообіг між Ук-
раїною та КНР дорівнював 7,074 млрд дол. США, що менше від аналогічно-
го показника 2014 р. на 17,6 %. При цьому китайський експорт товарів в Ук-
раїну становив 3,517 млрд дол. США (зменшення на 31,1 %), імпорт 
українських товарів — 3,557 млрд дол. США (збільшення на 2,1 %). Сальдо 
двосторонньої торгівлі на користь України було 0,040 млрд дол. США1. 

Динаміка обсягів двосторонньої торгівлі між Україною та Китаєм за даними 
української статистики наведено в табл. 1.16 (* — показники 2014 та 2015 ро-
ків, наведені без обсягів торгівлі АР Крим та м. Севастополя). 

 
Таблиця 1.16 

ДИНАМІКА ОБСЯГІВ ДВОСТОРОННЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З КНР 
 (за даними вітчизняної статистики2) 

Рік 

Експорт Імпорт 
Сальдо,  

тис. дол. США тис. дол. США 
% до поперед-
нього періоду

тис. дол. США 
% до поперед-
нього періоду

2002 699 947,11 129,12 259 657,08 132,75 440 290,03 

2005 711 241,23 85,77 1 810 404,15 у 2,4 раза –1 099 162,92 

2010 1 316 550,10 91,80 4 700 393,50 171,9 –3 383 843,30 

2014* 2 674 125,80 99,4 5 410 952,70 72,7 –2 736 826,80 

2015* 2 399 078, 9 89,7 3 770 991,1 69,7 –1371912,2 

 

  
Рис. 1.23. Товарна структура імпорту з Китаю (ліворуч) та вітчизняного експорту  

(праворуч) до Китаю у 2015 р., % [http://china.mfa.gov.ua/ua/ukraine-cn/trade] 
 

                  
1 Офіційний сайт Посольства України в Китайській Народній Республіці та в Монголії (за сумісництвом) 

[http://china.mfa.gov.ua/ua/ukraine-cn/trade]. 
2 Офіційний сайт Державної служби статистики України [http://www.ukrstat.gov.ua/]. 
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Так, у 2015 р. експорт до Китаю становив 6,16 % вітчизняного експорту, 
імпорт з КНР — 10,1 % загального обсягу імпорту. Як видно з рис. 1.23, у 
2015 р. основу імпорту з Китаю становили: механічне обладнання, машини, 
устаткування та механізми, текстиль і текстильні вироби, недорогоцінні ме-
тали й вироби з них, полімерні матеріали, пластмаси та каучук, продукція 
хімічної промисловості, різні товари і вироби (переважно меблі, освітлення, 
іграшки та ін.), взуття, головні убори, парасолі. Провідні позиції в українсь-
кому експорті до КНР у 2015 р. утримували мінеральні продукти (в основ-
ному руди залізні, шлаки та зола, енергетичні матеріали та ін.), питома вага 
яких становила 43,1 % від загального обсягу експорту до КНР; продукти рос-
линного походження (переважно зернові); жири й олії тваринного або рос-
линного походження; деревина та вироби з неї, механічне обладнання, ма-
шини, устаткування і механізми, недорогоцінні метали та вироби з них.  
Кожна з інших товарних позицій українського експорту до КНР не переви-
щувала 1 % в загальній структурі експорту.  

При цьому аналіз структури двосторонньої торгівлі свідчить про знижен-
ня обсягу імпорту в Україну всіх основних груп товарів, що, на думку біль-
шості фахівців, пов’язано із суттєвим збільшенням курсу долара США від-
носно до гривні (це створює певні труднощі для середніх і малих 
імпортерів), зі зниженням рівня виробництва в Україні та зменшенням купі-
вельної спроможності населення. 

Підвищення експорту української продукції відбулося завдяки збільшен-
ню обсягів поставок зернових культур у 3,5 раза, жирів та олій і механічного 
обладнання, машин, устаткування. При цьому поставки мінеральних продук-
тів скоротились більше ніж на 33 %. 

Крім того, протягом останнього десятиріччя Китай налагодив власне ви-
робництво продукції, яка традиційно була основою українського експорту 
до країн світу, — чорної та хімічної металургії, котра свого часу й забезпе-
чувала позитивне сальдо в торгівлі з КНР1. 

На сьогодні Україна і КНР уклали значну кількість контрактів на постав-
ку українських зернових, м’яса та м’ясопродуктів на китайський ринок. Для 
цього китайська сторона вжила низку заходів щодо сертифікації української 
агропродукції. У свою чергу, у 2014 р. українська сторона, незважаючи на 
неймовірні труднощі, війну та економічну кризу, виконала взяті на себе зо-
бов’язання й поставила в КНР 1,5 млн т кукурудзи. У 2015 р. було укладено 
додаткові контракти на постачання 600 тис. т зернових. Виконавши дане зо-
бов’язання, Україна небезпідставно сподівається на дальший розвиток спів-

                  
1 Офіційний сайт Посольства України в Китайській Народній Республіці та в Монголії (за суміс-

ництвом) [http://china.mfa.gov.ua/ua/ukraine-cn/trade]. 
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праці з китайською стороною в агропромисловій сфері. Проте з огляду на 
постійне зростання обсягів споживання кукурудзи у Китаї під впливом збі-
льшення споживання різного виду м’яса (кукурудза використовується як 
корм), виснаження власних запасів і зростання цін на внутрішньому рин-
ку, Китай (який посідає друге місце у світі за масштабами споживання ку-
курудзи), вийшов із пропозицією про підготовку ще низки угод з Україною. 
Крім того, на збільшення обсягів українських зернових у поставках до Ки-
таю вплинуло зниження інтересу китайських покупців до американської ку-
курудзи через вимоги американських постачальників покласти витрати з мож-
ливих ризиків, пов’язаних з імпортом генетично модифікованої продукції, на 
замовників1. 

Отже, агропромислова сфера й надалі залишатиметься ключовим напря-
мом розвитку українсько-китайського співробітництва. Подає надію й го-
товність Китаю нарощувати обсяги інвестиційних капіталовкладень у мо-
дернізацію вітчизняної логістичної системи експорту зернових, що дасть 
змогу Україні суттєво зміцнити свій експортний потенціал і розширити ук-
раїнський сегмент глобального ринку зернових культур.  

Стратегічні національні інтереси Китаю лежать і в площині заснування на 
території України продовольчих баз, особливо на тлі загострення світової 
продовольчої кризи та колосальної чисельності власного населення. Крім 
того, економічна ефективність сільськогосподарського виробництва в Китаї 
дуже висока, що дозволяє йому не тільки вирішувати продовольчу проблему 
всередині країни, але й експортувати велику кількість продовольчих товарів, 
Утім у довгостроковій перспективі можливості китайського сільського гос-
подарства все ж істотно обмежені природними чинниками, і це привертає 
увагу китайського бізнесу до українського чорнозему. Так, реальністю сьо-
годення вже стали проекти, пов’язані із забезпеченням Україною китайської 
економіки широкою номенклатурою товарів критичного імпорту (зерна, со-
няшникової олії, рапсу, білого гороху, вовни та ін.). У цьому напрямі актив-
но працюють кілька державних корпорацій – гігантів китайського інвести-
ційного капіталу та їхні торгові фірми. 

Особливо важливу й життєво необхідну роль у реалізації національних 
економічних інтересів України у співробітництві з КНР відіграє міждержав-
не інвестиційне співробітництво. Так, станом на 1 січня 2015 р. кумулятив-
ний обсяг інвестицій з КНР в економіку України становив 22,6 млн дол. 
США (табл. 1.17). Найбільший обсяг китайських інвестицій було спрямова-

                  
1 Тарасова В. Розвиток українсько-китайського співробітництва: розширення сфер співпраці [Електрон-

ний ресурс] / В. Тарасова // Україна: події, факти, коментарі. — 2015. — № 15. — С. 17–29. — Режим досту-
пу : http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr15.pdf 
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но до підприємств у сфері промисловості — 31 %, у тому числі: деревообро-
бної промисловості — 21 %; сільського господарства — 23 %; транспорту — 
15 %; оптової та роздрібної торгівлі — 14 %. Загальний обсяг інвестицій з 
України до Китаю дорівнював 1,4 млн дол. США. Основний обсяг цих ін-
вестицій спрямовано до підприємств переробної промисловості — 40 % від за-
гального обсягу. 

 
Таблиця 1.17 

ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ КНР В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 
ЗА ДАНИМИ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ, млн дол. США (кумулятивний обсяг)1 

Станом на 1 січня  
відповідного року 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Сума інвестицій,  
млн дол. США 10 13,4 11,59 11,4 14,99 15,02 18,4 20,98 22,6 

Приріст за рік 0,03 0,98 2,48 0,71 0,84 1,88 3,38 1,6 –1,6 

 
Сьогодні в Україні відкрито представництва найбільших китайських ви-

робників телекомунікаційного обладнання — «Huawei», ZTE і «Xinwei». 
У свою чергу, у КНР працюють представництва ДК «Укрспецекспорт», ПАТ 
«Мотор-січ», ПАТ «ФЕД», «Креатив Груп», «Корум Груп». 

Серед конкретних проектів, що реалізовуються або плануються до реалі-
зації в Україні за кошти експортних кредитів, доцільно зазначити такі: 

1) виконання контракту щодо реалізації національного проекту «Повітря-
ний експрес» (організація залізничного пасажирського сполучення між Киє-
вом і міжнародним аеропортом «Бориспіль») та будівництво інших інфра-
структурних об’єктів Київського регіону (вартість проекту — 372 млн дол. 
США); 

2) реалізація спільних проектів у рамках підписаного Меморандуму про 
взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства 
України та Експортно-імпортним банком КНР щодо співпраці в галузі сіль-
ського господарства на суму 3 млрд дол. США; 

3) реалізація в галузі енергетики кредитної угоди між НАК «Нафтогаз 
України» і Банком розвитку Китаю на суму 3,65 млрд дол. США, зокрема, 
будівництво установки газифікації вугілля на Одеському припортовому за-
воді, модернізація низки українських ТЕЦ, будівництво газового інтеркон-
нектора між Україною та Польщею, модернізація Шебелинського ГПЗ ПАТ 
«Укргазвидобування»; 

                  
1 Офіційний сайт Посольства України в Китайській Народній Республіці та в Монголії (за сумісництвом) 

[http://china.mfa.gov.ua/ua/ukraine-cn/trade]. 
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4) здійснення пілотного проекту будівництва соціального житла з іпотеч-
ним кредитуванням в Києві вартістю 1 млрд дол. США в рамках Меморан-
думу про взаєморозуміння щодо співпраці з питань будівництва доступного 
житла в Україні між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та 
ЖКГ та Китайською державною компанією «CITIC Construction Co., Ltd». 

Перспективним стратегічним напрямком економічного співробітництва з 
КНР є безпосереднє залучення України до реалізації ініціативи Голови КНР 
щодо розбудови Економічного поясу Шовкового шляху. Тобто Китай приє-
днав Україну до процесу створення єдиної системи інфраструктурних і тор-
говельних шляхів у Євразії, яка має об’єднати східну та західну частини 
континенту і стати аналогом Великого шовкового шляху у ХХІ ст.1  

Співпраця України з КНР у галузі освіти, науки і техніки — одна із пріо-
ритетних у двосторонніх відносинах. Головним механізмом її реалізації є 
Комісія зі співробітництва між Урядом України та Урядом КНР, яка створе-
на у 2011 р., а також низка профільних Підкомісій, у тому числі з питань на-
уково-технічного співробітництва, за час існування яких спектр співробіт-
ництва був розширений. Спільно було профінансовано роботи в 98 науково-
технічних проектах у рамках відповідних дворічних програм співробітницт-
ва, зареєстровано чотири патенти, втілено у виробництво 11 наукових вина-
ходів та опубліковано 17 профільних наукових досліджень. Пріоритетами у 
співробітництві у галузі НТС визначено: енергоефективність, авіабудування, 
суднобудування, раціональне природокористування, розвиток аерокосміч-
них, інформаційних та комунікаційних технологій, а також підготовку і ста-
жування аспірантів та молодих учених. Ведеться активне співробітництво з 
Академією технологічних наук України та Інститутом електрозварювання 
ім. Є. О. Патона НАН України. Між Україною та Китаєм реалізовуються та-
кі перспективні форми науково-технічної співпраці, як українсько-китайські 
центри та технопарки в м. Цзінань (провінція Шаньдун), у м. Харбін (про-
вінція Хейлунцзян) та у м. Шанхай. 

Перший Українсько-китайський парк високотехнологічного співробітни-
цтва було відкрито у м. Цзінань у листопаді 2002 р., основною метою діяль-
ності якого є формування ефективного механізму взаємовигідного трансфе-
ру високих технологій, спільної розробки науково-технічних проектів та їх 
упровадження у виробництво; створення спільних підприємств з реалізації 

                  
1 Використано матеріали проекту «Один пояс — один шлях»: можливості для України [Електронний ре-

сурс] / В. Поворозник, В. Перебийніс // Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД). — 2015. — 
Режим доступу : http://www.icps.com.ua/assets/uploads/images/files/china_project_s.pdf та проекту «Місце 
України в глобальних стратегіях Китаю» [Електронний ресурс] / Є. Ярошенко, В. Перебийніс // Міжнарод-
ний центр перспективних досліджень (МЦПД). —2015: — Режим доступу : http://www.icps.com.ua/assets/ 
uploads/images/files/china_mesto_s.pdf 
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наукомісткої й високотехнологічної продукції. У січні 2003 р. в м. Харбін 
було відкрито українсько-китайський Центр зварювання і споріднених тех-
нологій. У лютому 2011 р. у Шанхаї було відкрито новий Українсько-
китайський технопарк, який здійснює співпрацю в галузі морських наук і 
технологій, біомедицини, нових матеріалів, аерокосмонавтики, нових дже-
рел енергії та ін. 

Підкомісія з питань співробітництва в галузі освіти сприяє реалізації низ-
ки конкретних проектів динамізації взаємовигідної співпраці в галузі освіти 
і науки, зокрема, вдосконалення договірно-правової бази, обміну інформаці-
єю та досвідом, а також всебічній підтримці вивчення української мови в 
КНР та китайської в Україні. Під час засідання підписано оновлену міжві-
домчу Угоду про співробітництво в галузі освіти, відповідно до положень 
якої кількість державних стипендій, що надає одна сторона студентам іншої 
сторони, була збільшена у чотири рази: з 25 до 100 починаючи з 2013 р. 
Станом на 2015 р. в Україні відкрито п’ять Інститутів Конфуція, в яких ви-
вчають китайську мову та культуру. Крім того, у Київській гімназії східних 
мов № 1 створено Клас Конфуція.1 

Протягом останніх років у Китаї відчинив свої двері українсько-китайський 
Центр з трансферу технологій суднобудування та океанічного проектування, 
створений на базі Університету науки і технологій провінції Цзяньсу спільно з 
Національним університетом кораблебудування ім. Адмірала Макарова 
(м. Миколаїв). У Тяньцзінському університеті іноземних мов організовано 
Шевченківський центр українсько-китайських культурних зв’язків, у Далянсь-
кому університеті іноземних мов (провінція Ляонін) у рамках Угоди з Київсь-
ким національним лінгвістичним університетом створено Центр вивчення Ук-
раїни ім. Т. Г. Шевченка. Між Національним технічним університетом України 
«Київський політехнічний інститут» та Університетом м. Хуейчжоу було під-
писано Договір про створення в КНР спільного вищого навчального закладу, у 
Шанхайському університеті іноземних мов відкрито Центр дослідження Украї-
ни, де китайські студенти розпочали вивчати українську мову та літературу. 

Підкомісія з питань співробітництва в галузі медицини вивчає питання 
охорони здоров’я, співпраці в галузі традиційної китайської медицини за до-
помогою створення в Україні лікувально-діагностичного Центру традицій-
ної китайської медицини.  

КНР заінтересована в налагодженні співпраці з Україною в галузі виробниц-
тва літаків. Китайська сторона розглядає можливості серійного виробництва 
нового українського транспортного Ан-178 вантажопідйомністю до 18 т роз- 

                  
1 Офіційний сайт Посольства України в Китайській Народній Республіці та в Монголії (за суміс-

ництвом) [http://china.mfa.gov.ua/ua/ukraine-cn/science]. 
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робки ДП «Антонов» (Київ) на потужностях у КНР. Китайська сторона демонс-
трує також інтерес щодо налагодження спільного виробництва авіаційних дви-
гунів з Державним концерном «Укроборонпром». У центрі уваги є також ін-
фраструктурні проекти. Зокрема, Китайська компанія «Синв Україна» планує 
інвестувати в розвиток українських портів близько 5 млрд дол. США1. 

У теперішній час розвивається українсько-китайське міжрегіональне 
співробітництво, яке базується на 91 правовому документі (двосторонні уго-
ди, меморандуми та протоколи про співробітництво), які регламентують 
установлення дружніх та побратимських зв’язків на рівні область – провін-
ція, місто – місто, область – місто, місто – провінція. 

З метою реалізації економічного потенціалу міжрегіонального співробіт-
ництва протягом останніх трьох років Китай відвідали більш як 20 делегацій 
областей України та Києва. Під час візитів підписано понад 10 двосторонніх 
угод та протоколів про наміри щодо співробітництва у різних сферах, у т. ч. 
інвестиційній, а також проведено низку українсько-китайських бізнес-
форумів за участі представників ділових кіл регіонів. Зокрема назвемо такі: 
презентації інвестиційно-економічного потенціалу Одеського регіону на ос-
нові проекту «Індустріально-промисловий парк iPARK» (м. Пекін, грудень 
2012 р.), офіційні візити делегацій різних областей України до китайських 
провінцій з метою налагодження міжрегіональних зв’язків і вивчення досві-
ду в галузях будівництва, сільського господарства та високих технологій; 
посилення співпраці в культурній та соціальній сферах, у галузі туризму, а 
також у банківському секторі тощо2. 

У 2014 р. ТПП України підписала Декларацію щодо створення Ділової 
ради Великого шовкового шляху з метою налагодження партнерських від-
носин щодо співробітництва між торгово-промисловими палатами країн та 
певними китайськими компаніями. 

Для поліпшення ділового співробітництва між двома країнами функціо-
нують кілька організацій, серед яких Китайський комітет сприяння між- 
народній торгівлі (China Council for the Promotion of International Trade 
(CCPIT), Китайська асоціація розвитку закордонної промисловості (China 
Industrial Overseas Development & Planning Association (CODA), «Українсь-
кий дім», Товариство українсько-китайської дружби, Асоціація українсь-
ко-китайського співробітництва» (АУКС).  

ССРІТ є найважливішою і найбільшою установою з розвитку зовнішньої то-
ргівлі Китаю. Членами цього Комітету є підприємства й організації, що репре-

                  
1 Офіційний сайт Посольства України в Китайській Народній Республіці та в Монголії (за суміс-

ництвом) [http://china.mfa.gov.ua/ua/ukraine-cn/science]. 
2 Там само. 
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зентують економічний і торговельний сектори Китаю. За схваленням китайсь-
кого уряду з 1988 р. CCPІТ також набула назву Китайської палати міжнародної 
торгівлі (CCOІС). Функціональні завдання CCPІТ — підтримка функціонуван-
ня і сприяння розвитку зовнішньої торгівлі, використання іноземних інвести-
цій, поширення сучасних іноземних технологій, проведення заходів щодо пи-
тань китайського й іноземного економічного і технологічного співробітництва 
в різних формах з метою сприяння розвитку економічних і торговельних відно-
син між Китаєм та іншими країнами і регіонами світу, а також з метою поглиб-
лення взаєморозуміння між торговельно-економічними колами Китаю й інших 
країн світу відповідно до політики Уряду Китайської Народної Республіки. 

На даний час CCPІТ-CCOІС установила торговельно-економічні зв’язки з 
понад 200 країнами і регіонами світу, у тому числі з Україною, уклала угоди 
про співробітництво з більш як 300 відповідними організаціями світу, а та-
кож разом з місцевими торговельно-промисловими палатами створила спі-
льні торговельні палати. На території Китаю CCPІТ-CCOІС має 50 територі-
альних підкомітетів у провінціях, 600 філій у різних районах і містах, а 
також 20 галузевих підкомітетів, таких як машинобудівний, електронно-
промисловий, текстильний, легкої промисловості, сільськогосподарський, авто-
мобільний, нафтохімічний, хімічний, металургійний, авіапромисловий тощо. 
Загальна кількість членів CCPІТ-CCOІС налічує майже 70 тис. підприємств. За 
роки свого існування ССРІТ створила 26 регіональних багато- і двосторонніх 
механізмів сприяння торгівлі, а також 24 двосторонні підприємницькі ради. 

Китайська асоціація розвитку закордонної промисловості (створена в 
грудні 2004 р.) — національна неприбуткова громадська організація, що 
підпорядковується Національній комісії з розвитку та реформ КНР. Основ-
ними функціями CODA є: сприяння просуванню китайських інвестицій на 
зовнішні ринки; залучення китайських компаній до участі в міжнародних 
проектах за кордоном; надання консультацій китайським організаціям щодо 
інвестиційних можливостей та клімату іноземних країн; підтримання та ро-
зширення національної стратегії інвестування за кордон; надання сприяння 
державним установам КНР у формуванні інвестиційної політики Китаю, 
створенні відповідної законодавчої бази; проведення на замовлення китай-
ських організацій досліджень щодо інвестиційного клімату та законодавства 
іноземних країн. CODA спільно з Державним банком розвитку КНР за спри-
яння Міністерства комерції КНР є організатором інвестиційного ярмарку 
«China Overseas Investment Fair», що проходить щороку в Пекіні, а також ін-
вестиційних семінарів та форумів на території КНР. 

«Український дім» — компанія з розвитку торговельно-економічної, нау-
ково-технічної, культурно-гуманітарної та інформаційної співпраці України 
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та Китаю. Вона створена за сприяння посольства України в КНР та спонсор-
ської підтримки китайської телекомунікаційної корпорації «Сіньвей Теле-
ком Ентерпрайз Груп» (Xinwei Telecom Enterprise Group). Головні напрями 
діяльності компанії на сьогодні: розвиток і поглиблення зв’язків у торгове-
льно-економічній, культурній, науково-технічній, освітній, туристичній та 
інформаційній сферах двох країн, створення платформи для спілкування і 
представництва країн з метою сприяння двосторонній співпраці та взаємодії 
на міжнародному рівні, сприяння пошуку інвесторів та бізнес-партнерів, на-
дання консалтингових і супутніх послуг, висвітлення політичного, економі-
чного, суспільного та культурного життя України і Китаю, популяризація 
досягнень української та китайської культур у світі.  

Метою діяльності Товариства українсько-китайської дружби (з 2009 р.) є 
розвиток відносин між підприємствами (як державними, так і комерційни-
ми) України та Китаю в галузях IT-технологій, енергетики, вуглевидобутку, 
будівництва та культурного обміну.  

Асоціація українсько-китайського співробітництва є об’єднанням юриди-
чних осіб, які встановлюють, підтримують, сприяють, заохочують або праг-
нуть до встановлення та розвитку відносин співробітництва між структура-
ми, установами, організаціями, закладами та іншими юридичними особами 
України та Китайської Народної Республіки. Основні цілі та завдання Асо-
ціації передбачають розвиток і вдосконалення напрямків, форм і засобів 
масштабного взаємовигідного співробітництва України та КНР у найрізно-
манітніших галузях, таких як економіка та фінанси, освіта і наука, культура, 
спорт і мистецтво, а також в інших сферах завдяки дальшому налагодженню 
дієвої співпраці профільних українських і китайських структур усіх форм влас-
ності та видів діяльності, які не заборонені законодавствами обох держав1. 

Тож за сучасних умов турбулентного розвитку як світової економіки, так 
і національного бізнес-середовища для України є вкрай важливим двосто-
роннє стратегічне дружнє партнерство та співробітництво. З огляду на про-
ведений аналіз співробітництво з КНР є саме тим вектором, який може за-
безпечити зростання показників розвитку і в торговельно-економічній сфері, 
і в багатьох інших секторах економіки. А ключовими завданнями українсь-
кого уряду, на думку більшості фахівців, мають бути прискорення темпів 
реформування економіки, визначення переліку пріоритетних стратегічних 
двосторонніх проектів та забезпечення їх підтримки, удосконалення про-
цедури моніторингу і контролю за виконанням українсько-китайських до-
мовленостей тощо. 

                  
1 Офіційний сайт Посольства України в Китайській Народній Республіці та в Монголії (за сумісництвом) 

[http://china.mfa.gov.ua/ua/ukraine-cn/diplomacy]. 
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2.1. Світовий ринок об’єктів інтелектуальної 
власності: від традиційної конкуренції 
до конкуперації глобальних ТНК 

У сучасних процесах формування економіки знань, міжнародного 
науково-технологічного обміну і розвитку ринку об’єктів інтелектуальної 
власності провідну роль відіграє системна транснаціоналізація національних 
економік. На початку третього тисячоліття вона набула глобального форма-
ту і концентровано виявляється в постійно зростаючих масштабах діяльності 
ТНК. Достатньо сказати, що транснаціоналізаційний сектор контролює у 
глобальних умовах близько 80 % патентів і ліцензій на винаходи, нових тех-
нологій і ноу-хау. Зокрема, у США частка корпоративного патентування 
становить майже 85 % від загальної кількості виданих у цій країні патентів. 
При цьому відмітною рисою корпоративного фінансування НДДКР є його 
висока результативність, оскільки практично всі витрати повністю трансфор-
муються в патенти — форму інтелектуальної промислової вартості, здатну 
генерувати інновації. 

Виключну важливість транснаціональних структур у міжнародному нау- 
ково-технологічному обміні та становленні глобального ринку об’єктів інтелек-
туальної власності підтверджують також і вартісні обсяги інноваційних витрат 
найбільших світових ТНК, які нині суттєво перевищують витрати на НДДКР 
багатьох країн світу. Так, сукупні інноваційні витрати 100 корпорацій, що здій-
снюють найбільші інноваційні витрати, становили у 2013 р. 208,7 млрд дол. 
США. При цьому американські компанії за даний період витратили на НДДКР 
у сукупності 453,5 млрд дол. США (за частки інноваційно активних підпри-
ємств у промисловості на рівні 70 %), японські — 148,4 млрд (77 %), французь-
кі — 54,7 млрд (64 %), а британські — 39,1 млрд (64 %)1.  

Важливо також наголосити, що в галузевому вимірі найвища інтенсив-
ність НДДКР характерна нині для хімічних, фармацевтичних, автомобіле- 

                      
1 Thomson Reuters 2014. Top 100 Global Innovators. Honoring the World Leaders in Innovation // Finding and 

Methodology. — November 2014. — P. 6. 
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будівних компаній, а також для фірм, що функціонують в електронній про-
мисловості. Це, по суті, віддзеркалює специфіку сучасної галузевої структу-
ри монополізації глобального ринку об’єктів інтелектуальної власності, зо-
рієнтованої на закріплення за корпоративними структурами панівного 
становища в найбільш інтелектомістких виробництвах з найбільшою дода-
ною вартістю. Дану тезу підтверджує також рейтинг Thomson Reuters Top-
100 найінноваційніших компаній світу, згідно з яким за підсумками 2014 р. 
до першої десятки глобальних лідерів увійшли такі компанії, як «3M 
Company» (хімічна промисловість, США), «ABB» (індустріальний сектор, 
Швейцарія), «Abbott Laboratories» (фармацевтика, США), «Advanced Micro 
Devices» (напівпровідники та електронні компоненти, США), «Aisin Selki» 
(автомобілебудування, Японія), «Alcatel-Lucent» (телекомунікації та облад-
нання, Франція), «Altera» (напівпровідники та електронні компоненти, 
США), «Apple» (телекомунікації та обладнання, США), «Arkema» (хімічна 
промисловість, Франція) та «Asashi Glass» (індустріальний сектор, Японія)1. 
Наприклад, у Великобританії ключовим гравцем у сфері інформаційних те-
хнологій є компанія «Advanced RISC Machine», яка подібно іншим компані-
ям у Кембриджі відокремилась від «Acorn Companies». Заснування цієї spin-
off-компанії у 1990 р. стало результатом співробітництва між ІТ-гігантами 
«Acorn» і «Аpple Computer» у сфері розробки та комерціалізації нових стан-
дартів мікропроцесорів. На сьогодні «Advanced RISC Machine» посідає пер-
ше місце у світі як постачальник інтелектуальної власності у сфері напівп-
ровідників. Ще одна британська компанія «Cambride Silicon Radio» також є 
«відгалуженою» від «Cambridge Consultants», яка була створена у 1960 р. 
випускниками Кембриджського університету з метою спрямування інтелек-
ту університету на розв’язання проблем британської економіки2. 

Підвищена увага, що її приділяють транснаціональні структури питанням 
патентування своїх винаходів, обумовлена самою логікою технологічної їх 
політики, зорієнтованої на утримання лідерських позицій на високотехноло-
гічному сегменті глобального ринку. На підтвердження цієї тези можна на-
вести, зокрема, приклад компаній «Polaroid» та «Kodak». Саме масштабне 
патентування ними інновацій забезпечило їм лідерство на світовому ринку 
фототоварів. У цьому зв’язку доцільно згадати той факт, що засновник 
«Kodak» Дж. Істман одержав свій перший патент на винахід у фотографічній 
галузі на 60 років раніше від Е. Ленда. Ще одна компанія «Qualcomm», яка 
спеціалізується у сфері телекомунікаційних послуг, ще у 1992 р. запатенту-
                      

1 Thomson Reuters 2014. Top 100 Global Innovators. Honoring the World Leaders in Innovation // Finding and 
Methodology. — November 2014.  — P. 8. 

2 Черноморова Т. Региональная инновационная политика Великобритании / Т. Черноморова // МЭиМО. 
— 2012. — № 4. — С. 103. 
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вала технологію використання радіоспектра мобільними телефонами та ін-
шими пристроями мобільного зв’язку, відому під назвою CDMA. Як резуль-
тат — її щорічні доходи від виготовлення власної продукції та надання ін-
шим компаніям ліцензії на використання прав на CDMA оцінюються у 
3 млрд дол. США, у тому числі 800 млн дол. надходжень від роялті за ліцен-
зійними договорами1.  

Без патентування технологій генної інженерії були б неможливими й ни-
нішні позиції на світовому фармацевтичному ринку такої компанії, як 
«Biogen». В останні десятиліття вона активно передає права на свої патенти 
іншим фармацевтичним корпораціям, комерціалізуючи при цьому свої ви-
находи та одержуючи колосальні доходи у формі роялті. Подібні приклади 
можна наводити й далі. 

Як свідчать дані рис. 2.1, з-поміж транснаціональних корпорацій, які най- 
більшою мірою репрезентовані сьогодні на глобальному ринку патентів, сві-
тове лідерство утримують такі ТНК, як «Huawei Technologies» (3442 пода-
них корпораціями заявок на одержання патентів за процедурою РСТ у 
2014 р.), «Qualcomm» (2409), ZTE (2179), «Panasonic» (1682), «Mitsubishi 
Electric» (1593), «Intel» (1539), «LM Ericsson» (1512), «Microsoft» (1460), 
«Siemens» (1399). Як бачимо, ці компанії репрезентують переважно світову 
електронну й автомобілебудівну індустрію, а в першу п’ятірку компаній на 
сьогодні входять дві китайських ТНК, які протягом останніх років демон-
струють найвищі темпи приросту кількості одержаних патентів.  

 
Рис. 2.1. Чисельність поданих корпораціями заявок 
на одержання патентів за процедурою РСТ у 2014 р.2 

                      
1 Валлє В. Парадокси права інтелектуальної власності / В. Валлє. — К. : Освіта України, 2010. — С. 197. 
2 WIPO IP in Facts and Figures 2015. WIPO Economics & Statistics Series. — WIPO, 2015. — Р. 21. 
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Дещо інша ситуація спостерігається в корпоративному розподілі глоба-
льного ринку товарних знаків. Відомо, що Мадридська система дає змогу за-
явникам реєструвати той самий товарний знак у багатьох країнах світу в разі 
подання ними міжнародної заявки до національного або регіонального від-
ділу ІВ, який є учасником Мадридської системи. Інакше кажучи, завдяки 
уніфікації процедур реєстрації товарних знаків вона суттєво спрощує для 
ТНК процес багатонаціонального їх реєстрування та проникнення на ринки 
практично всіх країн світу. З огляду на це лідерами в реєстрації товарних 
знаків на ринку ОІВ є саме фармацевтичні компанії, які мають колосальні 
науково-дослідні бюджети та комерційна діяльність яких найбільшою мірою 
має глобальний характер через вимоги щодо реєстрації своїх торгових марок 
у приймаючих країнах для одержання дозволу на продаж медичних препара-
тів. Серед них, зокрема, швейцарська «Novartis AG», британська «Glaxo 
Group Limited», угорська «Egis Gyogyszergyar», німецькa «Boehringer 
Ingelheim Pharma» та турецька «World Medicine», які в сукупності у 2014 р. 
подали 815 заявок на реєстрацію товарних знаків за Мадридською системою 
в усьому світі (рис. 2.2). 

 
Рис. 2.2. Загальна кількість поданих компаніями заявок на реєстрацію 

 товарних знаків за Мадридською системою у 2014 р.1 

                      
1 WIPO IP in Facts and Figures 2015. WIPO Economics & Statistics Series. — WIPO, 2015. — Р. 33. 
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З метою утримання стійких конкурентних переваг на глобальному ринку 
об’єктів інтелектуальної власності переважна більшість транснаціональних 
корпорацій активно відстежує появу нових технологій ще на початковому 
етапі проведення фундаментальних досліджень. Цим пояснюється домінан-
тна частка інтелектуального капіталу в показниках сумарної капіталізації 
середньої високотехнологічної компанії, яка на сьогодні досягає 85 %1. Крім 
того, на основі результатів корпоративних інноваційних розробок та експе-
риментальних досліджень на міжнародному рівні формуються відповідні 
стандарти та правила ліцензування, у рамках яких здійснюється виробницт-
во всієї продукції, яка надходить на відповідний сегмент глобального ринку.  

Будучи основою сучасної технологічної мікроінтеграції та своєчасно від-
повідаючи на глобальні виклики, провідні ТНК світу постійно модернізують 
організаційні форми своєї діяльності, поступово відмовляючись від жорсткої 
ієрархії на користь моделей гнучкої горизонтальної організації виробничо-
комерційної та фінансової діяльності. Як свідчить міжнародна бізнес-
практика, найвищу ефективність серед них демонструють нині стратегічні 
альянси, створені в наукомістких галузях економіки, де динамічний розви-
ток інноваційних процесів суттєво обмежує можливості окремої корпорації 
самотужки провадити масштабні наукові дослідження та розробки, не кажу-
чи вже про всебічний розвиток фундаментальної науки.  

Ключовою функціональною конкурентною стратегією ТНК є інноваційна 
стратегія, спрямована на найбільш ефективну реалізацію в глобальному  
масштабі найважливішого нематеріального активу, яким є науково-технічні 
знання й інновації. Функціонуючи на світовому ринку об’єктів інтелектуа-
льної власності, транснаціональні структури зазнають системного впливу 
агресивного й динамічного конкурентного середовища, що вимагає від них 
адекватного й оперативного реагування на його загрози і виклики. Так, су-
часний стратегічний менеджмент провідних ТНК, по-перше, дедалі більшою 
мірою зосереджує свої зусилля на таких ключових параметрах міжнародної 
конкурентоспроможності, як витрати виробництва, якість продукції, строки 
поставок, створення ноу-хау, ринкові бар’єри, стабілізація фінансового ста-
новища. По-друге, очевидним стає тренд багаторівневості реалізації іннова-
ційних стратегій ТНК із включенням до них ресурсного, ринкового, органі-
заційного та інституціонального каналів. По-третє, посилюється увага 
транснаціональних структур і найбільш піонерних інновацій у сфері біотех-
нологій, наноматеріалів, медицини, комп’ютерних технологій.  

                      
1 Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / 

Авт.-упоряд. Г. О. Андрощук, І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський, М. М. Шевченко. — К. : Парламент. вид-во, 
2009. — С. 290. 
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Не випадково сучасні ТНК, що претендують на найвищий конкурентний 
статус на світовому ринку об’єктів інтелектуальної власності, постійно мо-
дернізують свою корпоративну політику та систему стратегічного менедж-
менту з урахуванням ключових підходів організації міжнародних операцій, 
що існують у різних країнах, а також ефективно комбінуючи етноцентрич-
ний і поліцентричний стилі менеджменту. Мається на увазі насамперед пев-
на відмова ТНК від традиційної централізованої моделі організації корпора-
тивних НДДКР та її трансформація в бік більш широкого використання 
складної міжнародної спеціалізації у сфері науки і техніки1. Красномовні 
приклади цього демонструють нині такі ТНК, як «Control Data», «Motorola» 
та багато інших, які в останнє десятиліття виносять свої науково-дослідні 
лабораторії та центри з країн базування материнських компаній до країн 
дислокації дочірніх підрозділів. Це робиться з метою скорочення НДДКР-
витрат і розширення спектра зовнішніх знаннєвих ресурсів та партнерів. 

Динамічний розвиток транснаціонального виробництва обумовив бурх-
ливий розвиток корпоративних інноваційних мереж. Вони формуються на 
основі складних коопераційних відносин ТНК з незалежними компаніями, 
університетами, науково-дослідними лабораторіями та центрами із систем-
ною інтернаціоналізацією науково-дослідної й інноваційної їх діяльності. 
Міжнародна практика свідчить, що корпоративні інноваційні мережі розви-
ваються як невід’ємна складова глобальних ланцюгів створення вартості 
ТНК, і в такому разі вони є лише однією з функціональних частин такого лан-
цюга, підпорядковуючись загальній стратегії побудови фрагментованого між-
народного виробництва. Однак у деяких випадках розвиток глобальних іннова-
ційних мереж не залежить від розташування та характеру окремих стадій 
виробництва та постачання продукції. Такі мережі створюються високотехно-
логічними транснаціональними фірмами для розробки стратегічно важливих 
знань, що формують ключові переваги власності ТНК, а створення інновацій-
них мереж розглядається ними як самостійна пріоритетна стратегія міжнарод-
ного зростання та поглиблення транснаціоналізації їх господарської діяльності. 

З-поміж причин, котрі обумовлюють в останнє десятиліття активне фор-
мування інноваційних мереж ТНК, згадаємо насамперед зростання складно-
сті й наукомісткості продукції, що, як уже зазначалося, не дає змоги бізнес-
структурам самостійно вести масштабні прикладні дослідження (про розви-
ток фундаментальної науки навіть не йдеться). Тобто опора тільки на внут-
рішньофірмові науково-дослідні ресурси та бази знань вже не здатна забез-

                      
1 Вергун А. В., Ступницький О. І. Сучасні інноваційні стратегії ТНК і синергетичний ефект «технологі-

зації» [Електронний ресурс] / А. В. Вергун, О. І. Ступницький // Міжнародні відносини. Серія «Економічні 
науки». — 2014. — № 3. — Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/2310/2030 
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печити транснаціональним структурам стійких конкурентних позицій на 
глобальних ринках, а отже, потрібне широке використання глобально розпо-
ділених мереж знань з чіткою формалізацією зв’язків між двома або більше 
окремими організаціями, котрі реалізують взаємозалежні та взаємозв’язані 
види інноваційної діяльності. При цьому реалізація транснаціональними 
структурами глобально розподілених мереж технологічного розвитку перед-
бачає обов’язкове врахування в їх корпоративних політиках особливостей 
чинних систем корпоративного і внутрішньодержавного регулювання інно-
ваційних процесів. З погляду рівня врахування цих особливостей корпора-
тивні моделі технологічної політики ТНК можуть базуватись або на зважан-
ні на особливості локальних ринків і місцевих інноваційних підрозділів 
(тобто це комбінація політики глобального центру «center-forglobal» і серед-
ньої та слабкої політик поліцентризму «local-for-local»), або на розподіленій 
системі технологічного розвитку «local-leveraged», інтегрованій у глобальну 
систему технологічного розвитку («global-linked») на основі максимального 
використання конкурентних переваг місцевих інноваційних підрозділів1. 

Водночас можливість доступу ТНК до зовнішніх знань і технологій стає 
за умов техноглобалізму одним з важливих детермінантів руху прямих іно-
земних інвестицій (ПІІ), і даний фактор є потужним каталізатором приско-
рення процесу транснаціоналізації і перетворення фірм на міжнародні кор-
порації2. Тож завдяки функціонуванню глобальних інноваційних мереж 
суттєво розширюються можливості бізнес-структур не тільки у створенні 
нових технологічних потужностей, але й у використанні інноваційних чин-
ників стратегічного розвитку, ефективному розв’язанні складних техноло- 
гічних завдань і підвищенні результативності комерціалізації результатів 
НДДКР. Не випадково досягнення цієї стратегічної мети прямо залежить від 
щільності взаємозв’язків ТНК із зовнішніми знаннєвими партнерами, тери-
торіальними інноваційними системами та іншими корпоративними іннова-
ційними кластерами. Тобто чим більш розгалужені й диверсифіковані зов-
нішні зв’язки корпорацій, тим більш функціонально різноманітні й 
результативні глобальні інноваційні мережі, створені за їх участі.  

Отже, сучасний формат науково-технічного співробітництва ТНК обумов-
лює становлення у глобальних конкурентних відносинах нової, так званої 
конкупераційної, моделі міжкорпоративного НДДКР-співробітництва. Кон-
купераційна модель є найбільш адекватною характеру глобального бізнес-
                      

1 Вергун А. В. Сучасні інноваційні стратегії ТНК і синергетичний ефект «технологізації» [Електронний 
ресурс] / А. В. Вергун, О. І. Ступницький // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». — 2014. — 
№ 3. — Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/2310/2030 

2 Нерода-Березка К. Глобальні мережі створення знань та інновацій транснаціональних корпорацій / 
К. Нерода-Березка // Актуальні питання сучасної світової економіки і МЕВ. — 2013. — Вип. 115 (Ч. І). — 
С. 205. 
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середовища, яке, характеризуючись високим рівнем турбулентності й нестійко-
сті, вимагає від бізнес-структур створення альянсів та розбудови синергетичних 
відносин у сфері науково-технологічного обміну зі своїми конкурентами. 

Транскордонні стратегічні альянси є однією з ефективних інституціона-
льних форм нарощування корпоративних портфелів патентів і зміцнення 
конкурентних позицій ТНК на світовому ринку об’єктів інтелектуальної 
власності. І це не випадково, оскільки інструменти ліцензування та прямого 
інвестування не завжди дозволяють оволодіти достатньою кількістю патен-
тів, а інструменти злиттів і поглинань менш мобільні в частині міжкорпора-
тивного науково-технологічного обміну. Тож саме формування транскор-
донних стратегічних альянсів, спрямованих на розв’язання конкретних 
науково-технічних проблем, дає змогу компаніям оперативно здійснити об-
мін інтелектуальними ресурсами, об’єднати свої патентні портфелі, дістати 
швидкий доступ до міжнародних технологій і ринків, мінімізувати ризики, 
пов’язані з технологічним розвитком, та розподілити права на створені іннова-
цій, а значить, здобути монопольне право працювати у визначеному секторі 
економіки. І це — незважаючи на можливості на основі створення стратегічних 
альянсів скорочення строку організації нового виробництва приблизно на 14–
20 місяців і зниження загальної вартості освоєння виробництва на 50–70 % за 
одночасного підвищення якості продукції на рівні 93–99 %1.  

Про вагому роль транскордонних стратегічних альянсів у сучасних про-
цесах міжнародного обміну ОІВ свідчать дані ОЕСР, згідно з якими тільки в 
період 1990–2010 рр. було створено близько 170 тис. подібних структур, по-
над 60 % яких були міжнародними. Частка стратегічних альянсів у високо-
технологічних галузях становить нині близько 80 % від загальної чисельнос-
ті створюваних подібних об’єднань, а загальносвітовий обіг товарів і послуг, 
що продукуються альянсами, досяг у 2010–2011 рр. рекордної цифри у 
40 трлн дол. США2. На тлі стрімкого зростання кількості корпоративних 
стратегічних альянсів у фармацевтичній та біотехнологічній галузях, уста-
леності темпів їх приросту в автомобілебудуванні, хімічній промисловості 
та інформаційно-комунікативних технологіях спостерігається падіння дина-
міки їх створення у «старих» галузях промисловості.  

Так, найуспішнішими прикладами подібних об’єднань є, зокрема: страте-
гічний альянс за участі компаній «Xerox» і «Fuji Xerox» у сфері розробки 
копіювальних технологій, маркетингу копіювальної техніки в США та азій-

                      
1 Васильев А. С. Альянсы европейских ТНК в секторе информационных и коммуникационных техноло-

гий / А. С. Васильев // Экономические науки. — 2009. — № 12(61). — С. 466.  
2 Вергун А. В. Сучасні інноваційні стратегії ТНК і синергетичний ефект «технологізації» [Електронний 

ресурс] / А. В. Вергун, О. І. Ступницький // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». — 2014. — 
№ 3. — Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/2310/2030 
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ських країнах, розробки технологій виробництва принтерів та їх продажу на 
глобальних ринках; «Honeywell» і «Yamatake-Honeywell» — у дослідженнях 
і розробці контрольного обладнання й розширенні продажу контрольного 
обладнання в Японії; «Hewlett-Packard» і «Yokogawa-HP» — у розширенні 
продажу комп’ютерів у Японії та досліджень і розробки обладнання для 
контролю напівпровідників; «Fujitsu» і «Amdahl» — у продажу сумісних 
пристроїв у США та розвитку технологій виробництва універсальних 
комп’ютерів; «IBM» і «Toshiba» — у дослідженні, розробці технологій та 
виробництві плоских екранів1. Подібні приклади можна наводити й далі. 

З міжнародного досвіду випливає, що конкупераційний формат науково-
дослідної й інноваційної взаємодії ТНК у формі стратегічних альянсів пот-
ребує ефективної системи управління стратегічними альянсами. Дана систе-
ма, виходячи далеко за межі традиційних ієрархічних структур, передбачає 
розроблення й імплементацію власної моделі координації і контроль взає-
мозв’язків між усіма учасниками стратегічних альянсів з чіткою ідентифіка-
цією цілей співробітництва, каналів інформаційного обміну, а також джерел 
ресурсного забезпечення. За сучасних глобалізаційних умов найбільшу ефе-
ктивність демонструє модель так званого багаторівневого ухвалення рішень, 
якій притаманні диференціація, адаптація й узгодження інтересів учасників і 
яка базується на розгалуженій децентралізованій системі делегування пов-
новажень спеціалізованим координаційним групам. 

Тож є всі підстави стверджувати, що поглиблення міжкорпоративного 
співробітництва у сфері НДДКР через механізми стратегічних альянсів у 
останні десятиліття вийшло за межі національних кордонів, сформувавши 
якісно нові механізми міжнародного науково-технологічного трансферу та 
інституціоналізації глобального ринку об’єктів інтелектуальної власності. 

Важливим каналом багатовимірного впливу ТНК на глобальний ринок 
об’єктів інтелектуальної власності є активна їх участь у венчурному фінан-
суванні. Саме їх кооперація із середніми й малими підприємствами в роз- 
робці та комерційному освоєнні інноваційної продукції, великомасштабне 
фінансування ТНК та банками невеликих «інноваційних» фірм, а також поя-
ва нових високотехнологічних галузей економіки стали ключовими факто-
рами активізації діяльності венчурних підприємств. 

Як один із ключових компонентів інституціонального механізму забезпе-
чення процесу комерціалізації інновацій на інтернаціональному рівні, вен-
чурні інвестиції корпоративного сектору спрямовані нині на зміцнення гло-
бального конкурентного лідерства ТНК на основі задоволення потреб 

                      
1 Бабина А. Международные стратегические альянсы [Електронный ресурс] / А. Бабина // Банкаускі вес-

нік, Кастрычнік. — 2007. — Режим доступа : http://www.nbrb.by/bv/narch/393/8.pdf 
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споживачів у новій продукції, підвищення науково-технічного рівня вироб-
ництва та реалізації ефективних механізмів його наукового обслуговування.  

Володіючи колосальними фінансовими ресурсами та розгалуженими фі-
ліальними мережами, ТНК у сучасних процесах венчурного фінансування 
володіють навіть більшими перевагами порівняно з локалізованими інвести-
ційними компаніями. У цьому зв’язку повною мірою можна погодитись із 
головою департаменту венчурного інвестування компанії «EY» Б. Пірсом з 
приводу того, що корпоративний сектор сьогодні шукає способи подолання 
інноваційного розриву на основі венчурного фінансування, для того щоб 
стати піонерами нових інноваційних напрямів, а уряди багатьох країн світу 
стають чимраз більше залученими в процеси розбудови підприємницьких 
екосистем з процвітаючим венчурним фінансуванням1. 

Підтвердженням високої ефективності корпоративного венчурного фі-
нансування інновацій є той факт, що вже у 1960-х роках майже третина з 500 
корпорацій, які входили до рейтингу журналу «Fortune», широко використо-
вували венчурні механізми комерціалізації інновацій2. Серед найуспішніших 
інноваційних проектів, які були втілені в той час за підтримки венчурного 
фінансування, слід назвати, зокрема, ті, що реалізовані на базі таких корпо-
рацій, як «Apple», «Cisco», «Compaq», «e-Bay», «Google», «HP», «Intel», 
«Microsoft» та «Sun Microsystems». Завдяки цим проектам дані фірми за від-
носно короткий проміжок часу одержали прибутки в мільярди доларів.  

При цьому великі ТНК зазвичай є замовниками значної частини іннова-
ційних розробок у малих інноваційних структур, що значно підвищує ефек-
тивність наукового пошуку та забезпечує високі темпи комерціалізації інно-
вацій. Так, в епоху інформаційної революції за фінансової підтримки з боку 
корпоративного венчурного капіталу високої динаміки розвитку набули такі 
передові галузі й технології, як інформаційні, генна та біоінженерія, біо-
нанотехнології, медична діагностика, нанотехнології, персоналізована меди-
цина, відновлювана енергетика, робототехніка й автоматизація, програмне 
забезпечення та симуляції, системна біологія, віртуалізація. Саме ці галузі, 
за даними експертів «Battelle – R&D Magazine»3, належать на сьогодні до 
найперспективніших з погляду корпоративних капіталовкладень у НДДКР. 

Крім того, проведені американськими експертами на прикладі 530 компа-
ній Массачусетса дослідження демонструють, що фірми, підтримані венчур-
ним капіталом, мають набагато вищі показники патентування порівняно з 

                      
1 Adapting and Evolving. Global venture capital insights and trends 2014. — EY, 2014. — P. 1. 
2 Лебедева Е. А. Внедрение изобретений в промышленности США: роль мелкого исследовательского 

бизнеса / Е. А. Лебедева, П. А. Недотко. — М. : Наука. — 1984. — С. 42.  
3 2016 Global R&D Funding Forecast 2016. — Battelle — R&D Magazine, March 2016 [Electronic resource]. — 

Available from : https://cielotech.wordpress.com/2016/03/06/2016-global-funding-forecast/important-technologies-by-2018/  
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компаніями, котрі не залучали венчурного фінансування. Зокрема, експертні 
оцінки свідчать, що 1 дол. венчурних інвестицій у НДДКР справляє в 10 ра-
зів більший стимулювальний ефект на патентні розробки, ніж 1 дол., інвес-
тований на ці самі цілі за статтею загальнокорпоративних видатків. Загалом 
же венчурний капітал, становлячи нині менше ніж 3 % сумарних корпоратив-
них видатків на НДДКР, дає майже 15 % усіх промислових інновацій у США1. 

На сьогодні чітко окреслились ключові відмінності між американською і єв-
ропейською корпоративними моделями організації венчурного бізнесу. Тимча-
сом як для американських ТНК характерне залучення венчурного капіталу в 
нові наукомісткі технології, то європейські транснаціональні структури спря-
мовують венчурні інвестиції переважно на розвиток уже існуючих компаній за 
пріоритетності ролі держави у стимулюванні діяльності венчурних фондів.  

Зокрема, яскравим прикладом європейської моделі венчурного фінансу-
вання є Голландія, де уряд гарантує покриття 50 % збитків від венчурної ді-
яльності. Водночас у Великобританії венчурні фонди мають право залучати 
до 30 % інвестиційного капіталу пенсійних фондів, а у Франції діють спеці-
альна урядова інституція і приватно-державний банк, які здійснюють фінан-
сову підтримку малих інноваційних підприємств. У таких країнах, як Німеччи-
на й Італія, розроблено заходи щодо стимулювання діяльності ризикованих 
підприємств через безпосереднє виділення державних коштів, надання гаран-
тій державою, а також зниження оподаткування біржових доходів та ство-
рення біржових ринків. У Фінляндії ще у 1994 р. було засновано державний 
венчурний фонд для прямого інвестування малих інноваційних фірм, а в 
Бельгії інвестиційна компанія «GIMV», створена у 1980 р. на основі фінан-
сованого урядом венчурного фонду, перетворилась нині на один з найпри-
вабливіших об’єктів інвестування з боку приватного капіталу.  

В останні роки дедалі глибша конвергенція національних інноваційних 
політик країн ЄС уможливлює й формування корпоративних консорціумів 
ризикового капіталу загальноєвропейського рівня. Тож результатом цілеспря-
мованості державної підтримки венчурної індустрії в західноєвропейських 
країнах є насамперед стрімке нарощування обсягів венчурного капіталу, 
щорічні темпи приросту якого становлять на сьогодні від 15 до 20 %. 

Поглиблення процесів техноглобалізму та загострення конкуренції на 
світовому ринку об’єктів інтелектуальної власності в останні десятиліття 
об’єктивно вимагають від ТНК суттєвої модернізації їх технологічної полі-
тики. Така модернізація стосується насамперед дедалі більшої інтернаціона-
лізації корпоративних НДДКР з делегуванням своїм закордонним підрозді-

                      
1 Енин А. В. Конкурентоспособность белорусской экономики и инновационная политика / А. В. Енин, 

С. Б. Мять, В. М. Руденков // Гуманитарно-экономический вестник. — 2006. — № 2. — С. 93.  
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лам практично всіх етапів освоєння нових технологій — від інноваційних 
розробок до їх упровадження в масове виробництво та збуту високотехноло-
гічної продукції на світових ринках. Підтвердженням цього є, зокрема, част-
ка інноваційних витрат закордонних підрозділів американських ТНК у їх 
науково-дослідних бюджетах: якщо у 1999 р. вона становила 12,6 % 
(18,1 млрд дол. США), то у 2012 — 19,3 %. (45 млрд)1. Дані, подані в табл. 2.1, 
свідчать про те, що США перетворились на своєрідний майданчик для про-
ведення великомасштабних НДДКР підрозділами іноземних компаній. 
У 2012 р. їх загальні витрати на ці цілі становили майже 48 млрд дол. США з 
домінуванням інноваційних капіталовкладень у виробничий сектор, частка 
якого становить 70,7 %.  

Таблиця 2.1 
ВИТРАТИ НА НДДКР ПІДРОЗДІЛІВ ІНОЗЕМНИХ КОМПАНІЙ 

 У США У 2012 р., млн дол. США2 
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Усі країни 47994 33953 18281 2711 4339 637 4787 7448 1347 4774 

Канада 631 395 1 к.д. 62 0 203 66 77 97 

Європа 
 у т. ч. 

36821 29349 16573 2415 3347 547 3814 3044 789 3062 

Франція 6501 5632 к.д. к.д. 1584 к.д. к.д. 160 558 95 

Німеччина 5839 4478 1629 к.д. 147 26 1046 377 к.д. к.д. 

Нідерланди 1882 1289 215 к.д. к.д. 0 к.д. 422 к.д. 33 

Швейцарія 9387 7408 к.д. 52 к.д. к.д. к.д. к.д. 5 1427 

Великобри-
танія 6753 6359 4491 84 400 32 650 94 172 109 

Інші 6459 4184 390 647 201 к.д. к.д. к.д. к.д. к.д. 

АТР 
у т. ч. 

7900 2741 957 к.д. 339 к.д. к.д. 3729 к.д. к.д. 

Японія 6209 2108 874 152 263 к.д. 485 3124 209 661 

Інші 1691 633 82 к.д. 77 0 к.д. 606 к.д. к.д. 

Інші 2642 1498 751 к.д. 589 к.д. к.д. 608 к.д. к.д. 

Примітка: к.д. — конфіденційні дані. 
                      

1 Science and Engineering Indicators 2016. — National Science Foundation, 2016. — Р. 4–63. 
2 Ibid. — H. 4–62.  
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Найбільш активними в інтернаціоналізації НДДКР на теренах США є 
нині ТНК Швейцарії (19,6 % сукупних інноваційних витрат підрозділів 
зарубіжних компаній — 9,4 млрд дол. США у 2012 р.), Великобританії 
(14,1 %, 6,8 млрд), Франції (13,5 %, 6,5 млрд), Японії (12,9 %, 6,2 млрд), 
Німеччини (12,2 %, 5,8 млрд). А загалом 94,5 % витрат на НДДКР підроз-
ділів іноземних ТНК у США припадає нині на європейські, японські та 
канадські компанії, між якими і циркулюють основні потоки науково-
технічних знань. 

Якщо характеризувати галузево-регіональну структуру інноваційних 
вкладень, то в усіх країнах (крім Японії) спостерігається превалювання 
хімічної промисловості як об’єкта інноваційних вкладень підрозділів за-
рубіжних ТНК у Сполучених Штатах, на яку припадає понад 40 % їх за-
гального обсягу. Наприклад, британські компанії вкладають у хімічну 
промисловість більш як 66,5 % сукупних капіталовкладень в НДДКР у 
США, а німецькі — 27,9 %. 

Водночас у розрізі інших галузей спостерігається певна варіативність 
структури інноваційних вкладень підрозділів зарубіжних корпорацій у 
США: якщо для японських компаній пріоритетом є вкладення у сферу оп-
тової торгівлі (50,3 % сукупного фінансування компаній країни у США), 
то для канадських — у розробку транспортного обладнання (32,2 %), для 
французьких — у виробництво комп’ютерної й електронної техніки 
(24,4 %), а для швейцарських — у професійні, технічні і наукові послуги 
(15,2 %). Подібний розподіл пояснюється як наявністю у США відповід-
них інституціональних передумов, насамперед кластерів інноваційної ді-
яльності, так і платоспроможного попиту на продукцію даних галузей за-
рубіжних ТНК. 

Разом з тим сучасний статус США у глобальних процесах корпоративної 
інтернаціоналізації інноваційної діяльності не обмежується лише виконан-
ням ними ролі «полігону» для наукового пошуку підрозділів зарубіжних кор-
порацій. Американські ТНК, своєю чергою, також є активними учасниками 
інтернаціоналізації науково-дослідної діяльності, витративши на НДДКР 
своїх закордонних підрозділів у 2012 р. майже 45 млрд дол. США. Як свід-
чать дані табл. 2.2, найбільшим центром притягання зарубіжних інновацій-
них вкладень американських корпорацій є нині Європа, на яку у 2012 р. 
припадало майже 59,4 % (26,7 млрд дол. США) їх загального обсягу. Далі 
йдуть Азійсько-Тихоокеанський регіон (23,3 %, 10,5 млрд), Канада (6,4 %, 
2,9 млрд), Латинська Америка (6,1 %, 2,7 млрд) та Середній Схід (4,5 %, 
2 млрд). 
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Таблиця 2.2 
ГЕОГРАФІЧНА СТРУКТУРА ВИТРАТ НА НДДКР ЗАКОРДОННИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

АМЕРИКАНСЬКИХ ТНК У 2012 р., млн дол. 1 

Країна / регіон 
Усі 
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Виробничий сектор Невиробничий сектор 
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Канада 2864 1702 267 25 593 к.д. 584 к.д. к.д. 616 

Європа 
у т. ч. 

26742 19448 6245 1636 3752 328 5044 1717 1304 3852 

Бельгія 2547 2140 к.д. 13 50 1 к.д. 11 к.д. 390 

Франція 2031 1749 357 161 494 8 284 140 77 56 

Німеччина 8027 6628 431 415 1878 186 3165 524 71 713 

Ірландія 1465 836 319 к.д. 315 к.д. 2 к.д. 424 188 

Нідерланди 1489 1207 729 26 55 23 к.д. 16 65 195 

Швейцарія 2364 1297 475 к.д. 225 10 к.д. 589 255 222 

Великобританія 5206 3169 1350 229 326 28 938 203 225 1393 

Латинська  
Америка 2747 1616 509 97 71 к.д. 685 133 к.д. 167 

Африка 129 52 17 4 к.д. 0 27 3 0 к.д. 

Середній Схід 
у т. ч. 

2033 899 27 140 604 0 0 к.д. к.д. к.д. 

Ізраїль 2012 895 26 140 604 0 0 к.д. к.д. 874 

АТР 
у т. ч. 

10470 6779 2088 314 2053 278 1361 341 801 2505 

Китай 2012 956 230 47 327 116 109 к.д.  717 

Індія 2289 655 305 к.д. 224 к.д. 37 к.д. 248 1206 

Японія 2314 1933 1185 141 204 к.д. 112 53 123 205 

Малайзія 655 640 2 к.д. 596 к.д. 0 к.д. 0 к.д. 

Респ. Корея 898 833 51 25 117 0 к.д. 32 к.д. 19 

Усі країни 44983 30497 9153 2214 7074 681 7700 2510 3214 8065 

Примітка: к.д. — конфіденційні дані. 

                      
1 Science and Engineering Indicators 2016. — National Science Foundation, 2016. — Р. 4–63; 4–64. 
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Разом з тим загострення конкуренції на світовому ринку об’єктів інтелек-
туальної власності в останні роки об’єктивно вимагає від глобальних ТНК 
суттєвої модернізації їхньої технологічної політики. Така модернізація сто-
сується насамперед зворотного переведення технологічних процесів у краї-
ни базування материнських компаній з одночасною юридичною реєстрацією 
прав інтелектуальної власності, що є якісно новою формою інтернаціоналі-
зації науково-дослідної діяльності ТНК. Серед прикладів можна назвати, зо-
крема, компанії «ET Water Systems», «Nexus Q», «Google», «General Electric», 
які дедалі більшою мірою переводять розробки радикальних інновацій в рам-
ках галузей і сфер шостого технологічного укладу в США. 

З-поміж причин, які обумовили таку ситуацію, головну роль відіграло акти-
вне формування в провідних країнах світу галузей шостого технологічного ук-
ладу, що на фоні слабкої правової захищеності інтелектуальної власності та по-
ступового зростання трудових, енергетичних і транспортних витрат у країнах 
базування дочірніх підрозділів ТНК спонукають західні корпорації «замикати» 
інноваційні розробки в материнських компаніях. Закономірним наслідком та-
кого процесу стане нова хвиля відпливу інтелекту в розвинені країни світу. 

Про посилення впливу транснаціоналізаційних структур на глобальний 
ринок об’єктів інтелектуальної власності свідчить і виокремлення в структу-
рі глобального корпоративного сектору таких інституцій, як креативні кор-
порації. Окремо слід згадати «Microsoft», «Dell», «Yahoo», діяльність яких 
не завжди мотивується виключно економічною доцільністю, а концентру-
ється навколо творчих особистостей. Більше того, весь персонал таких кор-
порацій зайнятий переважно у сфері інтелектуальних розробок, а отже, най-
більшою мірою заінтересований у реалізації свого творчого потенціалу 
навіть усупереч своїм економічним інтересам. Саме цим обумовлюється той 
факт, що креативні корпорації найчастіше зберігають ту вузьку спеціаліза-
цію, яка була передбачена під час їх створення, і не набувають конгломерат-
них інституціональних форм. 

Оцінюючи вплив ТНК на глобальний ринок об’єктів інтелектуальної влас-
ності, згадаємо також його неоднозначність і суперечливість. Це виявляєть-
ся, зокрема, у виникненні загроз інноваційній безпеці країн-реципієнтів ка-
піталу західних ТНК, які зазвичай долучаються до реалізації технологічно-
інноваційних проектів у таких країнах завдяки активному використанню у 
своїх корпоративних бізнес-стратегіях механізмів технологічного аутсор-
сингу. Однак такий аутсорсинг має один вагомий недолік, а саме можливість 
«консервації» технологічної відсталості тих країн, компанії яких залучені до 
виконання аутсорсингових «підрядів». Прикладом таких країн є, скажімо, 
Індія, компаніям якої міжнародний інноваційний бізнес нині масово передає 
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в аутсорсинг функції щодо розробки програмного забезпечення для американ-
ських фірм. Однак загалом це не справляє вагомого впливу на розвиток індій-
ської науки, оскільки в цій країні лише доопрацьовуються та вдосконалюються 
ті технології, які вже тривалий час є надбанням провідних країн світу. 

Ще однією загрозою національній інноваційній безпеці країн, що розви-
ваються, з боку транснаціонального капіталу є те, що західні ТНК прагнуть 
надавати їм в основному капіталомісткі технології. Це забезпечує розвине-
ним країнам створення нових робочих місць і справляє потужний вплив на 
розвиток світового ринку праці. Він виявляється в загостренні проблем зай-
нятості у зв’язку зі скороченням потреб транснаціонального капіталу в най-
маній робочій силі, посиленні соціальної стратифікації на внутрішньокраїново-
му та регіональному рівнях через наростання розриву в рівнях заробітних плат 
працівників, які працюють у структурах західних ТНК, та працівників націона-
льних компаній, а також у гальмуванні процесів продукування та комерціаліза-
ції інновацій, створених вітчизняними капіталом і фахівцями. 

Не слід скидати з рахунків і схильність транснаціональних корпорацій до 
несумлінної поведінки в країнах, що розвиваються, зокрема щодо придбання 
вітчизняних підприємств виключно заради ноу-хау. А це призводить до 
втрати національних пріоритетів економічного розвитку в найбільш техно-
логомістких галузях та секторах вітчизняної промисловості на внутрішньо-
му та міжнародному ринках. 

Характеризуючи діяльність ТНК на глобальному ринку об’єктів інтелек-
туальної власності, не можна оминути увагою й такий негативний фактор, як 
суттєве обмеження з боку ТНК прав інших конкурентів щодо виходу на то-
варні ринки, результатом чого є здійснення ними потужної експансії науко-
місткої продукції до вибраних секторів регіональних ринків та посилення 
тиску на інших продуцентів наукомісткої продукції. Показовим у цьому 
плані є досвід Російської Федерації, яка внаслідок дій зарубіжних ТНК 
останніми роками зазнала відчутного удару по своїй авіапромисловості. Так, 
результатом патентування в Росії восьми технологій у сфері гелікоптеробу-
дування компанією «Eurocopter France», технології обробки сигналів вто-
ринної радіолокаційної системи літаків корпорацією «Thompson» та восьми 
технологій у галузі побудови двигунів компанією «Yalestown Corporation» 
стала повна патентна монополізація процесу виробництва повітряного гвин-
та на російському гелікоптері Ка-50 «Чорна акула» та способу керування 
ним1. Інакше кажучи, для виробництва і продажу даної моделі гелікоптера 
необхідним є одержання від іноземних компаній відповідної ліцензії. 

                      
1 Савенко В. Г. Загрози економічній безпеці України у сфері інтелектуальної власності / В. Г. Савенко // 

Стратегічна панорама. — 2009. — № 4. — С. 113.  
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Обмеження з боку ТНК прав інших конкурентів щодо виходу на товарні 
ринки стосується і положень ліцензійних угод, які передбачають можливості 
компаній щодо обміну правами на патенти, а отже, суттєво гальмують у них 
мотивацію до інноваційної діяльності. І хоч самі компанії мають цілком зро-
зумілу мету нарощування своїх патентних портфелів, однак небезпека угод 
про взаємне ліцензування полягає в їх орієнтації на розподіл глобального 
ринку між конкурентами. Це ще більше посилює монополізацію глобально-
го ринку об’єктів інтелектуальної власності в інтересах обмеженої кількості 
ТНК та поглиблює диспропорції науково-технологічного розвитку країн та 
регіонів. 

І, нарешті, з діяльністю ТНК тісно пов’язані ключові проблеми реформу-
вання національних патентних законодавств з огляду на активне лобіювання 
з боку впливових бізнес-структур ухвалення вигідних для себе законів. Це 
стосується насамперед імплементації сприятливого для корпоративного сек-
тору режиму правової охорони ІВ іноді навіть усупереч суспільним інтере-
сам. Як приклад можна навести потужний вплив на реформування патентно-
го законодавства з боку фармацевтичних компаній і бізнес-структур сфери 
інформаційних технологій. Відомо, що ще з 1970-х років великі фармацев-
тичні корпорації внаслідок колосальних витрат на проведення НДДКР напо-
лягають на необхідності підвищення рівня патентного захисту своїх розро-
бок. Водночас компанії сфери інформаційних технологій виступають за 
зниження рівня охорони або навіть повне її усунення у зв’язку з тим, що їх-
ня інноваційна діяльність характеризується високою мірою кумулятивності, 
коли патенти суттєво гальмують розробки нових технологій. Інакше кажучи, 
залежно від сфери діяльності ТНК їх позиції щодо патентного захисту мо-
жуть суттєво відрізнятись, що здатне внести певний дисбаланс у процес 
конвергенції національних патентних законодавств на глобальному рівні. 

Отже, підіб’ємо підсумки. Транснаціональні корпорації є в теперішній 
час ключовими суб’єктами глобального ринку об’єктів інтелектуальної влас-
ності, вирізняючись не тільки колосальними масштабами інноваційної дія-
льності й концентрацією левової частки світового продукування та комерці-
алізації ОІВ, але й активним відстеженням появи нових технологій ще на 
початковому етапі проведення фундаментальних досліджень. Реалізовуючи 
корпоративну технологічну політику та здійснюючи патентування створе-
них при цьому технологій, кожна ТНК формує свій власний патентний 
портфель та блокує наукові дослідження і розробки своїх конкурентів. 

Крім того, на основі результатів корпоративних інноваційних розробок та 
експериментальних досліджень на міжнародному рівні формуються відповід-
ні стандарти та правила ліцензування, у рамках яких здійснюється вироб- 
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ництво всієї продукції, яка надходить на відповідний сегмент глобального 
ринку. Це надає сучасним ТНК нового статусу в процесах міжнародного 
трансферу технологій у світових координатах і водночас зумовлює виник-
нення загроз інноваційній безпеці країн-реципієнтів та їх капіталу. Це відбу-
вається внаслідок активного використання транснаціональними структурами 
механізмів технологічного аутсорсингу, їх орієнтації на придбання інозем-
них підприємств виключно заради ноу-хау, суттєвого обмеження прав інших 
конкурентів щодо виходу на товарні ринки, здійснення потужної експансії 
наукомісткої продукції до вибраних секторів регіональних ринків та поси-
лення тиску на інших продуцентів наукомісткої продукції. 

З-поміж механізмів формування патентних портфелів ТНК та утримання 
ними високих конкурентних переваг на глобальному ринку об’єктів інтелек-
туальної власності найбільшу ефективність демонструють нині злиття і пог-
линання, транскордонні стратегічні альянси у технологічній сфері, інтерна-
ціоналізація НДДКР, перехресне ліцензування та корпоративні патентні 
війни. При цьому останніми роками через слабку правову захищеність інте-
лектуальної власності в країнах базування дочірніх підрозділів ТНК розпо-
чався процес певної модернізації корпоративної технологічної політики в 
напрямі переведення технологічних процесів у країни базування материнсь-
ких компаній та «замикання» в їх межах інноваційних розробок з одночас-
ною юридичною реєстрацією прав на інтелектуальну власність. 

2.2. Глобальна корпоратизація енергетичного 
сектору 

Матеріальною основою фундаментальних процесів диверсифікації 
світового енергетичного ринку є зростаюча концентрація капіталу й вироб-
ництва, яка на початку ХХІ ст. набула характеру глобальної монополізації. 
Ця провідна тенденція розвитку світового ринку енергетичних ресурсів яск-
раво виявляється в діяльності сучасних нафтогазових ТНК, котрі формують 
не тільки глобальні мережі розробки та видобування енергетичної сировини, 
але й усталені канали її переробки, транспортування, збуту та маркетингу, 
створюючи в такий спосіб головні пропорції енергетичного сегмента глоба-
льного ринку. 

Речовий зміст глобальної монополізації світового ринку енергетичних ре-
сурсів визначається нині пануванням кількох десятків найбільших нафто-
газових ТНК, які на основі нарощування капіталізації, системної диверсифі-
кації своєї діяльності, реалізації масштабних інвестиційних проектів у 
енергетичній сфері, а також злиттів і поглинань сконцентрували у своїх ру-
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ках колосальні активи, матеріально-сировинний ресурс, передові інноваційні 
технології, посівши домінантні позиції на глобальному фондовому ринку. 
У результаті цього у світовому господарстві сформувався планомірний госпо-
дарський механізм виробництва та розподілу енергетичних продуктів, який 
за браку лібералізаційних механізмів лежить в основі встановлення монопо-
льних цін на них згідно з глобальною політикою енергетичних компаній. 

На сьогодні монополізація світового ринку енергетичних ресурсів досяг-
нула свого найвищого рівня, підтвердженням чого є те, що його головні сег-
менти поділені між компаніями-гігантами, коло яких дуже обмежене, — так 
званими нафтогазовими мейджорами. До них за версією «The Financial 
Times» належать «Exxon Mobil», «Total S. A.», «Royal Dutch Shell», «British 
Petroleum», «Chevron», «ConocoPhillips». А з 2007 р. до даного списку дода-
лись «сім нових сестер» з числа компаній країн – нових впливових учасниць 
світового енергетичного ринку: саудівська «Saudi Aramco», російська 
«Gazprom», китайська «China National Petroleum Company», іранська «National 
Iranian Oil Company», венесуельська «Petroleos De Venesuela SA», а також 
бразильська «Petrobras» та малайзійська «Petronas»1. Наприклад, у компанії 
«Royal Dutch Shell» співвідношення нафтових і газових активів становить 
50 : 50 %, а в компанії «British Petroleum» — 60 : 40 %, що свідчить про охоп-
лення їхньою діяльністю основних сегментів енергетичного ринку та дає  
підстави кваліфікувати нафтогазові ТНК як основних суб’єктів глобального 
енергетичного ринку. 

Характеризуючи глобальну політику провідних енергетичних компаній, 
слід зазначити, що її суб’єктна структура в останні десятиліття диверсифіку-
валась. Детальний аналіз позицій нафтогазових компаній дозволяє ствер-
джувати, що вони являють собою доволі неоднорідну масу й охоплюють три 
основні групи за такими критеріями, як масштаб та рівень диверсифікації ді-
яльності, міра державної участі в капіталі, тип організаційної й виробничої 
структур, а також рівень і механізми державного регулювання діяльності.  

Першу з цих груп репрезентують найбільші державні нафтогазові компа-
нії, які спеціалізуються на видобутку енергетичних ресурсів. Це — нафтога-
зові «левіафани» держав групи ОПЕК (іранська «NIOC», кувейтська «KPC», 
венесуельська «PDV», катарська «Qatar Petroleum», індонезійська «Pertamina», 
лівійська «Libya NOC» та ін.) та компанії держав, де зберігається високий 
рівень державного регулювання та централізації енергетичного сектору (мек-
сиканська «Pemex», китайська «PetroChina», малайзійська «Petronas» та ін.) 
(табл. 2.3). 

                      
1 Oil & Gas Majors [http://www.wikinvest.com/industry/Oil_ %26_Gas_Majors?ref=relatedpages]. 
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Таблиця 2.3 
ЗАПАСИ ВУГЛЕВОДНІВ НАЙБІЛЬШИХ  

НАФТОГАЗОВИХ КОМПАНІЙ СВІТУ у 2009 р.1 

Ранг Компанія 
Країна 

базування 

Розвідані 
запаси 
нафти,  
млн бар. 

Розвідані 
запаси 

природного 
газу,  

млрд куб. футів 

Загальні 
резерви у 
нафтовому 
еквіваленті, 
млн бар. 

1 National Iranian Oil Company Іран 137620 1045670 316367 

2 Saudi Arabian Oil Company Саудівська Аравія 25990 263000 304857 

3 Qatar General Petroleum 
Corporation Катар 25410 899325 179141 

4 Iraq National Oil Company Ірак 115000 119940 135503 

5 Ptroleos de Venezuela SA Венесуела 99377 175970 129457 

6 Abu Dhabi National Oil 
Company ОАЕ 922 198500 126132 

7 Kuwait Petroleum 
Corporation Кувейт 101500 63000 112269 

8 Nigerian National Petroleum 
Corporation Нігерія 37200 185280 68872 

9 National Oil Company Лівія 44270 54362 53563 

10 Sonatrach Алжир 12200 159000 39379 

11 Gazprom Російська Федерація 0 171176 29261 

12 Rosneft Російська Федерація 18058 28816 22984 

13 Petronas Малайзія 5520 82096 19554 

14 Lukoil Російська Федерація 13696 23 13700 

15 Petroleos Mexicanos  Мексика 10676 16815 13550 

 
А загалом, як бачимо з рис. 2.3, у таких країнах, як Ангола, Нігерія, 

Ємен, Лівія та Індонезія, середня частка нафтових доходів, що перероз-
поділяються на користь держави, стабільно перевищує 70 %, і це свідчить 
про переважання з-поміж ТНК цих країн державних нафтогазових компа-
ній. 

                      
1 Поручник А. М. Україна – Іран: через довіру до партнерства : монографія / А. М. Поручник, М. Сей-

фоллахі. — К. : КНЕУ, 2011. — С. 296. 
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 Частка доходів від нафти і газу у ВВП 
 Середній процент нафтових доходів, що припадає на державу 

Рис. 2.3. Залежність країн від нафтових доходів і частка доходів,  
що припадає на державу1 

До другої групи операторів світового енергетичного ринку належать спеціа-
лізовані державні і приватні неінтегровані нафтогазові компанії, а також ком-
панії, які функціонують у складі великих енергетичних і хімічних концернів. 
Наприклад, у Канаді такі компанії добувають близько третини сукупного обся-
гу нафти, у США — 40 % нафти і 65 % газу2. Однак найбільше тут репрезенто-
вані російські нафтогазові компанії, які, хоч і мають низький рівень ринкової 
капіталізації, однак, завдяки використанню інноваційних технологій у добуван-
ні паливної сировини здатні ефективно освоювати невеликі за розмірами або 
важкодоступні родовища вуглеводнів, експлуатувати родовища на завершаль-
ній стадії розробки, працювати в складних гірничо-геологічних умовах. Тобто, 
добуваючи паливну сировину з тих родовищ, які не цікавлять великі компанії, 
такі фірми забезпечують більш раціональне використання природних ресурсів 
країн. Принагідно зауважимо, що з 2015 р. завдяки гнучкій системі державної 
підтримки російських неінтегрованих компаній нафтогазового сектору вони 
щороку добувають до 100 млн тонн нафти. 

                      
1 Миловидов К. Н. Тенденции развития мирового нефтегазового бизнеса / К. Н. Миловидов // Экономи-

ческие проблемы энергетического комплекса : открытый семинар. — М., 2006. — С. 59. 
2 Кадышева О. В. Малые и средние независимые нефтяные компании как носители конкурентных пре-

имуществ / О. В. Кадышева // Региональная экономика. — 2008. — № 27(84). — С. 43–51. 
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І, нарешті, третю групу транснаціональних структур світового енергетич-
ного ринку репрезентують вертикально інтегровані нафтогазові компанії 
державної і приватної форм власності, котрі завдяки великомасштабній ін-
вестиційній діяльності функціонують як у країнах базування, так і в прий-
маючих країнах. Саме ці ТНК формують становий хребет глобальної моно-
полізації світового енергетичного ринку, здійснюючи у значних розмірах 
фінансування розробки нафтогазових родовищ, розвитку транспортної ін-
фраструктури та переробки енергетичних ресурсів і окреслюючи в такий 
спосіб основні тренди глобальної енергетичної політики. При цьому най-
більшими світовими запасами вуглеводнів володіють такі ТНК, як «ВР», 
«Exxon Mobil», «Total», «Royal Dutch Shell» та «Chevron», котрі входять нині 
до топ-5 світових нафтогазових гігантів (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 
ЗАПАСИ ВУГЛЕВОДНІВ ТОП-5 НАФТОГАЗОВИХ ТНК  

у 2012 р., тис. бар. у день1 

Показник ВР ExxonMobil Total 
Royal 

Dutch/Shell 
Chevron Усього 

Розвідані запаси нафти, 
млн бар. на кінець року 4477 12816 5686 5317 4353 32649 

Розвідані запаси природ-
ного газу, млрд куб. футів 
на кінець року 

33264 74091 30877 26424 26654 190310 

Виробництво сирої нафти 2056 2185 1220 1488 1764 8713 

Переробка сирої нафти 2354 5014 1786 2819 1702 13675 

Продаж очищених нафто-
продуктів 5657 6174 3403 6235 2765 24234 

Продаж природного газу, 
млн куб. футів/день 7393 12322 5880 9449 9785 44829 

 
Якщо характеризувати країнову специфіку формування вертикально інте-

грованих нафтогазових компаній, то слід зазначити, що лідером цих проце-
сів стали ще наприкінці ХІХ ст. США відразу після закінчення громадянсь-
кої війни. 

Гостра потреба нафтової і нафтопереробної промисловості цієї країни у 
значному нагромадженні капіталу для реалізації важливих проектів у енер-
гетичній сфері стала причиною заснування великих об’єднань монопольного 
типу. Буквально за кілька років вони перетворились на ключових суб’єктів 
енергетичного ринку спочатку на національному, а відтак і на інтернаціона-

                      
1 OPEC Annual Statistical Bulletin 2013. — Vienna : OPEC, 2013. — Р. 94.  
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льному рівні. З-поміж них слід особливо назвати таких гігантів американсь-
кої нафтогазової промисловості, як компанії «Standart Oil» (заснована у 1870 р.) 
та «South Improvement Company» (1872 р.), які вперше в історії світової нафто-
вої промисловості вдались до об’єднання в рамках однієї компанії закупівлі 
сировини, її переробки та дистрибуції готової продукції споживачам. Більше 
того, компанія «South Improvement Company» активно використовувала фі-
нансовий механізм вертикальної інтеграції, об’єднавши в єдиний картель за-
лізничну систему США та нафтопереробні заводи. Це дало змогу останнім 
одержувати не тільки знижки за доставку вантажів, але й відрахування із 
суми повних тарифів, що їх сплачували переробники, які не входили в струк-
туру картелю.  

Як результат — уже на початку ХХ ст. практично 95 % нафтової та 
нафтопереробної промисловості США1 було монополізовано у формі вер-
тикально інтегрованих структур, а після першого переділу американського 
нафтогазового ринку компанія «Standart Oil» контролювала 90 % амери-
канських нафтопереробних потужностей, а також трубопроводи, систему 
сховищ у Нафтовому районі та основні транспортні засоби2. Саме це на 
кілька десятиліть вперед закріпило за цією країною статус найбільшого 
виробника нафторесурсів, про що свідчить той факт, що в 1940 р. США 
виробляли 63 % світової нафти, тоді як усі країни Близького Сходу — 
лише 5 %3. 

І, нарешті, у країнах – експортерах нафти вертикальна інтеграція роз-
вивалась у напрямку від добування нафти з пізнішим включенням сфер її 
переробки та маркетингу готової продукції. Тож найважливішими перед-
умовами даного процесу слід вважати прагнення компаній завоювати іно-
земні ринки кінцевого споживання і зміцнити свої конкурентні позиції у 
сфері нафтодобування за умов достатньо насиченого ринку та падіння 
норми рентабельності інвестицій, вкладених в освоєння нових нафтових 
родовищ.  

Дещо в інший спосіб відбувалась інтеграція нафтових компаній країн 
Західної Європи. Тут лише «British Petroleum» та «Shell» входили у струк-
туру великих міжнародних компаній. Водночас в Італії та Франції ще у 
1950-х рр. був сформований потужний державний сектор у сфері нафто-
переробної і нафтохімічної промисловості, який значною мірою залежав від 
постачань сировини від найбільших нафтових компаній світу. І, ефективно 

                      
1 Костусєв О. О. Конкурентна політика в Україні : монографія / О. О. Костусєв. — К. : КНЕУ, 2004. — 

С. 12. 
2 Ергин Д. Добыча: всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть / Д. Ергин : пер. с англ. — М. : 

Альпина Паблишер, 2012. — С. 50. 
3 Ергин Д. Добыча: всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. — С. 425. 
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використавши фактор загострення конкурентної боротьби між нафтовими 
ТНК і урядами нафтодобувних країн, насамперед у Північній Америці, 
європейські державні і приватні компанії змогли на основі укладення 
концесійних угод долучитись у сферу нафтодобування на території країн-
власників енергетичної бази, вертикально диверсифікувавши діяльність 
своїх ТНК. 

Характеризуючи сучасну діяльність вертикально інтегрованих нафто- 
газових ТНК, зауважимо, що вони становлять ядро енергетичного техноло-
гічного ланцюжка, який поряд з ними охоплює також незалежні і сервісні 
компанії сектору апстрим (геологорозвідка), незалежні нафтопереробні за-
води сектору даунстрим (збут енергетичних продуктів кінцевим спожива-
чам), а також такі галузі, як трубопровідний транспорт, танкерний флот, хі-
мічна і нафтохімічна промисловість.  

При цьому левову частку капіталізації світового фондового ринку фор-
мують саме вертикально інтегровані нафтогазові ТНК. Дані, подані в 
табл. 2.5, свідчать про те, що сукупна ринкова капіталізація першої десятки 
нафтогазових мейджорів станом на 1 серпня 2013 р. перевищувала 100 трлн 
дол. США, що дає всі підстави твердити про нову якість процесів корпора-
тизації нафтогазових ТНК, які набувають форми мейджоризації.  

 
Таблиця 2.5 

РИНКОВА КАПІТАЛІЗАЦІЯ НАЙБІЛЬШИХ НАФТОГАЗОВИХ ТНК 
 у 2013 р., млрд дол. США1 

Компанія Ринкова капіталізація  

Gazprom 41197,8

Royal Dutch Shell-B 13438,8

Royal Dutch Shell-A 12799,8

Total 9298,0

British Petroleum 8363,8

Exxon Mobil 5009,1

Chevron 2992,9

RYL Dutch SP ADR-B 2716,1

Royal Dutch SP ADR-A 2607,5

BP SP ADR 1675,3

                      
1 Leaders & Laggards in Major Integrated Oil & Gas [http://biz.yahoo.com/ic/ll/120mkt.html]. 
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Водночас ринкова капіталізація незалежних компаній і компаній, що спе-
ціалізуються на постачанні обладнання і послуг, суттєво поступається вер-
тикально інтегрованим компаніям і становить лише 215 та 135 млрд дол. 
відповідно. Ще нижча капіталізація нафтопереробних компаній (79 млрд 
дол.), які зосереджені переважно в країнах, що розвиваються, та країнах з 
новостворюваними ринками1. 

Про високий рівень інтернаціоналізації діяльності енергетичних компаній 
свідчить той факт, що в рейтингу першої сотні найбільших нефінансових 
ТНК світу саме їм належать 14 позицій. До незмінних лідерів входять, зок-
рема, «Royal Dutch Shell», «British Petroleum», «Total», «Exxon Mobil» та 
«Chevron» з вартістю зарубіжних активів 307,9; 270,2; 214,5; 214,3 та 
158,9 млрд дол. відповідно (табл. 2.6). Загальна вартість активів енергетич-
них компаній з топ-100 нефінансових ТНК світу становила у 2012 р. майже 
2,5 трлн дол. США (з них 1,8 трлн, або 71 %, за кордоном), сукупний продаж — 
2,6 трлн (1,6 трлн, 60 % відповідно), а чисельність зайнятих — 876,5 тис. 
(583,4 тис., 66 % відповідно). На першу п’ятірку енергетичних ТНК припа-
дає сьогодні близько 2 % доведених резервів нафти, 3 % — резервів газу та 
10 % виробництва сирої нафти.  

Що стосується територіальної експансії нафтогазових компаній на 
глобальному рівні, то вона стала можливою на основі інтенсифікації ви-
везення ними капіталу. Зокрема, у 2012 р. сукупні закордонні активи 20 
нафтогазових ТНК Російської Федерації досягнули цифри у 111,2 млрд 
дол. США, а необоротні закордонні їх активи (за якими можна оцінити 
масштаби ПІІ) — 83,3 млрд дол., 2/3 яких сконцентровані нині в країнах 
Західної Європи2. При цьому в деяких російських нафтогазових гігантів, 
таких як «Газпром» та «ІНТЕР РАО ЄЕС», частка європейських активів 
досягає 100 %. 

Колосальними масштабами характеризуються також показники фінан-
сово-господарської діяльності нафтогазових ТНК-мейджорів. Достатньо 
сказати, що сукупний дохід від реалізації продукції топ-5 нафтогазових 
корпорацій протягом 2006–2012 рр. зріс з 1,3 до 1,8 трлн дол. США, вар-
тість продажу — з 1,2 до 1,6 трлн дол., валовий прибуток — з 90,1 до 
98,3 млрд дол., а чистий прибуток — з 119,1 до 123,4 млрд дол. США 
(табл. 2.7).  

 

                      
1 Миловидов К. Н. Тенденции развития мирового нефтегазового бизнеса / К. Н. Миловидов // Экономи-

ческие проблемы энергетического комплекса : открытый семинар. — М., 2006. — С. 8. 
2 Кузнецов А. В. Вывоз капитала российскими ТНК: причины доминирования Большой Европы [Элек-

тронный ресурс] / А. В. Кузнецов. — Режим доступа : http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/ 
pdf/11mezhd_otn_kuznecov.pdf 
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Таблиця 2.7 
ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ТОП-5  
НАФТОГАЗОВИХ ТНК ПРОТЯГОМ 2006-2013 рр., млн дол. США1 

Показник 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ExxonMobil

Дохід від реалізації 
продукції 377,6  404,6 477,4 310,6 383,2 486,4 482,3 438,3 

Вартість продажу 310,2 334,1 395,6 276,2 331,2 414,3 406,4 381,4 

Валовий прибуток 27,9 29,9 36,5 15,1 21,6 31,1 31,1 24,3 

Чистий прибуток 39,5 40,6 45,2 19,3 30,5 41,1 44,9 32,6 

Royal Dutch/Shell

Дохід від реалізації 
продукції 318,9 355,8 458,4 278,2 368,1 470,2 467,2 451,2 

Вартість продажу 275,1 305,8 407,7 257,4 333,1 414,8 417,1 417,8 

Валовий прибуток 18,3 18,7 24,3 8,3 14,9 24,5 23,4 17,1 

Чистий прибуток 25,4 31,3 26,3 12,5 20,1 31,0 26,6 16,4 

ВР

Дохід від реалізації 
продукції 274,3 291,4 367,1 246,1 308,9 386,5 388,3 396,2 

Вартість продажу 239,8 262,6 328,8 223,8 315,3 349,8 369,3 366,1 

Валовий прибуток 12,3 10,4 12,6 8,4 –1,5 12,7 7,0 6,5 

Чистий прибуток 22,2 18,4 25,6 14,0 –4,9 23,9 12,0 23,7 

Total

Дохід від реалізації 
продукції 193,1 217,6 264,7 183,2 211,1 257,1 257,0 251,7 

Вартість продажу 161,1 180,9 228,3 160,6 183,6 220,4 226,5 225,5 

Валовий прибуток 17,2 18,6 20,8 10,8 13,6 19,6 16,8 14,7 

Чистий прибуток 14,8 18,1 15,6 11,8 14,0 17,1 13,7 11,5 

Chevron

Дохід від реалізації 
продукції 210,1 220,9 273,0 171,6 204,9 253,7 241,9 228,8 

Вартість продажу 178,1 188,6 229,9 153,1 172,9 206,1 195,6 192,9 

Валовий прибуток 14,8 13,5 19,0 7,9 12,9 20,6 20,0 14,3 

Чистий прибуток 17,1 18,7 23,9 10,5 19,0 26,9 26,2 21,4 

Усього за топ-5

Дохід від реалізації 
продукції 1374,0 1490,3 1840,6 1189,7 1476,2 1853,9 1836,7 1766,1 

Вартість продажу 1164,3 1272,0 1590,3 1071,1 1336,1 1605,4 1614,9 1583,7

Валовий прибуток 90,5 91,1 113,2 50,5 61,5 108,5 98,3 76,9 

Чистий прибуток 119,0 127,1 136,6 68,1 78,7 140,0 123,4 105,6 

                      
1 OPEC Annual Statistical Bulletin 2010–2011. — Vienna : OPEC, 2011. — Р. 95; OPEC Annual Statistical 

Bulletin 2013. — Vienna : OPEC, 2013. — Р. 95.  
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При цьому безперечні конкурентні переваги за фінансовими показниками 
демонструє нині американська корпорація «ExxonMobil» — лідер практично 
в усіх галузях та сферах нафтової й нафтохімічної промисловості, яка екс-
плуатує промислові об’єкти й реалізує продукцію практично в усіх країнах 
світу, добуває нафту і природний газ на всіх шести континентах, а її акції є у 
вільному обігу на відкритому фондовому ринку. А загалом, за оцінками екс-
пертів Міжнародного енергетичного агентства, на період до 2030 р. сукупні 
інвестиційні потреби світової нафтової промисловості досягнуть 3 трлн дол. 
США за щорічного показника інвестиційних надходжень у 103 млрд дол. 
При цьому очікується, що зі збільшенням попиту на енергетичні продукти 
протягом зазначеного періоду зростатимуть і вартісні обсяги корпоративно-
го інвестування нафтового сектору до 114 млрд дол. США на період 2011–
2020 рр.1 При цьому частка країн ОЕСР у загальних обсягах інвестиційних 
капіталовкладень нафтових ТНК суттєво перевищує середньосвітовий з 
причин більш високих витрат на виробництво одиниці продукції, особливо 
порівняно із сектором upstream в інших регіонах світу. 

Особливу увагу слід звернути також на середнє значення індексу транс-
націоналізації світових енергетичних гігантів, яке наближується до 70 %. Це 
свідчить про те, що майже 3/4 вартості їх активів, продажу і чисельності пер-
соналу припадає не на країни базування цих ТНК, а на країни, де вони роз-
вивають свою закордонну діяльність. Інакше кажучи, ми є свідками мей-
джоризації глобалізаційних процесів у енергетичній сфері, визначальною 
рисою якої стає трансформація конкурентного ринку в олігополістично мо-
нополізований ринок, де базою формування економічних відносин в енерге-
тичній сфері стає глобальна монополізація енергетичного ринку та його уз-
годжений розподіл між найбільшими ТНК. 

Якісно новою тенденцією, що яскраво виявилась останніми роками і від- 
ображає вагомий вплив транснаціоналізації на диверсифікацію світового енер-
гетичного ринку, стало суттєве посилення позицій енергетичних компаній, які 
функціонують у сфері електро-, газо- і водопостачання. Зокрема, у першій сотні 
найбільших нефінансових ТНК світу (див. табл. 2.6) — компанії «Enel SpA», 
«BG Group», «Vattenfall AB» та «Schneider Electric» із середнім індексом транс-
націоналізації 66 %. «Новизна» даної тенденції виявляється в тому, що раніше 
такі компанії могли оперувати лише на вітчизняних ринках з огляду на страте-
гічну важливість даних сфер у гарантуванні національної економічної безпеки 
країн, а отже, перебували під жорстким державним контролем та переважно в 
державній формі власності. Однак сьогодні гостра потреба в технологічній мо-

                      
1 Миловидов К. Н. Тенденции развития мирового нефтегазового бизнеса / К. Н. Миловидов // Экономи-

ческие проблемы энергетического комплекса : открытый семинар. — М., 2006. — С. 11. 
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дернізації цих сфер, у залученні ними інноваційних технологій, у розвитку пе-
редових бізнес-моделей, а також їх висока привабливість для іноземних інвес-
торів стають причиною суттєвої лібералізації процесів іноземного інвестування 
навіть у сфері електро-, газо- і водопостачання. 

Критичний аналіз сучасної діяльності нафтогазових ТНК провідних країн 
світу не залишає сумнівів у тому, що структурні асиметрії світового енерге-
тичного ринку і пов’язане з ними загострення конкурентної боротьби за сві-
тову ресурсну базу є одними з найважливіших ознак сучасного світу. Не 
менш гостра конкурентна боротьба розгорнулась сьогодні і між нафтогазо-
вими компаніями з країн БРІКС. Наприклад, російські ТНК, володіючи по-
тужною вітчизняною ресурсною базою, поки що не заінтересовані в її ди- 
версифікації за кошти зовнішніх джерел, тоді як китайські, індійські,  
бразильські і південноафриканські ТНК агресивно захоплюють нові перспе-
ктивні родовища, «схрещуючи» свої економічні інтереси в запеклій конку-
рентній боротьбі. Зокрема, географія закордонної діяльності китайської 
компанії «CNPC» набагато ширша порівняно з російською компанією «Лу-
койл». При цьому «CNPC» активно просувається на ринки Алжиру, Маври-
танії, Гвінеї, Нігеру, Чаду, Судану, а також Лівії. Крім того, ця компанія має 
розгалужену філіальну мережу в Канаді, Венесуелі, Перу, Омані, Сирії, Іра-
ку, Ірані, Таїланді та Індонезії. 

Стрімко нарощує закордонну експансію й підконтрольна державі індійсь-
ка нафтогазова компанія «ONGC», яка активно суперничає з російськими 
ТНК у таких країнах, як В’єтнам, Ірак, Венесуела, Лівія, Казахстан та ін., не 
кажучи вже про її прихід на російський ринок за проектом Сахалін-11. 

Досягнуті нині колосальні масштаби глобальної монополізації світового 
енергетичного ринку стали закономірним результатом глибокої модернізації 
протягом останніх десятиліть корпоративних стратегій нафтогазових ТНК. 
Так, на доглобалізаційній стадії розвитку світового господарства їх функці-
онування характеризувалось реалізацією стратегій простої інтеграції з орієн-
тацією на диверсифікацію діяльності, нарощування масштабів виробництва, 
запровадження у світовому масштабі загальнокорпоративних правил, само-
стійне виконання всього технологічного ланцюжка виробничих операцій. Од-
нак в епоху глобалізації корпоративні стратегії дедалі більшою мірою сконцен-
тровані на купівлі активів, здатних приносити додану вартість, на реалізації 
механізмів щодо задоволення потреб окремих виробничих підрозділів, актив-
ному використанні зовнішніх підрядників, на передаванні частини виробничих 
функцій в аутсорсинг та максимальній економії трансакційних витрат. 

                      
1 Кузнецов А. Транснациональные корпорации стран БРИКС / А. Кузнецов // МЭиМО. — 2012. — № 3. 

— С. 10. 
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Подібних змін зазнали також корпоративна культура нафтогазових ТНК, 
їх організаційна структура та вимоги до професійних навиків персоналу 
(табл. 2.8).  

Таблиця 2.8 
КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

КОРПОРАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ НАФТОГАЗОВИХ ТНК 

Доглобалізаційний етап Глобалізаційний етап 

1. Стратегічна орієнтація

Диверсифікація діяльності Купівля активів, здатних приносити додану вар-
тість

Запровадження загальнокорпоративних правил 
ведення бізнесу 

Реалізація механізмів щодо задоволення потреб 
окремих виробничих підрозділів 

Самостійне виконання всього технологічного лан-
цюжка виробничих операцій 

Активне використання зовнішніх підрядників з пе-
редаванням частини виробничих функцій в аут-
сорсинг

Нарощування масштабів виробництва Максимальна економія трансакційних витрат 

2. Трансформації в корпоративній культурі

Орієнтація на технології і виробництво Орієнтація виключно на фінансові результати ді-
яльності

Превалювання бюрократичного підходу Превалювання підприємницького підходу 

Неперсоніфікована відповідальність Чітко закріплена персоніфікована відповідальність 

Понаднормова робота та надміру деталізований 
аналіз Розумна організація праці 

3. Трансформації вимог щодо професійних навичок та компетенцій персоналу 

Формування і підтримання необхідних професій-
них компетенцій усередині компанії 

Збереження тільки ключових компетенцій з по-
гляду їх внеску в нарощування прибутковості 
компаній 

Вимоги щодо функціональних, техніко-економічних
та професійних навиків та компетенцій 

Вимоги щодо бізнес-компетенцій у сфері мене-
джменту, фінансів та маркетингу 

Жорсткий контроль за діяльністю підрозділів Створення автономних виробничих підрозділів 

Прогноз кількісних показників діяльності Використання розгорнутих бізнес-планів 

4. Трансформації організаційної структури

Функціональна ієрархія Відмова від ієрархічних організаційних структур 

Превалювання інтегрованої централізованої стру-
ктури  

Дезінтеграційний виробничий ланцюжок з деле-
гуванням частини повноважень на нижчі рівні 
менеджменту

Уніфіковані, жорсткі організаційні структури Запровадження гнучких організаційних структур 

Акцент на виробничу одиницю Зростання уваги до управління кадрами  

Повний контроль на основі власності на кожен 
актив Формування альянсів і стратегічних партнерств 
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Інакше кажучи, сучасне глобальне конкурентне середовище дедалі біль-
шою мірою вимагає від енергетичних ТНК реалізації комплексних стратегій 
організації міжнародного виробництва з відповідними їм глобальними фор-
мами монополізації світового енергетичного ринку. При цьому ядром таких 
стратегій є об’єднання в єдине ціле географічно та технологічно «розпоро-
шених» підрозділів з формуванням у корпоративних рамках високоінтегро-
ваних на глобальному рівні виробничих мереж.  

Характеризуючи такі мережі, зазначимо, що ключовими мотиваційними 
стимулами їх формування є насамперед прагнення нафтогазових компаній 
до встановлення всебічного контролю над ринками збуту кінцевої продукції, 
необхідність організації ефективної системи виробництва та збуту, забезпе-
чення в рамках вертикально інтегрованих структур контрольованих джерел 
сировинного забезпечення, а також розширення можливостей економії на 
масштабах виробництва на основі концентрації капіталу і виробництва, роз-
будові єдиної інфраструктури та можливостей щодо маневру капіталом, ви-
робничими потужностями, потоками сировини і продукції. 

Формування енергетичними транснаціональними структурами глобаль-
них виробничих мереж має своїм закономірним наслідком певну конвер- 
генцію національних енергетичних ринків, коли виробництво ТНК дедалі 
більшою мірою орієнтується на середнього міжнародного споживача та па-
раметри глобального попиту. Яскравим прикладом цього є діяльність ро- 
сійських нафтогазових ТНК «Лукойл» і «Газпром», стратегії яких зорієнто-
вані на масову купівлю активів іноземних компаній, передусім європейсь-
ких. Так, для «Лукойла» це дає змогу забезпечити глибоку переробку добу-
тої в інших регіонах світу нафти і доступ до продажу нафтопродуктів 
кінцевим споживачам. Зокрема, у 2008 р. ця компанія успішно завершила 
угоду з «ERG S.p.A» (загальною вартістю 1,3 млрд євро за 49 % участі в 
проекті) щодо створення СП з управління нафтопереробними комплексом 
ISAB на Сицилії. До нього належить два об’єднаних системою трубопрово-
ди, НПЗ, що становлять єдиний технологічний комплекс з переробки 16 млн 
тонн нафти в рік, а також три морських причали, резервуарний парк, елект-
ростанція та інша інфраструктура1. Більше того, дана компанія-лідер за ве-
личиною зарубіжних активів усі закордонні проекти з геологорозвідки та 
добування сировини реалізує через ТОВ «Лукойл Оверсиз Холдинг», зареєс-
троване на Віргінських островах. Це дозволяє «Лукойлу» здійснювати оф-
шоризацію свого бізнесу та утримувати стійкі конкурентні переваги на сві-
товому енергетичному ринку.  

                      
1 Хейфец Б. Энергодиалог Россия – ЕС: корпоративный срез / Б. Хейфец // МЭиМО. — 2009. — № 8. — 

С. 15. 
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Водночас зарубіжні інвестиції «Газпрома» в європейські країни пов’язані 
з одержанням доступу компанії до транспортної їх інфраструктури, а також 
потужностей зі зберігання газу та маркетингово-логістичних систем його 
збуту. Так, у 2007 р. «Газпром» підписав угоду з Державним комітетом май-
на Білорусі щодо купівлі 50 % акцій компанії «Белтранс», яка здійснює пос-
тачання російського газу в Європу. 

Активну інвестиційну експансію на європейський ринок здійснює також ро-
сійська компанія «Сургутнафтогаз», яка у 2009 р. купила 21,2 % акцій найбіль-
шої угорської нафтогазової компанії «MOL», що розвідує, добуває та транспор-
тує вуглеводні, а також експлуатує мережу магістральних газопроводів1. 

У контексті впливу ТНК на конвергенцію національних енергетичних 
ринків окремо слід сказати про електроенергетичні ринки, котрі, як відомо, 
характеризуються найвищим рівнем лібералізації. Тут подібна конвергенція 
призводить навіть до формування регіональних і субрегіональних електрое-
нергетичних ринків (пулів) країн, пусковим механізмом яких є саме мікроін-
теграція енергетичних ТНК. 

Що ж стосується механізмів та напрямків формування енергетичними 
ТНК глобальних виробничих мереж, то нині вони набувають доволі дивер-
сифікованих форм. Зокрема, вони можуть створюватись на основі техноло-
гічної горизонтальної й вертикальної інтеграції, купівлі ліцензій або укла-
дання контрактних угод з державою, оренди в іноземних компаній 
виробничих об’єктів у обмін на певну частку участі, купівлі «пакета» вироб-
ничих площ із зобов’язаннями державної участі, купівлі портфеля активів у 
іноземних компаній, які прагнуть змінити структуру своїх активів, та ін.  

Однак, як свідчить міжнародна практика, найефективнішим механізмом 
глобальної монополізації світового енергетичного ринку є концентрація ка-
піталів компаній на основі злиттів і поглинань (ЗіП). Мотивація останніх 
обумовлена як виробничою діяльністю компаній, так і необхідністю макси-
мізації прибутку, реалізації ефекту масштабу, консолідації економічної сили 
для тиску на національні уряди, а також розширення ринкового середовища ді-
яльності. На нашу думку, в сукупності наведені мотиваційні стимули, власне, і 
визначають умови та ключові параметри глобальної конкуренції у світовій енер-
гетичній сфері. Так, останні 15 років стали періодом мегазлиттів з формуван-
ням світових нафтових гігантів, наступним продажем та закриттям нафтопере-
робних заводів у країнах ОЕСР, а також пошуку можливостей щодо виходу на 
ринки з високим рівнем зростання та державного регулювання. 

Як свідчать дані на рис. 2.4, навіть за незначний чотирирічний період з 
2008 до 2012 рр. поквартальна динаміка ЗіП мала хвилеподібний характер, 
                      

1 Хейфец Б. Энергодиалог Россия – ЕС: корпоративный срез / Б. Хейфец // МЭиМО. — 2009. — № 8. — С. 15. 
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що пов’язано передусім з технологічними інноваціями галузі або ціновими 
шоками. При цьому левова частка укладених угод ЗіП стабільно припадає на 
Північноамериканський регіон. Це пояснюється високим рівнем фрагмето-
ваності нафтогазового сектору США, в якому велику представницьку групу 
становлять незалежні компанії, що не входять у структуру великих монопо-
лістичних структур. 

 
 
— Близький Схід і 
Африка 

— Східна Європа 
 
— Південна Америка 

— АТР (розвинені 
країни) 
— АТР (країни, що 
розвиваються) 
 

— Західна Європа 
— Північна Америка 

Рис. 2.4. Динаміка вартості угод ЗіП у нафтогазовому секторі 
 протягом 2008–2012 рр.1 

Крім того, саме неінтегровані нафтогазові компанії США, які останніми 
роками найбільшою мірою були залучені до видобутку сланцевого газу, ста-
ли об’єктами інвестиційної експансії висококапіталізованих ТНК. У даному 
контексті доречно згадати, зокрема, купівлю у 2009 р. корпорацією «Exxon 
Mobil» компанії «XTO Energy» загальною вартістю 31 млрд дол. У загальній 
же своїй масі за показниками видобутку сланцевого газу американські неза-
лежні компанії все ще залишаються занадто дрібними. Так, у 2011 р. на най-
більшого виробника сланцевого газу в США — компанію «Chesapeake 
Energy» — припало менше ніж 28,4 млрд м3, а обсяги видобутку переважної 
більшості компаній перебувають у межах від 1 до 5 млрд м3 на рік, і більшість 
із них ведуть операційну діяльність на одному-двох великих родовищах. 
                      

1 Салихов М. Не только «Роснефть» и «ТНК-ВР». Вспоминаем суперсделки на рынке нефти и газа 
[Электронный ресурс] / М. Салихов. — Режим доступа : http://slon.ru/economics/ne_tolko_rosneft_i_tnk_bp_ 
vspominaem_super_sdelki_na_rynke_nefti_i_gaza-877156.xhtml 
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Аналізуючи причини привабливості Північноамериканського регіону для ре-
алізації серйозних угод ЗіП у нафтогазовому секторі, не слід скидати з рахунків і 
низьку вартість енергоносіїв у цій місцевості1. Адже це робить активи американ-
ських нафтогазових компаній значно «дешевшими» порівняно з європейськими 
ТНК з погляду генерування грошових потоків та сукупної доданої вартості.  

Що ж стосується конкретних угод ЗіП нафтогазових ТНК, то, як свідчать 
дані табл. 2.9, найвизначнішими з них стали злиття «Exxon» – «Mobil» у 
1998 р. (що призвело до створення гігантської компанії з капіталізацією 
250 млрд дол.), «British Petroleum» – «Amoco» вартістю 48,2 млрд дол. (які з 
часом об’єднались із компанією «Arco»). До процесів ЗіП останніми роками 
були також залучені «Total Fina», яка у 1999 р. купила «Elf Aquitaine» за 
53,5 млрд дол., «ConocoPhilips» (купівля у 2006 р. «Burlington Resources» за 
32,5 млрд дол.), «ExxonMobil» (купівля у 2010 р. «XTO Energy» за 30,3 млрд 
дол.). Подібні приклади можна наводити й далі. 

Таблиця 2.9 
НАЙБІЛЬШІ УГОДИ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ У СВІТОВІЙ  

НАФТОГАЗОВІЙ ГАЛУЗІ ПРОТЯГОМ 1998–2013 рр.2 

Дата Покупець Ціль 
Вартість 
угоди, млн 
дол. США 

Цільовий синергічний 
ефект, млн дол. / рік

Синергія, 
дол. / бар. 

н.е. 

Синергія 
щодо 

виручки, %початковий уточнений

Березень 
2013 р. Роснафта NYR–BP 56000 3000–5000 н/д 1,7–2,9 2,0–3,3 

Червень 
2010 р. ExxonMobil XTO Energy 30298 н/д н/д н/д н/д 

Грудень 
2006 р.  Statoil Norsk Hydro 30000 625 1050 1,7 1,3 

Квітень 
2006 р. ConocoPhilips Burlington 

Resources 35195 350  0,4 0,2 

Лютий 
2001 р. 

Philips 
Petroleum Co. Conoco 15600 750 1250 3,3 2,2 

Жовтень 
2000 р. Chevron Texaco 35873 1200 2200 2,2 2,1 

Серпень 
1999 р. Total Fina Elf Aquitaine 53541 1500 1750 2,6 1,6 

Квітень 
1999 р. BP Amoco Atlantic 

Richfield Co. 26800 1000 1200 1,0 0,7 

Грудень 
1998 р. Total Petrofina 12900 370 600 1,5 1,4 

Грудень 
1998 р. Exxon Mobil 78946 2800 4600 3,0 2,5 

Серпень 
1998 р. 

British 
Petroleum Co. Amoco 48174 2000 3800 3,5 4,5 

                      
1 Наприклад, оптові ціни на природний газ на Henry Hub становили на початок 2013 р. близько 150 дол. 

за 1 м3, тоді як європейському ринку — 350–400 дол.  
2 Бушев А. Роснефть + ТНК-ВР: $ 3 млрд. пишем, $ 5 млрд. — в уме / А. Бушев // Нефтегазовая верти-

каль. — 2012. — № 23-24. — С. 21. 
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У 2012 р. загальна вартість угод ЗіП у нафтогазовому секторі становила 
майже 300 млрд дол. Ключовою угодою 2013 р. стала купівля російською 
державною компанією «Роснафта» російської компанії «ТНК-ВР» у міжна-
родної компанії «British Petroleum» за 56 млрд дол. Важливо зазначити, що 
дана угода стала другою за обсягами не тільки на нафтогазовому, але й на 
світовому ринку загалом після злиття «Exxon-Mobil». На третьому місці за 
вартістю угоди стало злиття «Total Fina» та «Elf Aquitaine» вартістю 
53,5 млрд дол.  

Світова практика показала, що практично за всіма проведеними угодами ЗіП 
в енергетичній сфері було досягнуто поліпшення операційної ефективності 
компаній та суттєвого зниження фінансових витрат. Зокрема, аналіз, проведе-
ний російськими експертами1, продемонстрував, що найбільша результатив-
ність ЗіП лежить у площині скорочення витрат на нафтопереробку. Крім того, 
компанії після злиттів у ході реструктуризації діяльності зазвичай вдавались до 
перегляду цільових параметрів щодо синергічного ефекту в бік підвищення. 

Особливе місце з-поміж угод ЗіП у нафтогазовому секторі посідають уго-
ди в сегменті нафтопереробки і збуту. Протягом 2001–2011 рр. середня ого-
лошена їхня вартість становила щороку 22 млрд дол. США (рис. 2.5). При 
цьому на підприємства нафтопереробки припадало близько 50 % сукупних 
обсягів ЗіП за середньої кількості щорічних угод на рівні 150.  
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Рис. 2.5. Угоди ЗіП у сегменті нафтопереробки і збуту протягом 2001–2011 рр. 

                      
1 Бушев А. Роснефть + ТНК-ВР: $ 3 млрд. пишем, $ 5 млрд. — в уме. — С. 21. 
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Разом з тим велика концентрація капіталу і виробництва, якої досягнули 
нафтогазові гіганти ще у 1990-х роках, а також випереджальне зростання 
нафтопереробних їх потужностей порівняно з обсягами добування нафти у 
світовому масштабі потребували проведення радикальної організаційної пе-
ребудови їхньої промисловості. Тож характерними тенденціями у цій сфері 
стали їх деконцентрація та дезінтеграція. На рис. 2.6 зображена динаміка від-
ношення обсягів нафтопереробки до обсягів добування нафти та обсягів 
продажу нафтопродуктів 11 найбільших нафтогазових компаній світу 
(«ExxonMobil», «Shell», «BP», «Chevron», «ConocoPhillips», «Total SA», 
«Marathon», «Hess», «Eni», «Repsol», «Statoil»). Як зазначають експерти кон-
салтингової компанії «Ernst and Young», в останнє десятиліття накреслилась 
чітка тенденція щодо зниження ролі в сучасних процесах консолідації наф-
тогазових ТНК таких показників, як «коефіцієнт переробки» та «коефіцієнт 
продажу». 

 
Рис. 2.6. Динаміка рівня інтеграції великих нафтових компаній  

протягом 1994–2010 рр. 

Однак заради справедливості варто зауважити, що перша хвиля дезінтеграції 
нафтогазових ТНК відбулась ще в кінці 1980-х років, коли такі компанії, як 
«Sun» та «Diamond Shamrock» виокремили свої операції в сегментах розвідки 
(добування) та нафтопереробки (збуту) в самостійні компанії. Зокрема, на базі 
корпорації «Sun» були створені компанії «Oryx Energy» (сфери розвідки та ви-
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добутку) і «Sunoco» (нафтопереробка і збут). Водночас корпорація «Diamond 
Shamrock» створила компанію «Maxus Energy» у сфері розвідки та видобутку, а 
також структуру, яка певний період часу працювала під брендом «Diamond 
Shamrock» до її злиття з «Ultramar Petroleum» і купівлі компанією «Valero». 

Що стосується другої хвилі дезінтеграції нафтогазових ТНК, то вона 
припала на початок 2000-х років і була пов’язана з періодом кризового стану 
світової економіки. Зокрема, у 2002 р. «Royal Dutch Shell» майже на третину 
скоротила свої виробничі потужності у сфері нафтопереробки способом 
продажу або закриття підприємств. У свою чергу, «BP» вдалась до перене-
сення основної частини свого бізнесу в сегменті нафтопереробки і збуту  
у швидкозростаючі регіони Азії та Близького Сходу і практично втратила 
інтерес до нафтопереробки на території США. Корпорації «Total SA» та 
«Chevron» поступово розпродають певні активи і повністю виводять свій  
бізнес з Європи, а компанія «Murphy Oil» після продажу нафтопереробних 
заводів у США та Великобританії планує перепрофілюватись у незалежну 
компанію, яка вестиме виключно розвідку і добування енергетичної сирови-
ни. У 2011 р. дезінтегрувалась корпорація «Marathon» з її поділом на окремі 
компанії з розвідки та добування ресурсів, а також переробки і збуту. Крім 
того, у 2012 р. поділився і такий гігант, як «ConocoPhillips». 

Разом з тим міжнародний досвід показує, що тривалий час інституціональні 
фінансові посередники, насамперед інвестиційні банки та фонди прямих інозем-
них інвестицій, лише опосередковано були залучені до світового енергетич- 
ного ринку. Однак якісно новою тенденцією в його диверсифікації останніх ро-
ків після глобальної економічної кризи стала активна купівля фінансовими 
компаніями підприємств «реального сектору» з нафтопереробки та збуту, тобто 
безпосереднє їх залучення у виробничу, інвестиційну та комерційну діяльність 
підприємств даного сектору. Достатньо сказати, що, наприклад, «Goldman 
Sachs» через свою дочірню структур «J. Aron» уже тривалий час володіє част-
ками участі в реальних активах сегмента нафтопереробки, які були куплені для 
забезпечення операцій компанії у сфері торгівлі сировинними товарами.  

Ще один приклад — консорціум на чолі з інвестиційними фірмами 
«Riverstone» та «Carlyle», які нещодавно купили три нафтопереробні заводи 
у європейської незалежної нафтопереробної компанії «Petroplus». Водночас 
фінансові компанії «Blackstone» та «First Reserve» вклали значні інвестиції у 
створення американської нафтопереробної компанії «PBF Energy».  

Аналіз процесів глобальної монополізації енергетичного ринку буде не-
повним без дослідження екологічної компоненти діяльності світових енерге-
тичних ТНК. І це цілком закономірно, оскільки реакцією на загострення сві-
тової екологічної кризи у провідних країнах світу стала активна діяльність їх 
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національних урядів у царині посилення екологізації діяльності бізнес-
структур. Це досягається як на основі впровадження доволі жорстких стан-
дартів екологічного управління (ISO 14000, ISO 50000, ISO 26000), так і че-
рез ухвалення низки законів, які стимулювали нафтогазові монополії перео-
рієнтовувати свої капіталовкладення зі сфери виробничого нагромадження 
на захист навколишнього середовища. 

Особливо слід згадати в цьому плані діяльність організації ЮНІДО, яка 
висуває розбудову зеленої економіки до пріоритетних завдань діяльності су-
часного глобального бізнесу. Останній, на переконання експертів цієї орга-
нізації, повинен реалізовувати так званий принцип «виробляти більше, ви-
користовуючи менше ресурсів і справляючи менший негативний вплив на 
навколишнє середовище» (produce more value while using less). 

Як бачимо зі світової практики, в останнє десятиліття великі енергетичні 
компанії дедалі більшою мірою переорієнтовують свою бізнес-діяльність у 
бік зменшення впливу на довкілля та оптимізації використання ресурсів, 
оскільки зміцнення їхніх конкурентних позицій на глобальному ринку пря-
мо залежить від рівня соціальної їх відповідальності та її усвідомлення сві-
товими споживачами.  

Системні процеси транснаціоналізації світового енергетичного ринку при-
звели, по-перше, до дедалі більшого зміцнення позицій найбільших нафто- 
газових ТНК, а по-друге — до загострення глобальної конкуренції між ними 
з посиленням ролі в корпоративних стратегіях системи ризик-менеджменту. 
Головними провокуючими факторами такої ситуації стали висока волатиль-
ність енергетичних ринків, постійні зміни ринкової кон’юнктури та поси-
лення тиску з боку акціонерів.  

У цьому зв’язку згадаємо дослідження експертів консалтингової компанії 
«Ernst&Young», проведене у 2011 р. на основі узагальнення результатів 
міжнародного багатогалузевого опитування, в якому взяли участь 82 топ-
менеджера з 15 країн та провідні експерти нафтогазової галузі. Згідно з да-
ним дослідженням було виокремлено 10 основних бізнес-ризиків, з якими 
стикаються нафтогазові ТНК на глобальному ринку, а саме1: 

— обмеження доступу до запасів енергетичної сировини під впливом по-
літичних факторів, посилення державного регулювання та загострення кон-
куренції за підтверджені запаси; 

— невизначеність енергетичної політики; 
— стримування зростання витрат за умов закінчення «епохи легкої нафти»; 

                      
1 Преобразование рисков и возможностей в результаты. Обзор 10 основных рисков и возможностей для 

компаний нефтегазовой отрасли. Исследование «Эрнст энд Янг» в области бизнес-рисков, 2011 год. — С. 4 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Turn-risk-into-results-
OG-ru/$FILE/Turn-risk-into-results-OG-ru.pdf 
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— погіршення фінансових умов діяльності енергетичних компаній під 
впливом посилення державного регулювання галузі та податкового наван-
таження на нафтогазовий бізнес; 

— ризики у сфері охорони праці, техніки безпеки і охорони довкілля; 
— дефіцит кадрових ресурсів; 
— ризики операційної діяльності; 
— зміна клімату; 
— нестійкість цін; 
— поява нових технологій. 
Однак ці самі бізнес-ризики, на думку провідних експертів, стимулюють 

енергетичні ТНК до використання нових можливостей бізнес-діяльності, ко-
трі лежать у площині1: 

 розвідки і розробки покладів енергетичних ресурсів у нових регіонах; 
 нарощування добування вуглеводневої сировини з нетрадиційних джерел; 
 розробки традиційних покладів у важкодоступних регіонах; 
 зростання попиту на ресурси з боку країн з новостворюваними ринками; 
 поглиблення співробітництва між міжнародними нафтовими компанія-

ми і національними нафтовими компаніями з країн – імпортерів нафти; 
 нарощування інвестицій в енергетичні інновації та НДДКР;  
 розробки альтернативних видів палива, включаючи біопаливо другого 

покоління; 
 стратегічного партнерства компаній різних галузей; 
 зміцнення довіри регуляторних органів до діяльності нафтогазових 

компаній; 
 купівлі активів та формування альянсів нафтогазових ТНК з метою ро-

зширення сфер бізнес-діяльності. 
Тож бачимо, що практично всі описані нами заходи зміцнення конкурен-

тного лідерства енергетичних ТНК уже сьогодні активно реалізуються в їх-
ніх бізнес-діяльності та корпоративних стратегіях.  

І, резюмуючи викладене, можемо стверджувати, що сучасні процеси еко-
номічної глобалізації призводять до того, що магістральні тренди розвитку 
світового енергетичного ринку визначатимуться діяльністю вельми обмеже-
ного кола транснаціональних гігантів. Більше того, їх кількість може навіть 
ще зменшитись унаслідок активізації процесів злиттів і поглинань як одного 
з ефективних механізмів забезпечення глобального конкурентного лідерства 
ТНК енергетичного сектору. 
                      

1 Преобразование рисков и возможностей в результаты. Обзор 10 основных рисков и возможностей для 
компаний нефтегазовой отрасли. Исследование «Эрнст энд Янг» в области бизнес-рисков, 2011 год. — С. 5 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Turn-risk-into-results-
OG-ru/$FILE/Turn-risk-into-results-OG-ru.pdf.  



186   СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ  

 

2.3. Соціальна відповідальність  
як засіб підвищення конкурентоспроможності  
та забезпечення збалансованого розвитку 

Всебічний аналіз фундаментальних цивілізаційних процесів свід-
чить: нестабільність сучасного світу, що посилюється під впливом процесів 
глобалізації та низки чинників внутрішнього характеру, обумовлює необхід-
ність пошуку нових напрямів і способів розвитку економіки та суспільства. 

Аналіз наявних доктрин, що містять теоретико-методологічний аналіз 
стійкого розвитку, дозволяє стверджувати, що такий розвиток спрямований: 

— на економічне зростання, що необхідне для досягнення прийнятних 
матеріальних стандартів життя, боротьби з бідністю; 

— досягнення соціально прийнятної диференціації доходів, зменшення 
прірви між рівнем доходів у різних країнах, а також вирівнювання між різ-
ними верствами населення в межах однієї країни; 

— підвищення значущості духовних цінностей, задоволення духовних 
потреб людей, подолання соціального антагонізму; 

— збереження рівноваги екосистем, що історично склалися, заради без-
печного майбутнього людства. 

Усвідомлення значущості стійкого розвитку привело до включення від-
повідних положень у програмні документи, які визначають мету розвитку 
окремих країн та їхніх об’єднань. Так, у ст. 2 Договору про Європейський 
Союз (Амстердамська версія) як мета цього об’єднання країн проголошуєть-
ся сприяння економічному і соціальному прогресу та високому рівню зайня-
тості, а також забезпечення зваженого і стійкого розвитку, зокрема завдяки 
створенню простору без внутрішніх кордонів, через зміцнення економічної 
й соціальної згуртованості. У проекті Договору про Конституцію для Євро-
пи (ст. 3.3) записано, що Євросоюз прагне до стійкого розвитку Європи на 
основі зваженого економічного зростання, до конкурентоспроможного соці-
ального ринкового господарства, орієнтованого на повну зайнятість і соці- 
альний прогрес. 

Узагальнення векторів стійкого розвитку дозволяє стверджувати, що особ-
лива роль у його забезпеченні належить соціальній відповідальності як від-
повідальності за дії і вчинки перед суспільством і його інститутами, відпові-
дальності, що асоціюється з морально-духовним потенціалом, внутрішньою 
культурою, силою волі. 

Нині в багатьох розвинених країнах світу соціальна відповідальність  
функціонує як усталений соціальний інститут, який водночас є і людино- 
орієнтованим, і раціональним, і ефективним. Формування та розвиток цього 
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інституту є реакцією на необхідність розв’язання гострих економічних, еко-
логічних, соціальних, соціокультурних та інших проблем сьогодення. 

У нашій методологічній конструкції соціальну відповідальність подано 
як усвідомлення суб’єктами соціальної держави єдності соціального просто-
ру, свідоме виконання своїх обов’язків перед співгромадянами, суспільст-
вом, державою. У феномені соціальної відповідальності домінує моральний 
компонент, який має бути підкріплений юридичною відповідальністю. Соці-
альна відповідальність як концепція заохочує кожну людину й організацію 
зважати на інтереси суспільства, беручи на себе відповідальність за вплив 
своєї діяльності на інших людей, громади та навколишнє середовище в усіх 
аспектах. Як форма регуляції суспільної поведінки соціальна відповідаль-
ність означає сумлінне, відповідальне ставлення людини, посадової особи, 
органу державної влади, інституції, підприємства чи організації до своєї дія-
льності. У разі порушення названими суб’єктами прав та законних інтересів 
іншої сторони, невиконання своїх обов’язків і соціальної ролі стосовно до 
інших громадян соціальна відповідальність означає те, що ці суб’єкти за-
знають певних негативних наслідків. 

Важливо наголосити, що соціальна відповідальність як інтегральний суспі-
льний феномен може існувати лише за умови соціально відповідальної держави 
та соціально відповідальної діяльності бізнесу, інститутів громадянського су- 
спільства й усіх громадян, діяльність яких здійснюється за таких способів досяг-
нення цілей, які не завдають шкоди людям, природі, суспільству. 

Звертаємо увагу на те, що до об’єктивних причин, які обумовлюють у су-
часному світі потребу посилення соціальної відповідальності всіх суб’єктів 
економічної діяльності та інститутів суспільства, відносимо: 

— посилення розбалансованості економічного розвитку, що потребує 
формування нових опор та задіяння нових чинників економічної динаміки; 

— поглиблення асиметрії економічного і соціального розвитку, яка деда-
лі більше стає загрозою економічній і соціальній безпеці; 

— загострення проблеми конкурентоспроможності, що обумовлює по-
шук нових способів і засобів набуття конкурентних переваг; 

— посилення конкуренції та зниження соціокультурних, моральних на-
станов соціальної діяльності багатьох суб’єктів підприємницької діяльності; 

— поширення ліберальних концепцій на соціально-трудову сферу, масові 
вияви десоціалізації відносин у сфері праці; 

— превалювання концепції «людини економічної» над концепціями 
«людини соціальної» та «людини соціально відповідальної», неадекватне 
розуміння діалектики економічного і соціального розвитку багатьма пред-
ставниками як бізнесу, так і владних структур; 
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— ерозія «культури солідарності», масові вияви формування так званого 
суспільства індивідів; 

— загострення екологічних проблем, які межують з катаклізмами регіо-
нального і національного масштабу. 

Є всі підстави стверджувати, що основою формування соціально відпові-
дальної поведінки є задіяння потенціалу та вияв на практиці морально-
духовних, суспільних цінностей, якими є довіра, згуртованість, солідарність, 
партнерство. Тому соціальна відповідальність на практиці є виявом здатнос-
ті й готовності до виконання соціальних зобов’язань. Це вияв не тільки і не 
стільки альтруїзму, благодійності, доброти, скільки мудрості, волі, поваги до 
людей, дисциплінованості, стратегічного мислення. 

Тож ідеться не про бажання чи небажання суб’єктів (громадян, підпри-
ємств, інституцій, держави) брати участь у реалізації соціальних програм. 
Соціальна відповідальність у сучасному світі стає запорукою забезпечення 
збалансованого розвитку на всіх рівнях. Тобто сподіватися на успіх у стра-
тегічному вимірі можуть лише соціально відповідальні суб’єкти. Для бізнесу 
соціальна відповідальність стає основою набуття конкурентних переваг, для 
особистості — основою гармонійного і надійного життєвого успіху, для 
держави та суспільства — основою стабільності, злагоди і прогресу в стра-
тегічному вимірі. 

У світлі наведених раніше суджень логічним є твердження, що соціальна 
відповідальність як система охоплює різні рівні та містить щонайменше та-
кі компоненти: суб’єкт відповідальності, види відповідальності, форми ви-
яву відповідальності (табл. 2.10).  

Акцентуємо увагу, що інститут соціальної відповідальності — це ін-
станція, перед якою настає соціальна відповідальність і яка оцінює, конт-
ролює та регулює діяльність суб’єктів через заохочення відповідальної 
поведінки або застосування певних санкцій у разі порушення встановле-
них норм. 

Зауважимо: соціально відповідальні дії будь-якого суб’єкта охоплюють 
різні компоненти та виявляються у визначеному ступені розвитку соціальної 
відповідальності: 

1) дії, що обумовлені і є реакцією на законодавчо встановлені норми та 
правила, — базовий ступінь; 

2) дії, що є результатом раціонального вибору суб’єкта заради моральних 
і економічних зисків, які супроводжують соціальну відповідальність, — ро-
зширений ступінь; 

3) дії, що мають характер добровільних свідомих зобов’язань, — вищий 
ступінь (рис. 2.7). 
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Таблиця 2.10 
СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Рівень соціальної 
відповідальності 

Суб’єкти соціальної 
відповідальності 

Види соціальної 
відповідальності

Форми вияву соціальної відповідальності 

Особистісний 
Людина — гро-
мадянин, сім’я-
нин, працівник 

Моральна, юри-
дична, економі-
чна, політична, 
громадянська, 
професійна, еко-
логічна та ін. 

 Відповідальний сім’янин  
 Відповідальний працівник 
 Відповідальний та законослухняний гро-
мадянин 
 Відповідальний учасник соціальних груп 
 Відповідальний споживач 
 Відповідальний мешканець планети Земля 
та ін.

Мікроекономіч-
ний (корпорати-
вний) 

Підприємство, 
організація, тру-
довий колектив 

Моральна, юри-
дична, економі-
чна, професійна, 
екологічна та ін. 

 Відповідальний виробник 
 Відповідальний роботодавець 
 Відповідальний учасник соціальних від-
носин 
 Відповідальний учасник економічних і 
політичних відносин з державою 
 Відповідальний діловий партнер та ін. 

Мезоекономіч-
ний (інституціо-
нальний) 

Інститути гро-
мадянського су-
спільства 

Моральна, юри-
дична, економі-
чна, політична, 
професійна, еко-
логічна та ін. 

 Координатори гармонізації відносин дер-
жавних інститутів і суспільства 
 Відповідальні учасники соціальних відносин 
 Координатори суспільного діалогу 
 Посередники між владою і громадськістю 
 Контролери додержання режиму законності 
 Захисники інтересів соціальних груп та ін.

Макроекономіч-
ний (національ-
ний, державний) 

Держава, уряд, 
Верховна Рада, 
Президент 

Моральна, юри-
дична, економі-
чна, політична, 
екологічна та ін. 

 Гарант законності та додержання прав 
людини 
 Відповідальний законодавець 
 Гарант прозорих економічних і політич-
них відносин 
 Гарант безпеки, добробуту, соціального та 
людського розвитку  
 Відповідальний соціальний партнер 
 Відповідальний роботодавець 
 Відповідальний виробник 
 Відповідальний чиновник та ін. 

Мегаекономіч-
ний (глобаль-
ний, міжнарод-
ний) 
 

Міжнародні, 
всесвітні органі-
зації, ТНК 

Моральна, юри-
дична, політич-
на, економічна, 
професійна, еко-
логічна та ін. 

 Відповідальні розробники міжнародних норм
 Відповідальні учасники економічних, по-
літичних і соціальних відносин 
 Відповідальні роботодавці, відповідальні 
виробники 
 Координатори гармонізації міждержавних 
відносин 
 Координатори суспільного діалогу на між-
народному рівні 
 Посередники між транснаціональним біз-
несом і громадськістю 
 Контролери додержання режиму законно-
сті та ін.
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Рис. 2.7. Ступені та компоненти соціальної відповідальності 

Є всі підстави стверджувати, що вищим орієнтиром соціальної відповіда-
льності в контексті не тільки конкурентного розвитку, а й поліпшення своєю 
діяльністю життя в соціумі має стати використання лише таких способів до-
сягнення особистих чи корпоративних цілей, які не завдають шкоди людям, 
природі, суспільству.  

Розглядаючи генезис соціальної відповідальності, слід звернути увагу на 
її моделі, які яскраво вирізняються лише на мікроекономічному (корпора- 
тивному) рівні. У світовій практиці склалося кілька моделей корпоративної 
соціальної відповідальності, кожна з яких відтворює суспільно-економічний 
уклад відповідних країн. Кожна країна має свої особливості щодо застосу-
вання принципів і моделей соціальної відповідальності бізнесу.  

Теоретичне обґрунтування і практика корпоративної соціальної відпові-
дальності історично розпочинались у США із середини минулого століття, 
тож американська модель корпоративної соціальної відповідальності сфор-
мувалася першою. Для американської моделі характерно те, що через при-
роду американського підприємництва, яке ґрунтується на максимальній сво-
боді суб’єктів господарювання, багато сфер суспільства залишаються до 
сьогодні саморегульованими. Так, трудові відносини працівник – роботода-
вець значною мірою є предметом двостороннього договору. Право американ-
ців на охорону здоров’я здійснюється через добровільне медичне страхуван-
ня. Державне регулювання у цих сферах зачіпає лише базисні невід’ємні 
права членів суспільства. Відповідно, усі ініціативи у сфері соціальної від-
повідальності бізнесу є для корпорацій добровільними за природою. США 
виробили численні механізми участі бізнесу в соціальній підтримці суспіль-
ства, там діє безліч корпоративних фондів, створених з метою розв’язання 
різних соціальних проблем за кошт бізнесу. Американський бізнес заохоче-
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ний державою в добровільних внесках в освіту, пенсійні та страхові схеми 
для персоналу та інші соціально значущі програми. 

У Західній Європі практика корпоративної соціальної відповідальнос- 
ті набула системного розвитку на континентальному рівні у середині  
1990-х рр. з появою Європейського руху підприємців за соціальну консолідацію 
(EBNSC), започаткованого за ініціативи Європейської комісії. На відміну від 
США, європейські корпорації більш схильні до нормування своєї відповіда-
льності перед суспільством. Європейська (континентальна) модель соціаль-
ної відповідальності бізнесу, як правило, регулюється нормами, стандартами 
та законами відповідних держав, тому що більшість соціальних проблем єв-
ропейські компанії відносять до царини етичної відповідальності. У бага-
тьох країнах Європи законодавчо закріплені обов’язкове медичне страху-
вання та охорона здоров’я працівників, пенсійне регулювання та низка 
інших соціально значущих питань. На становлення та розвиток європейської 
моделі корпоративної соціальної відповідальності значний вплив справив 
надзвичайний саміт ЄС із проблем зайнятості, економічних реформ і соціа-
льної згуртованості (березень 2000 р., Лісабон). На цьому саміті глави дер-
жав і урядів 15 країн ЄС ухвалили Спеціальне звернення з питань корпора-
тивної соціальної відповідальності, в якому, зокрема, зазначалося, що 
розширення соціальної відповідальності бізнесу є перспективним елементом 
економічних і соціальних реформ, а результатом його має стати створення 
додаткових робочих місць і підвищення конкурентоспроможності компаній. 

Британська модель соціальної відповідальності бізнесу поєднує в собі 
елементи американської та континентальної моделей. Принциповим її мо-
ментом є яскраво виражена активність самого бізнесу в утворенні проектів у 
сфері соціальної відповідальності, що за своєю суттю повністю відповідає 
принципу добровільності. Ключовою рисою цієї моделі є перш за все актив-
на підтримка бізнесу з боку держави та добре розроблена система заходів 
соціального забезпечення та охорони здоров’я. У Великобританії ініціато-
рами вияву соціальної відповідальності з боку підприємницьких структур 
виступають здебільшого урядові структури. Останнім доручена і координа-
ція зусиль щодо впровадження соціальної відповідальності у практику. Уч-
асть влади в розвитку соціальної відповідальності бізнесу виявляється в на-
лагодженні партнерства із власниками підприємств, які беруть участь у 
фінансуванні проектів, стимулюванні учасників, просуванні ініціатив щодо 
відповідності національних стандартів до міжнародних. Про особливу увагу 
до соціальної відповідальності бізнесу у Великобританії свідчить той факт, 
що в уряді створено посаду міністра з корпоративної соціальної відповіда-
льності (КСВ). У цілому процес розвитку британської моделі корпоративної 
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соціальної відповідальності має поступальний характер. Найбільш важли-
вою подією стало скликання найбільшої асоціації для ініціатив у сфері КСВ — 
«Бізнес у громадськості», яка стимулювала створення державно-приватних 
партнерств, завдяки чому влада разом із приватними підприємствами 
розв’язувала найгостріші соціальні проблеми1. 

Аналізуючи змістові характеристики канадської моделі корпоративної 
соціальної відповідальності, підкреслимо, що велика кількість організацій 
Канади співпрацює з Національним інститутом якості, який упроваджує 
спеціальний стандарт під назвою «Модель удосконалення якості і здорового 
робочого місця»2. Варто наголосити, що канадська модель корпоративної 
соціальної відповідальності ввібрала в себе сильні елементи американської 
та європейських моделей і досягнення провідних компаній цієї країни. Ком-
паніям, які за показниками, розробленими канадськими фахівцями, досягли 
найліпших результатів у впровадженні корпоративної соціальної відповіда-
льності і в яких ці показники мають позитивну тенденцію протягом останніх 
трьох–п’яти років, вручається спеціальна премія. 

Канадська модель удосконалення якості і здорового робочого місця базу-
ється на чотирьох компонентах: 

— Наймання працівників за вибором. Пошук і добір нових співробітни-
ків передбачає обґрунтування цінності організації, до якої вони запрошу-
ються. При цьому важливо не тільки знайти і запросити компетентних фахів-
ців ззовні, а й зберегти власних добре підготовлених працівників. 

— Корпоративна соціальна відповідальність. Формування сприятливого 
іміджу, залучення інвестицій потребує опису цінностей організацій і її соці-
ально відповідальних дій. Здорове робоче місце розглядається як критично 
важлива складова портрету компанії. 

— Створення і прирощення вартості. Цей складник збалансованого роз-
витку розглядається в контексті наявності здорових робочих місць, турботи 
про стан здоров’я працівників, їх розвиток. 

— Нова економіка. Діяльність, спрямована на гуманізацію праці, ство-
рення безпечних умов праці, активізацію трудової діяльності, слугує важли-
вою характеристикою загального стану діяльності організації, становлення 
нової, досконалої економіки.  

Соціальна відповідальність корпорацій в Японії підтримується культур-
ними традиціями. Японська модель корпоративної соціальної відповідаль-
ності передбачає соціальну згуртованість на рівні компанії й ділову згурто-
                      

1 Задирак Д. Социальная ответственность бизнеса / Д. Задирак, В. Сморчкова // Социальное партнер-
ство. — 2008. — № 2. — С. 14. 

2 Див.: Corbett D. Building Sustainable Value Trust: Canadian Excellence Framework / D. Corbett // Pre-
Conference: EFQM Learning Edge: Social Demensions Organizational Excellence. — June, 2003. — The Hague. 
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ваність на рівні індустріальної групи. Для японської моделі характерна ак-
тивна роль держави, яка тривалий час брала участь у стратегічному плану-
ванні. Управління бізнесом має не тільки орієнтуватися на одержання при-
бутку, а й базуватися на правильному розумінні буття, суспільства і 
довкілля, усвідомленні відповідальності перед суспільством і прагненні до 
прогресу цивілізації в цілому. Для Японії характерне сприйняття підприємс-
тва як виробничої родини. Працівник вважається членом такої родини, а це 
означає, що його відповідальність і права значно ширші за звичайні трудові 
обов’язки. Водночас корпорація підтримує свого співробітника на всьому 
життєвому шляху: у придбанні житла, після народження дітей, під час їх на-
вчання, після виходу на пенсію тощо. 

Вибудовуючи систему соціальної відповідальності в Україні, важливо 
створити таку національну модель, яка б узяла за взірець найліпші світові 
надбання і національні особливості. І, безсумнівно, це має бути модель вза-
ємної, комунітарної соціальної відповідальності усіх суб’єктів суспільства. 

Соціальна відповідальність як суспільне явище, феномен, інститут — це 
надбання сучасної соціально орієнтованої економіки та громадянського су- 
спільства. Еволюція цього явища, феномену та інституту відбувається в  
загальному контексті основних тенденцій, характерних для сучасної еконо-
міки та суспільства. 

Невід’ємною складовою стійкого розвитку є процес соціалізації глобаль-
ної економіки, який нині став усталеним трендом, охопивши всі аспекти су-
спільного життя, передусім систему економічних відносин. Соціалізація — 
результат дії обставин, причин, домінант, за яких бізнесові структури, інсти-
тути громадянського суспільства, органи влади різних рівнів усвідомлено 
ставлять у центр своєї діяльності людину з її потребами, запитами, інтересами. 

Важливо зважати й на те, що сучасна економіка з огляду на можливості 
регулювання використовує потенціал не тільки ринку і держави, а й міжна-
родних, всесвітніх організацій і транснаціональних корпорацій, які внаслі-
док обставин перебирають на себе функції як регулювання економічної дія-
льності, так і розв’язання багатьох соціальних завдань, що традиційно 
покладалися на державу. Тому система відносин у новій економіці та в су-
спільстві має вибудовуватись у такий спосіб, щоб мотивувати до соціально 
відповідальної діяльності і державу, і бізнесові структури, і всіх членів су-
спільства. 

Щоб зрозуміти мотиви, рівень і вектор спрямованості соціально відпові-
дальної діяльності різних суб’єктів суспільства, маємо брати до уваги цілу 
систему чинників і обставин, а саме: 

— зовнішні стосовно до конкретного суб’єкта; 
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— внутрішні (що стосуються особливостей буття, виховання, культури, 
ціннісних орієнтирів суб’єкта); 

— економічні (що стосуються реалізації економічних інтересів); 
— позаекономічні, передусім морально-духовні настанови суб’єктів; 
— культурно-історичні, які по-різному впливають на соціальну поведін-

ку та соціальну динаміку суспільства; 
— інституціональні, що стосуються впливу інститутів-норм і інститутів-

організацій на міру, форми і методи соціально відповідальної діяльності. 
Засадничою передумовою зовнішніх чинників, які впливають на масшта-

би і саму філософію соціальної відповідальності різних суб’єктів нашого су-
спільства, є та парадоксальна обставина, що Україна (її економічна і соціа-
льна реальність) одночасно перебуває у трьох вимірах, у трьох різних 
епохах. Тобто одночасно вирішуються (або не вирішуються) завдання, які 
належать до доіндустріальної, індустріальної і постіндустріальної доби. Як-
що економіко-правові та соціальні підвалини індустріального й постіндуст-
ріального суспільства на Заході формувалися послідовно, то в сучасній Ук-
раїні — це паралельні процеси і завдання. Із цього випливає, що соціальна 
відповідальність суб’єктів українського суспільства за масштабами, ієрархі-
єю напрямів реалізації, за ціннісною орієнтацією має бути, образно кажучи, 
двоярусною чи навіть триярусною (з огляду на наявність доіндустріального 
типу економіки). І хоч в Україні переважає індустріальний тип економіки, 
орієнтуватися виключно на ті (переважно ринкові) форми, методи і принци-
пи соціально відповідальної діяльності, які притаманні цьому типу, уже не-
достатньо. 

Нагадаємо, що для індустріальної економіки характерні такі дії суб’єктів 
у площині соціальної відповідальності: абсолютизація основних цінностей 
ринкової економіки (власність, дохід, конкуренція тощо), бачення призна-
чення бізнесу як створення робочих місць, виробництво якісної продукції, 
сплата податків та додержання бізнесових правил. Проте усе перелічене — 
це лише перший, базовий рівень соціальної відповідальності, що практично 
зводиться до економіко-правової. Сучасний же етап розвитку економіки та 
суспільства потребує ширших масштабів та нової якості соціально відповідаль-
ної діяльності. Постіндустріальний підхід передбачає добровільні, соціально 
усвідомлені додаткові заходи, які значно розширюють поле соціальної відпові-
дальності. У новій економіці вони мотивуються не тільки власне морально-
духовними засадами, але й прагматичними, раціональними міркуваннями. 

Морально-духовні засади — це власні переконання, совість людини, її 
прагнення жити за високими духовними законами, здійснювати добрі спра-
ви. Безумовно, усе це залежить від виховання людини, її загальної культури, 
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ментальності. Важливою є і просвітницька діяльність, формування культури 
соціальної відповідальності. 

Прагматичні, раціональні аргументи соціально відповідальної діяльності — 
це великий перелік обставин і причин, за яких додержання високих соціаль-
них стандартів, принципів загальнолюдської і ділової етики, моральних 
норм з високою ефективністю працює на життєвий успіх людини, конкуренто-
спроможність компанії, стабільність і підтримку влади, довіру до інституцій 
тощо.  

Соціальну відповідальність усіх суб’єктів суспільства правомірно розгля-
дати як показник цивілізованості країни, якості трудового потенціалу, чин-
ник набуття конкурентних переваг та забезпечення збалансованої соціальної 
динаміки. Прагнення до здорового способу життя, підтримування та поліп-
шення фізичного і духовного стану, прирощення людського і соціального 
капіталу та набуття конкурентоспроможності, пріоритет цінностей, пов’язаних 
з родиною, вихованням дітей, особистий внесок у розвиток організації, гро-
мади, професійної спільноти та суспільства загалом, додержання етичних 
норм і звичаїв, які визнаються безумовними в суспільстві, активна життєва 
позиція, доброчинність і допомога нужденним, турбота про гідні умови жит-
тя ближніх, внесок у збереження та поліпшення стану довкілля — ось дале-
ко не повний перелік конкретних форм соціально відповідальної поведінки. 
Задіяння потенціалу цих форм сприяє досягненню як особистих цілей членів 
суспільства, так і загального добробуту. 

Водночас соціально безвідповідальна поведінка врешті-решт обертається 
проти самої людини (у будь-якій з її ролей). Нездоровий спосіб життя, не-
сформовані особистісні та професійні компетенції, інертність і пасивність, 
небажання виявити наявні здібності, нехтування родинними обов’язками, 
недоброзичливе ставлення до оточення, низький авторитет, недодержання 
норм трудової етики, байдуже ставлення до людей та до збереження довкіл-
ля — усе це, як і інші небажані вияви безвідповідальної поведінки, унемож-
ливлює набуття конкурентних переваг та розширення здібностей особи. 
Тобто людина сама закриває собі шлях до забезпечення високої якості жит-
тя, самореалізації та самоідентифікації себе як працівника, суб’єкта соціаль-
но-трудових відносин, члена родини, громади, суспільства. 

Практика незаперечно свідчить: основоположне значення формування й 
реалізації соціальної відповідальності всіх суб’єктів суспільства обумовлене 
тим, що вона:  

— підвищує ефективність суспільства, сприяючи координації дій; 
— створює сприятливий клімат для економічного зростання, підприєм-

ницької діяльності, соціального розвитку; 
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— зменшує соціальні, економічні, інвестиційні ризики;  
— створює передумови для збалансованого розвитку і для успішного за-

побігання економічним кризам; 
— cприяє людському розвитку за всіма напрямами та ін. 
У контексті подолання і запобігання системним кризам та розширення 

умов для соціального розвитку соціальна відповідальність сприяє:  
 ощадливому споживанню (держави, організацій, громадян) — завдяки 

перегляду потреб у бік їх раціоналізації, соціальному маркетингу;  
 розвитку людського і соціального капіталу на всіх рівнях — завдяки 

відродженню довіри, соціальній згуртованості, збереженню добрих стосун-
ків, підтриманню кваліфікації; 
 розвитку соціальних цінностей — честі, гідності, совісті, репутації, 

обов’язку, дружби; культивуванню національних та родинних цінностей, 
здорового способу життя та ін. 

Нове постіндустріальне розуміння сутності та важливості соціальної від-
повідальності лише формується. Непросто подолати вкорінену віками і ак-
тивно нав’язувану сучасними бізнес-маркетологами скерованість суб’єктів 
на підвищення прибутку та постійне збільшення споживання. Але можна не 
сумніватися, що за сучасних умов соціальна відповідальність стає неодмін-
ною умовою збалансованого розвитку. 

Однією з наскрізних ідей, що пронизує концепт соціальної відповідаль-
ності, є особливе, інтегрувальне значення державного рівня. Соціальну від-
повідальність має передусім держава в особі її законодавчих і виконавчих 
органів. Саме держава може і повинна створити справедливі і прозорі пра-
вила діяльності для всіх суб’єктів і всіх громадян та ефективну систему кон-
тролю, яка б забезпечувала їх виконання. Зазначимо, однак, що це не змен-
шує важливості соціальної відповідальності також громадян – членів су-
спільства й усіх інституцій і організацій, у тім числі бізнесових.  

Питання нової ролі і нової моделі держави, яка б відповідала сучасним 
соціально-економічним реаліям і високим європейським стандартам, мають 
стати центральними, стрижневими для суспільних і політичних дій. Потуж-
на держава — символ ХХ ст. — не виправдала себе ні в тоталітарному, ні в 
демократичному варіанті, не виконавши повною мірою більшості своїх про-
грам і зобов’язань. Як показала практика останніх 25 років в Україні й у де-
яких інших країнах, сучасні уряди заангажованих лобістів, що завзято зма-
гаються один з одним, обстоюючи приватні інтереси, також і неефективні, і 
не викликають довіри, бо стають нездоланною перешкодою прогресивному 
розвитку. Водночас дієве державне управління ніколи не було настільки важ-
ливим, як у сучасному турбулентному, гостроконкурентному і швидко-
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змінному світі, коли прискореними темпами розвиваються як різноманітні 
можливості, так і страшні загрози. Тому ключовою характеристикою справді 
прогресивного сучасного державного управління має стати соціальна відпо-
відальність. 

Соціальна відповідальність держави має стати визначальним фактором 
утвердження демократичних засад в українському суспільстві, адже стабіль-
ність будь-якої держави залежить від того, наскільки гармонійно в ній поєд-
нані цінності всіх рівнів і всіх суб’єктів. Соціальна відповідальність є одним 
з найефективніших засобів підтримання цілісності суспільства, суспільної 
злагоди, соціальної справедливості, удосконалення суспільних відносин. 
Дані ідеї віддзеркалені в концепті соціальної держави. Соціальна сутність 
держави виявляється як її глибинна, визначальна властивість, що характери-
зується здатністю держави задовольняти потреби всього суспільства — за-
безпечувати його збереження, розвиток як цілісного соціального організму, 
а також захищати основоположні інтереси окремих соціальних груп і всіх 
громадян. 

Конституція України визначає нашу державу як демократичну, соціальну, 
правову (ст. 1) і закріплює низку положень щодо її соціальної відповідаль-
ності. Зокрема, у ст. 3 зазначено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціаль-
ною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст  
і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною  
за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є го-
ловним обов’язком держави1. Проте ці конституційні норми в державно-
управлінській практиці не втілюються повною мірою. Навіть такі терміни, 
як «соціальна відповідальність» і «соціальна держава», не мають однознач-
ного тлумачення та не набули широкого застосування в нормативно-
правових і політичних документах, що свідчить про недооцінку суспільними 
організаціями, громадянами та органами державного управління важливості 
соціальної відповідальності і передусім соціальної відповідальності держав-
ної влади. 

Зазначимо, що соціальну державу характеризують такі ознаки: 
— розвиненість прав, знання їх та вміння громадян ними скористатися; 
— гідні умови життя, зокрема наявність можливостей продуктивної зай-

нятості та соціального захисту; 
— відповідальність посадових осіб, державних інститутів та держави в 

цілому за свої рішення та дії, за добробут громадян. 

                      
1 Конституція України [http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?page=1&nreg=254%EA%2F96-

%E2%F0]. 
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Справжнє громадянське суспільство контролює владу за допомогою чис-
ленних соціальних інститутів і робить державу такою соціальною системою, 
що переходить під контроль громадян, служить їм та реалізує їхні інтереси і 
прагнення. Держава, як головний інститут політичної системи суспільства, 
як носій імперативної влади, існує насамперед для задоволення соціальних 
потреб суспільства, а отже, її соціальна функція є основоположною, визна-
чальною. Безумовно, соціальні функції взагалі притаманні будь-якій держа-
ві. Але тільки соціальна держава є державою для людини, яка реально забез-
печує інститутами громадянського суспільства та матеріальними ресурсами 
право громадянина на життя. 

Становлення демократії, поширення її на соціально-економічне життя за-
собами соціально-політичних інститутів змушує органи державної влади та 
їх представників-посадовців брати на себе відповідальність за економічний 
розвиток, екологічну ситуацію, соціальний захист населення, за гідні умови 
життя громадян загалом. Інститути-норми соціальної держави втілюються в 
системі усталених, загальновизнаних і узвичаєних правил, у конкретності й 
адресності соціальної політики, у реалізації якої беруть участь державні та 
громадські установи й організації. 

Відповідальне ставлення до соціальних зобов’язань передбачає участь 
держави в регулюванні суспільних процесів, передусім економічної, еколо-
гічної й соціальної сфери. Це означає забезпечення соціальної орієнтації 
економічного розвитку та формування соціальної ринкової економіки, спра-
ведливого перерозподілу суспільних благ, товарів і послуг з метою згладжу-
вання соціальної нерівності, додержання принципів соціальної справедливо-
сті, згуртованості та консолідації суспільства.  

Сутність і особливості діяльності соціальної держави розкриваються че-
рез визначення її цілей та завдань, абсолютна більшість із яких реалізуються 
інститутом соціальної відповідальності держави та громадянина.  

Тож головними завданнями соціальної держави є1:  
— забезпечення соціальної орієнтації економіки;  
— запобігання та пом’якшення соціальних ризиків і негативних наслідків, 

пов’язаних з ринковими відносинами;  
— проведення активної державної соціально-економічної політики; 
— гарантування безпеки, добробуту, соціального та людського розвитку; 
— створення умов для реалізації конституційних прав і свобод людини; 
— забезпечення рівних можливостей, гідного рівня та якості життя насе-

лення, соціальної активності та вільного розвитку особистості; 

                      
1 Проект Закону України «Про Концепцію соціальної держави України» [http://gska2.rada.gov.ua/pls/ 

zweb_ n/webproc4_1?pf3511=32175]. 
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— досягнення соціальної стабільності в країні в інтересах кожного члена 
суспільства;  

— забезпечення гармонізації відносин державних інститутів і суспільства. 
При цьому органи державної влади, посадові особи та держава в цілому 

беруть на себе більший обсяг відповідальності, ніж покладають на пересіч-
них громадян. Основними функціями соціальної держави є регулятивна,  
соціально-захисна, стабілізаційно-адаптивна, які мають забезпечити посту-
пальний людський розвиток у країні. Соціальна держава базується на прин-
ципах людської гідності, рівних можливостей, соціальної справедливості. 

Однією з форм вияву соціальної відповідальності є волевиявлення людей, 
коли ті чи інші інститути публічної влади в разі порушення усталеної систе-
ми цінностей самоусуваються або усувають інших від виконання тих чи ін-
ших функцій. На превеликий жаль, така відповідальність не практикується в 
Україні. Надвисокий рівень корупції не тільки допомагає уникати відповіда-
льності за незаконні дії, але й у багатьох випадках провокує їх. Як свідчать 
результати дослідження, проведеного міжнародною організацією «Transpa-
rency International», у 2013 р. за показником корумпованості Україна була на 
144 місці серед 177 країн (найбільш корумпована країна в Європі)1. У рей-
тингу, де рівень корупції оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів, в якій 0 
означає тотальну корумпованість держави, а 100 — фактичну відсутність 
корупції, Україна одержала 25 балів (у 2012 р. — 26). А результат, нижчий 
за 30 балів, вважається ганьбою нації, яка змушена жити в тотально корум-
пованій країні. Соціальна відповідальність держави є одним з базових меха-
нізмів реалізації сучасних демократичних цінностей у державному управ-
лінні на різних рівнях: базисному, цивілізаційному; загальнодержавному, 
суспільному; груповому, рольовому та персональному, ситуативному. На 
першому рівні соціальна відповідальність стосується проблем вищого полі-
тичного порядку — війни та миру, екологічної безпеки, техногенних та при-
родних загроз, напрямів розвитку цивілізації тощо. На другому рівні соціа-
льна відповідальність посадових осіб пов’язана з визначенням оптимального 
вектора розвитку країни, із запобіганням громадянському протистоянню,  
забезпеченням розвитку нації та соціального порозуміння. На третьому та 
четвертому рівнях соціальна відповідальність відбиває міру громадянської 
зрілості державного службовця, його здатність вибирати національні, про-
фесійні та особистісні пріоритети, готовність обстоювати національні інте-
реси та національну державну політику2.  
                      

1 Corruption Perceptions Index 2013 [http://cpi .transparency.org/cpi2013/results/]. 
2 Савченко І. Г. Соціальна відповідальність в контексті розбудови соціальної держави в Україні /  

І. Г. Савченко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. — Х. : Магістр, 2005. — № 2(24). — 
У 2 ч. — Ч. 1. — С. 55–63. 
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Відповідно до класифікації, розробленої датським професором-соціологом 
Г. Еспінґ-Андерсеном у праці «Три світи добробуту капіталізму», визнача-
ють ліберальну, корпоративну та соціал-демократичну соціальну державу1. 
Ліберальна соціальна держава здійснює політику надання рівних соціальних 
шансів індивідам та керується залишковим принципом фінансування бідних, 
соціального захисту незахищених верств населення, стимулюючи для них 
активний пошук роботи та засобів існування. Тим самим соціальна відпові-
дальність органів державної влади має мотиваційно-стимулювальний харак-
тер і спрямована на надання громадянам можливостей для власного розвит-
ку й самореалізації. До ліберальних соціальних держав належать Австралія, 
Великобританія, Канада, США, Швейцарія, Японія. На заваді побудові такої 
моделі соціальної держави в Україні стають «радянські» традиції державно-
го патерналізму, широкої соціальної підтримки, що перманентно піджив-
люються під час кожної передвиборчої компанії. 

Корпоративна соціальна держава (цей тип держави ще називають консер-
вативним) виходить з необхідності забезпечувати рівновагу патерналістсь-
ких заходів державних владних органів з адресними програмами соціальної 
підтримки різних професійних і майнових груп і верств населення. Соціаль-
на відповідальність такої держави орієнтується на пріоритетне соціальне за-
безпечення родини, а не окремого індивіда. До корпоративних соціальних 
держав належать Австрія, Бельгія, Німеччина, Ірландія, Італія, Нідерланди, 
Фінляндія, Франція. Напевне, такий тип соціальної держави найбільш при-
йнятний для України. 

Соціал-демократична соціальна держава проголошує рівні соціальні пра-
ва громадян і забезпечує їм однакові соціальні умови та пільги. Соціальна 
відповідальність органів державної влади поширюється на розвинуту систе-
му соціального захисту та допомоги. До соціал-демократичних держав від-
носять Данію, Норвегію, Швецію. В Україні такий тип соціальної держави 
ще довго буде неможливим, бо він передбачає найбільші соціальні видатки 
держави, які невіддільні від практики високих і сумлінно сплачуваних податків.  

Ця класифікація типів соціальної держави чітко корелює зі ступенями со-
ціальної відповідальності держави. Так, базовий ступінь соціальної відпові-
дальності держави передбачає передусім суворе додержання чинних законів 
та демократію в розумінні рівності кожного перед законом, що створює рів-
ні можливості. Звичайно, щодо вразливих груп населення має діяти соці-
альна підтримка, однак, така, яка має мотиваційно-стимулювальний ха-
рактер і спрямована на надання громадянам можливостей для власного 

                      
1 Esping-Andersen G. The Three Worlds of Welfare Capitalism / Gosta Esping-Andersen. — Cambridge : 

Polity Press & Princeton : Princeton University Press, 1990. 
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розвитку й самореалізації. Така система відповідає ліберальному типу со-
ціальної держави. 

Розширений ступінь соціальної відповідальності держави також ґрунту-
ється на забезпеченні суворого додержання чинних законів, проте закони ці 
передбачають адресні програми соціальної підтримки різних професійних, 
вікових, майнових груп і верств населення, як і пріоритетних напрямів еко-
номічного розвитку засобами сприяння відповідним видам бізнесової діяль-
ності. Такий підхід відповідає корпоративному типу соціальної держави. 

Вищий ступінь соціальної відповідальності держави (безумовно, вклю-
чаючи здобутки попередніх рівнів) надає найширші й рівні соціальні умови 
та пільги всім громадянам, а також сприяє розвитку інститутів громадянсь-
кого суспільства та бізнесу. Найважливішим правилом діяльності в такій со-
ціальній державі є використання лише таких способів досягнення власних і 
корпоративних цілей (у тім числі одержання прибутку), які не завдають 
шкоди людям, природі і суспільству. Обов’язковою умовою функціонування 
такої держави є розширений або й вищий ступінь соціальної відповідальнос-
ті всіх її суб’єктів. І хоч вищий ступінь соціальної відповідальності на всіх 
рівнях, скоріше, є орієнтиром, ніж реальністю, однак з усіх типів соціальної 
держави найближчим до цього рівня є соціал-демократичний. 

Соціальна відповідальність держави, її інститутів та державних службов-
ців реалізується в їхній щоденній діяльності в різних напрямах державного 
управління і виявляється у відмінному, сумлінному, етичному виконанні 
своїх прямих функцій, покликаних забезпечувати добробут суспільства. 
Узагальнено соціальна відповідальність держави, її інститутів та державних 
службовців полягає в розробленні й реалізації внутрішньої та зовнішньої со-
ціально-економічної політики держави, спрямованої на забезпечення висо-
кого та дедалі зростаючого рівня життя населення, розширення можливос-
тей людського розвитку, гарантій соціального захисту й продуктивної 
зайнятості, мінімізацію соціальних ризиків. 

Саме соціальна політика, як цілеспрямована діяльність зі створення гідних 
умов життя і людського розвитку, у процесі розбудови соціальної держави стає 
основною державною функцією. Більшість державних органів, що здійснюють 
соціальну політику, вузькоспеціалізовані. Вони здійснюють строго визначену 
діяльність у певній галузі — охороні здоров’я, розвитку освіти, культури, збе-
реженні довкілля тощо. Найбільший внесок, який вони можуть зробити як со-
ціально відповідальні органи і особи, — це відмінне, сумлінне, етичне вико-
нання своїх прямих функцій, покликаних забезпечувати добробут суспільства. 

Гарантуючи основні соціальні права громадян, забезпечуючи умови гід-
ного життя та можливості розвитку, виважена, цілеспрямована державна со-
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ціальна політика може і має стати важливим чинником формування соціаль-
ної відповідальності на всіх рівнях. Водночас така соціальна політика є ос-
новним інструментом реалізації соціальної відповідальності держави стосов-
но до громадян та організацій.  

Отже, соціальна відповідальність держави, її інститутів і державних служ-
бовців полягає, як уже зазначалось, у розробленні й реалізації внутрішньої 
та зовнішньої соціально-економічної політики держави, спрямованої на за-
безпечення дедалі зростаючого рівня життя населення, розширення можли-
востей людського розвитку, гарантії соціального захисту і продуктивної 
зайнятості, мінімізацію соціальних ризиків. Соціальна відповідальність дер-
жави виявляється у створенні та виконанні загальнодержавних програм еконо-
мічного, науково-технічного, соціального, національного, екологічного, куль-
турного й духовного розвитку з найбільшою ефективністю для суспільства. 

2.4. Інституціональне та організаційно-управлінське 
забезпечення соціальної відповідальності:  
міжнародний формат і проблеми вітчизняної практики 

Розглядаючи генезис нормативно-правового поля соціальної від-
повідальності, передусім зазначимо, що Міжнародними рамками соціальної 
держави з її орієнтацією на розвиток людини, створення для неї гідних умов 
для життя стали норми Загальної декларації прав людини, ухваленої резо-
люцією ООН 10 грудня 1948 р. У ній, зокрема, наголошується на тому, що 
кожна людина, як член суспільства, має право на здійснення необхідних для 
підтримання її гідності і вільного розвитку особистості прав у економічній, 
соціальній і культурній сферах за допомогою національного і міжнародного 
співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної держави1, а та-
кож право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний 
догляд і необхідне соціальне обслуговування, який необхідний для підтрим-
ки здоров’я і добробуту її самої та її родини2. 

Ретроспектива започаткування та поширення концепції відповідального 
корпоративного громадянства на міжнародному рівні закладена ООН у Гло-
бальному договорі, в якому сьогодні беруть участь компанії з усіх регіонів 
світу, міжнародні організації трудящих та організації громадянського суспі-
льства. Акцентуємо увагу, що Глобальний договір, однак, не є регуляторним 
інструментом — він не керує поведінкою та діяльністю компаній, не оцінює 

                      
1 Загальна декларація прав людини ООН, ухвалена 10.12.1948 (у чинній редакції). — Ст. 22 [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_015 
2 Там само. — Ст. 25. 
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їх та не тисне на компанії з цього приводу. Це — добровільна ініціатива, у 
рамках якої реалізуються 10 принципів щодо прав людини, трудових відно-
син, охорони довкілля та боротьби з корупцією1. 

Нормативно-правові аспекти міжнародного захисту економічних і соціа-
льних прав людини для держав-членів Ради Європи віддзеркалює Європей-
ська соціальна хартія, ратифікована Україною 14 вересня 2006 р.2 У цій Хар-
тії викладено принципи реалізації соціальних прав працівників: право 
здійснювати діяльність за будь-якою професією у вибраній країні Європей-
ського Союзу; право на справедливу заробітну плату; право на поліпшення 
умов життя та праці; право на соціальний захист, забезпечений чинною у 
країні перебування системою; право на свободу асоціації та ведення колек-
тивних переговорів; право на професійне навчання; право на рівність чоло-
віків і жінок; право на інформування, консультування та участь працівників 
в управлінні; право на охорону здоров’я та безпеку на робочому місці; право 
на захист дітей та підлітків; гарантія мінімального доходу для осіб похилого 
віку; право непрацездатних осіб на професійну та соціальну інтеграцію3. 

Положення Європейської соціальної хартії закріплюють зобов’язання 
держав-учасниць у реалізації прав громадян на працю, на справедливі умови 
праці, на колективні переговори, на організацію профспілки, на соціальне 
забезпечення, на соціальну і медичну допомогу, на соціальне обслуговуван-
ня, право родини на соціальний, правовий і економічний захист, право по-
хилих людей на соціальний захист, право на захист від бідності4. Питання 
соціальної відповідальності держави ввійшли і до складу правових актів,  
ухвалених у рамках Співдружності Незалежних Держав. Прикладом може 
слугувати Конвенція Співдружності Незалежних Держав про права і основні 
свободи людини від 25 травня 1993 р.5 

Звертаємо увагу на те, що Стратегія Європейської комісії щодо корпора-
тивної соціальної відповідальності, ухвалена у 2011 р., стала органічною 
складовою загальної стратегії розвитку «Європа-2020». Крім того, 15 із 27 
країн-членів ЄС мають національні політики КСВ 6. 

                      
1 Організація Об’єднаних Націй в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://un.org.ua/ua/main/  

corporate-social-responsibility-and-global-compact/the-ten-principles-of-the-global-compact 
2 Європейська соціальна хартія, ухвалена 03.05.1996ETS № 163 (у чинній редакції) [Електронний ре-

сурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_062 
3 Глосарій із трудового права та соціально-трудових відносин (з посиланням на досвід Європейського 

Союзу). — К. : Видав. дім «Стилос», 2006. — С. 424–425. 
4 Теорія та методи соціальної роботи / [колектив авторів] ; за ред. Т. Семигіної та І. Григи. — К. : Фе-

нікс, 2004. — С. 245–258. 
5 Конвенція Співдружності Незалежних Держав про права та основні свободи людини, ухвалена 26.05.1995  

(у чинній редакції) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/997_070 
6 Діагностика стану та перспективи розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки) : 

монографія / [О. Ф. Новікова, М. Є. Дейч, О. В. Панькова та ін.] ; НАН України, Ін-т пром-сті. — Донецьк, 
2013. — 296 с.  
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Організаційним форматом закріплення соціальної відповідальності є 
створення установ та організацій, що розроблюють і поширюють концептуаль-
ні та організаційно-правові засади соціальної відповідальності бізнесу (СВБ).  

На сучасному етапі розвитку цивілізації фактично існують дві групи між-
народних організацій, які визначають основні тенденції розвитку СВБ 1:  

а) Організація Об’єднаних Націй та подібні організації, які діють для за-
гального добробуту на світовому (континентальному) рівні; 

б) світові бізнес-структури та громадські організації, які захищають інте-
реси корпоративного сектору.  

Перша група міжнародних гравців СВБ репрезентована Організацією 
Об’єднаних Націй, Європейським Співтовариством (ЄС) та ОЕСР.  

ООН зробила перший крок щодо підвищення ролі компаній світового мас-
штабу в СВБ у 1980 р., коли розробила кодекс поведінки транснаціональних 
компаній (Глобальний договір ООН). ЄС, як спільнота демократичних країн 
Європи, нещодавно віднесла СВБ до пріоритетних завдань своєї діяльності.  

Країни-учасниці груп ОЕСР поділяють зобов’язання щодо демократично-
го управління та ринкової економіки, що сприяє виробленню узгоджених на 
міжнародному рівні інструментів, рішень та рекомендацій для встановлення 
правил гри у сферах, де країнам необхідні багатосторонні домовленості, щоб 
досягти прогресу в глобалізованій економіці.  

Керівні настанови ОЕСР для транснаціональних компаній містять узго-
джені з відповідним законодавством принципи та стандарти для виконання 
відповідальними компаніями на добровільній основі в таких сферах діяльно-
сті, як права людини, розкриття інформації, антикорупційні дії, взаємовідно-
сини з приводу оподаткування праці, охорона навколишнього середовища та 
захист інтересів споживачів.  

До другої групи міжнародних гравців СВБ входять: 
 Європейська бізнес-мережа — КСВ-Європа (European Business Net-

work — CSR Europe), провідна європейська бізнес-мережа СВБ, яка склада-
ється з понад 60 потужних мультинаціональних компаній-членів. З часу ви-
никнення в 1995 р. місія компанії залишається незмінною — надання допо-
моги компаніям з приводу інтеграції соціальної відповідальності бізнесу в їх 
щоденні методи ведення бізнесу.  
 Європейська Рада (The European Council) — у 2000 р. в Лісабоні здійс-

нила дуже важливий крок, коли закликала компанії звернутись до їх розу-
міння соціальної відповідальності, щоб здобути найбільш конкурентну та 
динамічну, базовану на знаннях, економіку у світі. 

                      
1 Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та впровадження [Електронний ресурс]. — К., 2005. — 

Режим доступу : http://www.un.org.ua/files/Concept_Paper.pdf 
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 Європейський саміт (The European Summit) — 2001 року в Стокгольмі 
також підкреслив роль приватного сектору щодо набуття довгострокового 
економічного зростання разом із соціальною інтеграцією.  
 Європейська комісія (The European Commission ) — у 2001 р. видала 

Зелену Книгу (Green Paper). Зелена Книга «Просування європейського під-
ходу до соціальної відповідальності бізнесу» являє собою стратегію збіль-
шення внеску бізнесу в соціальний прогрес та розвиток захисту навколиш-
нього середовища понад базові зобов’язання, визначені законодавством.  
 Багатосторонній форум СВБЄС (EU Multi-Stakeholder Forum on CSR) 

— заснований у жовтні 2002 р. з метою просування прозорості та зрощуван-
ня СВБ-заходів. Даний форум складається із 40 членів, які репрезентують 
роботодавців, працівників, споживачів та громадськість. Форум призначе-
ний для обговорення таких питань, як конкуренція, стійкий розвиток, кодек-
си поведінки, звітування тощо.  
 Всесвітня ділова рада за стійкий розвиток (WBCSD) — спілка 175 

міжнародних компаній з 35 країн та 20 основних промислових секторів, 
об’єднаних спільним внеском у стійкий розвиток за трьома напрямами: еко-
номічним розвитком, екологічним балансом та соціальним прогресом. Це є 
всесвітня мережа 50 національних та регіональних рад і партнерських орга-
нізацій, що залучають близько 1000 бізнес-лідерів з усього світу.  
 Об’єднання економік, відповідальних щодо охорони навколишнього 

середовища (CERES), — неприбуткове об’єднання більш як 50 інвесторів, 
екологічних, релігійних, робітничих груп та груп соціальної справедливості, 
які охоплюють громадські організації, корпорації, консалтингові та бухгал-
терські фірми, бізнес-асоціації, наукові організації та інші установи.  
 Бізнес для соціальної відповідальності (BSR) — всесвітня організація, 

яка допомагає компаніям-учасницям досягти успіху завдяки повазі до етич-
них цінностей, людей, спільнот та навколишнього середовища. Організація 
забезпечує всіх, хто бажає, інформацією, інструментарієм, тренінгами та 
консалтинговими послугами для перетворення соціальної відповідальності 
бізнесу на невід’ємну складову ділових операцій та стратегій ведення бізнесу.  
 Міжнародний форум лідерів бізнесу (International Business Leaders 

Forum) — міжнародна неприбуткова організація, утворена 1990 року прин-
цом Уельським та групою президентів міжнародних компаній у відповідь на 
виклики економічному зростанню та на зміни у світовій економіці. Її місією 
є просування на лідерські позиції відповідального бізнесу та партнерства за-
ради соціального, економічного та екологічно стійкого міжнародного розвитку, 
особливо в нових ринкових економіках та ринкових економіках, що розви-
ваються. Форум спочатку був призначений для роботи в посткомуністичних 
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країнах Східної Європи, але з того часу поширив свою діяльність на Росію, 
Азію, а також країни Тихоокеанського регіону, Африки, Південної Америки 
та Середнього Сходу.  

В Україні загальні контури соціальної відповідальності визначено на кон-
ституційному рівні. Так, ухвалена 26 червня 1996 р. Конституція України 
закріпила основні риси новоствореної держави як суверенної, незалежної, 
демократичної, правової та соціальної. Шлях до таких соціальних пріорите-
тів був тривалий і складний — від переконливого заперечення соціальної ді-
яльності держави до декларативного закріплення соціальних пріоритетів. 
Конституційно людина, її життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканність і 
безпека визнані найвищою соціальною цінністю в державі1. Дії держави на 
законодавчому підґрунті скеровані на досягнення мети соціальної держави, 
орієнтованої на людину та її всебічний розвиток. 

Концепцією Національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в 
Україні, що розроблена в рамках роботи Консультативної ради при Комітеті 
Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та 
підприємництва, передбачений комплекс організаційних та нормативних 
умов розвитку СВБ: 

— сформувати постійно діючий орган (можливо, через реорганізацію 
Координаційної ради при Комітеті Верховної Ради України з питань промис-
лової і регуляторної політики та підприємництва), до компетенції якого на-
лежали б аналіз наявного стану СВБ в Україні та сприяння її дальшому роз-
витку; створити регіональні консультативні ради з реалізації Національної 
стратегії розвитку СВБ (або вповноважити на цю діяльність уже створені ре-
гіональні ради); 

— розробити Національну стратегію розвитку СВБ в Україні; 
— розробити нормативну базу з метою впровадження екологічного та 

соціального маркування і методику його використання; 
— унормувати систему преференцій для організацій, що запроваджують 

політику соціальної відповідальності та реалізують соціально важливі про-
грами; 

— стимулювати поширення українськими суб’єктами господарювання та 
організаціями нефінансових звітів, у т. ч. через українські та міжнародні 
спеціалізовані портали та бази звітів;  

— розробити та щороку провадити бізнес-конкурси з тематики СВБ, зо-
крема щорічний Український національний конкурс якості2. 

                      
1 Конституція України. — Ст. 3. 
2 Концепція національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу : http://www.svb.org.ua/publications/kontseptsiya-natsionalnoi-strategii-sotsialnoi-vidpovidalnosti-biznesu 
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Для реалізації концептуальних напрямів діяльності у сфері корпоративної 
соціальної відповідальності, досягнення інформаційної відкритості з метою 
залучення інвестиційних ресурсів та підвищення конкурентоспроможності 
компанії повинні максимальною мірою керуватися міжнародними та вітчиз-
няними стандартами, що стосуються соціальної відповідальності. Цього ви-
магає і входження компаній у світову економіку. 

Міжнародні стандарти, призначені для оцінювання заходів з корпоратив-
ної соціальної відповідальності та управління ними і подання звітності у цій 
сфері, залежно від сфери та цілей їх використання можна об’єднати у чотири 
групи: 

а) керівні принципи та кодекси поведінки (Глобальний договір ООН, Ке-
рівні принципи Amnesty International з додержання прав людини для компа-
ній та багатонаціональних корпорацій ОЕСР, Глобальні принципи Салліва-
на, Зелена книга Єврокомісії та ін.); 

б) системи управління та схеми сертифікації (Схема екологічного мене-
джменту та аудиту EMAS, еко-стандарти ISO 9000 та ISO 14000, стандарт 
для оцінювання соціальних аспектів систем управління SA 8000, стандарт 
промислової безпеки та здоров’я OHSAS 18001 та ін.); 

в) рейтингові індекси (зважений за ознакою капіталізації індекс Domini 
Social Index DSI 400; Індекс Доу Джонса щодо стійкого зростання DJSI, 
«етичні» індекси FTSE4Good та ін.); 

г) системи підготовки звітності (Глобальна ініціатива з надання звітно-
сті у сфері стійкого розвитку GRI, процесний стандарт розроблення звітів 
AA 1000, SA 8000)1. 

В останнє десятиріччя найбільш активно впроваджуються схеми еколо-
гічного менеджменту та аудиту EMAS, еко-стандарти ІSО 9000 та 14001, 
стандарт для оцінювання соціальних аспектів систем управління SA 8000. 
У сфері звітності з корпоративної соціальної відповідальності найчастіше 
застосовуються стандарти підготовки нефінансової звітності GRI, АА 1000 
та SA 8000, вибір яких залежить від потреб компанії2. 

Практика свідчить, що одним з найбільш визнаних та використовуваних у 
теперішній час міжнародних стандартів є Настанова глобальної ініціативи зі 
звітності у сфері стійкого зростання (Guidelines of Global Reporting Initiative, 
GRI), розроблена в 1997 р. в межах ініціативи генерального секретаря ООН 
Кофі Аннана «Global Compact». Стандарт структурований за принципом 

                      
1 Шаповал В. М. Соціальна відповідальність бізнесу в структурі управління економікою : монографія / 

В. М. Шаповал ; ДВНЗ «Нац. гірн. ун-т». — Д. : Держ. ВНЗ «НГУ», 2011. — С. 174. 
2 Демидов Е. Е. Корпоративная социальная ответственность [Электронный ресурс] / Е. Е. Демидов. — 

Режим доступа : http://www.cfin.ru/anticrisis 
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«триєдиного підсумку» (Triple Bottom Line) — економіка компанії, екологія 
виробництва, соціальна політика1. 

Серія стандартів Account Ability 1000 (AA 1000), розроблена Інститутом 
соціальної та етичної звітності Великобританії, слугує форматом підтримки 
GRI та інших міжнародних стандартів, визначає процедури взаємодії із заін-
тересованими сторонами (стейкхолдерами), розроблення соціального звіту 
(зі стійкого розвитку) та встановлює принципи їх верифікації (установлення 
вірогідності) та оцінювання. Ключовим у цій серії є стандарт AA 1000SES — 
взаємодія зі стейкхолдерами компанії, який слугує доповненням до стандар-
ту GRI, оскільки визначає процедуру підготовки та перевірки соціального 
звіту, індикатори оцінки. Найважливіша ідея зазначеного стандарту — по-
силення підзвітності бізнесу суспільству завдяки максимальному залученню 
стейкхолдерів, урахуванню їхньої думки під час аналізу діяльності компанії. 
Стандарт має універсальний характер, проте, здебільшого застосовується 
компаніями, діяльність яких справляє значний вплив на суспільство внаслі-
док особливостей технологічних процесів. Даний стандарт призначений для 
вимірювання результатів діяльності компанії з етичних позицій та надає 
процедуру й набір критеріїв, за допомогою яких може бути проведений со-
ціальний та етичний аудит їхньої діяльності. 

Акцентуємо увагу на тому, що стандарт АА 1000 не тільки забезпечує 
збір інформації про соціальні проекти, а й дозволяє визначати слабкі місця в 
розвитку соціальної відповідальності компанії за допомогою: 

— оцінювання системи менеджменту та операцій компанії; 
— виявлення взаємного впливу системи менеджменту та операцій, вклю-

чаючи сприйняття цього впливу акціонерами компаній; 
— здійснення зовнішнього контролю з метою ідентифікації, оцінки та 

ефективнішого управління ризиками, які виникають під час взаємодії ком-
панії з акціонерами; 

— забезпечення акціонерів інформацією про соціальну складову в діяль-
ності компанії; 

— створення конкурентних переваг на основі розвитку сфери соціальної 
відповідальності. 

Основною ідеєю групи стандартів АА 1000 є підвищення підзвітності  
бізнесу суспільству за допомогою максимального залучення груп заінтересо-
ваних сторін, урахування їхньої думки під час аналізу діяльності компаній. 
Ці стандарти можуть стати частиною системи внутрішнього контролю, 
спрямованої на виявлення ризиків, їх оцінювання, удосконалення практики 
управління ризиками. У даному разі йдеться про ризики для репутації та 
                      

1 Шаповал В. М. Соціальна відповідальність бізнесу в структурі управління економікою. — С. 176–177. 
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бренду, про конфлікти, пов’язані з трудовим правом та порушенням прав 
споживачів, а також про ризики, зумовлені змінами в законодавчому регу-
люванні. 

Зазначена група стандартів здатна задовольнити зростаючу потребу інвес-
торів у інформації. Одержана з їх використанням інформація вірогідна, точ-
на та піддається перевірці. Дані про соціальні та етичні показники компанії, 
про очікування стейкхолдерів є орієнтиром для оцінювання якості управлін-
ня та позиції компанії на ринку. Це нововведення здатне забезпечити знач-
ний внесок у поліпшення корпоративного менеджменту, оскільки стандарти 
пов’язані з процедурами посилення внутрішнього контролю та внутрішньо-
го аудиту в компанії, що гарантує відповідність її цілей та стратегії резуль-
татам та характеру діяльності. 

Повною мірою оцінюючи, точно формулюючи соціальні та етичні показ-
ники, інформуючи про них суспільство та заінтересованих партнерів на ос-
нові зворотного зв’язку, компанія ліпше розуміє та реагує на запити зовніш-
нього середовища, більш ефективно здійснює стратегічне управління. 

Симбіоз стандартів GRI та АА 1000 забезпечує компаніям суттєву пере-
вагу: стандартизована звітність є зіставною з позиціями та показниками 
міжнародного соціального рейтингу, в якому підтверджується потенціал 
конкурентоспроможності за різними векторами. 

Стандарт SA 8000 (Social Accountability 8000) призначено для оцінювання 
соціальних аспектів систем менеджменту з метою поліпшення умов праці та 
рівня життя працюючих, стандарт ISAE 3000 — для широкого кола аудито-
рів, які верифікують нефінансову звітність у частині екологічної, соціальної 
звітності та стійкого розвитку.  

Міжнародний стандарт із соціальної відповідальності ISO 26000, у роз-
робленні якого брала участь Україна, визначає соціальну відповідальність як 
відповідальність організації за вплив своїх рішень та діяльності (а саме про-
дукцію і послуги) на суспільство і навколишнє середовище, що реалізується 
через прозору й етичну поведінку, відповідає збалансованому розвитку та 
добробуту суспільству, ураховує очікування заінтересованих сторін, поши-
рена в усій організації і не суперечить відповідному законодавству та між-
народним нормам поведінки1. У цьому стандарті враховані всі принципи, за-
значені у Глобальній ініціативі ООН (захист прав людини, навколишнього 
природного середовища, безпека праці, права споживачів та розвиток місце-
вих общин, організаційне управління та етика бізнесу). 

                      
1 Новий міжнародний стандарт із соціальної відповідальності ISO 26000 / ДП «Київоблстандартметрологія» 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://bcdst.kiev.ua/ index.php/news/1-latest-news/56 
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При цьому важливо зазначити, що міжнародні стандарти соціальної від-
повідальності не мають примусового характеру, а їх застосування не перед-
бачає тотального контролю з боку держави за соціально відповідальною по-
ведінкою бізнесових структур. 

Нині у фокусі соціальної відповідальності перебуває проблема розроблення 
глибокої методології та досконалих прикладних сценаріїв у підготовці й опри-
людненні соціальної звітності, що дозволяє задокументувати виконання соціа-
льних завдань, яке опосередковано чи неповною мірою відображене в системі 
традиційних звітів. Це сприятиме налагодженню зв’язків із громадськістю та 
завоюванню довіри заінтересованих сторін завдяки відкритому, об’єктивному 
висвітленню їхнього внеску в розв’язання економічних, соціальних, екологіч-
них питань. По суті, соціальний звіт є інтегратором інформації про всі аспекти 
діяльності компанії в контексті збалансованого розвитку. Головне завдання со-
ціального звіту — цілісне управління зовнішнім середовищем в інтересах гар-
монійного розвитку компанії. Звітність у сфері стійкого розвитку потенційно 
здатна доповнити фінансові звіти відомостями, які відбивають перспективи 
компанії та можуть поліпшити розуміння користувачами таких важливих фак-
торів, як формування людського капіталу, корпоративне управління, управлін-
ня екологічними ризиками, інноваційний потенціал компанії. 

Звертаючись до проблематики соціальної звітності, наголосимо, що єди-
ної універсальної методики складання та форми подання соціального звіту 
не існує. Узагальнено форми соціальних звітів наведено на рис. 2.8. 

В Україні донині найбільш поширеною залишається довільна форма соці-
альної звітності, яка призначена виключно для зовнішніх стейкхолдерів і 
зводиться до видання брошур, буклетів та оприлюднення результатів реалі-
зації соціально відповідальної поведінки в інтернет-ресурсах та не передба-
чає проведення соціального аудиту. Вітчизняна практика соціальної звітнос-
ті, хоч і базується на міжнародних стандартах, проте, значно поступається 
іноземним компаніям за якістю звітів. Така обставина пояснюється неопра-
цьованістю національних системних підходів обліку та контролю за резуль-
татами соціально відповідальної діяльності. Рівень якості вітчизняної соціа-
льної звітності — результат не тільки часткової відповідності міжнародним 
стандартам, але й національних розбіжностей у підходах звітності та аудиту 
з міжнародними стандартами. 

Дальший розвиток інституціонального середовища соціальної відповіда-
льності в рамках ЄС, як констатують науковці та практики, здійснювати-
меться в напрямі формування глобальної соціальної політики різних країн та 
механізмів регулювання соціальної політики окремих країн з боку глобаль-
них наддержавних організацій. 
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Рис. 2.8. Форми соціальної звітності організацій 
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Аналіз глобальних процесів дозволяє стверджувати, що інституціоналіза-
ція соціальної відповідальності в нашій країні за своїм поширенням та ре-
зультатами значно відстає від інших країн світу і має великий потенціал для 
розвитку й у частині правових норм, й у частині організаційного забезпе-
чення. Втілення принципів соціальної держави поки що має обмежені гори-
зонти, а соціальна відповідальність бізнесу здебільшого перетворюється на 
яскравий піар за вельми скромної соціальної позиції. Наголосимо також,  
що для досягнення цілей та завдань соціальної відповідальності важливо 
об’єднати зусилля міжнародних, міждержавних та державних інституцій,  
бізнесу, громадськості та розробити механізми й конкретні сценарії глобаль-
ного, державного та корпоративного управління, наближені до кожного 
громадянина, і створити кожному можливості гідно жити, гідно працювати, 
гідно розвиватись. 

Окремі організації по-різному підходять до втілення принципів соціаль-
ної відповідальності. Одні організації фокусують увагу лише на екологічних 
аспектах, інші віддають перевагу соціальним програмам та проектам, треті 
прагнуть перенести філософію корпоративної соціальної відповідальності на 
діяльність у цілому. Вибір підходів залежить від розміру організації, виду 
економічної діяльності, традицій, позицій власників і акціонерів. 

Акцентуємо увагу на тому, що процес забезпечення збалансованого роз-
витку організацій як мети корпоративної соціальної відповідальності актуа-
лізує потребу стратегічного управління як організацією в цілому, так і окреми-
ми її підсистемами. Необхідність корпоративної соціальної відповідальності 
як компоненти стратегічного управління за сучасних умов обумовлена взає-
модією низки факторів, які полягають у такому: 
 Пріоритетними цілями бізнесу в соціальному аспекті є забезпечення 

збалансованого розвитку та підвищення ринкової вартості й інвестиційної 
привабливості компанії. Соціальна функція в такому форматі мінімально ре-
алізується через створення матеріальних і нематеріальних активів, збере-
ження наявних чи створення нових робочих місць, добросовісну ділову 
практику в рамках нормативно-правових норм. 
 Стійкою тенденцією в глобалізованому світі на сьогодні стало розши-

рення ролі та масштабів реалізації соціальної функції бізнесу поза межами 
встановлених законодавчо зобов’язань. Виходячи з того, що корпоративна 
соціальна відповідальність відіграє роль дієвого чинника формування пози-
тивного іміджу та високої ділової репутації організації, бізнесові структури 
розглядають управління програмами соціальної відповідальності, підвищен-
ня якості корпоративного управління, узгодження інтересів стейкхолдерів у 
процесі соціального діалогу як ключовий елемент стратегії розвитку. 
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 Унаслідок впливу внутрішніх і зовнішніх груп на діяльність організації 
(власники, акціонери, споживачі, ділові партнери, держава, ЗМІ) та ініціатив 
провідних представників ділових кіл у певній сфері економічної діяльності 
посилюється тиск на організацію ззовні. 
 У систему управління бізнес-процесами імплементуються кодекси та 

механізми, міжнародні стандарти та практичні процедури реалізації соціаль-
них та етичних програм бізнесу. 
 Базована на соціальних та етичних принципах стратегія розвитку біз-

несу дає змогу забезпечити високу ділову репутацію, ринкову привабли-
вість, розширити можливості доступу до капіталу, посилити вплив соціаль-
ного діалогу на партнерські відносини з державою та суспільством. 

Узагальнення наукового доробку українських та іноземних авторів дає 
змогу сформувати концептуальні засади стратегічного управління компані-
єю на принципах корпоративної соціальної відповідальності (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Концептуальний підхід до стратегічного управління компанією  

на принципах корпоративної соціальної відповідальності 

Наведена схема демонструє, що розроблення та реалізація стратегії корпора-
тивної соціальної відповідальності здійснюється за участі стейкхолдерів та топ-
менеджменту в рамках місії організації, в якій бачення, стратегічні цілі та пріо-
ритети органічно поєднуються з компонентами соціальної відповідальності.  
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З рис. 2.9 видно, що рамковими умовами концепції стратегічного управ-
ління компанією на принципах КСВ є фактори зовнішнього характеру (ін-
ституціональне середовище, якість життя), що позначаються на пріоритетах 
заінтересованих осіб. Місія компанії втілюється у практику КСВ через сис-
тему корпоративного стратегічного управління, в якому поєднуються бізне-
сові та функціональні стратегії. Прийняття управлінських рішень як вибір 
оптимальної альтернативи систем і процедур реалізації принципів КСВ здій-
снюється з додержанням визначених корпоративними кодексами цінностей 
компанії. Реалізація принципів КСВ у стратегії бізнесу забезпечує збалансо-
ваний розвиток організації завдяки результативності КСВ, що досягається за 
допомогою реалізації програм і проектів КСВ, внутрішнього контролю і мо-
ніторингу КСВ, соціальної звітності й аудиту. 

Незважаючи на розбіжності в розвитку моделей корпоративної соціальної 
відповідальності організацій, у світі сформувався загальний підхід щодо 
сутності інструментів, які застосовуються з метою імплементації корпора-
тивної соціальної відповідальності. Узагальнення інструментів, розроблених 
американськими та російськими вченими, унаочнює рис. 2.10.  

Практики для інтеграції соціальної відповідальності передбачені Міжна-
родним стандартом ISO 26000:2010 «Настанови із соціальної відповідально-
сті». До них віднесено рекомендації щодо розуміння соціальної відповіда-
льності організації, інтеграції соціальної відповідальності повсюдно в ор-
ганізації, обміну інформацією з питань соціальної відповідальності, підви-
щення довіри до організації у плані соціальної відповідальності, аналізу 
прогресу та підвищення результативності, а також оцінювання добровільних 
ініціатив у сфері соціальної відповідальності.  

Звертаємо увагу на те, що в теперішній час простежується зростання ін-
тересу підприємців до управлінських практик у сфері КСВ, що обумовлено 
такими причинами:  

1. Влада дедалі більше закликає бізнес бути соціально відповідальним. 
2. Значна кількість компаній розміщують на західних біржах свої цінні 

папери, де до них висуваються певні вимоги щодо розкриття інформації, зо-
крема у сфері соціальної відповідальності. 

3. Підприємці розуміють, що реалізація соціальної відповідальності дає 
змогу набути таких конкурентних переваг:  

— збереження висококваліфікованих співробітників своєї компанії та за-
лучення ліпших фахівців, тобто конкурентні переваги на ринку праці завдя-
ки витратам на розвиток персоналу;  

— поліпшення іміджу, зростання вартості нематеріальних активів (репу-
тація, гудвіл); 
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— зниження підприємницького ризику завдяки збереженню соціальної 
стабільності в регіоні та суспільстві в цілому; 

— підвищення продуктивності та рівня інвестиційної привабливості; 
— збалансованість розвитку компанії у довгостроковій перспективі. 
За умов становлення нової економіки своєрідним кредитом довіри для 

клієнтів компанії, джерелом додаткових вигід як для неї самої, так і для зов-
нішніх стейкхолдерів стає позитивний імідж та високий рівень ділової репу-
тації. Як елементи нематеріальних активів, імідж та репутація є потужним 
джерелом стратегічного розвитку компанії та посилення конкурентних пе-
реваг. Вони впливають на рішення контрагентів у питаннях співпраці з фір-
мою, сприяють залученню висококваліфікованого персоналу, забезпечують 
доступ до інвестиційних ресурсів, перетворюються на конкурентну перева-
гу, яка не може бути імітована компаніями-конкурентами. 

В епоху глобалізаційних викликів щодо обмеженості ресурсів корпоратив-
на соціальна відповідальність є важливою репутаційною компонентою, яка 
забезпечує мінімізацію негативних впливів компанії на економіку, навко- 
лишнє середовище, соціальні спільноти. З огляду на зазначене КСВ слід роз-
глядати як важливий інструмент управління іміджем та діловою репутацією 
компанії. 

Упровадження різноспрямованих за призначенням і змістом практик кор-
поративної соціальної відповідальності забезпечує поліпшення іміджу та 
підвищення рівня ділової репутації, що, у свою чергу, дозволяє не тільки 
зберегти, а й розширити клієнтську базу, поліпшити якість продукції, під-
вищити продуктивність праці, забезпечити можливість залучення та закріп-
лення висококомпетентних і талановитих працівників, посилити довіру ін-
весторів, забезпечуючи тим самим формування передумов для одержання 
коротко- та довгострокових інвестицій. 

Слід зауважити, що поняття іміджу та ділової репутації часто ототожню-
ються, оскільки вони характеризують ставлення оточення до компанії, проте 
в основі іміджу — бренд та уявлення, а в основі репутації — різновекторні 
оцінки. Імідж — бажаний стан, а репутація — стан реальний.  

З позицій корпоративної соціальної відповідальності імідж можна визна-
чити як стійкий образ, або уявлення, про компанію, який формується у сві-
домості стейкхолдерів у результаті цілеспрямованого впливу з боку самої 
компанії на всіх заінтересованих осіб.  

Практика свідчить, що створенню позитивного іміджу компанії сприяють 
такі компоненти КСВ, як наявність власних поліклінік, лікарень, профілак-
торіїв, проведення щорічної диспансеризації; наявність власних спортивних 
комплексів, баз відпочинку, фінансування заходів для здорового способу 
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життя; створення робочих місць для працевлаштування молоді, осіб з обме-
женими фізичними можливостями, інших соціально вразливих груп насе-
лення; здійснення благодійної діяльності. Негативний імідж компанії в кон-
тексті КСВ — результат наявності адміністративних та економічних санкцій 
з боку антимонопольних, податкових та інших органів інспекції, нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань, штрафів і стягнень за 
порушення екологічних норм і правил тощо. 

Ділова репутація віддзеркалює підтверджену практикою об’єктивну дум-
ку про компанію, що формується протягом тривалого часу на основі оцінки 
її економічного, екологічного та соціального аспектів діяльності виходячи з 
вірогідної інформації та досвіду співпраці зі стейкхолдерами й контрагента-
ми. В узагальненому вигляді параметри ділової репутації в контексті корпо-
ративної соціальної відповідальності унаочнює рис. 2.11. 

 
 

Ділова репутація в контексті
корпоративної соціальної відповідальності 

Екологічна  
компонента 

екологічна відповідаль-
ність (недопущення за-
бруднення навколиш-
нього середовища, від-
новлення земель, очи-
щення води та викидів,
проведення екологічних
акційних заходів) 

Економічна компонента
 фінансовий стан (річна виру-
чка, прибуток, використання кор-
поративних активів, довгостро-
кові інвестиції, вартість бренду)
 корпоративне управління (ви-
конання взятих зобов’язань, ін-
формаційна прозорість і відкри-
тість, додержання принципів ді-
лової етики, добросовісна кон-
куренція) 
 якість товарів і послуг (задо-
воленість споживачів якістю, від-
повідність вимогам та нормам, 
що висовуються до товарів та по-
слуг) 
 якість менеджменту (чітке
розуміння корпоративної стра-
тегії та відповідність управлін-
ських дій стратегічним орієнти-
рам, перспективи бізнесу, репу-
тація топ-менеджерів) 
 інновації (НДДКР, упрова-
дження нових технологій, здат-
ність швидко змінюватись у від-
повідь на виклики зовнішнього
оточення) 

Соціальна  
компонента 

соціальна відповідальність
(додержання прав та сво-
бод людини, турбота про 
персонал, підтримка наці-
ональних соціальних про-
грам і проектів, запрова-
дження локальних соціаль-
них програм та проектів) 

 
Рис. 2.11. Параметри ділової репутації в контексті корпоративної 

 соціальної відповідальності 
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Крім того, ділова репутація компанії у контексті КСВ може бути визна-
чена рівнем задоволеності інтересів стейкхолдерів за сферами їх впливу 
(табл. 2.11). 

Таблиця 2.11 
ПОКАЗНИКИ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ІНТЕРЕСІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ  
У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ У СФЕРІ КОРПОРАТИВНОЇ  

СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ1 

Стейкхолдери Сфера впливу 
Показники задоволеності інтересів  

(«вихід» процесів КСВ) 

Державні органи влади 

Формування норматив-
но-правової бази та 
здійснення контролю за 
додержанням встанов-
леного законодавства

Відповідність діяльності компанії нормам чин-
ного законодавства, зокрема: своєчасна і повна 
сплата податків, сприяння реалізації проведених 
цільових програм, забезпечення зайнятості на-
селення

Профспілки 
Участь у розробленні та 
реалізації колективно-
договірних механізмів 

Відповідність практики соціального діалогу за-
декларованим механізмам та інструментам ко-
лективно-договірного регулювання соціально-
трудових відносин 

Споживачі 
Придбання продукції 
компанії в збутових то-
чках  

Відповідність репутації змісту рекламних захо-
дів та інших способів просування товарів, зок-
рема: допомога під час здійснення вибору, пси-
хологічне задоволення від процесу і результату 
купівлі, економія часу

Власники та акціонери Формування корпора-
тивної культури 

Відповідність репутаційних характеристик у ча-
стині корпоративної культури очікуванням та 
потребам 

Інвестори 
Надання інвестиційних 
ресурсів різного цільо-
вого призначення 

Відповідність репутаційних аспектів очікуван-
ням та потребам щодо інвестиційної політики, 
зокрема: низькі ризики втрати коштів, доступ-
ність і вірогідність звітної інформації, короткий 
період окупності інвестицій

Кредитори 
Надання позик і креди-
тів, необхідних для ве-
дення діяльності

Відповідність репутаційних аспектів очікуван-
ням та потребам щодо кредитної політики, зок-
рема: своєчасні сплати, низькі ризики діяльності 

Постачальники  Забезпечення матеріа-
льними ресурсами 

Відповідність репутаційних аспектів очікуван-
ням та потребам щодо політики матеріально-
технічного забезпечення, зокрема: гарантії ви-
конання ділових зобов’язань, стабільність діло-
вих контрактів, можливість запозичення елемен-
тів позитивної ділової репутації 

Ритейлери 

Збут продукції компанії 
в торгових точках влас-
них мереж (франшизові 
підприємства, корнери, 
Інтернет) 

Відповідність репутаційних аспектів очікуван-
ням та потребам щодо збутової політики, зок-
рема: гарантії додержання контрактів та зо-
бов’язань, можливість запозичення елементів 
позитивної ділової репутації

                      
1 Складено за: Иваницкий В. П. Репутационный капитал как элемент стратегического планирования 

предприятий индустрии моды / В. П. Иваницкий, М. С. Щеглов // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и 
менеджмент». — Вып. 22. — 2012. — № 2. — С. 11–18. 
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Закінчення табл. 2.11 

Стейкхолдери Сфера впливу 
Показники задоволеності інтересів  

(«вихід» процесів КСВ) 

Персонал (директор, ви-
щий топ-менеджмент, 
середня ланка, лінійні 
керівники, персонал 
функціональних під-
розділів та ін.) 

Вкладення людських 
ресурсів у процеси со-
ціальної відповідально-
сті 

Відповідність репутаційних аспектів очікуван-
ням та потребам щодо політики управління пер-
соналом, зокрема: скорочення плинності персо-
налу, підвищення рівня задоволеності працею, 
поліпшення соціально-психологічного клімату в 
колективі, лояльність персоналу до ініціатив 
менеджменту, підвищення якості підсумкової 
роботи, підвищення рівня особистої репутації 

Аутсорсингові підпри-
ємства (виробничі під-
приємства, бухгалтерські 
компанії, логістичні 
компанії тощо) 

Здійснення виробничої 
чи іншої обслугової ді-
яльності 

Відповідність репутаційних аспектів очікуван-
ням та потребам щодо політики використання 
запозиченої праці, зокрема: гарантії додержання 
контрактів та договорів, стабільність ділових 
контрактів, можливість запозичення елементів 
позитивної ділової репутації

Організації з захисту 
навколишнього середо-
вища 

Контроль за екологіч-
ною відповідальністю 
підприємства

Коригування діяльності компанії відповідно до 
вимог екологічної безпеки та відповідальності  

ЗМІ (журнальні видан-
ня, Інтернет, телеба-
чення, інші канали рек-
лами та просування)

Вплив на формування 
громадської думки за 
допомогою висвітлення 
діяльності компанії

Відповідність репутації всім задекларованим 
аспектам діяльності компанії на основі її інфор-
маційної відкритості та доступності  

Сервісні підприємства 
(виставкові комплекси, 
підприємства-прогно-
зисти) 

Організація і забезпе-
чення проведення ви-
ставок продукції (това-
рів, робіт, послуг) 
Формування каталогів 
продукції (товарів, ро-
біт, послуг) і розповсю-
дження їх у певному 
колі суб’єктів господа-
рювання  

Відповідність репутаційних аспектів очікуван-
ням та потребам щодо сервісного забезпечення, 
зокрема: гарантія надійності ділових зобов’я-
зань, можливість запозичення елементів пози-
тивної ділової репутації 

Виходячи з наведеного можна стверджувати, що програми соціальної 
відповідальності допомагають урегулювати ситуацію, що здатна зашкодити 
репутації компанії. Це особливо важливо для компаній, які володіють розд-
рібними торговими марками з високою вартістю, оскільки вони найбільш 
вразливі до критики з боку засобів масової інформації та різного роду гро-
мадських організацій — екологів чи захисників прав споживачів. 

Для споживачів інформація про програми соціальної відповідальності є 
значущою під час прийняття рішення про придбання товару чи послуги. 
Значна частина згадувань про компанії у пресі пов’язані з обговоренням їх 
діяльності у ході реалізації програм корпоративного громадянства. 

Серед переваг розвитку корпоративної соціальної відповідальності для 
бізнесу 60,1 % респондентів опитування, проведеного науковцями Інституту 
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промисловості НАН України у 2013 р., визнали сприяння підвищенню внут-
рішнього та зовнішнього іміджу компанії1. Для більшості компаній викорис-
тання практик КСВ як інструменту формування позитивного іміджу та висо-
кої ділової репутації сприяє залученню нових партнерів та споживачів і 
закріпленню їх зв’язків з компанією, а отже, зміцненню ринкових позицій та 
поліпшенню фінансово-економічного стану. 

Розглядаючи генезис поняття соціальної відповідальності та практик, наці-
лених на впровадження її принципів, зазначимо, що досягнення вагомих довго-
строкових соціальних і економічних результатів можливе лише на основі соці-
ально відповідальної поведінки та оптимізації інтересів держави, роботодавців, 
працівників, акціонерів, споживачів та інших суб’єктів громадянського суспі-
льства. Імплементація соціальної діяльності в загальну систему управління по-
требує як додержання законів, традицій, так і головного — високої загальної 
культури та моральності суб’єктів соціально відповідальної поведінки. 

Нестійкість соціально-трудової сфери, перманентні кризові явища, масові 
вияви десоціалізації та поширення асиметрії в царині економічного й  
соціального розвитку не залишають іншого варіанта вирішення наявних 
соціально-економічних проблем, як посилення ролі соціального діалогу (соці-
ального партнерства). Економічною наукою доведено і підтверджується 
практикою, що соціальне партнерство як випробуваний часом інститут є  
важливим інструментом регулювання соціально-трудових відносин і форму-
вання та реалізації соціально-трудової політики в цілому. Справді, функціо-
нальним навантаженням соціального партнерства є як гармонізація інтересів 
сторін соціального діалогу, так і створення передумов для підтримки і роз-
витку людського капіталу, прирощення ефективності використання трудово-
го потенціалу. Саме завдяки використанню потенціалу соціального партнер-
ства стає можливим активізувати й урухомити всі компоненти складного 
механізму економічної системи, забезпечити їх взаємодію з урахуванням ін-
тересів носіїв соціально-економічних інтересів. 

Опановуючи сучасну філософію соціального партнерства, маємо виходи-
ти з того, що цей інститут покликаний не тільки захищати інтереси партне-
рів, а й сприяти об’єднанню їхніх зусиль, концентрації на завданнях, життє-
во необхідних для забезпечення стійкої економічної і соціальної динаміки. 
При цьому вкрай потрібною виявляється діяльність, плідна взаємодія соці-
альних партнерів на всіх рівнях — підприємства, галузі, регіону, держави і 
наддержавному рівні. Не менш важливо й визначити коло функціональних 

                      
1 Діагностика стану та перспективи розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки) : 

монографія / [О. Ф. Новікова, М. Є. Дейч, О. В. Панькова та ін.] ; НАН України, Ін-т промисловості. — До-
нецьк, 2013. — С. 158. 
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завдань кожного партнера та змістові характеристики, межі його соціальної 
відповідальності перед тими, чиї інтереси вони [партнери] мають обстоюва-
ти, та суспільством у цілому. 

Зазначимо, що розвиток відносин між працею і капіталом після Другої 
світової війни безпосередньо пов’язаний з колективно-договірними проце-
сами, у тому числі з поширенням їх на галузевий, територіальний та націо-
нальний рівні. Роль угод і колективних договорів залишається великою, а 
тому всю систему соціально-трудових відносин у багатьох країнах нерідко 
називають колективно-договірною системою. 

На сучасному етапі розвитку цивілізації головна суспільна функція соці-
ального партнерства, яке базується на християнсько-етичних цінностях, по-
лягає в тому, щоб, незважаючи на певні розбіжності в інтересах, шукати 
можливості для нейтралізації індивідуального і групового егоїзму як з боку 
власників засобів виробництва, так і з боку найманих працівників та їх пред-
ставницьких органів; не допускати руйнівних конфліктів; створювати умови 
для розвитку виробництва; гармонізувати співвідношення між зростанням 
ефективності праці, ціною послуг робочої сили й іншими умовами зайнятос-
ті найманих працівників. 

У світовій практиці найбільш суттєві здобутки у царині використання по-
тенціалу соціального партнерства та формування соціально відповідальної 
поведінки нагромаджено на теренах Європи. Однак, незважаючи на беззапе-
речні успіхи європейської практики соціального партнерства, маємо конста-
тувати, що й у країнах цього континенту протистояння соціальних партнерів 
не зникло. Більше того, спостерігається перманентне загострення соціальних 
суперечностей, а протистояння суб’єктів соціального діалогу набуває чимраз 
нових форм і виявів. Не буде перебільшенням стверджувати, що чинником, 
який останнім часом дедалі більше посилює асиметричність розвитку соціаль-
но-трудової сфери (а отже, порушує баланс інтересів сторін соціально-трудових 
відносин), є відносне зниження ролі соціального діалогу, вихолощення з нього 
тих змістових характеристик та організаційно-управлінських механізмів, які 
можуть і мають працювати на соціалізацію відносин у сфері праці. 

Змушені визнати, що в Україні чинна система соціального партнерства є 
недостатньо ефективною, вона лише проходить випробування часом. Реаль-
ність є такою, що й на початку другого десятилітті ХХІ ст. вона не стала те-
хнологією, соціальною інновацією, інструментом забезпечення стійкої соці-
альної динаміки. 

З початком трансформаційних процесів до традиційних причин низької 
ефективності соціального партнерства додалися й нові, основними з яких є: 

— декларативний характер соціальної орієнтації суспільства; 
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— зниження масовості членства найманих працівників у профспілках; 
— пасивність суспільства, неадекватна реакція на десоціалізацію відно-

син між працею і капіталом, наростання асиметрії між економічним розвит-
ком і його соціальними результатами; 

— низька ефективність діяльності як профспілок, так і інститутів держа-
ви та громадянського суспільства з захисту інтересів трудящих; 

— віртуалізація економіки, розвиток нестандартних форм зайнятості; 
— психологічна неготовність найманих працівників активно впливати на 

формування соціально відповідальної поведінки роботодавців; 
— брак традицій і належної культури розв’язувати проблеми соціально-

трудового, соціально-економічного розвитку на засадах діалогу, довіри, со-
ціальної справедливості та соціальної відповідальності; 

— викривлене розуміння багатьма інститутами економіки і держави сво-
єї місії та філософії забезпечення стійкого розвитку. 

Система колективно-договірного регулювання відносин у сфері праці та 
вирішення різноманітних проблем соціального характеру на принципах со-
ціального партнерства не вичерпала своїх можливостей. Як наука, так і 
практика досі не змогли запропонувати інших інституціональних засад узго-
дження суперечливих інтересів сторін і суб’єктів соціально-трудових відно-
син, ніж поєднання важелів державного впливу із системою соціального діа-
логу, або соціального партнерства. Інша річ — в якому форматі мають діяти 
згадані раніше інститути, як вони повинні взаємодіяти, якими мають бути 
змістові характеристики соціального діалогу за сучасних умов. Саме в цій 
площині треба шукати конкретні способи та механізми надання соціально-
трудовій сфері і притаманним їй відносинам стійкої динаміки розвитку. Са-
ме такий пошук активно здійснюється на рівні як Європейського Союзу, так 
і країн, які входять до цього міжнародного співтовариства.  

Нові грані природи, предмета, місії соціального партнерства виявляють-
ся, якщо розглядати цей інститут саме крізь призму соціальної відповідаль-
ності його суб’єктів, призму соціально відповідальної поведінки. Водночас 
конструкція відносин з приводу соціально відповідальної поведінки не може 
бути вибудувана без задіяння потенціалу партнерства. Справді, не можна не 
звернути уваги на наявність якщо й не прямої, то тісної залежності між роз-
витком соціального партнерства за сучасних його форм і рівнем соціальної 
відповідальності суб’єктів економічної діяльності та інститутів суспільства. 
Тому не є перебільшеним твердження, що соціальна відповідальність у най-
більш розвинутих формах стає можливою саме за умов існування повноцін-
ного інституту соціального партнерства. Тісний зв’язок двох інститутів — 
соціального партнерства і соціальної відповідальності — у першу чергу 
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обумовлений тим, що суб’єкти соціального діалогу є водночас суб’єктами 
соціально відповідальної поведінки. Корелюють між собою суб’єкти соці-
ального партнерства та об’єкти, на які спрямовані соціально відповідальні дії. 
У цьому можемо переконатися з огляду на таке. Нині соціальне партнерство 
все більше розвивається у такому форматі, за якого суб’єктами діалогу є най-
мані працівники та їх представницькі органи; роботодавці та їх представницькі 
органи; органи державної влади і місцевого самоврядування; недержавні, не-
комерційні організації, які репрезентують інтереси окремих груп населення. 

Учасниками (суб’єктами й об’єктами) інституту соціальної відповідаль-
ності у сфері соціально-трудових відносин виступають: роботодавці, які 
безпосередньо реалізують програми і заходи, що демонструють соціально 
відповідальну поведінку; населення як об’єкт соціально відповідальної по-
ведінки та джерело неформальних норм і правил у цій царині; наймані пра-
цівники та трудові колективи, які впливають на формування інституту соці-
альної відповідальності, висувають вимоги до соціально відповідальних дій 
з боку роботодавців і самі є як об’єктами соціально відповідальних дій, так і 
суб’єктами соціально відповідальної поведінки; органи державної влади і 
місцевого самоврядування, що сприяють створенню конкурентних умов дія-
льності підприємств і реалізації ними норм і правил соціально відповідаль-
ної поведінки; представницькі органи найманих працівників і роботодавців, 
інші органи громадянського суспільства, які репрезентують інтереси відпо-
відних об’єднань, груп громадян, висувають вимоги до соціально відповіда-
льної поведінки інститутів економіки та суспільства і самі є суб’єктами со-
ціально відповідальних дій. 

Існує погляд, згідно з яким ідея соціальної відповідальності настільки 
оволоділа масами, що вона може утверджуватися та розширювати сферу дії 
без задіяння потенціалу соціального партнерства. Така позиція не має ваго-
мих підстав, більше того, практика переконує в тому, що без використання 
потенціалу соціального діалогу соціальна відповідальність нерідко постає як 
піар, дії на злобу дня, одноразові малоефективні заходи, оскільки втрачає 
конкретні механізми її реалізації. 

Більшість фахівців справедливо стверджують, що внаслідок підміни 
структурованої і гнучкої системи, якою є соціальне партнерство, загальними 
міркуваннями щодо автоматичного розв’язання соціально-трудових проблем 
лише за допомогою гасла «будьмо відповідальними» постає серйозна загро-
за стійкій соціальній динаміці. У феномені сьогодення, яким є соціальна 
відповідальність, морально-етична компонента, як відомо, є далеко не єди-
ною. Посилити потенціал соціально відповідальної діяльності можна і необ-
хідно саме за використання такої опори, якою є соціальне партнерство. 
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Отже, два суспільні інститути — соціальне партнерство і соціальна від-
повідальність — тісно взаємозв’язані та справляють обопільний вплив. Як 
випливає з наведених раніше обґрунтувань та суджень, соціальне партнерст-
во на практиці постає як механізм, інструмент формування соціально відпо-
відальної поведінки та підвищення соціальної активності. Водночас кожний 
крок на шляху опанування сучасної філософії відповідальності, усвідомлен-
ня, що соціально відповідальна діяльність — це не примус і навіть не 
обов’язок, а суспільна цінність, яка звеличує носія соціально відповідальних 
дій, і застосування її потенціалу здатні сформувати незаперечні конкурентні 
переваги. Це — одночасно і крок до формування сучасної, адекватної вимо-
гам сьогодення системи соціального діалогу як одного з основних інститутів 
економіки та громадянського суспільства, що сприяє стійкому розвитку.  

Підкреслимо, що на основі соціального діалогу досягається формальна чи 
неформальна, гласна чи негласна домовленість між його сторонами про вза-
ємні зобов’язання. Саме завдяки існуванню таких домовленостей створюєть-
ся платформа для взаємодопомоги, обміну суспільно значущими послугами, 
для формування певних гарантій, преференцій та створення додаткових мож-
ливостей у реалізації як власних, так і спільних інтересів. Що вагоміші  
зобов’язання, які беруть на себе соціальні партнери, що ширше коло питань, 
з яких сторони дійшли згоди, то більша гарантія того, що їхні дії, поведінка 
матимуть соціально відповідальний характер. Отже, постійний діалог, по-
шук компромісів, опрацювання спільних, консолідованих дій, взяття взає-
мовигідних, односпрямованих соціальних зобов’язань здатні, як жодний ін-
ший інструмент, суттєво приростити потенціал соціально відповідальної 
поведінки, консолідовано досягати узгодженої економічної, соціальної й 
екологічної динаміки розвитку. 

За такого розуміння сутності і місії соціального партнерства та утвер-
дження його принципів на практиці поведінка і дії сторін діалогу набувають 
якісно нового характеру і не можуть не працювати на конкурентний розви-
ток. Водночас рівень розвитку соціального партнерства є індикатором дові-
ри, толерантності, солідарності партнерів, сповідування ними високих мора-
льно-духовних цінностей. 

Соціальний діалог на практиці постає дієвим механізмом, інструментом, 
врешті-решт, суспільним інститутом підвищення соціальної відповідальнос-
ті, оскільки сприяє: 

— опрацюванню консолідованих вимог та норм соціально відповідальної 
поведінки; 

— формуванню цивілізованих уявлень щодо місії, мети та наслідків со-
ціально відповідальної поведінки; 
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— залученню до вироблення та реалізації соціальних програм, угод, до-
говорів та соціальної політики загалом якнайбільшої кількості суб’єктів со-
ціального діалогу; 

— підвищенню потенціалу соціально відповідальних дій на рівні окре-
мих суб’єктів соціальної відповідальності та розширенню поля консолідова-
ної (спільної, комунітарної, загальної) відповідальності; 

— налагодженню ефективної взаємодії суб’єктів соціальної відповідаль-
ності; 

— усвідомленню важливості й необхідності рівноцінно відповідальної 
поведінки учасників суспільно корисної діяльності. 

Отже, соціальне партнерство справедливо розглядати як інструмент, ор-
ганізаційний механізм, соціальний інститут посилення індивідуальної соці-
альної відповідальності суб’єктів відносин у сфері праці, інтеграції остан-
ньої в якісну нову — спільну, загальну, консолідовану — відповідальність. 

На наше глибоке переконання, соціальна відповідальність має не менше 
значення для конкурентного розвитку, ніж розвиток економічної інфраструк-
тури, політична стабільність або впровадження проектів інноваційного ро-
звитку. При цьому зауважимо, що в суспільній свідомості глибоко вкорени-
лася думка, що соціальна відповідальність стосується виключно органів вла-
ди і бізнесових структур. І немає сумніву в тому, що суспільство вправі че-
кати на соціально відповідальну поведінку від даних інститутів економіки та 
суспільства. Утім правомірною є постановка питання щодо можливості і не-
обхідності соціально відповідальних дій з боку всіх сторін і суб’єктів соціа-
льного діалогу. Інтереси забезпечення стійкої соціальної динаміки потребу-
ють, щоб соціально відповідальним був не окремо взятий партнер, а всі 
учасники суспільної коаліції, які можуть очікувати від інших адекватної со-
ціально відповідальної поведінки. 

Логіка консолідованих дій провідних соціальних сил (держави, робото-
давців, найманих працівників та їхніх представницьких органів) є такою: соці-
альні партнери мають не тільки свої специфічні інтереси, а й спільні цілі; їх 
об’єднують певні цивілізаційні цінності, вони репрезентовані тими самими 
громадянами. За цих умов між ними можуть і мають бути партнерські відно-
сини, які передбачають спільну, консолідовану відповідальність. І партнери 
можуть і мають зробити свій посильний внесок у суспільний добробут, стій-
кий розвиток особистості, громади, регіону, країни. 

Консолідована (спільна) соціальна відповідальність заперечує домінуван-
ня індивідуального і колективного егоїзму, натомість передбачає рівноцінну 
відповідальність усіх соціальних партнерів. Так, бізнесова структура, яка 
виконує свої зобов’язання перед власним персоналом, державою, громадою 
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та постійно прагне підвищити свій внесок у соціальний розвиток організації, 
регіону, держави, вправі очікувати адекватної соціальної поведінки від ін-
ших партнерів у суспільній коаліції і зокрема від держави. 

Для бізнесової структури як партнера в суспільній коаліції неприйнятною 
є поведінка державних структур, які реалізують політику державного реке-
ту, спонукають до адміністративної корупції, вимагають платити податки 
наперед, чинять адміністративні перепони тощо. У цьому контексті зазна-
чимо, що не можна визнати рівноцінними, соціально відповідальними й дії з 
боку профспілок, коли останні не сприяють підвищенню конкурентоспро-
можності організації. І навпаки, спільні зусилля представницьких органів 
роботодавців і найманих працівників щодо підвищення конкурентоспромо-
жності, набуття конкурентних переваг потенційно дають можливість влас-
никам одержувати більш високі дивіденди; менеджерам — гідну винагороду 
у формі окладів, премій, бонусів; працівникам — зберегти робоче місце й 
одержувати належну заробітну плату. За умови спільних зусиль з підвищен-
ня конкурентоспроможності більш імовірним є соціальний компроміс між 
профспілками і роботодавцями щодо участі найманих працівників у розпо-
ділі прибутків. 

Отже, для ефективної взаємодії соціальних партнерів, створення най-
більш сприятливих умов з метою забезпечення стійкої соціальної динаміки 
необхідно прагнути до забезпечення на практиці рівноцінної, загальної, ко-
мунітарної, спільної соціальної відповідальності, яку в узагальненому ви-
гляді можна трактувати як консолідовану. Остання є більш високою та стій-
кою за умови, по-перше, найбільш повного збігу інтересів соціальних 
партнерів, а по-друге, узгодженості дій партнерів та рівноцінного їх внеску в 
загальну відповідальність. 

За такого підходу до розуміння філософії соціальної відповідальності 
остання постає не тільки як індивідуальна відповідальність певного суб’єкта, а 
як спільна, загальна, консолідована відповідальність усіх учасників соціаль-
ного діалогу (рис. 2.12). 

Тож наведене дає підстави для такого висновку: соціальне партнерство 
правомірно розглядати як інструмент, організаційний механізм, соціальний 
інститут посилення індивідуальної соціальної відповідальності суб’єктів ві-
дносин у сфері праці, інтеграції її в якісну нову — спільну, загальну, консо-
лідовану — відповідальність. 

Потенціал консолідованої соціальної відповідальності за використання 
можливостей соціального діалогу може бути підвищений як на рівні підпри-
ємства, так і на інших рівнях — галузевому, територіальному й національ-
ному. На кожному з цих рівнів існує чимало спільних платформ, сполучних 



Розділ 2. Глобальна корпоратизація — нова конкурентна реальність  227 

 

ланок соціально відповідальної поведінки. Так, на рівні організації такою 
платформою може бути потреба досягнення високої конкурентоспромож-
ності, а значить, забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку на 
основі набутих конкурентних переваг. Можемо з упевненістю стверджувати, 
що на сучасному етапі вирішальну роль у конкуренції відіграють не тради-
ційні жорсткі чинники (частка компанії на ринку, ціна товару чи послуги, 
податкове навантаження тощо), а гнучкі, такі як інноваційний характер то-
вару, його якість, позитивний імідж підприємства, його сприйняття як соці-
ально відповідального; чинники, що містять вагому економічну і соціальну 
компоненту. 

Соціальна
відпо- 

відальність 
бізнесу 

       Соціальна
    відповідальність 

профспілок 

Сфера консолідованої 
соціальної 

відповідальності 
держави та бізнесу 

Сфера консолідованої 
соціальної 

відповідальності 
держави і профспілок 

Сфера консолідованої соціальної 
відповідальності усіх сторін 

партнерства 

Сфера консолідованої
соціальної відповідальності бізнесу  

і профспілок 

Соціальна
відповідальність

держави 

 
Рис. 2.12. Консолідована соціальна відповідальність соціальних партнерів 

Нині для потенційного споживача принципово важливо, аби виробник не 
порушував екологічного законодавства, не був причетний до різноманітних 
тіньових схем, добровільно розміщував у засобах інформації (у т. ч. електрон-
них) нефінансову звітність, був відкритим для зовнішнього соціального аудиту, 
не використовував дитячу працю, додержувався принципів гідної праці. 

Сучасний бізнес має зважати на глибокі зміни у структурі та ієрархії чин-
ників підвищення конкурентоспроможності і формувати свою місію з ура-
хуванням нових реалій. На наше переконання, нове бачення соціальної від-
повідальності, об’єктивної потреби в соціально відповідальній поведінці 
всіх партнерів, включаючи найманих працівників, з’являється за умови здат-
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ності сформувати сучасну місію бізнесу, усвідомлення трендів у царині 
чинників і механізмів набуття конкурентних переваг, розуміння сучасного 
характеру конкуренції та еволюції методів забезпечення стійкого розвитку. 

Тривалий час як в економічній літературі, так і на практиці домінувала 
думка, що бізнес-організація — це економічна цілісність, яка має прагнути 
лише до ефективного використання своїх ресурсів, а прибутковість є основ-
ним показником діяльності. За останні два-три десятиліття уявлення щодо 
місії бізнесу, критеріїв та показників оцінки його діяльності несуттєво, але 
змінилися. І наука, і практика доводять, що організація — це не просто еко-
номічна цілісність, і що наявні уявлення про прибутковість як основний по-
казник підприємницької діяльності — це атрибутика позавчорашнього дня. 
Сучасна організація є елементом складної, взаємозв’язаної, взаємозалежної 
сукупності інститутів. Останні справляють значний вплив на організацію, 
виступаючи в ролі споживачів, постачальників, органів влади, посередників, 
арбітрів тощо. У цій складній мережі відносин переплетені економічні, соці-
альні, екологічні, політичні інтереси, мотиви, прагнення. 

Інститути (партнери), які оточують бізнес-організацію, очікують від неї 
не тільки економічно відповідальних дій, а й співучасті у розв’язанні соці-
альних, екологічних та інших суспільних проблем. Що ж стосується суспіль-
ства загалом, то воно заінтересоване в тому, щоб кожна бізнес-структура на-
була статусу організації, орієнтованої на стійкий розвиток. Наголошуємо на 
тому, що на конкурентний розвиток можуть чекати організації, які здатні і 
готові сповідувати морально-духовні цінності, додержуватися правових 
норм в економічній, соціальній, екологічній та інших сферах, що є життєво 
важливими для розвитку економіки суспільства. 

Отже, викладене дає змогу стверджувати, що гармонізація інтересів 
роботодавців і працівників підприємств (організацій) і досягнення на цій 
основі стійкої економічної і соціальної динаміки розвитку можливі за 
умови вияву соціальної відповідальності з боку зазначених сторін та їх 
представницьких органів. При цьому принципово важливим є розширен-
ня змісту відповідальності. У прикладному плані йдеться про те, щоб 
економічно відповідальний за своєю природою бізнес, заінтересований 
передусім у поліпшенні економічних показників діяльності, став ще й со-
ціально відповідальним, заінтересованим у розв’язанні соціальних проб-
лем, якими переймаються працівники та інші стейкхолдери. І навпаки, 
відповідальні працівники, які заінтересовані перш за все у вирішенні сво-
їх соціальних проблем, мають стати економічно відповідальними, заінте-
ресованими у поліпшенні економічних результатів діяльності підпри-
ємств, на яких вони працюють. 
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Практика незаперечно свідчить, що особлива роль у розв’язанні завдань 
соціального розвитку належить підприємницьким структурам (бізнесу), для 
яких межа між економічною і соціальною політиками досить умовна. Зазна-
чена роль пов’язана передусім з тим, що бізнес володіє фінансовими ресур-
сами, визначає стратегію економічної діяльності, створює робочі місця, ор-
ганізовує виробництво. Під бізнесом у системі соціального партнерства 
розуміють власників, підприємців-роботодавців, уповноважених ними осіб, 
а також сукупність структур та інститутів ринкового господарства, які за-
безпечують виробництво товарів і послуг, задоволення потреб індивідів, со-
ціальних груп і суспільства загалом. Принципово важливим є усвідомлення 
того, що соціальна відповідальність бізнесу — це не тільки і не стільки бла-
годійність чи спонсорство, скільки нова «філософія» і парадигма введення 
бізнесу, соціальний інститут громадянського суспільства. Підвищення соці-
альної відповідальності бізнесу вкрай актуальне як із суто економічних позицій 
(досягнення якнайліпших економічних результатів завдяки соціалізації госпо-
дарської діяльності, а отже, створення умов для формування конкурентоспро-
можного персоналу, підвищення його мотивації до праці, оптимізації відносин 
між працею і капіталом), так і з інших — етичної, морально-психологічної (по-
ліпшення іміджу в очах громадськості, сприйняття своєї організації як суб’єкта, 
що дбає про добробут працівників), суспільно значущої, тобто усвідомлення 
важливості для суспільства тієї діяльності, яку здійснює організація.  

Тож постійний діалог, пошук компромісів, опрацювання спільних, консо-
лідованих дій, взяття взаємовигідних, односпрямованих соціальних зо-
бов’язань здатні суттєво підвищити потенціал соціально відповідальної по-
ведінки, консолідовано досягати узгодженої економічної, соціальної та 
екологічної динаміки розвитку. Маємо водночас визнати, що розвиток соці-
ального партнерства не нівелює остаточно проблем протистояння різних со-
ціальних сил. Разом з тим відмова від використання «революційних» методів 
розв’язання конфліктних ситуацій, прагнення вирішувати наявні суперечно-
сті через ведення постійного діалогу, досягнення компромісів і взаємних по-
ступок — єдиний цивілізований спосіб досягнення соціального миру та 
створення передумов для стійкого соціально-економічного розвитку на всіх 
рівнях ієрархічної структури суспільства. 

Передові вітчизняна й іноземні практики свідчать, що соціальними нова-
ціями в царині розвитку форм і змісту соціального діалогу мають стати:  

— розширення предмета соціального діалогу та додання до нього проб-
лематики, яка стосується не тільки соціально-трудової сфери; 

— розширення суб’єктності соціального діалогу, у тім числі за рахунок 
нових форм непрофспілкового представництва; 
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— розширення форм і технологій координації дій соціальних партнерів; 
— поява нових інститутів, покликаних поглибити і наповнити новим зміс-

том соціальний діалог; 
— розвиток форм участі найманих працівників у прийнятті управлінсь-

ких рішень, їх поєднання й урізноманітнення; 
— участь найманих працівників у розподілі прибутку, доходів на умовах, 

визначених угодами (договорами).  
Тож у світлі наведених суджень соціальна відповідальність, що виростає, 

образно кажучи, на ґрунті соціального партнерства та демонструє здатність і 
готовність до виконання соціальних зобов’язань, це — не тільки і не стільки 
вияв альтруїзму, благодійності, скільки суспільний інститут забезпечення 
конкурентного розвитку. При цьому нового звучання та значущості має на-
бути консолідована, або спільна, комунітарна, соціальна відповідальність, 
коли держава не тільки декларує, а й демонструє соціально відповідальну 
поведінку, коли бізнес усвідомлює значущість людського капіталу і демонс-
трує заінтересованість у його розвитку, у підвищенні якості трудового жит-
тя; коли наймані працівники, захищаючи свої інтереси за допомогою діалогу 
із соціальними партнерами та використовуючи інші узвичаєні методи об-
стоювання своїх прав, одночасно дбають про підвищення як соціальної, так і 
економічної ефективності діяльності організації. Переконані, що саме кон-
солідована соціальна відповідальність має стати центральною ланкою мо-
дернізації всіх боків суспільного буття, інноваційних за змістом перетворень 
у всіх сферах суспільного розвитку. 

На завершення наголосимо, що новий сучасний погляд на інститут соціа-
льної відповідальності, а саме виокремлення інституту консолідованої соці-
альної відповідальності, має додати відчутного імпульсу функціонуванню 
системи соціального партнерства, що створить передумови для підвищення 
конкурентоспроможності суб’єктів господарювання, для стійкого розвитку 
та досягнення високого рівня і якості життя. 
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ГАЛУЗЕВО-СЕКТОРАЛЬНИЙ 
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РОЗВИТКУ  

 

3.1. Державна політика інноватизації національних 
економік  

Одним із вагомих завдань економічної діяльності країн у процесі 
глобалізації постає перерозподіл інтелектуальних ресурсів у глобальному се- 
редовищі, їх професійне втілення й акумуляція, що може визначати темп 
розвитку країни, формує глобальні параметри світогосподарського розвитку. 
Фактично, інтелектуалізація суспільства стає однією з найвагоміших умов  
інтенсивного розвитку та розширення зон впливу та реалізації національних ін-
тересів. Перехід до економіки знань вимагає від держав формування потужних 
національних інноваційних систем, здатних не тільки реагувати на виклики, а й 
випереджати розвиток світової системи, ставати його каталізатором. 

Існує думка, що в сучасному світі не просто відбувається трансформація ко-
лишнього порядку, а перебудовується світоустрій, перетворюючись у новий 
соціальний устрій1. Відповідно до цього формується нова теорія, яка ґрунтуєть-
ся на вартості, створеної знаннями (knowledge-value) і бере свій початок у 
працях Т. Сакайя. На його погляд, ми вступаємо в новий етап цивілізації, на 
якому рушійною силою є цінності, створені знаннями2. Рівень інтелектуалізації 
економіки визначається за показниками, що характеризують НДДКР, освіту, 
якісні демографічні показники, патентну активність, експорт високотехнологі-
чної продукції та ін. Проте в сучасному світі конкурентоспроможність еконо-
міки може визначатись і через рівень проникнення в традиційні сектори еконо-
міки інновацій, детермінантою яких є інтелектуальний капітал. 

Інноватизація економіки в процесі переходу до економіки знань виявля-
ється в багатьох секторах економіки і сферах діяльності. Так, до сучасних 
глобальних тенденцій, котрі відбивають її характер, можна віднести такі: 

1. Зниження сировинного та енергетичного компонентів у структурі ви-
робництва. 
                      

1 Воронкова В. Г. Філософія глобалізації: соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні вимі-
ри : монографія / В. Г. Воронкова. — Запоріжжя : РВВ ЗДІА, 2009. — С. 34. 

2 Сакайя Т. Стоимость, создаваемая знаниями, или история будущего / Т. Сакайя // Новая индустриаль-
ная волна на Западе : антология / под ред. В. Л. Иноземцева. — M. : Academia, 1999. — С. 337–371. 
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2. Зменшення частки сільського господарства та будівництва в господар-
ській діяльності. 

3. Зростання частки креативної індустрії. 
4. Модернізація та посилення інноваційності структури промисловості. 
5. Зростання частки ІКТ у доданій вартості. 
6. Зростання ролі наукомістких галузей у сучасному матеріальному й не-

матеріальному виробництві з переорієнтацією національних виробників кра-
їн-лідерів світового господарства на виробництво та експорт високотехноло-
гічних товарів та послуг. 

7. Зростання впливу країн-лідерів на кількісні та якісні параметри розвит-
ку глобальної економічної системи1. 

Досить тривалий час була поширена думка, що розвинені країни та краї-
ни – ключові інноватори розвиваються завдяки прямим іноземним інвести-
ціям, ліцензуванню, різним формам передавання технологій, купівлі іннова-
ційних продуктів та ін. Однак активний розвиток технологій, розширений 
доступ до Інтернету та інших комунікаційних джерел зменшують вартість 
інновацій і полегшують доступ до них. Тобто інноваційна діяльність набуває 
активного поширення в сучасному світі. 

Безумовно, країни, що розвиваються, не можуть надто швидко посісти 
лідерські позиції у світовій економіці або у високотехнологічних галузях 
(біотехнології, напівпровідники, нанопродукти, космічні технології, фарма-
цевтичні розробки, комунікаційне обладнання та ін.), які формують авангард 
сучасного виробництва. Проте в цих країнах можуть формуватися спеціалі-
зовані кластери, які містять інноваційні виробничі потужності. 

Дуалістичність сучасного етапу цивілізаційного розвитку виявляється у 
формуванні двох основних кластерів. До першого відносимо високорозви-
нені країни, які перебувають на чолі економічного розвитку: Сполучені 
Штати Америки, Німеччину, Японію, Сінгапур та ін. У другому розміщу-
ються країни-аутсайдери економічного розвитку. Країни першої групи про-
дукують товари в рамках технологічно інтенсивних індустрій. Країни другої 
групи намагаються підвищувати рівень інноваційності традиційних секторів 
економіки.  

У розвинених країнах можемо спостерігати досить високий рівень актив-
ності в секторі високотехнологічного виробництва. Обсяги торгівлі високо-
технологічною продукцією, отже, стають показовим результативним індика-
тором рівня інтелектуальної діяльності кожної країни (рис. 3.1). 

                      
1 Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір : монографія / [Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, 

А. М. Колот та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Д. Г. Лук’яненка та д-ра екон. наук, проф. 
А. М. Поручника. — К. : КНЕУ, 2008. — С. 105–128. 
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Рис. 3.1. Глобальний високотехнологічний сектор, продаж та частка від ВВП, 20141 

У сукупному обігу найбільша частка припадає на комерційні знаннєво-
місткі послуги, на другому місці — освіта та медицина в групі громадських 
послуг і лише близько 2 % від ВВП припадає на високотехнологічне вироб-
ництво. Глобальна додана вартість знаннєвомістких послуг — бізнесових, 
фінансових та інформаційних — становить загалом майже 12,7 трлн дол.  

Інноваційні та знаннєвомісткі бізнес-послуги, які мають високу частку 
витрат на НДДКР, становлять близько 6,6 трлн дол. На другому місці — фі-
нансові послуги в обсязі більше ніж 4,5 трлн дол. І менше від 1,6 трлн дол. 
припадає на послуги інформаційні. Тільки на США у 2014 р. припадало бі-
льше від третини знаннєвомістких послуг (рис. 3.2). 

 
Рис. 3.2. Комерційні знаннєвомісткі послуги, частка на глобальному ринку 

                      
1 Science and Engineering Indicators 2016 [http://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/#/report/ chapter-

6/worldwide-distribution-of-knowledge--and-technology-intensive-industries]. 
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США та ЄС разом охоплюють понад 60 % ринку в даному секторі, що 
спричинено високим рівнем розвитку даних регіонів. Проте такий розподіл 
характерний не для всіх країн, адже розподіл в окремих країнах вказує на 
значні диспропорції навіть у рамках ЄС (табл. 3.1). 

 
Таблиця 3.1 

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОМУ СЕКТОРІ1 

Країна 

Високотехнологічне виробництво Високотехнологічні знаннєвомісткі послуги 
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Німеччина 8713 118229 108348 39876 4264 96896 210725 172271 103202 10653

Італія 5683 46510 45188 14436 1284 98679 99532 101530 44845 4701 

Великобританія 6528 40143 37797 16836 1183 169541 227412 214090 104750 12560

Франція 3309 73389 59430 19289 2245 127547 154949 155878 68925 10133

Ірландія 165 39628 38903 — 2209 — — — — — 

Фінляндія 597 27633 11993 — 252 — 14106 — — — 

Швеція 1763 24750 22693 9420 440 52088 — — — — 

 
Країни-лідери у високотехнологічному секторі формують обіг продукції 

більше ніж на 500 млн євро, тимчасом як послуги оцінюються майже в 
1 млрд євро. Лідерські позиції Німеччини, Великобританії, Італії і Франції 
визначаються їхньою участю у формуванні доданої вартості у високотехно-
логічних секторах економіки.  

Така активна діяльність виявляється через залучення значної кількості 
працівників для забезпечення функціонування високотехнологічних секто-
рів (рис. 3.3). При цьому загальна чисельність залучених до високотехноло-
гічних секторів економічної діяльності протягом останніх років залишається 
відносно стабільною за постійного зростання частки високотехнологічної 
продукції. Так, у США практично в усіх секторах високотехнологічного ви-
робництва частка зайнятих має надто слабку волатильність.  

                      
1 Europa statistic [http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/High-tech_statistics]. 
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Рис. 3.3. Кількість зайнятих у високотехнологічних секторах економіки  

в США, тис. осіб1 

Тож формується плеяда країн, які володіють найбільшими частками у 
глобальному розподілі і, відповідно, визначають основні глобальні тенденції 
розвитку (рис. 3.4). Так, більше від 50 % у авіакосмічному секторі припадає 
на Сполучені Штати Америки, що є свідченням безумовного лідерства. До-
сить значна частка у високотехнологічному виробництві припадає на Китай, 
який у певних секторах випереджає ЄС та США. В авіакосмічному секторі й 
у виробництві приладів тестування, вимірювання та контролю Сполучені 
Штати Америки мають найліпші позиції, проте активна і навіть агресивна 
політика Китаю останніми роками вивела цю державу в лідери у виробницт-
ві фармацевтичної продукції та у сфері зв’язку. Європейський Союз при 
цьому в середньому володіє 25 % ринку високотехнологічної продукції на 
глобальному ринку. 

Ще одним показником високого рівня використання інтелектуального ре-
сурсу у світогосподарському розвитку є рівень ліцензійних платежів та роя-
лті. Ці платежі супроводжують наявність патентів, ноу-хау, інновацій та 
прав власності. Аналіз даних підтверджує беззаперечне лідерство окремих 
економік (рис. 3.5), безумовно у США, які володіють більше ніж 50 % світо-
вого рівня платежів. При цьому сукупність країн-аутсайдерів даного ринку 
забезпечує частку, яка дорівнює частці однієї Японії, що є досить красномов-
ним для визначення світових лідерів економічного розвитку.  

 

                      
1 Science and Engineering Indicators 2016 [http://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/#/report/chapter-

6/worldwide-distribution-of-knowledge--and-technology-intensive-industries]. 
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Рис. 3.4. Високотехнологічне виробництво за секторами та країнами світу, 20141 

 

 
Рис. 3.5. Частка різних країн у світових обсягах одержаних роялті 

протягом 2004–2013 рр.2 

 

                      
1 Science and Engineering Indicators 2016 [http://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/#/report/chapter-

6/worldwide-distribution-of-knowledge--and-technology-intensive-industries]. 
2 Ibid. 
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Аналізуючи показники світового розвитку, бачимо безумовне лідерство ок-
ремих економік у глобальних процесах економічного розвитку. Це пояснюється 
реалізацією високоефективної національної стратегії розвитку та просування 
інновацій. Так, у США на високотехнологічні і знаннєвомісткі сектори припа-
дає значна частка від загальних характеристик (табл. 3.2). Станом на 2013 р. ви-
трати на НДДКР у високотехнологічних секторах перевищували 70 %. 

Таблиця 3.2 
ЗАЙНЯТИХ ТА НДДКР У США ЗА ВИБРАНИМИ СЕКТОРАМИ, 2012 р.1 

Сектор 
Зайнятих, млн 
робочих місць 

(2014 р.)  

Висококвалі-
фікований 
персонал 
(частка)

Заробітна 
плата 

НДДКР, трлн 
дол. (2013 р.) 

Усі сектори виробництва 139.0 4.4 45.000 322.5 

Комерційні знаннєвомісткі послуги 19.7 15.8 68.000 92.5 

Високотехнологічне виробництво 1.8 26.4 70.000 146.7 

При цьому за останні 10 років відбувається поступова зміна і переорієн-
тація ринку високотехнологічної продукції на інші країни-лідери. Так, част-
ка Японії у високотехнологічному експорті знизилася на 10 %, водночас Ки-
тай наростив свої потужності від 7 % у 2003 р. до 27 % у 2014 р. Основними 
лідерами на цьому динамічному ринку є США, ЄС, Китай і Японія. Інші кра-
їни формують лише близько 20 % від загальносвітового обсягу (рис. 3.6). 

 
Рис. 3.6. Виробництво високотехнологічної продукції за вибраними регіонами,  

2003–2014 рр., % від глобального обсягу 

                      
1 Science and Engineering Indicators 2016 [http://www.nsf.gov/statistics/2016/nsb20161/#/report/chapter-

6/worldwide-distribution-of-knowledge--and-technology-intensive-industries]. 



238   СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ  

В основі стрімкого зростання частки Китаю лежить розробка та реаліза-
ція державної програми підвищення інноваційності виробництва та форму-
вання глобального лідерства в даному секторі. Участь Китаю в глобальних 
ланцюгах доданої вартості має стійку тенденцію до зростання (табл. 3.3). 

 
Таблиця 3.3 

ДОДАНА ВАРТІСТЬ У ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОМУ СЕКТОРІ, 
ЗА ВИБРАНИМИ КРАЇНАМИ, млн дол. 

Рік США ЄС Японія Китай 

2000 356.389 186.889 185.145 37.685 

2001 318.484 177.501 135.917 42.816 

2002 322.260 186.200 123.443 50.990 

2003 344.506 218.297 146.053 69.047 

2004 356.418 244.964 164.005 87.003 

2005 375.068 260.611 158.573 112.367 

2006 404.716 278.020 153.003 142.900 

2007 427.792 312.553 150.256 167.571 

2008 433.015 325.773 153.771 207.472 

2009 458.061 274.901 138.715 219.591 

2010 474.396 273.113 138.105 274.866 

2011 473.199 289.914 134.847 340.455 

2012 477.424 277.069 313.843 386.463 

 
Таке небачене зростання за останні роки (приріст становить більше ніж 

1000 %) спричинено підвищенням уваги до зміни структури виробництва, 
спрямованої на поліпшення якісної складової. Це відображено в низці дер-
жавних програм: «Сто талантів», «Тисяча талантів», «Запрошені експерти», 
«План (Програма) інноваційного розвитку», «Програма розвитку нанотехно-
логій» та ін. Найбільші центри розвитку та виробництва високотехнологіч-
ної продукції в Китаї — це Пекін, Шеньян, Шанхай, Гонконг, на які припа-
дає близько 90 % усіх досліджень1. Ринок високотехнологічної продукції в 
Китаї є одним з найбільш пріоритетних і станом на 2015 р. оцінювався май-
же в 140 млрд дол. 
                      

1 Ломакина О. Б. Роль и место нанотехнологий в национальных инновационных системах / О. Б. Лома-
кина, А. И. Воинов. — М. : Litres, 2012. 
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Подібного типу програми працюють і в ЄС. Проте крім зовнішніх цілей у 
них чітко визначена мета не просто домінування в сукупних показниках, а й 
вирівнювання соціально-економічного розвитку слабших регіонів і через ро-
звиток наукомістких виробництв у тому числі. Ці завдання, зокрема, від-
ображені в Лісабонській стратегії, ухваленій у 2000 р. 

Також ще 2004 року одним з магістральних напрямів розвитку було 
проголошено розвиток і розширення досліджень у наноіндустрії. Основ-
ними цілями такого розвитку визначено місце в плеяді країн-лідерів,  
формування інфраструктури світового класу, забезпечення найліпших умов 
для трансферту технологій та інновацій в ЄС з метою створення найбільш 
прибуткової та вартісної продукції. Усі ці завдання зафіксовані в Націо-
нальній ініціативі ЄС. Відповідно до цього в ЄС створено програми, 
спрямовані на реалізацію зазначених завдань. Так, у Фінляндії функціо-
нує Кластерна програма нанотехнологій OSKE, яка охоплює майже 90 % 
фінських підприємств та організацій, що працюють у даній сфері. Також  
в ЄС діють спеціалізовані нанотехнологічні лабораторії: The Interdisciplinary 
Research Centre in Nanotechnology (Великобританія), The Completence 
Centre for Nanotechnology (Німеччина), MINATE (Франція), IMEC (Бель-
гія), MC2 (Швеція)1. 

Державна політика у сфері інноватизації національних економік має бути 
спрямована на всі галузі економіки, а не обмежуватися лише високотехноло-
гічними секторами з високим рівнем доданої вартості. Фактично, якщо краї-
на не може розвивати виробництво високотехнологічної продукції, то вона 
має зосередити свою увагу на виробництві чогось іншого. Це твердження 
базується на думці досить великої кількості науковців, які обґрунтовували 
необхідність зростання економіки за допомогою зміни структури економіки. 
Так, Розенштейн-Родан ще на початку минулого століття стверджував, що 
зростання економіки може відбуватися на основі переорієнтації працівників 
від рустикального устрою до мануфактурного виробництва2. Ця думка була 
розвинута в працях Хіршмана і стосувалася поширення взаємозв’язків між 
секторами економіки. Питання взаємозв’язку між продуктивністю праці та 
розширенням виробництва було досліджено в працях Калдора (закон Калдо-
ра–Вердоорна)3.  

                      
1 Ломакина О. Б. Роль и место нанотехнологий в национальных инновационных системах / О. Б. Ло-

макина, А. И. Воинов. 
2 Problems of Industrialization of Eastern and South – Eastern Europe // Economic Journal. — 1943. — Vol. 53. — 

No. 210/211. — Р. 202–211. 
3 Verdoorn J. P. On the Factors Determining the Growth of Labor Productivity / J. P. Verdoorn. — Oxford : 

Oxford University Press, 1949. 
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І хоч тенденції виробництва змінилися в сучасному світі, закони їх роз- 
витку залишаються такими самими. У країнах, що розвиваються, стимулю-
вання інновацій відбувається у традиційних секторах економіки (сільське 
господарство, торгівля, логістика, бізнес-послуги та ін.)1. До того ж такий 
розвиток відбувається й у невиробничому секторі, що пов’язано з можливіс-
тю активного використання інформаційно-комунікативних технологій та не-
високими вхідними бар’єрами. Велика кількість науковців доходять виснов-
ку, що зростання продуктивності може стати основою економічного 
зростання країни (Глобальний інститут МакКінсі). Фактично стверджується, 
що інноваційний розвиток всієї економіки для країн, що розвиваються, є 
більш пріоритетним, ніж розвиток одного сектору, який базований на ви- 
сокотехнологічному виробництві. Реалізація такого підходу розпочата 2012 
року в Уганді після ухвалення інноваційного плану, в рамках якого визначе-
на необхідність розробити загальносекторальний підхід для стимулювання 
інновацій у всіх секторах економіки, у тому числі в сільському господарстві, 
енергетиці, послугах та інформаційних технологіях2. У Кенії пріоритетним є 
розвиток кластера «Конза Техно-Сіті» як центру розробки інновацій для за-
пуску підприємницьких старт-апів у сільському господарстві, мобільному 
банкінгу, розробці послуг та ін.3 У Гані було сформовано Farmer Field Fora, 
основними завданнями якого були розробка та впровадження інновацій у 
вирощування сільськогосподарських культур. 

Тож підтверджується думка про те, що основою інноваційного розвитку 
економік, що розвиваються, може стати не розвиток високотехнологічних 
галузей, а зростання продуктивності праці та інноваційності традиційних  
секторів економіки. Ця теза підтверджується розрахунками Кучера та Рон-
колато: зростання внутрішньої ефективності сектору економіки в Індії на 
5 % спричинено зростанням продуктивності праці на 0,3 %, загалом віддача 
становить 94 %4. У США щорічний приріст продуктивності праці в період з 
2010 до 2015 рр. становив близько 0,5 %, що для такої економіки є доволі 
незначним показником, однак навіть такі темпи дали змогу економіці США 
подолати рецесію5.  

                      
1 Ezell and Atkinson, 2010 [http://www.itif.org/files/2010-good-bad-ugly.pdf]. 
2 Ministry of Finance Planning and Economic Development (Uganda). — 2011. — Р. 23. 
3 Konza Techno City Kenya, ‘Master Plan’ [http://www.konzacity.go.ke/ the-vision/master-plan/]. 
4 Kucera, D. Structure Matters: Sectoral Drivers of Growth and the Labour Productivity-Employment 

Relationship [Electronic Resource] / D. Kucera and L. Roncolato // International Labour Office Research Paper. — 
2012. — No. 3. — Geneva : ILO. — Available from : http//www.ilo. org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--- 
inst/documents/ publication/wcms_195178. pdf 

5 Экономические итоги 2015: победа США, торможение Китая и печальное будущее развивающихся 
стран [http://delo.ua/world/ekonomicheskie-itogi-2015-pobeda-ssha-tormozhenie-kitaja-i-pecha-309971/]. 
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Відповідно до другого принципу найбільш успішними є ті країни, що зо-
середжують увагу не тільки на виробництві високотехнологічних продуктів, 
а й на всіх формах вияву інновацій, які можуть виникати на різних етапах 
розвитку — від концепції до використання ринку. У документах ОЕСР ви-
словлюється думка, що інновації можуть привести до формування нового 
продукту, процесу, методів маркетингу, організації інновацій та ін.1 Актив-
ного розвитку потребують інновації у сфері управління. Інтелектуальні під-
ходи до формування бізнес-моделей спричиняють перехід на нові іннова-
ційні інструменти (Autodesk Innovation Genome, Business Model Canvas). 
Тобто інноваційна політика не просто є виявом реалізації наукової політики, 
а її опрацювання в усіх сферах застосування спрямовано на підвищення рів-
ня комерціалізації результатів.  

Інноваційні стратегії розвинених країн передбачають подібні можли-
вості і формують цілісну політику щодо об’єднання розрізнених елемен-
тів. Така політика враховує практично всі вияви інтелектуалізації: наукові 
дослідження, комерціалізацію технологій, інвестиції в інформаційно-
комунікаційні технологій, освіту, права інтелектуальної власності тощо. 
Наприклад, у Національній інноваційній стратегії Фінляндії визначено, 
що неузгоджені політичні заходи не зможуть забезпечити новаторську 
позицію національної економіки, а отже, зростання конкурентоспромож-
них позицій2. 

Проте не варто забувати, що не тільки інновації в процесі формування 
доданої вартості здатні забезпечувати розвиток економіки. Запровадження 
можуть стосуватися і ключових інновацій, які породжують нових учасників 
ринку, змінюють структуру конкуренції на ринку. 

Тож конкурентна політика та впровадження інновацій — не менш важли-
ві, ніж виважена макроекономічна політика. Підвищення конкуренції та фор-
мування конкурентної політики приводять до стимулювання інноваційної 
політики підприємств. Державна політика підтримки конкурентоспромож-
ності внутрішніх ринків підштовхує до інтелектуальної переоцінки структу-
ри виробництва, його продуктивності та форм роботи. Важливим показни-
ком є простота ведення бізнесу, що визначає можливості підприємців 
відкривати та закривати підприємства в рамках чинного регулятивного ме-
ханізму (табл. 3.4). 

                      
1 OECD, 2005; For the OECD’s definition of ‘innovation’ [http://www.oecd.org/ site/innovationstrategy/ 

defininginnovation. htm]. 
2 Ministry of Employment and the Economy (Finland). 2009. ‘Government’s Communication on Finland’s 

National Innovation Strategy to the Parliament’, March. Finnish Ministry of Employment and the Economy, March 2009 
[Electronic Resource]. — Available from : http://www.tem.fi/files/21010/ National_Innovation_Strategy_March_2009. pdf 
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Таблиця 3.4 
ДИНАМІКА ІНДЕКСУ ПРОСТОТИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ  

В КРАЇНАХ ТОП-10 у 2006–1015 рр.1 

Країна 
Місце в рейтингу

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Сінгапур 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Нова Зеландія 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 

Гонконг 4 4 4 3 3 2 2 2 2 3 

Данія  6 6 5 5 6 6 5 5 5 4 

Південна Корея 20 19 22 23 19 16 8 8 7 5 

Норвегія 8 9 9 10 10 8 6 6 9 6 

США 3 3 3 4 4 5 4 4 4 7 

Великобританія 5 5 6 6 5 4 7 7 10 8 

Фінляндія 13 13 13 14 16 13 11 11 12 9 

Австралія 10 10 10 9 9 10 15 10 11 10 

 
Загалом у топ-20 країн за індексом простоти ведення бізнесу є високороз-

винені країни, які формують виважену політику підтримки виробничої дія-
льності. Проте щодо даного виду інновацій та підвищення інтелектуальної 
складової варто зауважити, що сама простота ведення бізнесу не може га-
рантувати успіху. Для цього необхідні державна підтримка та виважена  
політика банкрутства, гнучкість ринку та його здатність до перерозподілу 
людського ресурсу. У доповіді Світового Банку було зазначено, що таке 
«руйнування» економіки призводить до перерозподілу робочої сили, її пере-
ходу від застарілих форм роботи до більш динамічних, що дає можливість 
підвищити загальну ефективність функціонування економіки2. Подібний 
ефект виникає в результаті приходу іноземних інвестицій зі значною част-
кою витрат на НДДКР, що стимулює місцеві компанії збільшувати витрати 
на науково-дослідні роботи і може привести до формування інноваційно ак-
тивних кластерів. Тобто підвищення інноваційності економіки виявляється 
через взаємодію місцевих виробників та зовнішніх гравців. 

Підвищення рівня інноватизації національних економік може відбуватися 
не тільки завдяки нарощуванню внутрішніх можливостей, а й завдяки зов-
нішнім інвестиціям. Так, купівля технологій, капіталовкладення в обладнан-
ня та програмне забезпечення, інформаційно-комунікаційні технології мо-
жуть обумовити зростання ефективності функціонування економіки загалом. 
                      

1 Doing business 2016 [http://www.doingbusiness.org]. 
2 World Bank. — 2013. — Р. 313. 
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За висновками Ван Арка, ефективність інвестування в капітальне обладнан-
ня вища, ніж ефективність від інвестицій у нові компанії1. Це пояснюється 
більш комплексним впливом таких інновацій, оскільки вони переносяться на 
продукти, процеси, методи маркетингової діяльності, організації бізнесу, ве-
дення конкуренції. Крім того, ефективність від інвестицій на ринку у сферу 
обробки інформації, обладнання та програмного забезпечення можуть бути 
настільки саме значними, як і результати власних інвестицій у такі види  
діяльності (Хітт і Тамбл). За розрахунками зростання ВВП китайської еко-
номіки в період з 1980 до 2007 рр. завдяки інвестиціям у інформаційно-
комунікаційні технології становить близько 20 %, а зростання продуктивно-
сті — 38 %2. 

Аналогічні твердження висловлюються у звіті Світового Банку. Розрахун-
ки підтверджують, що в країнах, що розвиваються, інвестиції в інформа- 
ційно-комунікаційні технології забезпечують близько 25 % зростання ВВП 
на початку ХХІ ст.3 Реструктуризація економіки та підвищення її інноваційнос-
ті в результаті впровадження інформаційно-комунікаційних технологій можуть 
бути реалізовані й у країнах з низьким рівнем розвитку через зміну структури 
сільськогосподарської діяльності, системи роздрібної торгівлі тощо.  

Отже, низька вартість ІКТ може сприяти підвищенню рівня ефективності 
функціонування економіки. Дослідження підтверджують, що оподаткування 
продуктів ІКТ за вищою ставкою, ніж інших продуктів, призводить до впо-
вільнення темпів розвитку економіки та рівня її інноваційності. Розрахунки 
Фонду інформаційних технологій та інновацій свідчать про скорочення  
темпів розвитку економіки на 0,7 % та скорочення ВВП на 2,3 % у країнах, 
що встановили вищу ставку податку на імпорт та продаж ІКТ. Світова орга-
нізація торгівлі у своїй Угоді з інформаційних технологій визначає необхід-
ність зниження тарифів на продукти ІКТ, що сприятиме розширенню експор-
ту з країн, що приєдналися до угоди. Ефективність такої діяльності може бу-
ти продемонстрована на прикладі Малайзії, в якій за даними ОЕСР експорт 
товарів ІКТ в період з 1996 до 2011 рр. зріс на 50 %. І навпаки, країни, які не 
приєдналися до цієї Угоди, зменшили свою присутність на цьому  
ринку більше ніж на 60 % проти 1996 р. При цьому за показником простоти 
ведення бізнесу Малайзія входить до топ-20, що свідчить про наявність ціліс-
ної програми державної підтримки підприємницької діяльності. 

                      
1 Van Ark, Bart. Measuring the New Economy: An International Comparative Perspective / Bart Van Ark // 

Review of Income and Wealth, International Association for Research in Income and Wealth. — March 2002. — 
Vol. 48(1). — Р. 1–14. 

2 Yifu Lin Justin. China’s Contribution to Development Cooperation: Ideas, Opportunities and Finances [Elec-
tronic Resource] / Justin Yifu Lin, Yan Wang. — 2013. — Available from : http://www.ferdi.fr/sites/www.ferdi.fr/ 
files/publication/fichiers/wp119_lin-wang_paper_for_ferdi_web_1.pdf 

3 World Bank. — 2010. — Р. 3. 



244   СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ  

Державна політика підтримки досліджень та розвитку ІКТ у різних краї-
нах неоднакова. Так, для стимулювання діяльності в Малайзії була запрова-
джена можливість списати на амортизаційні відрахування повну вартість 
важкої техніки за чотири роки, а в Бразилії амортизація обладнання та нема-
теріальних активів, які використовується в НДДКР, розрахована лише на 
один рік.  

Додержання принципу щодо спрямування інновацій в усі галузі промис-
ловості обумовлене певною двоїстістю даного процесу: з одного боку — ви-
сокорозвинені країни, які зосереджують увагу на високотехнологічній про-
дукції, з другого боку — країни, що розвиваються, які зосереджують увагу 
на підвищенні рівня інноваційності традиційних секторів економіки. При 
цьому в обох випадках таке підвищення рівня інноваційності відбувається 
через підвищення частки ІКТ у виробництві продукції. Зростання частки  
торговельних операцій, які здійснюються через Інтернет, дало змогу по-
новому зрозуміти участь ІКТ у традиційних секторах економічної діяльності.  

Одним із ключових факторів інтелектуалізації національної економіки є 
рівень доступу до якісної освіти. Таланти й особистісні якості визнаються 
одними з основних компонентів інноваційних стратегій, а інтелект стає чи 
не найдорожчим товаром, оскільки він може бути втілений у будь-якому сек-
торі економіки. Підвищення інтелектуалізації економіки через рівень освіти 
покликане в першу чергу піднести загальний рівень освіченості, що, у свою 
чергу, може виявлятися в усіх секторах. Дані фактори поєднуються між со-
бою в рамках дослідження Світового банку під час розрахунку індексу еко-
номіки знань (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 
ТОП-10 КРАЇН ЗА ІНДЕКСОМ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ, 2012 р.1 

Країна Індекс економіки знань Індекс знань 

1. Швеція 9.43 9.38 

2. Фінляндія 9.33 9.22 

3. Данія 9.16 9.00 

4. Нідерланди 9.11 9.22 

5. Норвегія 9.11 8.99 

6. Нова Зеландія 8.97 8.93 

7. Канада 8.92 8.72 

8. Німеччина 8.90 8.83 

9. Австралія 8.88 8.98 

10. Швейцарія 8.87 8.65 

                      
1 The Knowledge Economy Index [http://search.worldbank.org/all?qterm=The+Knowledge+Economy+Index&os=10]. 
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Готовність до переходу до економіки знань виявляється як через наяв-
ність інфраструктури, що враховується в даному індексі, так і через рівень 
якості людських ресурсів, їх підготовки. У даному рейтингу лідирують роз-
винені країни, проте, наприклад, США не ввійшли в топ-10 із позицією на 
12 місці. 

Відбувається акцентуація на науці, технологіях, інженерії та математиці. 
Відповідно, актуалізується питання підготовки вчителів для цих сфер діяль-
ності1. На думку Аткінсона та Езелла, цей перелік напрямів має бути роз- 
ширений за рахунок підприємництва як нової форми самореалізації та само-
зайнятості в сучасному світі. Інакше кажучи, інтелектуальна складова вті-
люється у класичних формах зайнятості, але набуває нового значення та пе-
реосмислення.  

Багато важить для підвищення рівня інноватизації національних економік 
розвиток підприємницької освіти у дітей та підлітків, зокрема, на основі фор-
мування молодіжних та громадських течій, які об’єднують у собі молодіжні 
організації, бізнес, державні органи. Це може набувати форм бізнес-
інкубаторів (наприклад, «1776» у Вашингтоні, «General Assembly» в Нью-
Йорку, «Capital Factory» в Остіні, «Cambridge Innovation Center» у Бостоні, 
«Warner Yard» у Лондоні, «Betahaus» у Берліні), завдання яких полягає в до-
несенні ідей до бізнес-середовища, формуванні певних портфоліо й наданні 
їх якнайбільшій кількості покупців. Таке становище сприяє поєднанню всіх 
учасників ринку між собою. При цьому варто наголосити, що досить часто 
це реалізується в традиційних секторах економіки. Формування такого гло-
бального підприємницького середовища стає можливістю для поширення 
інноваційних ідей та їх поєднання з власниками капіталу або ресурсів. Інте-
лектуальні напрацювання дедалі більше поширюються з розвитком Інтерне-
ту й телефонії, що полегшує бізнес-наставництво.  

Інноватизація економіки реалізується також через виважену державну 
політику у сфері науки та НДДКР. Формуючи фінансування, стимулювання 
розвитку наукових досліджень і надання стимулів для інноваційних підпри-
ємств забезпечують економічну життєдіяльність країни. Державна підтрим-
ка дає можливість підприємствам залучати новіші технології, витрачати бі-
льшу кількість фінансових ресурсів на НДДКР. Без такої підтримки рівень 
інноваційного розвитку країни практично завжди є неоптимальним, оскільки 
навіть за ідеальних ринкових умов приватний сектор недофінансує іннова-
ційну діяльність, у тому числі й НДДКР. 

Традиційні форми зайнятості в малому та середньому бізнесу посідають 
досить слабку позицію в інноваційній діяльності та, відповідно, мають слаб-
                      

1 Jordan Education Initiative [http:// www.jei.org.jo/]. 
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ку інтелектуальну складову. Проте активізація діяльності для розвитку ма-
лих і середніх підприємств може надати значних переваг для економіки, що 
забезпечує певний рівень спеціалізацію в рамках конкуренції між економі-
ками, що розвиваються. Наприклад, в Індії існує програма підтримки інно-
ваційно активних підприємств. Подібні програми функціонують у деяких 
країнах Латинської Америки та Карибського басейну (програма SERCOTEC 
у Чилі і SPYME в Мексиці)1. 

Високорозвинені країни мають інфраструктуру, яка сприяє поширенню та 
передаванню технологій, знань, новацій. Формується ланцюг передавання 
знань з університету чи лабораторії до їх втілення у ринкові новації. У таких 
країнах, як Бразилія, Китай, Індонезія, Малайзія, Сінгапур, Південна Афри-
ка, Південна Корея, Сполучені Штати Америки, ця політика досить виваже-
на, і політика формування інтелектуальної власності поєднується з фінансу-
ванням функціонування університетів чи науково-дослідних інституцій. 

Крім того, значного поширення набуває використання інноваційних вау-
черів на суму від 5 до 10 тис. дол. США для стимулювання науково-
дослідної роботи в молодих невеликих фірмах. Ці ваучери використовують-
ся для перерозподілу знань між старт-апами, науково-дослідними інститу-
тами, університетами для формування єдиного інноваційного простору у ви-
робництві або секторі економіки. Успішна практика використання таких 
ваучерів у Австрії, Канаді, Великобританії, Ірландії, Нідерландах обумовила 
її запровадження в Індії та Молдові. 

Країни, що демонструють позитивні тенденції інноватизації національних 
економік, свого часу напрацювали ефективну стратегію інноваційного роз-
витку. Так, у США працюють спрямовані на розвиток інноваційної та інте-
лектуальної складових економічної діяльності програми, зокрема Strategy 
For American Innovation, ухвалена у 2009 р., Small Business Innovation 
Research Program (призначена для підтримки малих підприємств на ранніх 
стадіях інноваційного процесу)2. В Європейському Союзі чинна загальна 
Рамкова програма НДДКР, у рамках якої визначено основні параметри інно-
ваційної діяльності, наукових досліджень та ін.  

Відповідно до звіту Світової організації інтелектуальної власності визна-
чено, що останнім часом досить активними на ринку інновацій та інновацій-
них продуктів стають окремі країни Азії та Африки, що розвиваються з пос-
тійним приростом інноваційної складової в економічній діяльності. Так, у 

                      
1 Andes, S. An Alternative to Mercantilism: Manufacturing Extension Services in Latin American and 

Caribbean Countries [Electronic Resource] / S. Andes, S. J. Ezell and J. Leal. — Washington, DC : ITIF, 2013. — 
Available from : http://www2.itif.org/2013-manufacturingextension-services-latin-america-caribbean. pdf 

2 Nelson R. R. Industrial innovation Policy: Lessons for American history / R. R. Nelson, R. N. Langolis // Sci-
ence. — 1983. — Vol. 239. — P. 811–821. 
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2010 р. в Індії було створено Національну інноваційну раду, яка фінансує й 
координує інноваційну діяльність. У 2013 р. ця програма була розширена, і 
крім науки, техніки й інновацій до неї включено було ще підприємництво як 
об’єкт для інновацій та можливостей для підвищення суспільного добробу-
ту. Було встановлено за мету збільшити фінансування НДДКР з 0,85 % до 
2 % від ВВП до 2020 р. Подібна політика ухвалена, приміром, у Гані. Понад 
50 країн уже розробили свої інноваційні стратегії розвитку, спрямовані на під-
вищення ефективності функціонування економіки в традиційних секторах1. 

Поряд з такими стратегіями успішно функціонують агентства, орієнтова-
ні на активізацію внутрішніх інновацій, і працюють вони в Кенії, Індії, Ма-
лайзії, Таїланді, В’єтнамі. Більшість із таких агентств розпочали своє функ-
ціонування в останні п’ять років. Метою їх діяльності є зростання 
продуктивності функціонування підприємства за допомогою залучення но-
вих технологій, процесів, забезпечення навчання працівників, формування 
інноваційних навичок і вмінь, їх перехід від інститутів і лабораторій до реа-
льних підприємств. Одним із завдань таких агентств є залучення національ-
них підприємств до глобальних ланцюгів поставок.  

Скажімо, метою National Science у Кенії є запровадження результатів на-
укової діяльності, науки й інновацій у всі сектори економіки. У таких краї-
нах, як Вірменія, Китай, Індія, Малайзія, Молдова, Монголія, Таїланд, 
В’єтнам, Йорданія, було посилено режим додержання прав інтелектуальної 
власності2.  

Подібна державна політика покликана врегулювати досить складні вза-
ємовідносини у сфері додержання прав інтелектуальної власності, високий 
рівень яких демонструється в розвинених країнах. Так, дуже розвинуте за-
конодавче та правове забезпечення прав інтелектуальної власності у США, 
ЄС та Японії, у рамках якого визначена відповідальність за незаконне їх ви-
користання. Таке становище привело до формування країн-експортерів інте-
лектуальної власності та країн-імпортерів, метою діяльності яких є «наслі-
дування» діяльності розвинутих економік.  

Резюмуючи викладений матеріал, ще раз зазначимо, що в останні десяти-
ліття державна політика провідних країн світу в інноваційній сфері мала на 
меті істотне підвищення рівня інноваційної складової господарської діяль-
ності. Більшість урядових програм передбачали стимулювання інноваційної 
діяльності через підвищення фінансування, залучення інвесторів, сприяння 
                      

1 Ezell, S. J. The Global Flourishing of National Innovation Foundations [Electronic Resource] / S. J. Ezell,  
F. Spring and K. Bitka. — Washington, DC : ITIF, April, 2015. — Available from : http://www2.itif.org/2015-
flourishing-national-innovation.pdf?_ga=1.38 223331.1998667003.1421519660 

2 Cepeda, R. C. Policy Complements to the Strengthening of IPRS in Developing Countries. OECD [Electronic 
Resource] / R. C. Cepeda, D. C. Lippoldt and J. Senft // Trade Policy Papers. — 2010. — No. 104. — Available from :  
http:// dx.doi.org/10.1787/5km7fmwz85d4-en 
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патентній активності, підвищення рівня освіченості населення та повернен-
ня науковців, що мігрували. Така діяльність досить успішна й ефективна і 
веде до формування світових кластерів інноваційної діяльності та глобаль-
них інноваційних мереж, котрі виводять світогосподарський прогрес на які-
сно новий щабель розвитку і відкривають перед відсталими країнами широкі 
можливості долучитись до науково-технічних здобутків західної цивілізації. 

3.2. Глобальна конкуренція на ринку туристичних послуг 

Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується 
глибокими структурними змінами, провідними серед яких є процеси розвитку 
інтернаціоналізації та глобалізації. Комплексний аналіз трансформаційних 
процесів, що відбулись у розвитку світового господарства протягом останньої 
чверті ХХ і на початку ХХІ століть, дозволив виявити такі новітні тенденції і 
закономірності, як соціалізація світової економіки, фундаментальні зрушення в 
її структурі, передусім випереджальний розвиток сфери нематеріального вироб-
ництва, глобалізація товарних, фінансових ринків і ринку праці, формування 
всесвітнього інформаційно-комунікативного простору, що суттєво вплинуло на 
посилення ролі у світовій економічній системі сектору послуг.  

Протягом двох останніх десятиріч сфера послуг перетворилася на один з 
найбільш перспективних секторів світової економіки. Ринок послуг — важ-
лива складова економіки багатьох країн світу, адже він значною мірою є ка-
талізатором світового виробництва, науково-технічного прогресу та всієї 
системи міжнародних економічних відносин. При цьому всередині диверси-
фікованого і розвинутого сегмента послуг особливе місце належить турис-
тичним послугам, які кількісно і якісно зростають і за які загострюється 
конкуренція у глобальному просторі за світове лідерство.  

Сьогодні індустрія туризму характеризується істотним перерозподілом 
туристичних потоків. Знижується частка Європи, натомість посилюється по-
зиція Азії, тобто туристичні потоки змінились у структурі до 10 %. Так, ту-
ризм здебільшого формується і здійснюється між високорозвиненими краї-
нами, а між країнами, що розвиваються, він розвинутий слабо. У середньому 
близько 2/3 міжнародних туристичних подорожей припадає на розвинені 
країни і близько 1/3 — на країни, що розвиваються. 

Дослідники висловлюють думку, що туристи XXI століття будуть багаті 
на гроші, але бідні на час1, унаслідок чого зростатиме попит на туристичний 
продукт, який вміщує максимум задоволень за мінімальний проміжок часу. 

                      
1 Биржаков М. Б. Введение в туризм / М. Б. Биржаков ; Нац. акад. туризма, Балт. междунар. ин-т туриз-

ма. — М. ; СПб. : Невский фонд : Герда, 2004. — С. 186.  
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Перевага віддаватиметься тематичним паркам та круїзам, які дають турис-
там можливість відвідати значну кількість місць та об’єктів за короткий час. 
Прогнозуються дальша диференціація пропонування туристичного продукту, 
яка має на меті ширше охоплення споживачів з різноманітними потребами й 
можливостями, та подальший процес концентрації капіталів, створення по-
тужних транснаціональних компаній та корпорацій; збережеться тенденція 
інтеграційних процесів у сфері туризму. У найближчі десять років туризм 
залишатиметься найбільшим джерелом створення робочих місць у європей-
ських країнах і туристичних центрах інших регіонів.  

На сьогодні можна констатувати той факт, що туризм став явищем, яке 
ввійшло в повсякденне життя майже третини населення планети. Більше того, 
частка туризму перевищує 10 % світової торгівлі товарами й послугами, що да-
ло йому змогу посісти третє місце після експорту нафти та автомобілів. В Угор-
щині, Чехії, Австрії, Швейцарії, Італії, Франції, Іспанії та Португалії туризм на-
лежить до пріоритетних галузей, внесок яких у валовий національний дохід 
становить 15–35 %. За оцінками спеціалістів, нині в туріндустрії працюють по-
над 100 млн осіб, кожне 16 робоче місце у світі припадає на туризм, кожна во-
сьма працездатна людина у світі зайнята в даному секторі. Наведені цифри свід-
чать, що ця сфера економічної діяльності спроможна відіграти генерувальну й 
інтегрувальну роль щодо позитивної динаміки кількісних та якісних економіч-
них показників розвитку галузей інших сфер економіки.  

Слід зауважити, що всі учасники світового ринку туристичних послуг  
тісно пов’язані між собою, адже для ефективної діяльності та одержання ко-
ристі кожним усі повинні взаємодіяти один з одним. Для того щоб залиша-
тися рентабельним у довгостроковому періоді, підприємство туристичної 
сфери має постійно посилювати свою конкурентну позицію, а для цього йо-
му варто безперервно розширювати власні конкурентні переваги, тим самим 
забезпечуючи високий рівень конкурентоспроможності. Окремі підприємст-
ва туристичної сфери конкурують між собою на регіональному, національ-
ному та міжнародному ринках.  

Конкурентоспроможність підприємства в межах галузі чи певного ринку 
визначається порівнянням показників його діяльності з показниками конку-
рента. За М. Портером, конкурентоспроможність підприємства оцінюється 
відносно реального чи еталонного підприємства, що й визначає фактичний 
рівень конкурентоспроможності. Тому для встановлення факторів дальшого 
розвитку індустрії туризму можна запропонувати модель п’яти конкурент-
них сил за Портером для ринку туристичних послуг (рис. 3.7)1. 

                      
1 Солов’янчик А. В. Перспективи розвитку індустрії туризму та її конкурентоспроможність в сучасних умовах 

кризи / А. В. Солов’янчик // Теоретичні та прикладні питання економіки. — 2015. — № 1(30). — С. 515–525. 
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Рис. 3.7. Модель п’яти конкурентних сил за М. Портером для ринку туристичних послуг 

На діяльність підприємств ринку туристичних послуг особливо відчутно 
впливають самі туристи. У майбутньому значною мірою на стан і характер 
попиту у сфері туристичних послуг будуть діяти зміни, які відбулись у су-
спільній психології споживання, а саме: посилення в суспільній психології 
системного, комплексно-концептуального підходу до сприйняття проблем 
співіснування людського суспільства, тобто ускладнення сприйняття світу 
(дане явище розглядається тепер не як проста сума елементів, а як складна 
взаємозалежна система, де кожен елемент є частиною цілого й пов’язаний з 
ним, а ціле — невіддільне від його складників); зміна характеру споживання 
турпродуктів (посилення попиту на задоволення та зміну вражень, причому 
найбільш значущим стає процес, а не об’єкт здобуття задоволення); екологі-
зація мислення масового споживача (усвідомлення крихкості навколишньо-
го середовища і його нерозривної єдності з людським суспільством).  

Новому типу споживача туристичних послуг, поряд з наведеними раніше 
особливостями сприйняття світу, притаманні ще й такі психолого-поведін-
кові риси, як інформованість, високий рівень освіченості, індивідуалізм, 
екологізм свідомості, спонтанність рішень, мобільність, фізична й розумова 
активність на відпочинку та прагнення одержувати від життя масу всіляких 
вражень. Специфічністю сучасного туристичного ринку є формування нового 
типу споживача, який визначає особливості розвитку послуг у підприємствах 
туристичної індустрії. 

Важливим кроком у формуванні та впровадженні стратегії просування 
туристичного продукту провідних туристичних фірм на міжнародний турис-
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тичний ринок є реалізація комплексу збутових та комунікативних заходів з 
метою забезпечення рекламно-інформаційної підтримки виходу його на сві-
товий ринок (рис. 3.8). 

 
Рис. 3.8. Комплекс заходів із просування турпродукту на міжнародні ринки 

Цікавим є приклад Великобританії, де існує державна структура, що дос-
ліджує туристичний ринок та веде рекламно-інформаційну діяльність, про-
пагуючи країну як туристичну на світовому ринку. Її складовою є мережа із 
70 туристичних представництв Великобританії у різних країнах світу, що 
обумовлює створення найперспективніших ринків для реалізації національ-
ного турпродукту. З державного бюджету виділяється 80 млн фунтів стер-
лінгів на рік для проведення ринкових досліджень, рекламно-маркетингової 
діяльності (у тому числі участі в міжнародних туристичних салонах, ярмар-
ках, виставках і біржах), для видання різномовної рекламно-інформаційної 
продукції, а також для утримання закордонних туристичних представництв. 
Аналіз проведених у Великобританії маркетингових досліджень свідчить, 
що 1 фунт стерлінгів, вкладений у туризм, дає 27 фунтів прибутку від кож-
ного туриста, що відвідує країну, і з них 4 фунти повертаються до державно-
го бюджету у вигляді податків. 

Уряд Греції щороку виділяє на потреби інформаційно-рекламної діяльно-
сті у сфері туризму 80 млн дол. США, уряд Туреччини — 12 млн дол. США. 
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1. Розвиток мережі державних туристичних представництв за кордо-
ном, які сприятимуть налагодженню взаємозв’язків з місцевими пар-
тнерами, виконуватимуть рекламно-інформаційні функції з рекламу-
вання продукту та формування позитивного туристичного іміджу 
країни 

2. Спільна робота учасників регіональних туристичних кластерів, 
спрямована на пошук на закордонних ринках туристичних та марке-
тингових агентств, які візьмуть на себе функцію організації збуту та 
просування туристичного продукту регіонального кластера на зов-
нішньому ринку 

3. Використання учасниками туристичного ринку можливостей інтер-
нет-технологій для просування свого продукту на міжнародні ринки: 
створення Web-сайтів, орієнтованих на закордонні сегменти Інтерне-
ту (з метою виконання рекламно-інформаційних та іміджевих функ-
цій), створення інтернет-порталів для організації комплексного про-
сування турпродукту регіонів, розміщення інформації про туристичні 
послуги в регіональних та глобальних мережах бронювання 

4. Участь у міжнародних туристичних виставках з метою презентації 
там своїх пропозицій, туристичних новинок, пошуку потенційних 
партнерів зі збуту на міжнародних ринках  
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Отже, без державних вкладень розвиток туризму неможливий, проте вкла-
дення ці є, по суті, не витратами, а інвестиціями.  

Одним з важливих методів просування продукту туристичної індустрії на 
ринок є організація виставок, які дозволяють продавцям і покупцям турис-
тичного продукту зустрітися на спільній території й укласти угоди. Най-
більш масштабними й популярними є виставки, які провадяться в Лондоні і 
Берліні. Подібні заходи (наприклад, виставка, що провадиться в Лондоні, — 
Всесвітній ринок подорожей) відкриті тільки для туристичних компаній і 
виконують, скоріше, соціальні функції, ніж комерційні. На цих виставках 
агентствам подорожей надається можливість підвищувати свої знання про 
туристські продукти, пропоновані національними й місцевими туристськими 
організаціями, і одночасно репрезентувати власний продукт, а також свою 
країну або регіон. Із цією метою демонструються фільми й національні кос-
тюми, залучаються фольклорні ансамблі, провадиться дегустація вин і т. ін. 
Також інтерес до виставки підвищується завдяки активним публікаціям у 
пресі. 

Досвід участі в туристичних виставках показує, що вони — один з най-
важливіших елементів системи маркетингу туристичної компанії. При цьому 
вирішуються одночасно кілька завдань: 

— вивчення ринку, реклами, установлення особистих контактів з партне-
рами та клієнтами; 

— питання управління асортиментом послуг або його коригування, уста-
новлення напрямків підвищення якості пропонування; 

— питання ціноутворення, можливих знижок на ціни, кредитування по-
купців, взаєморозрахунків; 

— пошук нових партнерів за каналами збуту; 
— визначення міри загрози з боку конкурентів та інших подібних проблем. 
Незважаючи на розвиток різних форм он-лайнового бізнесу, спеціалізо-

вані туристичні виставки, як і раніше, залишаються найбільш дієвою рекла-
мою й найкоротшим шляхом до ринку. Світова статистика стверджує, що в 
більшості туристичних компаній 40 % продажу відбувається саме завдяки 
виставкам, які є прекрасною можливістю заявити про себе як про серйозного 
ділового партнера, оцінити конкурентоспроможність своєї послуги. На дум-
ку більшості експертів, реклама в ЗМІ або розсилання спеціалізованих ката-
логів, проспектів і комерційних пропозицій не настільки ефективні в справі 
освоєння міжнародного ринку збуту, як виставкові контакти, що припус-
кають безпосереднє живе спілкування зі споживачем або потенційним 
партнером. 
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Сучасні інформаційні технології, мережі та системи дають змогу ефектив-
но реалізовувати основні напрями діяльності у сфері туризму, а саме: 

— довідкову діяльність;  
— рекламу туристичних можливостей;  
— маркетинг послуг і турпродукту;  
— замовлення і продаж турпродукту та послуг;  
— моніторинг, аналіз і планування туристичної діяльності;  
— розробку турпродукту;  
— автоматизацію роботи суб’єктів туристичної діяльності. 
До основних напрямів розвитку інформаційних технологій у туристич-

ній сфері слід віднести інформаційну інфраструктуру, бази даних, сайти і 
портали туристичного профілю в Інтернеті, електронний маркетинг, рек-
ламу, автоматизацію діяльності туристичних організацій та управління 
діяльністю сфери туризму. 

На сьогоднішній день система інформаційних технологій в індустрії ту-
ризму містить цілу низку елементів. Сучасні рішення автоматизації діяльно-
сті туристичних підприємств базуються на скоординованій взаємодії кількох 
спеціалізованих систем (рис. 3.9). 

 

 
Рис. 3.9. Класифікація систем інформаційних технологій у туризмі 
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Світовий досвід показує, що індустрія туризму — один з найбільших 
споживачів телекомунікаційних технологій, який володіє одним з найбільш 
високих рівнів комп’ютерної оснащеності в діловому світі. Частково це ви-
пливає з природи інформації, яка використовується в індустрії подорожей. 
По-перше, ця інформація вельми чутлива до часу, оскільки дуже часто змі-
нюються різні дати — події, розклади і т. ін. По-друге, до інформації про ту-
ристичні продукти з різних точок земної кулі має бути своєчасний доступ. 
По-третє, туристичний продукт складається з великої кількості компонент 
(транспорт, проживання, розваги), які також потребують швидкої доставки 
інформації для координування постачання на достатньому рівні. 

Найбільшими і найважливішими інформаційними системами в індустрії ту-
ризму є комп’ютерні системи резервування (КСР). Вони забезпечують доступ 
до інформації з планування подорожей і резервування для більшості секторів, 
включаючи проживання, круїзи, транспорт, тури, обмін валют і розваги. 

За оцінками фахівців туристичного бізнесу, найбільш перспективним на-
прямком розвитку туризму є саме той, що базується на використанні можли-
востей Інтернету. Туризм сьогодні розвивається бурхливими темпами: з ро-
ку в рік зростає кількість туристів, розширюють свій бізнес компанії і за 
умов конкурентної боротьби залучають нові технології для його розвитку. 
Туристичні компанії і портали мають високі позиції в рейтингах; на ринку 
з’являється спеціалізоване програмне забезпечення, покликане оптимізувати 
роботу і розширити можливості туристичних організацій.  

Он-лайнові туристичні ресурси можна поділити на дві категорії. 
1. Web-сайти туркомпаній. Це сайти як невеликих турфірм, так і масш-

табних туроператорів. На таких web-сайтах, як правило, розміщується інфор-
мація про фірму і про послуги, що їх вона надає. За сучасних умов основним 
засобом із просування туристичних послуг на ринок через Інтернет є корпо-
ративний сайт.  

2. Туристичні портали. Ці ресурси надають користувачам різну інформа-
цію з туристичної тематики: про країни, погоду, розклади авіарейсів і потя-
гів, візи, паспорти, посилання на інші туристичні ресурси, корисні поради 
тощо. Портали дають турфірмам можливість заявити про себе і свої послуги, 
а користувачеві — довідатися про них, не витрачаючи на пошуки багато ча-
су. Ця багатогранність і визначила найбільшу популярність саме туристич-
них порталів серед інших туристичних ресурсів.  

Інтернет відкриває перед туристичними фірмами нові можливості для про-
сування їх послуг на ринку, а використання його як одного з елементів системи 
просування впливає на загальний позитивний імідж турфірми та підвищує рі-
вень інформованості клієнтів про її послуги. Перед туристичними фірмами, які 
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прагнуть активно використовувати Інтернет у своїй практиці для просування 
власних продуктів на ринок, відкриваються певні переваги: по-перше, можли-
вість швидше реагувати на мінливі ринкові умови; по-друге, аналіз реакції клі-
єнтів на ті чи інші пропозиції дозволяє одержувати додаткову інформацію про 
їхні потреби й негайно вносити необхідні корективи в рекламу. 

Якщо оцінювати ситуацію в цілому в галузі, то в найближчій перспективі 
основним напрямком он-лайнового турбізнесу буде продаж (бронювання) 
квитків, а також продаж окремих сегментів туру корпоративному клієнтові 
для організації ділової чи індивідуальної поїздки. У першу чергу це стосу-
ється таких складників туру, як розміщення в готелях, оренда автомобіля, 
одержання медичної страховки. У секторі інформаційних технологій туриз-
му можна прогнозувати дальший розвиток систем бронювання. На даний 
момент через чотири основні дистрибуційні системи (Amadeus, Galileo, Sabre і 
WorldSpan) проходить 80 % бронювання світового туристичного бізнесу. 

Так, підключення до глобальних систем бронювання забезпечить набуття 
таких переваг: 

— по-перше, можливість більш активного проникнення на міжнародні 
ринки [вихід на ринки країн Західної Європи, США, Азії тощо завдяки тому, 
що інформація про їхні туристичні послуги буде надана потенційним клієн-
там у всьому світі (або у певних регіонах)]; 

— по-друге, можливість здійснювати продаж туристичних послуг ціло-
добово без додаткових обмежень; 

— по-третє, можливість скорочення збутових витрат у розрахунку на од-
ну продану послугу. 

Водночас аналіз стратегічного управління галуззю туризму на рівні ту-
ристичного центру показує, що його також не можна трактувати однознач-
но, а доречніше звести до трьох основних підходів: 
Перший підхід ґрунтується на факті, що регіональна туристична політика 

часто інтегрується в політику інших галузей, оскільки туризм функціонує на 
межі різних галузей економіки. Тому його слід розвивати в контексті зага-
льного соціально-економічного розвитку регіону, тим паче, що формування 
конкурентоспроможного комплексного туристичного продукту передбачає 
наявність розвинутої інфраструктури, спеціалізацію на всіх стадіях вироб-
ництва та реалізації туристичних послуг, а також концентрацію значних фі-
нансових ресурсів і великої кількості учасників у цьому процесі. 
Другий підхід передбачає розробку індивідуальних стратегій розвитку для 

території з високим туристичним потенціалом та розвинутою інфраструкту-
рою. Цей підхід є доцільним за умови обґрунтування того, що розвиток ту-
ризму сприятиме динамічному і збалансованому розвитку регіону, оскільки 
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стратегічний план — це документ, метою якого є збільшення конкуренто-
спроможності території. 
Третій підхід враховує таку специфічну рису туризму, як те, що нерідко 

туристично привабливі об’єкти розташовані в межах кількох адміністратив-
но-територіальних одиниць, що передбачає співпрацю між їх представниками1. 

Важливим фактором активізації розвитку туризму у світі стала і його ре-
гіональна диверсифікація. Динаміка міжнародного туризму в регіонах світу 
в останні 25 років виявила істотні розходження.  

За статистичною методикою Всесвітньої туристичної організації (ВТО) 
держави-члени останньої поділені відповідно до географічних ознак на п’ять 
макрорегіонів:  

1. Європейський (куди входять країни Західної, Північної, Південної, 
Центральної, Східної Європи, а також Східного Середземномор’я — Ізраїль, 
Кіпр, Туреччина). 

2. Американський (охоплює країни Північної, Південної, Центральної 
Америки, острівні держави і території Карибського басейну). 

3. Азіатсько-Тихоокеанський (країни Східної та Південно-Східної Азії, 
Австралія та Океанія). 

4. Африканський (країни Африки, крім Єгипту та Лівії). 
5. Близькосхідний (країни Західної та Південно-Західної Азії, Єгипет, 

Лівію)2. 
За умов загального збільшення туристичних потоків на планеті в Європі й 

Америці вони зростали темпами, близькими до середньосвітового рівня 
(6,6 % і 5,9 % у рік відповідно). Відносно молоді туристичні регіони — Азі-
атсько-Тихоокеанський, Близькосхідний і Африканський — розвиваються 
швидше. В окремі роки темпи приросту туристичних потоків у них відобра-
жаються двозначними цифрами. Однак вони менш стійкі до впливу, часто 
негативного, політичних і економічних факторів. 

За минулі десятиліття найбільш динамічним був Азіатсько-Тихоокеанський 
регіон, в якому середні багаторічні темпи зростання кількості прибуттів зна-
чно випереджали середньосвітові. Як уже зазначалося, Східна Азія й Тихоо-
кеанський регіон приваблюють іноземних туристів насамперед своєю уніка-
льною природою. Проте нові індустріальні країни привабливі й для ділових 
подорожей. Однією з важливих туристичних країн у регіоні став Таїланд, 
особливо після того як почав освоювати нові пляжі на південному узбереж-
жі й організовувати культурно-пізнавальні поїздки на північ. Деякі держави 

                      
1 Malska M. Economic Annals-XXI / M. Malska, A. Hryshchuk & Yu Masyuk. — 2015. — No. 155(11-12). — 

Р. 78–81. 
2 World Tourism Organization [http://www.unwto.org/]. 
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цього регіону, в основному нові індустріальні країни – експортери товарів 
(Гонконг, Малайзія, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд, Індонезія і Тай-
вань), зовсім недавно стали розвивати індустрію туризму. Тут експорт това-
рів і експорт послуг взаємно доповнюють один одного. Розвиток цих секто-
рів базується на стрімкому піднесенні телекомунікацій, міжнародного 
транспорту, зокрема повітряного, і банківської сфери. 

Африканський континент і Близький Схід, відвідуваність яких збільшу-
ється порівняно швидко за низького абсолютного значення показника при-
буттів, також впливають на світову динаміку туризму. 

Нерівномірність темпів зростання міжнародного туризму в територіаль-
ному розрізі обумовила зміну його регіональної структури на початку ХХІ 
століття порівняно з 1950–1990 рр.: частка Європи й Америки знизилася за 
одночасного підвищення питомої ваги Азіатсько-Тихоокеанського регіону й 
деякої стабілізації становища інших регіонів світу. 

Для всіх макрорегіонів характерна поступова динаміка розвитку, проте 
темпи неоднакові, як і неоднакова кількість туристських прибуттів. Згідно з 
даними Барометра міжнародного туризму ЮНВТО у 2014 р. кількість між-
народних туристських прибуттів зросла більше ніж на 4 % і досягла 
1035 млрд. Економіки, що зростають, повернули собі лідерські позиції 
(+4,1 %), випередивши розвинені країни (+3,6 %), причому найбільш високі 
результати демонструють Азіатсько-Тихоокеанські ринки1. 

Серед регіонів лідирує Азіатсько-Тихоокеанський регіон (+7 %), а серед 
субрегіонів список очолюють Південно-Східна Азія, Північна Африка (+9 % 
кожен) і Центральна та Східна Європа (+8 %) (табл. 3.6). У 2014 р. країни з 
ринковою економікою зростали більш швидкими темпами (+4,1 %) порівня-
но з розвиненими країнами (+3,6 %). Ця тенденція, до речі, спостерігається в 
секторі вже протягом багатьох років.  

Таблиця 3.6 
МІЖНАРОДНІ ТУРИСТИЧНІ ПРИБУТТЯ 

Назва 
Міжнародні туристичні прибуття, млн осіб Зміни, % 

2000 р. 2005 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2013/2012 рр. 2014/2013 рр.

Усього у світі 675 798 952 996 1,035 4,7 3,8 

Європа 385,6 439 487,6 517,5 534,8 6,1 3,3 

Азіатсько-Тихоокеанський 
регіон 110,1 154 205,1 218,1 232,9 6,4 6,8 

Америка 128,2 133,3 150,3 156,3 162,1 4,0 3,7 

Африка 26,5 35,4 49,8 49,2 52,3 –1,1 6,3 

Близький Схід 24,1 36,3 59,2 55,3 52,6 –6,7 –4,9 

                      
1 UNWTO Tourism Barometer 2015 [http://mkt.unwto.org/en/barometer]. 
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Кількість міжнародних туристських прибуттів у Європу (найбільш відві-
дуваний регіон світу) збільшилася на 3 %, що є досить позитивним результа-
том на тлі нинішньої економічної ситуації після високого результату 2014 р. 
(+6 %). Загальна кількість прибуттів досягла 535 млн, і це на 17 млн більше, 
ніж у 2014 р. Серед субрегіонів найбільш популярними туристичними на-
прямами стали країни Центральної та Східної Європи (+8 %), за якими слідує 
Західна Європа (+3 %). Туристичні напрями північно-середземноморської 
Європи (+2 %) зміцнили свої відмінні результати 2014 р. та повернулися до 
звичайних темпів зростання. 

Проте, незважаючи на різну динаміку туристичних прибуттів у регіонах, 
досі зберігається сформована раніше структура міжнародного туристичного 
ринку з домінуванням європейського (рис. 3.10). 

 

 
Рис. 3.10. Регіональна структура міжнародного туристичного ринку у 2014 р., %1 

Проте такі регіони, як Центрально-Східна Європа, Південна Європа, Пів-
денна Азія та Південна Америка, за період 2013–2014 рр. почали відчутно 
втрачати свою популярність на туристичному ринку. Південно-Східна Азія, 
Карибські Острови та Центральна Америка, навпаки, і далі приймають чим-
раз більшу кількість туристів. Північна Африка показує найбільший приріст — 
за дані два періоди він досяг найвищого рівня. 

Згідно з даними Світової організації туризму, азіатські та тихоокеанські 
країни впевнено йдуть до лідерства на світовому ринку туристичних послуг. 
Прогнозований приріст обсягу міжнародного туризму у 2016 р. у цих краї-
нах становить 5–6 %, що майже удвічі більше, ніж у теперішнього лідера — 
Європи. 

                      
1 UNWTO Tourism Barometer 2015 [http://mkt.unwto.org/en/barometer]. 
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Варто зазначити, що загалом структура доходів від міжнародного туриз-
му цілком корелює зі структурою міжнародних туристичних потоків. Слід 
зважати й на те, що міжнародний туризм є серйозним джерелом валютних 
надходжень до скарбниці будь-якої держави. Так, для 83 % країн світу ту-
ризм є одним з п’яти основних джерел доходів, а для 38 % країн — голов-
ним. Також впливає він і на загальний рівень зайнятості населення. Нині на 
індустрію туризму припадає близько 10 % зайнятих у всьому світі. 

Водночас провідними міжнародними туристичними ринками (за обсяга-
ми доходів) на сьогодні залишаються розвинені країни Європи, Американ-
ського та Азіатсько-Тихоокеанського регіонів (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 
СТРУКТУРА ДОХОДІВ ВІД ТУРИЗМУ  

У ПРОВІДНИХ ДЕСТИНАЦІЯХ СВІТУ, 2010–2014 рр.1 

Країна 

Структура доходів від туризму

Іноземний туризм, 
% від загального обсягу

Внутрішній туризм, 
% від загального обсягу 

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Увесь світ 27,1 27,2 27,4 27,7 27,9 72,9 72,8 72,6 72,3 72,1

США (1 місце) 20,1 20,3 20,6 21,2 21,0 79,9 79,7 79,4 78,8 79,0

Іспанія (2 місце) 42,5 44,5 45,6 46,9 47,7 57,5 55,5 54,4 53,1 52,3

Франція (3 місце) 29,5 30,9 31,6 31,9 31,6 70,5 69,1 68,4 68,1 68,4

Китай (4 місце) 13,0 11,5 10,5 9,7 9,8 87,0 88,5 89,5 90,3 90,2

Італія (6 місце) 25,9 26,3 27,1 28,3 28,9 74,1 73,7 72,9 71,7 71,1

Таїланд (7 місце) 64,0 67,0 69,3 72,4 70,1 36,0 33,0 30,7 27,6 29,9

Німеччина (8 місце) 12,6 12,6 12,7 12,9 12,9 87,4 87,4 87,3 87,1 87,1

Великобританія  
(9 місце) 18,9 19,2 19,0 19,7 19,2 81,1 80,8 81,0 80,3 80,8 

Україна (48 місце) 51,9 47,8 49,7 46,8 36,4 48,1 52,2 50,3 53,2 63,6

 
Міжнародний туризм є активним джерелом надходжень іноземної валю-

ти. Наприклад, частина доходів від міжнародного туризму в загальній сумі 
надходжень від експорту товарів і послуг становить: в Іспанії — 35 %, Авст-
ралії й Греції — по 36 %, Швейцарії — 12 %, Італії — 11 %, Португалії — 
21 % і на Кіпрі — 52 %. У більшості країн, що розвиваються, на частку іно-
земного туризму припадає 10–15% доходів від експорту товарів і послуг. 
Проте в деяких країнах цей показник значно вищий, наприклад, у Колумбії 

                      
1 The Economic Impact of Travel & Tourism for Ukraine World Travel & Torism Council – 2015 

[https://wttc.org/]. 
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він дорівнює 20 %, на Ямайці — 30 %, у Панамі — 55 %, на Гаїті — 73 %. 
Доходи, які надходять від розвитку туризму в усіх країнах світу, у 2,5 раза 
перевищують всесвітні доходи від експорту нафти (варто зазначити, що 11 
країн-членів ОПЕК реалізують на світових ринках сиру нафту на суму 170–
180 млрд дол. США)1. 

Аналіз співвідношення доходів від іноземного та внутрішнього туризму 
у провідних дестинаціях світу свідчить про те, що економічно розвинені краї-
ни одержують доходи переважно за кошт витрат, що здійснюють внутрішні 
туристи. Найменше домінування внутрішнього туризму в наведеному пере-
ліку країн простежується в Іспанії — тут він забезпечує менш як 60 % усіх 
доходів від туризму. Найбільш помітний вплив надходжень внутрішнього 
туризму в Німеччині — понад 87 % усіх доходів від туризму. Таку відмін-
ність можна пояснити рівнем розвитку економіки і рівнем доходів на душу 
населення на користь Німеччини, а значить, вищою вартістю туристичних 
послуг у цій країні. 

Звертає на себе увагу той факт, що серед країн, що розвиваються, вельми 
високою часткою доходів від внутрішнього туризму вирізняється Китай 
(останніми роками — понад 90 % усіх доходів від туризму). Подібне явище 
пояснюється відомою чисельністю населення Китаю, яке масово подорожує 
по власній країні, витрачаючи при цьому чималі кошти. Разом з тим доходи 
від туризму в Таїланді, де національний ринок слабо розвинутий, забезпе-
чуються в основному іноземним туризмом — понад 70 % усіх доходів. За-
вдяки витратам, здійснюваним іноземними туристами в країні перебування, 
по-перше, збільшуються прибутки туристичних фірм (прямий ефект). По-
друге, підвищується попит з боку туристичного сектору економіки на товари 
й послуги постачальників, що, у свою чергу, сприяє підвищенню попиту на 
товари та послуги їх постачальників, а отже, зростанню доходів у всіх сек-
торах (непрямий ефект). По-третє, збільшуються особисті прибутки насе-
лення, прямо або непрямо пов’язаного з туристичним бізнесом, що веде до 
зростання попиту споживачів (вимушений ефект). Непрямий і вимушений 
ефекти разом називаються повторним ефектом. 

І хоч на першому місці за значущістю міжнародного туризму для націо-
нальних господарств є надходження валюти поряд з одержанням прибутку, 
можливий і істотний відплив коштів. Країни, що розвиваються, змушені ім-
портувати чималу кількість продуктів і товарів для туристів, а також необ-
хідне устаткування для індустрії туризму. За підрахунками Світового банку, 
на імпорт товарів для туристів припадає 15–55 % надходжень від туризму 

                      
1 The Economic Impact of Travel & Tourism for Ukraine World Travel & Torism Council – 2015 

[https://wttc.org/]. 
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залежно від розвитку економіки й орієнтованості туристичної індустрії на 
місцеві ресурси.  

Прогноз на 2023 р. щодо прибутку від галузі туризму є оптимістичним та 
передбачає підвищення його рівня (рис. 3.11). 

 
Рис. 3.11. Прибуток від галузі туризму у 2009–2023 рр. (прогноз)1 

У міжнародному туризмі процес глобалізації найбільш наочно просте-
жуються на прикладі сектору розміщення туристів, в якому ТНК набувають 
форми готельних мереж або ланцюжків. Транснаціоналізація міжнародного 
туризму є звичною практикою, зумовленою специфікою туристичного продук-
ту. Ініціатива інтернаціоналізації виробництва в туризмі належить країнам, які 
генерують потужні туристичні потоки, оскільки саме вони мають від цього 
найбільший зиск. У Північній Америці це США та Канада, в Європі — Німеч-
чина, Великобританія і Франція, в Азії — Японія та Китай. Саме тому біль-
шість ТНК, діяльність яких охоплює туристичний бізнес, базуються у США, 
Західній Європі, Японії і з недавнього часу — у Гонконгу та Сінгапурі. 

ТНК орієнтовані на безперебійне керування материнською компанією 
своїми закордонними філіями, і водночас вона повинна надавати можливість 
менеджерам закордонних філій самостійно приймати рішення щодо задово-
лення попиту споживачів з урахуванням специфіки місцевого ринку та від-
повідно до законодавства приймаючої країни. Відкриваючи філії за кордо-
ном, ТНК вкорінюються в економіку приймаючих країн, а самі країни 
вписуються в інтернаціонально організоване цими корпораціями виробниц-
тво туристичних продуктів. Діяльність ТНК посилює взаємозв’язок і взаємо-
залежність внутрішніх і зовнішніх туристичних ринків окремих країн. 
                      

1 The Economic Impact of Travel & Tourism for Ukraine World Travel & Torism Council – 2015 
[https://wttc.org/].  
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Більшість ТНК у туризмі базуються в країнах так званої Тріади: США – 
Західна Європа – Японія, а з недавнього часу й у Гонконгу. Географія штаб-
квартир ТНК підтверджує той факт, що транснаціоналізація туристичного 
бізнесу бере початок у країнах – донорах туристичних потоків, які здійсню-
ють закордонне інвестування. У міжнародному туризмі процеси транснаціо-
налізації традиційно розглядаються на прикладі сектору розміщення. Особ-
ливості ТНК найвиразніше простежуються в готельній індустрії. Слід 
додати, що прообразом ТНК у туристичній індустрії є готельні мережі.  

Дослідження динаміки та закономірностей розвитку світового ринку ту-
ристичних послуг дає змогу ідентифікувати групу ключових факторів, що 
чинять визначальний вплив на розвиток даної сфери (табл. 3.8). 

 
Таблиця 3.8 

КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК  
СВІТОВОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

Фактор Характер впливу на світовий туристичний ринок  

1. Процеси інтерна-
ціоналізації світової 
економіки 

По-перше, відбувається активне переміщення капіталів у туристичній сфері, 
а тому окремі національні туристичні ринки стають, по суті, інтернаціональ-
ними; по-друге, активно розвивається такий вид міжнародного туризму, як 
діловий та конгресний, що обумовлено саме потребами переміщення ділових 
туристів у міжнародних масштабах; по-третє, відбувається формування ту-
ристичних ТНК, що починають відігравати ключову роль у розвитку сфери 
міжнародного туризму

2. Розвиток інфор-
маційних технологій  

Значна частина продажу туристичних послуг уже тепер відбувається в Інтер-
неті, у майбутньому інформаційні технології здатні принципово змінити са-
му структуру та механізми функціонування туристичного ринку, зокрема 
класичні туроператори та турагенти будуть заміщені віртуальними базами 
даних пропозицій туристичних послуг, а турист зможе самостійно формува-
ти туристичний продукт з окремих пропозицій

3. Зміна типу спожи-
вача туристичних по-
слуг 

По-перше, споживач туристичних послуг нового типу вже не задовольняєть-
ся масовими туристичними послугами, а формує попит на більш індивідуа-
льні, диференційовані тури; по-друге, споживач нового типу скорочує три-
валість туристичних поїздок через брак вільного часу та значно підвищує їх 
інтенсивність (що спричиняє додаткове навантаження на транспортну інфра-
структуру туризму й вимагає її динамічного розвитку)

4. Розвиток транс-
портної інфраструк-
тури  

Розвиток усіх видів транспорту, збільшення відстані перевезень, скорочення 
тарифів на перевезення зробили можливими та доступними подорожі навіть 
на найбільші відстані (зокрема саме розвиток транспортного фактора стиму-
лював розвиток туристичних потоків з Європи до країн ПСА, АТР чи Аме-
рики) 

5. Розвиток конку-
ренції та кооперації  

Комплексність туристичного продукту приводить до того, що, поряд із про-
цесами конкуренції, на світовому туристичному ринку відбуваються й про-
цеси інтеграції та кооперації, причому не тільки горизонтальної інтеграції 
через створення готельних чи турагентських мереж, а й вертикальної як у 
жорсткій формі (способом злиттів і поглинань), так і в м’якій (через участь у 
добровільних об’єднаннях, альянсах, кластерах)
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За експертними оцінками в період до 2020 р. зростання показників подо-
рожей на великі відстані досягне 5,4 %, тимчасом як показники міжрегіона-
льного туризму — 3,8 %. Відповідно, співвідношення між міжрегіональним 
туризмом і подорожами на великі відстані буде у 2020 р. 76 до 24. Усього ж 
за прогнозами ВТО до 2020 р. міжнародні туристські прибуття перевищать 
1,6 млрд. З них більше ніж 1 млрд становитимуть міжрегіональні прибуття і 
близько 380 млн — прибуття туристів, які подорожують на великі відстані 
(рис. 3.12). 
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Рис. 3.12. Прогноз ВТО щодо динаміки міжнародних туристичних прибуттів  

до 2020 р., млн осіб1 

У XXI ст. територіальна структура міжнародного туризму буде й далі мі-
нятися за збереження колишніх тенденцій розвитку. За прогнозами ВТО до 
2020 р. Європа збереже домінантні, хоч і ослаблені, позиції на ринку туриз-
му. Азіатсько-Тихоокеанський регіон вийде на друге місце. Америка, пере-
містившись на щабель нижче, замикатиме трійку регіонів-лідерів світового 
туристичного ринку. Однак, незважаючи на лідерське становище Європи в 
індустрії туризму, можемо стверджувати, що її питома вага в туристичному 
бізнесі знижується, і за прогнозами дана тенденція залишиться. 

Слід зазначити, що відносну втрату домінантного становища Європи 
спричинюють такі фактори:  

— деякі західноєвропейські країни (Італія і Греція, меншою мірою Іспа-
нія й Португалія) втрачають конкурентоспроможність унаслідок старіння 
їхнього туристичного продукту;  

— деякі східноєвропейські країни відчувають труднощі в пристосуванні 
своїх туристичних секторів до ринкової економіки;  
                      

1 Tourism Vision 2020. — Madrid : Wourld Tourism Organization, 1997. — 18 р. 
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— деякі північноєвропейські країни (Великобританія, Данія, Норвегія і 
Швеція) надто дорогі для туристів, що неминуче впливає на їхню конкуренто-
спроможність;  

— зростає популярність країн Південно-Східної Азії, котрі віднедавна 
успішно розвивають свою туристичну індустрію. 

Нині існують цілком обґрунтовані припущення, що європейські країни 
невдовзі стикнуться з жорсткою конкуренцією за доходи від туризму, ви-
кликану перерозподілом туристичних потоків. Це вимагатиме від європей-
ської туристичної індустрії дальшого підвищення якості туристичних послуг 
та створення нових привабливих видів туристичного продукту. Знижувати-
меться тривалість туристичних подорожей на користь більшої їх кількості зі 
зниженням витрат на одну поїздку. Формуватиметься тенденція зростання 
витрат на споживання якіснішого туристичного продукту. Зросте відносна 
вага міжконтинентальних подорожей з Європи в Азію, Америку, Австралію, 
країни Океанії тощо.  

Інтеграція європейського туризму у світовий туристичний ринок та ефек-
тивний маркетинг сприятимуть зниженню негативного впливу сезонного 
фактора. У загальній структурі туристичних подорожей найвищу частку ма-
тимуть подорожі з використанням швидкісних видів транспорту — авіації, 
швидкісного залізничного сполучення тощо.  

Також зберігається тенденція до зменшення кількості туристів у органі-
зованих туристичних групах та збільшення відносної ваги родинного туриз-
му. Зростатиме попит на гнучкі індивідуальні, родинні туристичні програми. 
Розвиток інформаційних технологій приведе до підвищення відносної ваги 
індивідуального бронювання і формування турів і до скорочення строків 
бронювання. Найзначніша туристична рухливість буде у двох вікових гру-
пах — серед літніх людей та молоді. Найвищими темпами буде розвиватись 
пізнавальний туризм і туризм з активним відпочинком. На другому місці з-
поміж мотивів до подорожі після фактора безпеки буде екологічний фактор.  

Отже, міжнародний туризм, як важливий складник зовнішньоекономічної 
діяльності кожної з держав світового співтовариства є однією з найбільших і 
високоприбуткових галузей світових економік, адже він входить до трьох 
найбільших експортних галузей, поступаючись лише нафтодобувній проми-
словості й автомобілебудуванню. Для багатьох країн міжнародний туризм 
став вельми прибутковою галуззю економіки, а доходи від нього — важли-
вою чистиною національних бюджетів. Подорожі та туризм стимулюють  
розвиток інвестиційних проектів з розбудови транспортної й готельно-
туристичної інфраструктури (зокрема, аеропортів, автошляхів, морських 
портів), реставрацію історичних пам’яток, музеїв, розвиток природних охо-
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ронних зон, що підвищує і якість життя корінного населення, і обслугову-
вання туристів.  

Вплив глобалізаційних процесів на міжнародний туризм у світі зростає, 
що пов’язано з розширенням внесків міжнародного туризму в платіжний ба-
ланс країн, забезпечення зайнятості населення, сприяння диверсифікації 
економіки, а також раціональному використанню рекреаційних ресурсів. Не-
зважаючи на слабке економічне зростання в багатьох країнах, макроеконо-
мічну напруженість і високий рівень безробіття протягом останніх років, 
ринку міжнародного туризму вдалося зберегти свою відносну стабільність 
розвитку. Показово, що в умовах нестійкості світової економіки туристичні 
галузі всіх регіонів світу мали позитивні показники розвитку, проте загальна 
картина набула неоднозначного вигляду. Навіть за умов економічної кризи у 
світовій індустрії туризму зберігалися позитивні тенденції. А в інституціо-
нальному плані міжнародне регулювання туристичної галузі являє собою 
багаторівневу та багатоаспектну систему взаємодіючих міжнародних органі-
зацій, ядром якої є Всесвітня туристична організація. 

Отже, у теперішній час глобалізаційні процеси сформували всі необхідні 
передумови для розвитку міжнародного туризму. Ринок туристичних послуг 
характеризується високими темпами зростання, розробляються нові турис-
тичні маршрути, виникають нові види туризму, створюються нові робочі  
місця, розбудовується інфраструктура, упроваджуються нові технології у 
сферу туризму. Що стосується сучасних тенденцій розвитку міжнародної 
туристичної діяльності, то ними є формування глобального ринку туристич-
них послуг, загострення конкуренції й інтенсифікація процесів транснаціо-
налізації, створення стратегічних альянсів і глобальних союзів; лібералізація 
національних туристичних ринків, розширення доступу країн, що розвива-
ються, до міжнародних туристичних відносин. І залишилось тільки додати, 
що на сучасному етапі туризм набуває рис глобального феномену, оскільки 
туристичний ринок розширюється практично в усіх регіонах світу, істотно 
впливаючи на світову економіку. 

3.3. Регіональні стратегії науково-технічного 
співробітництва 

Перетворення окремих територій — регіонів, міст, локалітетів — 
на стратегічних гравців глобальних ринків вимагає розробки та реалізації 
ефективних інноваційних стратегій як імперативу їх конкурентоспроможно-
сті у геоекономічному просторі. Регіональні чинники у системі факторів 
міжнародної конкурентоспроможності національних економік відіграють 
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дедалі більшу роль, що виявляється у формуванні високого конкурентного 
статусу, високотехнологічних кластерів, технополісів, які й визначають дис-
позицію країн в ієрархії глобальних конкурентних відносин.  

За сучасних умов досить поширеною є ситуація, за якої немає можливості 
використати науково-технічний фактор розвитку з максимальною ефектив-
ністю у зв’язку з його лімітованістю міжнародними кордонами, що є додат-
ковим стимулом міжнародного науково-технічного співробітництва на рівні 
регіонів. Його імплементація відбувається нині через регіональні стратегії 
науково-технічного співробітництва, компонентами яких є міжнародні тех-
нологічні програми. Прикладом можуть слугувати такі західноєвропейські 
технологічні програми, як «Еврика», «Аріан», «Євробіо», «Євроробот», а та-
кож низка Рамкових програм Європейського Союзу. Характерною ознакою 
процесу глобалізації науково-технічного розвитку стає формування регіона-
льних і локальних інноваційних мереж. Їх основною рушійною силою є спі-
льні економічні, фінансові, соціальні й екологічні інтереси регіонів і держав-
сусідів. Особливо чітко це простежується на прикладі країн Європейського 
Союзу, де науково-технічна кооперація здійснюється на «багатоярусній» ос-
нові. Можна вичленити три основні рівні реалізації регіональних стратегій 
науково-технічного співробітництва у європейському економічному просторі: 

1) пан’європейський — у рамках програм ЄС «Еврика» (міжнародне нау-
ково-технологічне співробітництво на основі створення стратегічних альян-
сів), «КОСТ» (співробітництво в галузі наукових досліджень та технічних 
розробок), «ЦЕРН» (Європейський центр ядерних досліджень), Європейсь-
кого космічного агентства, Європейської бімолекулярної лабораторії тощо; 

2) субрегіональний — прикордонне співробітництво адміністративних 
регіонів різних країн та екстериторіальне співробітництво регіонів держав, 
що не мають спільних кордонів; 

3) локальний — співробітництво територій у межах однієї країни. 
Зміни в методах координації економіки, відмова від жорсткого контролю 

та командних відносин мають своїм закономірним наслідком посилення ролі 
локальних науково-технічних кластерів (територіальних зон розвитку нових 
технологій), які формуються на основі технопарків, інкубаторів малого біз-
несу, технополісів, технологічних кластерів та інших регіональних (створе-
них у рамках національних кордонів) об’єднань. Найбільшого розповсю-
дження локальні інноваційні об’єднання набули у США, Великобританії та 
Німеччині. 

Що стосується технологічних парків, то за своєю сутністю вони є ядром на-
уково-технологічної діяльності і виконують важливі інституціональні функції 
локомотиву інноваційного розвитку регіону. Головною метою технопарків є 
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підвищення добробуту регіону завдяки створенню умов для комерціалізації 
знань і технологій через об’єднання на своїй території великих технологічних 
компаній і старт-апів, університетів і інноваційних компаній, а також форму-
вання активного бізнес-середовища і створення майданчиків та інфраструктури 
для інноваційної діяльності. Тим самим технологічні парки сприяють транс-
ферту технологій, створенню робочих місць для висококваліфікованих кадрів з 
гідною оплатою праці, розвивають культуру інновацій і підприємництва. Для 
досягнення зазначених цілей технопарки виконують такі основні функції: 

— управління потоками знань і технологій між університетами, розроб-
никами, інноваційними компаніями та ринком; 

— забезпечення створення інноваційних компанії через процес інкубації 
(старт-апи, спін-оффи і т. ін.); 

— забезпечення повного сервісу інноваційної діяльності (включно з на-
лежними приміщеннями та робочими місцями). 

Серед характерних ознак технопарків варто назвати такі вирішальні для 
інноваційного розвитку, як значно вища віддача від інвестицій у розробки 
(вартість нижча, ефективність вища), відповідність інфраструктури специфі-
чним потребам технологічних компаній, максимальна дослідна активність, 
концентрація розробників і сервісів. 

У згаданих інноваційних об’єднаннях відбувається зміщення конкуренції від 
суперництва окремих компаній у бік формальних і неформальних міжфірмових 
союзів. Першим досвідом створення науково-технічного парку була Силіконо-
ва долина, заснована на базі наукового парку Стенфордського університету на 
початку 1950-х рр. Наступною і першою в Європі у створенні технопарків була 
Франція, яка заснувала науковий парк «Софія Антиполіс». Даний процес дій-
шов до Азії на початку 1970-х років, коли в Японії було створено перше науко-
ве місто Тсукуба. Ці наукові парки є одними з найвідоміших у світі. 

Яскравим прикладом успішного технологічного парку може слугувати 
всесвітньо відомий Кембриджський науковий парк у Великобританії, що був 
заснований у 1970 р. та почав діяти з 1975 р. Створення даного технопарку 
відбулось у відповідь на наміри уряду зміцнити зв’язки між університетсь-
кою наукою та інноваційним сектором промисловості. Безпосередню роботу 
з реалізації даного проекту здійснював Триніті-коледж, пов’язаний із всесвіт-
ньо відомими іменами Ньютона, Максвела, Релея, Томпсона, Бреггов, Резер-
форда та багатьох інших видатних учених. На території парку розміщено 
понад 60 компаній, частина з яких є підприємствами малого наукомісткого 
бізнесу, створеними співробітниками чи випускниками Кембриджського 
університету. Інша частина є філіями великих промислових компаній, у то-
му числі іноземних. Їх заінтересованість продиктована прагненням «тримати 
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руку на пульсі» наукового та технологічного розвитку, скорочуючи тим са-
мим шлях нових ідей від лабораторій до виробництва. 

Досвід Кембриджського наукового парку швидко перейняли й інші уні-
верситетські центри та регіони Англії — уже у 1984 р. перші вісім наукових 
парків створили Асоціацію наукових парків Великобританії. Сьогодні до ці-
єї асоціації входять понад 50 наукових парків, основна частина з яких мають 
вузьку спеціалізацію. Найбільш поширеними сферами спеціалізації за дани-
ми Асоціації є проведення наукових досліджень та розробка нових видів 
продукції, а також надання консультативних послуг.  

Найвищого піку розвитку світовий процес створення технопарків досяг у 
другій половині 1980-х років. У той період згідно з даними Міжнародної 
асоціації наукових парків (IASP) було створено 23,38 % усіх наявних техно-
логічних парків. Ідея формування наукових парків швидко поширилась у 
світі; їх почали створювати в Канаді, Японії, Сінгапурі, Австралії, Бразилії, 
Індії, Малайзії, Китаї1. 

На початку ХХІ ст. виникла нова хвиля створення науково-технологічних 
парків. За перші 15 років було засновано понад 30 % усіх технопарків світу 
(рис. 3.13). Згідно з останніми даними Світового інноваційного альянсу в 76 
країнах світу налічується більш як 2000 технологічних і наукових парків і 
ще 2500 інноваційних центрів, де працюють близько 2,5 млн громадян різ-
них країн світу. Резидентами таких високотехнологічних об’єднань є більше 
ніж 350000 компаній2. Лідером у даному сегменті є США, де кількість нау-
кових парків перевищує 150; на другому місці є Японія — 111 наукових  
парків. Китай почав формувати технопарки у 1980-х роках, і сьогодні там 
уже понад 100 організацій даного типу, 52 з яких були схвалені національ-
ним урядом, а інша частина — місцевими органами самоврядування3. 

Отже, виходячи з результатів дослідження еволюції технопарків, а також 
з того, що сучасний етап розвитку світового господарства характеризується 
зміною трендів глобального технологічного розвитку, доцільно виділити три 
основні еволюційні етапи розвитку технопарків у світі. На кожному з них 
модифікуються формати технологічних парків, що обумовлено змінами тен-
денцій у розвитку ринків, економіки та трансформацією суспільства загалом 
(табл. 3.9). Також варто наголосити, що зазнають змін не тільки формати са-
мих технопарків, але й їхня роль у розвитку суспільства й економіки. Конку-
рентоспроможність і дохідність технопарків старого покоління стрімко знижу-
ється, поступаючись новим форматам інноваційних альянсів.  

                      
1 IASP worldwide statistics on STPs, 2006–2016 [http://www.iasp.ws/publico/jsp/herramientas/lstStatistics. jsp?cp=...]. 
2 WAINOVA Atlas of Innovation [www.wainova.org]. 
3 IASP worldwide statistics on STPs, 2010–2016 [http://www.iasp.ws/publico/jsp/herramientas/lstStatistics. jsp?cp=...]. 
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Рис. 3.13. Динаміка питомої ваги новостворених технопарків  

у загальній кількості технопарків світу1 

Таблиця 3.9 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ ТЕХНОПАРКІВ СВІТУ2 

Характерна ознака 
етапу 

Етап розвитку технопарків 

перший (1947–1970 рр.) другий (1971–1985 рр.) третій (з 1986 р. дотепер) 

1. Домінантна фор-
ма технопарку 

Університетський технопарк, 
регіональний галузевий 
технопарк, наукоград 

Мегатехнопарк (технополіс), 
технологічні інкубатори, 
спіціалізовані технопарки, 
центри трансферту технологій

Мережний технопарк, 
об’єднання технопарків 

2. Основні характе-
ристики домінантної 
форми технопарку 

Створюються при універси-
тетах 

Створюються як регіональні 
структури, зорієнтовані за 
галузями

Створюються як май-
данчики для комунікацій 

3. Базовий процес 
Ведення науково-дослідних 
розробок 

Комерціалізація науково-
дослідних розробок 

Створення простору для 
обміну інформацією, 
спільні проекти 

4. Ядро 

Університетські лабораторії, 
комплексні проектні та 
дослідні бюро транснаціо-
нальних корпорацій

Офісні комплекси техноло-
гічних бізнес-інкубаторів 

Віртуальні мережі, 
мережні підрозділи 
технопарків 

5. Власники парку 
Університети, транснаціо-
нальні компанії 

Уряди країн, регіонів, 
муніципалітети 

Інноваціні брокери та 
агенти, венчурні ком-
панії, інвестиційні фонди

6. Продукт техно-
парку 

Інноваційний продукт 
Технологічні рішення та 
технології

Науково-дослідний 
потенціал 

7. Основна послуга 
технопарку 

Доступ до джерела знань 
(ВНЗ) або джерела практичних 
завдань (компанія) 

Вигідні умови (ріелторський 
бізнес), розширені супутні 
послуги

Доступ до професійної 
спільноти 

8. Країни-лідери США, Великобританія Європа, Азія США 

                      
1 IASP worldwide statistics on STPs, 2006–2016 [http://www.iasp.ws/publico/jsp/herramientas/lstStatistics. jsp?cp=...]. 
2 Результаты исследования / Центр стратегических разработок «Северо-Запад». — Санкт-Петербург, 2010. 
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Протягом свого існування модель технопарків зазнала певної еволюції. 
Особливість ранньої моделі наукових парків полягала в існуванні лише од-
ного засновника, а головним видом діяльності було надання власних земель 
в оренду інноваційним компаніям. Сучасна ж модель науково-технологічних 
парків передбачає кілька засновників, що ускладнює механізм управління, 
проте, є більш ефективною, особливо у сфері залучення капіталу. Наступ-
ною відмітною рисою нової моделі є наявність у технопарку умов для роз-
міщення на його території великої кількості малих підприємств, що сприяє 
формуванню багатьох малих та середніх компаній, що ведуть науково-
технічну діяльність і мають доступ до користування системою колективних 
послуг і зв’язком із місцевим університетом або науковим центром. Так, згід-
но з даними Міжнародної асоціації наукових парків тісні зв’язки між клієнт-
ськими фірмами та університетами зі створенням науково-технічних груп 
існують у переважній більшості технопарків світу зі стійкою тенденцією до 
збільшення їх питомої ваги. На 2015 р. питома вага даних зв’язків зросла до 
93,2 % порівняно з 72 % у 2010 р.1 

У сучасній структурі науково-технологічних парків інкубатор технологі-
чного розвитку (бізнес-інкубатор) розглядається як ефективний механізм ре-
алізації регіональної стратегії науково-технологічного співробітництва, а та-
кож як найбільш продуктивна ланка у формуванні інноваційного продукту. 
Як видно з рис. 3.14, бізнес-інкубатор є однією з головних структурних оди-
ниць технопарку; другим за значенням складником є технологічний центр, 
він наявний у 83,5 % технопарків. Значну роль в структурі наукових парків 
відіграють, безперечно, і університетські центри, питома вага яких досягає 
майже 61 %. Варто зазначити, що останнім часом вельми активно розвива-
ється інфраструктура науково-технологічних парків. Так, у 72,2 % дослі-
джених парків наявні центри із забезпечення дозвілля і майже в 60 % розви-
нута сфера соціальних послуг.  

Важливим фактором ефективності міжнародного науково-технологічного 
співробітництва в рамках технологічних парків є місце їх розташування. 
Аналізуючи діяльність науково-технологічних парків, бачимо, що вони є пе-
реважно міським (або напівміським) явищем. Так, у 2010 р. 66 % технопар-
ків перебували в межах міста і ще 27 % — на відстані меншій за 25 км. Сьо-
годні розміщення науково-технологічних парків відносно міста є ключовим 
елементом, вага поняття «територія інновацій» зростає, а кордони між жит-
ловими та бізнесовими районами стають більш розмитими. У 2015 р. лише 
6 % технопарків розміщувалися поза містом. При цьому 40 % технопарків 

                      
1 IASP worldwide statistics on STPs, 2006–2016 [http://www.iasp.ws/publico/jsp/herramientas/lstStatistics. 

jsp?cp=...].  
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розташовані у великих містах (з населенням більше ніж 1 млн осіб), 38 % — 
у малих містах (менше ніж 0,5 млн осіб), і 17 % — у середніх містах (0,5–
1 млн осіб). 

 

 

Рис. 3.14. Основні структурні елементи технологічних парків1 

Переважна кількість науково-технологічних парків сконцентрована в 
щільних університетських регіонах, значна частина яких мають більше від 
п’яти вищих навчальних закладів чи науково-дослідних інститутів у 50-
кілометровій зоні, а 21 % — більше від 20 університетів. Технологічні парки 
й університетські структури мають досить тісні коопераційні зв’язки, зокре-
ма спільне використання університетських фондів і факультетських лабора-
торій (54 %), різнопланових послуг (65 %). 

За структурою власності технопарки можуть бути державними, приват-
ними та мати змішану форму власності. За останніми даними Міжнародної 
асоціації наукових парків у державній формі власності перебувають 39,1 % 
технопарків2, у приватній власності — 12 %, а змішану форму власності ма-
ють 22 %. Проте дані показники не можуть дати повного уявлення про роз-
поділ права власності, оскільки бракує даних аж щодо 27 % технопарків  
світу. Утім загалом можемо констатувати, що наявна структура власності 
доволі пропорційна, і їй не загрожують диспропорції. 

На підтримку своєї діяльності технологічні парки, як правило, одержують 
певні кошти, котрі за своїм походженням можуть бути як державні, так і 
приватні. Найпоширенішими формами підтримки технопарків у світі є гран-

                      
1 IASP worldwide statistics on STPs, 2006–2016 [http://www.iasp.ws/publico/jsp/herramientas/lstStatistics. 

jsp?cp=...].  
2 До даної категорії належать організації національні, регіональні та місцевого самоврядування, у т. ч. 

структури, розміщені на земельних ділянках міської ради. 
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ти та субсидії. На рис. 3.15 наведено кількість технопарків (у % від загальної 
чисельності), що мають ті чи інші пільги. 

 

 
Рис. 3.15. Категорії суспільної підтримки технопарків1 

Основною ідеєю технопарків є комерціалізація результатів науково-
технологічної діяльності дослідницьких університетів, академічних та до-
слідних центрів, інноваційний продукт яких через низку процедур доводить-
ся до виробничих структур з дальшим виведенням їх на ринок високотехно-
логічної продукції.  

На сьогоднішній день можна виокремити три основні моделі науково-
технологічних парків: 

І. Американська модель (США, Великобританія). У Сполучених Шта-
тах Америки та Великобританії існують три типи наукових парків: наукові 
парки у вузькому розумінні категорії; дослідні парки, головною відмінністю 
яких є те, що в них новації розробляються лише до стадії технічного прото-
типу; інкубатори (у США) та інноваційні центри (у країнах Західної Євро-
пи), в яких головними акторами є університети, що патронують компанії 
start-up за допомогою надання низки пільг, зокрема, щодо низької орендної 
плати за землю, приміщення, пільгові умови користування науково-дослід-
ними лабораторіями та послугами. 

ІІ. Японська модель (Японія). На відміну від американської моделі тех-
нопарків, японська модель передбачає будівництво абсолютно нових міст — 
технополісів, що зосереджують інноваційні розробки в передових і піонер-
них галузях, а також наукомістке промислове виробництво. Проект «Техно-

                      
1 IASP worldwide statistics on STPs, 2006–2016 [http://www.iasp.ws/publico/jsp/herramientas/lstStatistics. 

jsp?cp=...]. 
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поліс» був ухвалений урядом Японії до впровадження ще у 1982 р., у рамках 
якого було визначено 19 пріоритетних зон на чотирьох островах, що стали 
базою для створення технопарків. Критеріями відповідності таких територій 
було визначено: розміщення в межах 30 хвилин їзди від «міст-засновнків» 
(населення не менше ніж 200 тис. осіб) та одного дня їзди до головних міст 
країни (Токіо, Нагої чи Осаки); територія має бути не меншою за 500 квад-
ратних міль; до структури технополісу мають входити сучасні науково-
промислові комплекси, університети, дослідні інститути, які мають забезпе-
чуватися зручними житловими комплексами, культурною та рекреаційною 
інфраструктурою, а також перебувати в гармонії з місцевими традиціями й 
умовами. Яскравим прикладом успішного висококонкурентного технополісу 
є Тсукуба, розміщений у 35 милях від Токіо. Він налічує 11500 мешканців, 
що працюють у 50 державних дослідних інститутах та двох університетах. 
Доречно згадати, що в Тсукуба розміщені 30 із 98 провідних державних до-
слідних лабораторій Японії, що визначає даний технополіс як один з найбі-
льших наукових центрів світу. Головною відмінністю технополісу Тсукуба є 
його спеціалізація на фундаментальних дослідженнях з невисокою часткою 
приватного сектору, тоді як провідною тенденцією у світових технопарках є 
зосередженість на комерціалізації результатів науково-технологічної діяль-
ності, що передбачає спеціалізацію на прикладних дослідженнях. Ще однією 
характерною ознакою технопарків японської моделі є те, що їх будівництво 
здійснюється за рахунок регіонального фінансування (місцеві податки та 
внески корпорацій). На основі аналізу діяльності технопарків Японії можна 
визначити, що «ядром» стратегії науково-технологічного співробітництва у 
досліджуваному регіоні є розбудова технополісів за типом Тсукуба (Хіроси-
ма, Убе, Кагосима). Часом технопарки стають продовженням (розширеною 
версією) наукових та інженерних факультетів місцевих університетів. 

ІІІ. Змішана модель (Франція, Німеччина). Переважна більшість техно-
полісів створюють так звані центри транскордонних технологій — інкубато-
ри спільних досліджень та венчурного бізнесу. Такі утворення відносять до 
змішаного типу технопарків, які орієнтовані і на японську, і на американсь-
ку моделі. Типовими представниками даної моделі є технопарки Франції, 
зокрема найбільший із них — «Софія Антиполіс». Тільки за останні 10 років 
у ньому було створено понад 10,5 тис. робочих місць. Площа технопарку 
перевищує 2 тис. гектарів. У теперішній час на території технополісу спів-
працюють близько 1000 високотехнологічних компаній Європи та Америки. 
Однією з визначальних характеристичних ознак «Софії Антиполіс» є особ-
ливості фінансування, яке майже в рівних частинах здійснювалося урядом 
Франції, Єврокомісією та приватним сектором. Сучасній моделі європейсь-
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ких технопарків притаманні такі особливості, як розміщення великої кілько-
сті малих та середніх інноваційних компаній, що мають привілеї викорис-
тання системи колективних послуг, а також наявність кількох засновників. 
Даний механізм є більш складним в управлінні, проте, має вищу ефектив-
ність, у тому числі у сфері фінансування. 

Яскравим прикладом успішної реалізації стратегії науково-технологічного 
співробітництва через формування технопарків є досвід Індії. Нині в цій кра-
їні функціонують технопарки, орієнтовані на активізацію експортної діяль-
ності компаній країни. Результатом упровадження урядом Індії масштабної 
стратегії інноваційного розвитку стало формування успішного технопарку 
«Бангалор». Регіональні особливості стратегії міжнародного науково-
технологічного співробітництва виявились у високорозвинутій мережі до-
слідних та освітніх інститутів, до якої входять понад 55 коледжів і універси-
тетів. При цьому технопарк забезпечує більше ніж 80 тис. робочих місць фа-
хівцям у сфері інформаційних технологій. Отже, успішне функціонування 
технологічних парків Індії та ґрунтовна програма державної підтримки ви-
вели країну на передові позиції на світовому ринку офшорного програму-
вання. Сьогодні в країні існують 13 технопарків, де функціонують близько 
1,3 тис. компаній, які забезпечують понад 450 тис. робочих місць. Відмітною 
рисою індійських технопарків є те, що вони створювались переважно за ко-
шти інвестицій провідних західних вендорів, котрі відкривали в країні свої 
сервісні підрозділи. Водночас важливо відзначити розуміння урядом країни 
значущості даного сектору в загальній стратегії розвитку країни, що вияви-
лось у виділенні спеціальних територій під створення технопарків і наданні 
пільг на їх функціонування. 

Прикладом тривалої державної підтримки науково-технологічного спів-
робітництва є інноваційна стратегія розвитку Китаю. Так, заслуговує на увагу 
довгострокова програма підтримки розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій, у рамках якої передбачено підтримку приватних підприємств 
через податкові пільги, наприклад, повне звільнення від податків на перші 
роки функціонування (у Китаї — близько 38 % від усіх технопарків). Донині 
уряд Китаю не відступає від вибраного курсу, тому інвесторів з усього світу 
приваблюють податкові пільги та можливість створення компаній зі 100 % 
іноземних інвестицій. 

Перший технопарк Китаю був створений у 1985 р. у провінції Шеньч-
жень, а тепер на території країни функціонують 53 загальнонаціональних, 
50 провінційних і 30 університетських технопарків, а також близько 480 біз-
нес-інкубаторів. Характерною рисою науково-технологічного розвитку Ки-
таю є значна державна підтримка, яка полягає у спеціалізованому фінансу-
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ванні формування технологічних парків, центрів технологічного розвитку та 
інших інноваційних структур, що відкриває шляхи до широкомасштабного 
впровадження вітчизняних та іноземних інновацій, здійснення міжнародного 
науково-технологічного співробітництва через реалізацію спільних проектів, 
комерціалізацією результатів інноваційної діяльності, розвиток перспективних 
галузей, залучення національних та іноземних інвесторів. Ефективність такої 
стратегії підтверджується щорічними темпами зростання доходів від діяльнос-
ті технопарків, середній рівень яких досягає 30 %1. Отже, особливостями тех-
нопарків Китаю, що відрізняють їх від подібних структур в інших країнах, є:  

— парк переважно розміщується поза індустріальними зонами з концент-
рацією навколо великих наукових та інженерних центрів; 

— технопарк має високий рівень інтеграції в регіон або місто, де він роз-
міщений, і тісно співпрацює з місцевою адміністрацією; 

— держава забезпечує жорстке політичне управління, надає фінансову 
підтримку, податкові та інші привілеї, здійснює загальне управління парками; 

— поступовий перехід від адміністративно-командних методів господа-
рювання до підприємницького менеджменту. 

Технопарки відіграють дедалі більшу роль у соціально-економічному роз-
витку міст і регіонів країни. Скажімо, створення нових виробництв і онов-
лення старих потужностей здійснюються не тільки на території розміщення 
технопарку, а й у межах цілого регіону (провінції). Можна стверджувати, що 
в Китаї сформувалася відмінна національна стратегія співробітництва в рам-
ках технопарків «без стін» з великою часткою участі держави. Дана модель 
передбачає розробку ідеї, доведення її до виробництва, забезпечення потреб 
ринку у високотехнологічній продукції. Усе це ще раз підтверджує важли-
вість і необхідність державної підтримки науково-технологічного розвитку 
країни. До речі, загалом у світі спеціалісти налічують понад 300 різноманіт-
них інструментів державної підтримки інноваційної діяльності. Саме через 
формування технопарків держава стимулює розвиток інноваційних підпри-
ємств, які, у свою чергу, активізують розвиток усієї національної економіки.  

Аналізуючи масштаби діяльності науково-технологічних парків, можна 
дійти висновку, що 50 % мають у своїй структурі від 50 до 100 інноваційних 
компаній, тимчасом як середній розмір мають 16 % технопарків (101–200 
компаній), а великі технопарки (більше ніж 200 компаній) становлять 20 % 
від загальної кількості. 

За сферою діяльності технологічні парки поділяють на три групи: 
— універсальні — технопарки, клієнтські компанії яких можуть бути за-

йняті у різних технологічних секторах (36 % з усіх технопарків); 
                      

1 http://www.chinavista.com/beijing/invest/chindex.html 
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— спеціалізовані — технопарки, що спеціалізуються на конкретному тех-
нологічному секторі або невеликій групі секторів (16 % від загальної кілько-
сті парків); 

— напівспеціалізовані — технопарки, які надають перевагу певним сек-
торам технологій, проте до їх складу можуть входити компанії з інших сек-
торів, що не належать до кола пріоритетів технопарку (40 %). 

За результатами покраїнового аналізу сфер діяльності науково-
технологічних парків світу було виявлено такі особливості:  

 наукові парки Сполучених Штатів Америки репрезентовані переважно 
спеціалізованими та напівспеціалізованими структурами, універсальну ж ді-
яльність ведуть лише 20 % досліджених наукових парків; 

 технопарки європейського регіону належать переважно до універсаль-
ної групи, приміром, у Франції та Німеччині широкий спектр діяльності ви-
конують більше ніж 60 %, в Італії — 75 %, в Іспанії та Великобританії — по 
73 %, у Швеції — 94 %; 

 науково-технологічні парки країн Азії належать до першої та третьої 
груп; так, універсальними є близько 40 % технопарків Республіки Корея, 
близько 50 % — Малайзії та майже 90 % — Японії1. 

Науково-технічне співробітництво технологічних парків із промисловими 
кластерами є досить перспективним напрямом економічної діяльності як для 
учасників кооперації, так і для регіону в цілому. Дане твердження підкріп-
люється розміщенням і спеціалізацією технопарків і промислових кластерів. 
Так, за даними Міжнародної асоціації наукових парків переважна більшість 
технопарків світу (65 %) розташовані поблизу ділових кластерів, причому в 
44 % випадків і парки, і кластери спеціалізуються в тому самому техноло-
гічному секторі. 

Загалом науково-технологічні парки є головною рушійною силою в роз-
витку регіонів. Вони довели свою здатність до залучення та збереження ін-
телектуальних ресурсів, що, у свою чергу, створюючи критичну масу, веде 
до підвищення технологічної та інноваційної конкурентоспроможності регі-
ону. Особливо важливим фактором успіху науково-технологічного розвитку 
регіону варто назвати лідерство університетської науки та розвиток промис-
лових технологічних кластерів. Це дає можливість створити сприятливе се-
редовище для розвитку співробітництва в інноваційній діяльності, а отже, 
сприятиме трансферту та комерціалізації технологій. 

Науково-технічне співробітництво в межах Північноамериканського регі-
ону репрезентоване переважно діяльністю технологічних парків. Сьогодні в 
даному регіоні налічується майже дві сотні технопарків. На підставі дослі-
                      

1 IASP worldwide statistics on STPs, 2016 [http://www.iasp.ws/publico/jsp/herramientas/lstStatistics.jsp?cp=...]. 
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джень північноамериканської Асоціації університетських дослідних парків 
(AURP)1 можна зробити певні висновки щодо розвитку даної форми науко-
во-технічної діяльності. AURP здійснила моніторинг 134 технопарків, що 
становить 77 % від загальної їх кількості в даному регіоні. Цілком зрозуміло, 
що переважна більшість (81 %) науково-дослідних парків розміщені на те-
риторії США, інші 19 % — у Канаді. Технологічні парки Північної Америки 
розташовуються частіше за все в передмісті та в малих містах.  

Важливим показником ефективності діяльності парку в загальносвітовому 
масштабі є створення нових робочих місць, яких у типовому технопарку  
налічується близько 750. Загалом північноамериканські науково-дослідні пар-
ки забезпечують більше ніж 300 тис. робочих місць, причому кожна штатна 
одиниця генерує 2,57 нових вакансій для економіки всього регіону2. Отже, 
під впливом діяльності університетських дослідних парків у Північній Аме-
риці створено понад 750 тис. робочих місць. 

У внутрішній структурі аналізованих парків регіону найбільшу питому 
вагу мають комерційні фірми — 72 %, університетські підрозділи — 14 %, а 
державні агентства — лише 5 %. Головними секторами науково-технічної 
діяльності є, як і в усьому світі, інформаційні технології, фармацевтика, а 
також надання науково-технічних послуг. Перелік допоміжних послуг пар-
ків щодо ведення бізнесу та комерціалізації інновацій вміщує допомогу щодо 
залучення до державних чи інших громадських науково-технічних програм, 
сприяння у залученні капітальних ресурсів, бізнес-планування, допомогу у 
формуванні маркетингової та комерційної стратегій, здійснення маркетин-
гової й технологічної оцінки. 

Аналіз структури фінансування університетських дослідних парків Півні-
чної Америки показав, що головним джерелом їх фінансування є їхні власні 
ресурси, тобто 61,2 % фінансування парки одержують від своєї діяльності. 
На другому місці за питомою вагою — ресурси університетів (14,7 %), 
10,5 % надходжень технопарків забезпечують державні та місцеві бюджети, 
4,3 % — федеральні ресурси, 3,9 % — корпоративні, і за кошти інших дже-
рел забезпечується 5,4 % фінансування. Варто також зауважити, що пере- 
важна більшість технопарків мають у своєму розпорядженні щорічний опе-
раційний бюджет до 1 млн дол. США3.  

Активний розвиток процесів регіоналізації в Європі підтримується як 
згори (через Європейську комісію та національні уряди), так і знизу (з ініці-

                      
1 AURP-Battelle Study on Characteristics and Trends in North American Research Parks: 21st Century Direc-

tions [Electronic Resource]. — Available from : http://www.aurp.net/battelle-report 
2 IASP worldwide statistics on STPs, 2006–2010 [http://www.iasp.ws/publico/jsp/herramientas/lstStatistics.jsp?cp=...]. 
3 IASP worldwide statistics on STPs, 2006–2016 [http://www.iasp.ws/publico/jsp/herramientas/lstStatistics. 

jsp?cp=...]. 
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ативи самих регіонів). Посилення тенденцій до централізації, а також поглиб-
лення європейської інтеграції сприяли зростанню ролі регіонів у Західній 
Європі, а з усуненням багатьох міждержавних бар’єрів у процесі створення 
спільного ринку ЄС — розширенню їх співробітництва зокрема у сфері нау-
ки і техніки. Так, на нашу думку, значну роль у науково-технічному співро-
бітництві регіонів відіграють промислові кластери. 

На основі критерію інноваційної активності країни-члени Європейського 
Союзу розподіляються на чотири групи: 

І. Інноваційні лідери — інноваційна активність компаній вища за 120 % 
середнього значення по ЄС (Швеція, Данія, Німеччина, Фінляндія). 

ІІ. Інноваційні послідовники — інноваційна активність компаній стано-
вить 90–120 % від середнього значення по Європейському Союзу (Люксембург, 
Бельгія, Австрія, Франція, Ірландія, Великобританія, Нідерланди, Словенія). 

ІІІ. Помірні новатори — інноваційна активність компаній становить 50–
90 % від середнього значення по ЄС (Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Ес-
тонія, Греція, Угорщина, Італія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Іспанія). 

ІV. Скромні новатори — інноваційна активність компаній нижча за 50 % 
від середнього значення по Європейському Союзу (Болгарія, Латвія, Румунія). 

Загалом у Європейському Союзі у 2015 р. 72 % компаній провадили інно-
ваційну діяльність, що на 6 % більше, ніж у 2012 р. Середній показник інно-
ваційної активності підприємств у ЄС в досліджуваному періоді також мав 
помірне зростання й у 2015 р. дорівнював 55,6 %1. Протягом аналізованого 
періоду склад груп країн за інноваційною активністю залишався в основно-
му постійним, лише у 2014 р. Кіпр і Естонія змінили своє становище за да-
ним показником і перемістилися з другої групи в третю. 

З 2007 до 2015 рр. у групі «інноваційні лідери» найрозвинутішою в Євро-
пейському Союзі визнавалась інноваційна система Швеції, що залишалася 
незмінним лідером. Так, частка інноваційно активних компаній Швеції ста-
новила 74 %, що відповідає 133 % середнього значення по ЄС, на другу по-
зицію за даним показником у 2014 р. вийшли компанії Данії, частка яких до-
сягла близько 73,8 % і становила 132,5 % середнього значення по ЄС. Третє 
місце розподілили компанії Німеччини та Фінляндії, частка яких за іннова-
ційною активністю була 68 % і дорівнювала 122 % від середнього показника 
в інтеграційному угрупованні. 

Отже, аналіз динаміки інноваційного індексу компаній країн-лідерів про-
тягом аналізованого періоду дає підстави для таких висновків: до 2012 р. в 

                      
1 Innovation Union Scoreboard 2013 [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/ 

innovation-scoreboard/index_en.htm]; Innovation Union Scoreboard 2015 [http://ec.europa.eu/growth/industry/ in-
novation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf]. 



Розділ 3. Галузево-секторальний вимір конкурентного розвитку  279 

усіх країнах спостерігалося зростання показника інноваційної активності 
компаній, після чого у Швеції й Фінляндії відбулося зниження індексу інно-
ваційності, Німеччина зазнала скорочення активності компаній у даній сфері 
у 2013 р. Заслуговує на окрему увагу інноваційна активність компаній Данії, 
якій єдиній у групі вдалося зберегти тенденцію до зростання інноваційної 
активності компаній на рівні 1,9 %, що дало їй змогу у 2014 р. вийти практично 
на рівень Швеції. Водночас темпи зростання за аналізованим показником 
інших країн-членів першої групи були такі: Німеччина — 0,6 %, Швеція — 
0,3 %, Фінляндія — 0,1 %1. Найнижчі рівні інноваційної активності були за-
реєстровані в Румунії (20,5 %), Болгарії (23,2 %) та Латвії (27,3 %)2. 

Що стосується типів упроваджених інновацій, то компанії в Європейсь-
кому Союзі розподіляються за трьома категоріями: 1) ті, що впроваджували 
інноваційний продукт і (або) інноваційний процес; 2) ті, що впроваджували 
організаційні й маркетингові інновації; 3) ті, що одночасно впроваджували 
обидва названі типи інновацій. Останні дослідження виявили закономірну 
залежність: компанії з високою інноваційною активністю впроваджують різ-
ні типи інновацій, тобто належать до третьої категорії, і навпаки, компанії з 
низьким рівнем інноваційної активності належать до першої і другої катего-
рій. Так, найбільша питома вага компаній третьої категорії була у Люксем-
бурзі (68,1 %), Мальті (64,7 %), Німеччині (55,9 %), Ірландії (55,4 %) та 
Бельгії 47,6 %), тобто в країнах першої і другої груп за індексом інновацій-
ної активності підприємств. А в країнах, де протягом 2007–2015 рр. спосте-
рігалась значно нижча інноваційна активність, частка підприємств третьої 
категорії також була пропорційно нижча та мала тенденцію до зменшення: у 
Польщі — лише 6,9 %, Румунії — 11,6 %, Болгарії — 20,05 % та Латвії — 
26,4 %3. 

Дослідження інноваційної діяльності підприємств Європейського Союзу 
свідчать про те, що частка задіяних у науково-технічному співробітництві 
компаній значно зросла — з 25,5 % у 2012 р. до 42,1 % у 2014 р., причому 
найвищий показник у країнах зріс на третину. Показовим є збільшення коо-
пераційних зв’язків у Великобританії — 91,36 % інноваційних компаній у 
2014 р. 4, а у 2012 р. їх було лише 13,7 %5. Дані коопераційні зв’язки компа-
нії встановили з іншими підприємствами галузі, постачальниками, комер-

                      
1 Innovation Union Scoreboard 2013 [http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/ 

innovation-scoreboard/index_en.htm]; Innovation Union Scoreboard 2015 [http://ec.europa.eu/growth/industry/ in-
novation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf]. 

2 Ibid. 
3 Innovation Union Scoreboard 2015 [http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/ 

files /ius-2015_en.pdf]. 
4 Ibid. 
5 Innovative Regions in Europe Network [http://cordis.europa.eu/innovation/en/policy/home.html]. 
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ційними лабораторіями, університетами та науково-дослідними інститутами. 
Серед найактивніших кооперантів назвемо підприємства Бельгії (93,46 % 
усіх інноваційно активних компаній), Великобританії (91,36 %), Данії (70,3 %), 
Естонії (64,41 %), Кіпру (62,31 %), Австрії (62,31 %), Словенії (59,36 %), Ні-
дерландів (58,94 %), Фінляндії (58,1 %) та Швеції (51,78 %). Найнижчий рі-
вень науково-технічного співробітництва спостерігався серед компаній Ру-
мунії (5,05 %), Болгарії (9,26 %), Польщі (15,58 %), Латвії (18,52 %), Італії 
(19,79 %), Мальти (20,63 %) та Угорщини (22,73 %)1. 

Ще одним важливим інституціональним механізмом реалізації регіональ-
них стратегій науково-технічного співробітництва є запровадження такої ор-
ганізаційної його форми, як кластери інноваційної діяльності. Вони лежать в 
основі інноваційної кластеризації не тільки національних економік, але й ре-
гіональних інтеграційних угруповань, де створюються всі необхідні умови 
для ефективного об’єднання на локальному рівні інновацій, знань, інформа-
ції та компетенцій з дальшим формуванням регіональних інноваційних ме-
реж. У даному контексті вважаємо слушним визначення функцій кластерів 
американського економіста В. Прайса, який стверджує, що створення клас-
терів та запровадження кластерної моделі поведінки підприємств є способом 
відновлення довірі між урядом і бізнесом та трансформації ізольованих фірм 
у підприємницьку спільноту2. Це положення зосереджує увагу на важливості 
створення і розвитку кластерів для інноваційної діяльності. 

Світова практика доводить, що процес кластеризації вкрай важливий для 
регіонального розвитку, особливо в плані міжнародного науково-технічного 
співробітництва. Так, у 2006 р. було затверджено Маніфест кластеризації в 
країнах Європейського Союзу, а пізніше — у 2008 р. — ухвалено Європей-
ський кластерний меморандум, згідно з яким здійснюється координація 
інноваційного розвитку країн-членів ЄС на основі кластерних об’єднань. 
Починаючи з 2012 р. найвищу продуктивність інноваційної діяльності за-
безпечували саме кластери з високим рівнем концентрації та спеціалізації, і 
дана тенденція зберігається й сьогодні. Задля підтримки і нарощування ви-
сокотехнологічного розвитку багато країн уже ухвалили національні кластер-
ні стратегії. Прикладом можуть бути такі країни, як Люксембург, Франція, 
Латвія, Литва та Словенія. Регіональні кластерні стратегії запроваджено в 
Іспанії та Бельгії. Досить популярними є кластерні мережі й у Данії, Норве-
гії, Нідерландах, Португалії, Ірландії, Ісландії, Ізраїлі та Греції, хоч ці країни 
нині й не мають чітко сформульованої кластерної стратегії. У даних країнах 
                      

1 Innovation Union Scoreboard 2015 [http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/ 
files/ ius-2015_en.pdf]. 

2 Прайс В. Роль недержавної організації як рушій перетворень / Вольфганг Прайс // Перспективи дослі-
дження. — 1999. — № 2. — С. 24–36. 
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було проведене дослідження впливу кластерів на активізацію науково-
технічної діяльності на основі аналізу понад 3500 підприємств, переважна 
більшість з яких зазначили стимулювальний вплив входження до кластерної 
мережі на розширення підприємства та зростання інноваційної активності1. 

Вкрай важливою складовою діяльності кластерів є співробітництво між 
структурними їх елементами. Мотиваційні важелі кооперації можна розгля-
дати і для самих кластерів, і для компаній, які працюють у даній системі. 
Партнерства в межах кластерів визначаються передусім географічною бли-
зькістю та залежать від природи і частоти взаємодії між учасниками у певній 
сфері діяльності. Аналізуючи діяльність компаній у кластерах Європейсько-
го Союзу, можна дійти висновку, що переважна їх більшість (50 %) активно 
співпрацюють між собою в одній мережі, а близько 23 % беруть участь у кі-
лькох коопераційних зв’язках. Разом з тим залишається четверта частина 
компаній (26 %), котрі не беруть участі в партнерських мережах.  

Розглядаючи окремі країни регіону, можемо побачити, що найактивніше 
кооперуються скандинавські країни (Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія). 
У цьому регіоні переважна частина компаній беруть участь у двох і більше 
партнерських мережах (44 %), причому лише одна компанія з 10 не залучена 
до подібних мереж. Також активно співпрацюють компанії таких країн, як 
Ісландія, Великобританія, Австрія та Кіпр. Проте варто зазначити, що в де-
яких країнах європейського регіону спостерігається досить низька взаємодія 
між компаніями кластера. Так, лише 51 % компаній у Чеській Республіці бе-
руть участь у партнерських мережах кластера, в Італії цей показних стано-
вить 49 %, в Угорщині — 48 %, у Словаччині — 41 %, а в Бельгії, Португалії 
та Словенії — по 39 % 2. 

Дослідження діяльності компаній кластерів Європи демонструє тенден-
цію до об’єднання в кооперативні мережі компаній, що надають високотех-
нологічні послуги, а не компаній, зайнятих у виробництві. При цьому варто 
наголосити на важливості високих технологій у подібних об’єднаннях, оскі-
льки в партнерських мережах не схильні до задіяння низькотехнологічної 
продукції та невисоких знань. Для оцінки ефективності діяльності кластера 
важливо виокремити ефекти його функціонування. Як стійке партнерське 
об’єднання, кластер має потенціал, що перевищує просту суму потенціалів 
окремих його складників, і є результатом ефективного поєднання конкурен-
ції та кооперації, що створює синергетичний ефект кластера. Тобто ефекти, 
                      

1 Україна: Послуги з підтримки МСП в пріоритетних регіонах EuropeAid/121495/C/SV/UA [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу : http://economy-mk.gov.ua/ books/ClusterHandbookUkr.pdf 

2 Innobarometer on cluster’s role in facilitating innovation in Europe : Analytical Report, July 2006; 
Innobarometer 2011 [Electronic Resource]. — Available from : http://cordis.europa.eu/innovation/en/policy/ inno-
barometer.htm; Іnnobarometer 2015 — Тhe innovation Trends at EU enterprises: Flash Eurobarometer 415 — Eu-
ropean Union, 2015. 
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які виникають у результаті діяльності кластера, а саме: ефект масштабу, 
ефект охвату, ефект зниження трансакційних витрат, ефект переливу знань 
та інновацій, антитригерний ефект1, ефект інвестиційних переваг та розподі-
лу ризиків, ефект спільного використання інфраструктурних об’єктів — 
пов’язані із синергетикою, що виявляється в дії його учасників. 

Розглядаючи структуру наявних у ЄС партнерських мереж, зазначимо, 
що вони існують у 70 % МСП, 64 % державних установ, 61 % фінансових 
інститутів, 60 % великих компаній, 55 % університетів та інших освітніх за-
кладів, 40 % новостворених компаній, 36 % наукових лабораторій та дослід-
них центрів. Досить цікавим є той факт, що 21 % компаній Великобританії 
особливо важливим вбачають співробітництво з державними установами, 
тимчасом як середній відсоток компаній інших країн ЄС, що дали подібну 
оцінку, — лише 5 %. Разом з тим варто зауважити, що найбільш різноманіт-
ні зв’язки між учасниками кластерів існують у країнах – нових членах ЄС — 
у середньому 4,84, тоді як у ЄС-15 — 4,23 (із семи можливих видів співробі-
тництва). Наприклад, даний індекс у Литві зафіксований на позначці 5,24,  
у Словенії — 5,13, у Латвії — 5,05, у Польщі — 5,04, на Кіпрі — 5,00, а у 
країни-апліканта Хорватії такий індикатор найвищій і становить 5,42. Краї-
ни ж з найнижчим у ЄС показником різноманітності коопераційних зв’язків 
такі: Угорщина (3,71), Нідерланди (3,82), Італія (4,0), Чеська Республіка (4,0) 
та Швейцарія (4,0)2. 

Співробітництво компаній у кластерах може бути охарактеризоване не 
тільки інтенсивністю й різноманітністю зв’язків. Досить значущим показни-
ком такої взаємодії є переваги, що їх компанії одержують від кооперації з 
іншими учасниками кластера. Однією з найпоширеніших форм досліджува-
ного співробітництва є інформаційний трансферт, що вважається м’якою 
формою. Компанії визнають найбільшою перевагою взаємодії в кластері до-
ступність висококваліфікованих кадрів (64 %), майже така сама їх кількість 
(62 %) відзначають важливість вірогідної та якісної ринкової інформації. 
61 % компаній назвали важливість формування у кластері стимулів підпри-
ємницької діяльності, а 59 % наголосили на ефективності кооперації в межах 
спільних інноваційних проектів. 

                      
1 Тригерний ефект виникає тоді, коли для здійснення первинної інновації (виробництва) необхідно здій-

снити безліч дорогих вторинних інновацій, унаслідок чого прибуток від базисної інновації (виробництва) 
може виявитися навіть меншим за витрати вимушеної реорганізації. Кластер дозволяє мінімізувати витрати 
на подібні зміни, упроваджуючи найрізноманітніші технології. 

2 Innobarometer on cluster’s role in facilitating innovation in Europe : Analytical Report, July 2006; 
Innobarometer 2011 [Electronic Resource]. — Available from : http://cordis.europa.eu/innovation/en/policy/ inno-
barometer.htm; Іnnobarometer 2015 — Тhe innovation Trends at EU enterprises: Flash Eurobarometer 415 — Eu-
ropean Union, 2015. 
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Кластерна парадигма твердить, що конкуренція в межах кластера вища за 
зовнішню. Проте результати дослідження Innobarometer підтверджують дану 
тезу лише частково1. Так, 43 % компаній у кластерах ЄС стверджують, що 
конкуренція є звичайною, проте інші 44 % говорять про вищу конкуренцію в 
межах кластера. Варто згадати нижчий рівень конкуренції в кластерах скан-
динавських країн, зокрема 61 % компаній Фінляндії зазначають саме цей 
факт, до них приєднуються компанії Данії (52 %) та Нідерландів (56 %). Про 
жорсткішу конкуренцію в кластерах говорять компанії Туреччини (80 %), 
Іспанії (69 %), Словенії (66 %), а також Ірландії (63 %).  

При цьому зауважимо, що інноваційна активність компаній, що входять 
до кластерів, вища за інноваційну активність інших компаній Європи. Згідно 
з дослідженням 78 % інноваційних компаній кластерів упроваджували 
останнім часом нову або значно поліпшену продукцію (для порівняння за 
регіоном — 74 % компаній здійснювали відповідну діяльність). Також 63 % 
інноваційних компаній кластерів упроваджували новітні промислові технології 
(у регіоні — 56 %). Досліджувані компанії значно ефективніше здійснюють 
ринкові дослідження (53 % проти 33 %). Однак найсуттєвіша відмінність 
інноваційних компаній кластерів полягає в інтенсивності співробітництва 
з іншими учасниками кластера, зокрема дослідними центрами, університе-
тами, лабораторіями. Даний показник більше ніж удвічі перевищує аналогі-
чний у інноваційних європейських компаніях. 

Наступним важливим індикатором інноваційності компаній, що входять 
до європейських кластерів, є патенти та торгові марки. Дані компанії протя-
гом 2004–2015 рр. значно поліпшили свої показники в патентній діяльності. 
Так, у 2004 р. лише 12 % компаній подали заявки на реєстрацію патентів, а у 
2006 р. частка інноваційних компаній, що виявили бажання щодо реєстрації 
патентів, зросла до 29 %. У посткризовому 2010 р. даний показник наближав-
ся до 30 %, а у 2014 р. становив майже 34 %2. Щодо загальносвітових тен- 
денцій, то у 2014 р. у світі налічувалося 10,2 млн чинних патентів, а лідера-
ми серед власників патентів є США (24,7 % від загальносвітового обсягу), 
Японія (18,8 %), Китай (11,7 %)3. 

Створення спільного європейського ринку, звуження національних рин-
кових ніш активізують формування трансрегіональних (таких, що перети-
нають національні кордони) мережних структур, ініціатива створення яких 

                      
1 Innobarometer on cluster’s role in facilitating innovation in Europe : Analytical Report, July 2006; 

Innobarometer 2011 [Electronic Resource]. — Available from : http://cordis.europa.eu/innovation/en/policy/ inno-
barometer.htm; Іnnobarometer 2015 — Тhe innovation Trends at EU enterprises: Flash Eurobarometer 415 — Eu-
ropean Union, 2015. 

2 Ibid. 
3 Офіційні дані Всесвітньої організації інтелектуальної власності, грудень 2015 [http://www.wipo.int/ 

pressroom /ru/articles/2015/article_0016.html]. 
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належить самим регіонам, заінтересованим у реструктуризації місцевої еко-
номіки та підтримці галузей, що динамічно розвиваються. Ці структури, 
створені зусиллями регіонів двох або більше країн, можуть мати різний ви-
гляд (об’єднання, асоціації, кооперування у вирішенні конкретних науково-
технічних проблем регіону) та мати територіальний або екстериторіальний 
характер. Так, прикордонні регіони Франції, Бельгії та Люксембургу були 
об’єднані для подолання кризи сталеливарної промисловості. У рамках про-
грами «Еврика» з метою реструктуризації вугільної та сталеливарної галузей 
Північної Моравії та Сілезії здійснюється співробітництво підприємств і на-
уково-дослідних інститутів Чехії, Австрії, Словаччини та Польщі.  

Паралельно з прикордонним співробітництвом розвивається взаємодія 
регіонів, які не мають спільних кордонів, проте, мають спільні інтереси. 
Прикладом таких об’єднань може слугувати угруповання таких регіонів, як 
Баден-Вюртемберг (Німеччина), Ломбардія (Італія), Каталонія (Іспанія) та 
Уельс (Великобританія), з метою здійснення довгострокового економічного 
та науково-технічного співробітництва. Так, у Великобританії діє мережа 12 
територій з розвинутою авіакосмічною та автомобільною галузями промис-
ловості зі спільним центром в Уорикському університеті, завдання якої — 
налагодження відносин з потенційними партнерами в Європі. 

Іншими прикладами вдалого міжнародного науково-технічного співробіт-
ництва є такі регіональні утворення: об’єднання Нор-Па-де-Кале (Франція) і 
провінції Валлонський Брабант (Бельгія), діяльність якого була спрямована 
на зростання інноваційного технологічного потенціалу малого бізнесу на 
основі технологічних змін та на реалізацію міждержавних проектів економі-
чного розвитку; мережа САR (міста та регіони автомобільної індустрії), що 
була створена за ініціативи Єврокомісії, до складу якої входять Антверпен 
(Бельгія), Ковентрі (Великобританія), Штутгарт (ФРН), П’ємонт (Італія) і 
Вальядолід (Іспанія). Мета створення — розв’язання проблеми реструктури-
зації автомобільної галузі, обмін організаційно-виробничим досвідом, спри-
яння технологічному оновленню малих підприємств і розвитку малого та се-
реднього бізнесу. 

Одним з напрямів міжнародного науково-технічного співробітництва є 
створення системи транскордонної кооперації на кордонах як країн-членів 
інтеграційного угруповання, так і його окремих регіонів з іншими країнами. 
Світовий досвід такого підходу на досить високому рівні узагальнив китайсь-
кий дослідник Ронгсінг Гао1. На його думку, зразками вдалої транскордонної 
кооперації крім європейських слід назвати мексикансько-американські та ка-

                      
1 Rongxing Guo. Border-Regional Economics: Contribution to Economics / Rongxing Guo. — Heidelberg : 

Physica Verlag, 1996. — 231 р. 
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надсько-американські транскордонні об’єднання. Менш вдалими, що було 
доведено життям, — ізраїльсько-палестинські. 

Посилення інтер’європейських центральних тенденцій, що формують но-
вий глобальний регіон, завжди буде приводити до виникнення нових регіо-
нальних формувань, з якими ЄС матиме тісні економічні й політичні зв’язки. 
Англійські дослідники Рей Хадсон та Аллан Вілліамс вбачають два основні 
вектори розширення глобального європейського регіону: один з них спрямо-
ваний на південь (Середземноморський), другий — на схід (Центрально- 
європейський)1.  

На сучасному етапі розвитку світового господарства значна частина країн 
перебувають на перехідному етапі до шостого технологічного укладу, що 
характеризується передусім неперервним інноваційним процесом. За різни-
ми експертними оцінками від 50 % до 90 % зростання валового внутрішньо-
го продукту в розвинених країнах формується за рахунок високих техноло-
гій. Однак в Україні, незважаючи на певні зусилля, інноваційного прориву 
таки не відбувається, країна й далі залишається на периферії світової еконо-
міки. Частка вітчизняних інноваційно активних підприємств у загальній кі-
лькості промислових підприємств деякий час помірно зростала і на кінець 
2012 р. становила 17,4 %2, а протягом періоду 2012–2014 рр. інноваційну ді-
яльність у промисловості вели 2259 підприємств, або 22,6 % обстежених. 
Проте на кінець 2014 р. частка інноваційно активних підприємств у промис-
ловості скоротилася до 16,1 %3, і цей показник удвічі нижчий від рівня роз-
винених країн. 

Питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої 
промислової дуже незначна та має загальну тенденцію до скорочення: у 
2012 р. вона становила 3,3 %4, а у 2014 р. — лише 2,5 %5. Що ж до частки 
України у світовому високотехнологічному експорті, то даний показник вза-
галі вкрай низький — близько 0,18 %, що відповідає в середньому 4,1 млрд 
дол. США на рік. При цьому потенціал вітчизняного експорту високотехно-
логічної продукції більший і оцінюється близько 10–15 млрд дол. США, або 
0,3–0,5 % світового експорту6. Однак для його ефективної реалізації необ-

                      
1 Hudson R. Divided Europe, Society and Territory / Ray Hudson, Allan Williams. — L. : Sage, 1999. — 342 р. 
2 Інноваційна активність // Наукова та інноваційна діяльність (1990–2012) / Державна служба статисти-

ки України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ 
3 Інноваційна діяльність промислових підприємств // Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 

2014 р. : стат. зб. 
4 Впровадження інновацій на промислових підприємствах // Наукова та інноваційна діяльність (1990–

2012) / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ 
5 Інноваційна діяльність промислових підприємств // Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 

2014 р. : стат. зб. 
6 Бреус С. В. Аналіз стану і перспективи експорту високотехнологічної продукції промисловості Украї-

ни / С. В. Бреус // Стратегічні пріоритети. — 2010. — № 1. — С. 16–22. 
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хідні розбудова та активізація інноваційної моделі розвитку національної 
економіки, зокрема через формування локальних інноваційних об’єднань.  

Багаторічний досвід розвитку провідних країн світу демонструє неспро-
можність ринкових механізмів щодо самостійного забезпечення належного 
рівня ефективності національної економіки та її міжнародної конкуренто-
спроможності. Особливо важливим у даному контексті є формування нале-
жного механізму державного регулювання економічних процесів. А тому 
сьогодні у світі немає жодної країни з високорозвинутою економікою, де 
держава ухилилася б від регулювання та стимулювання інноваційної діяль-
ності. Органи державної влади й органи місцевого самоврядування в Україні 
реально зможуть впливати на процес кластеризації регіональної економіки 
за наявності необхідних чітких об’єктивних критеріїв ефективності функці-
онування кластерів і відповідних повноважень для встановлення преферен-
цій. Так, першочерговий позитивний вплив на розвиток економіки справить 
створення кластерів на основі наукових закладів регіону.  

До факторів, що формують позитивний результат щодо кластероутво-
рення в регіональних інноваційних системах, можна віднести такі:  

— розширення науково-технологічної й інформаційної інфраструктури в 
межах регіону; 

— готовність суб’єктів бізнесу до співробітництва;  
— мобільність у використанні регіональних ресурсів;  
— забезпечення стійкості міжрегіональних зв’язків;  
— посилення партнерських відносин у міжнародному науково-техніч-

ному та зовнішньоекономічному співробітництві тощо.  
Водночас існують певні організаційно-економічні чинники, що стриму-

ють розвиток кластерів в Україні, а саме:  
 низький рівень якості управління спільним бізнесом в окремих секто-

рах діяльності господарських структур як у межах регіону, так і на міжрегі-
ональному рівні;  
 недостатній рівень розвитку транскордонних зв’язків між суб’єктами 

співробітництва, котрі, як правило, не готові до самостійного формування 
пріоритетів щодо реалізації інтересів регіонального бізнесу; 
 незадовільний рівень колективних планових і програмних рішень з те-

риторіального економічного розвитку;  
 значні часові строки досягнення очікуваних результатів (звичайно кі-

лька років після створення кластера) та ін. 
Наявний науково-технічний потенціал в Україні, зокрема кількість і ква-

ліфікаційний рівень персоналу, що володіє відповідними науковими знан-
нями і створює умови для розробки інновацій, інноваційної інфраструктури, 
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надає можливість вести інноваційну діяльність усередині регіонів не тільки 
на окремому підприємстві, але й у процесі співпраці підприємств у кластері. 
Також функціонування достатньої кількості наукових закладів (вишів, нау-
ково-дослідних інститутів і т. ін.), що мають відповідну базу для проведення 
наукових досліджень, дозволяє в кооперації з промисловими підприємства-
ми провадити дослідження, розробляти нові технології й устаткування для 
виробництва продукції та надання послуг. Тобто з огляду на галузеву спеці-
алізацію кожного конкретного регіону, а також на наявність наукових орга-
нізацій треба не тільки створювати регіональні кластери, але й організовува-
ти їх кооперування з іншими промисловими підприємствами та науковими 
організаціями інших регіонів для дальшого розвитку. Особливо це стосуєть-
ся вітчизняних регіонів і єврорегіонів за участі України. 

Для нашої держави особливе значення в плані міжнародного науково-
технічного співробітництва регіонів має саме центральноєвропейський вектор. 
З приєднанням нових членів до Євросоюзу загальна лінія кордону з ЄС для Ук-
раїни істотно подовжилась (Польща → Словаччина → Угорщина → Румунія). 
Очікуване зростання ПІІ в наведених країнах може привести до зміни наявної 
тенденції їх концентрації в столиці та поступовому просуванні на схід. Отже, 
венчурний капітал унаслідок своєї високої ризикованості може бути сконцент-
рованим на тих проміжках, що утворюватимуть єврорегіони (технозони), тех-
нопарки та кластери. А тому вельми важливими для України є відновлення 
практики створення та функціонування локальних інноваційних об’єднань та їх 
інтеграція у міжнародне науково-технічне співробітництво.  

І, узагальнюючи, наголосимо, що вектори розвитку економіки в будь-якій 
країні світу визначає держава, а не бізнес, а тому для України невідкладним 
завданням є розробка й упровадження ефективної макроінноваційної страте-
гії держави. Одним із пріоритетів даної стратегії має стати інтенсивний роз-
виток високих технологій через створення й активізацію діяльності технопар-
ків, які забезпечуватимуть цільову державну підтримку власним розробкам 
та організації виробництва на базі даних розробок. Тобто технопарки, поряд 
з іншими локальними інноваційними об’єднаннями, мають стати для Украї-
ни ефективними засобами розбудови економіки, базованої на знаннях. 

3.4. Університети у стратегії конкурентного 
лідерства США 

За багатьма міжнародними рейтингами США нині посідають про-
відні позиції, а за найбільш відомими (наприклад, рейтинги Глобальної кон-
курентоспроможності Світового економічного форуму та Ведення бізнесу 
Світового банку, міжнародні рейтинги університетів) — упевнено лідиру-
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ють. СЕФ відносить економіку США до тих, якими рухають інновації1. Ви-
сока конкурентоспроможність найбільшої економіки світу та добробут насе-
лення спираються на багато чинників, серед яких важливе місце належить 
якості та соціально-економічній ефективності системи вищої освіти. Вису-
ваються пропозиції називати ХХ ст. не тільки американським, але й століт-
тям людського капіталу, оскільки освітня система перетворила США на 
найбагатшу країну2. На початку минулого століття США зобов’язалися реа-
лізовувати державну політику універсальної освіти, що було новою та дов-
гостроковою метою того часу, а вже наприкінці 1930-х рр. країна була прак-
тично єдиною, де забезпечувалася вільна та доступна універсальна середня 
освіта, а також діяли фінансовані урядом школи підготовки до навчання в 
добре забезпечених університетах. Таке зростання стало можливим завдяки 
реалізації принципів відкритості, статевої рівності, місцевого та державного 
контролю, відокремлення церкви від держави, академічним програмам, дер-
жавному фінансуванню і стратегії формування середнього класу. 

Після завершення Другої світової війни увага до сектору вищої освіти як 
чинника конкурентоспроможності країн та компаній поступово зростає. У ті 
часи, особливо у 1950–1960 рр., у США та Великобританії університети роз-
глядались як місце просування національних цінностей, капіталістичної де-
мократії та інших ідеологічних вимірів на противагу «червоній загрозі», і це 
сприяло підтримці державою зростання кількості студентів. Як відомо, те-
пер у США президент усі стратегічні рішення схвалює після їх підтримки й 
розгляду в університетах. Одним з пояснень цього є американський патріо-
тизм, до цінностей котрого як фундаментальної основи свободи та демокра-
тії відносять вільні та незалежні наукові розвідки в академічних стінах. 

Інвестиції в американські університети часів холодної війни надходили 
переважно в специфічні галузеві напрямки, які доповнювалися порівняль-
ними дослідженнями. Наприкінці 1990-х рр. акцент почав зміщуватися в бік 
більш глобального фокусу передусім завдяки змінам пріоритетів філантро-
пічних організацій, які, у свою чергу, були під впливом результатів універ-
ситетської діяльності щодо глобалізації . 

Становлення концепції глобального університету розпочалось у 1980-х рр. з 
американських бізнес-шкіл, які, надихаючись проривною статтею Теодора 

                      
1 Schwab K. The Global Competitiveness Report 2014–2015 : Insight Report [Electronic resource] /  

K. Schwab ; In Geneva : World Economic Forum. — 2015. — 565 p. — Available from : http://www3.weforum.org/ 
docs/ WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf 

2 Goldin C. The Race between Education and Technology: The Evolution of U.S. Educational Wage 
Differentials, 1890 to 2005 [Electronic resource] / C. Goldin, L. Katz // Harvard University and National Bureau of 
Economic Research. — May 2009. — 40 p. — Available from : http://scholar.harvard.edu/files/lkatz/files/the_race_ 
between_education_and_technology_the_evolution_of_u.s._educational_wage_differentials_1890_to_2005_1.pdf 
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Левітта1, розпочали навчання та дослідження питань глобалізації ринків у 
результаті зростаючого попиту з боку корпоративного сектору, який прагнув 
використовувати можливості глобальної економіки2. Мотивація, запропоно-
вана Левіттом, спричинила сплеск інтернаціоналізації найбільших корпора-
цій, які стали змінювати маркетингові стратегії для використання глобаль-
ного потенціалу3. Тому в 1990-х рр., коли питання глобалізації привернули 
до себе увагу соціологів, вони фактично вивчали матеріалізований ефект 
концептуальних зрушень, що були напрацьовані в провідних бізнес-школах. 
Шляхом корпорацій пішли американські університети, тому відтоді зростає 
частка вишів, які ідентифікують себе в глобальному вимірі. 

Схожою була практика в цілому в американських університетах, котрі в 
1990-х – на початку 2000-х рр. почали активний пошук фінансових ресурсів, 
власники яких ставили умови щодо напрямків діяльності. Залежність від зов-
нішніх джерел фінансування вплинула на форму та зміст навчання, напрям-
ки університетських досліджень. Така логіка перетворила глобалізацію ви-
ключно на економічний об’єкт дослідження та явище, що не знаходило до 
певного часу взаємозв’язку з іншими аспектами життєдіяльності. Дещо ско-
ротило цей розрив оформлення концепції стійкого розвитку, яка, зродив-
шись в один час з концепцією глобальних ринків, на жаль, досі не набула 
такого масового впровадження. Використання глобальних можливостей зро-
стає завдяки університетам, але глобальні проблеми ще не дістали глобаль-
ного вирішення. 

Глобальне значення університетів знаходимо також у національних стра-
тегіях розвитку США. Слід зазначити, що більшість стратегій у США можна 
охарактеризувати як інституціонально обумовлені. У ключовій для США 
Стратегії національної безпеки, яка регулярно переглядається президентами 
країни, важливе місце належить вищій освіті4. Вона, як горизонтальна полі-
тика, зустрічається практично в усіх компонентах національної безпеки США. 

На виконання положень федеральних політик, що закріплені в законах, 
президент та його уряд ухвалюють стратегічні плани. Їх прикладом може 
слугувати стратегічний план Національної науково-технологічної ради щодо 
наукової, технічної, інженерної та математичної освіти на всіх рівнях, який 
окреслює єдність і взаємодоповнюваність інституціональних зусиль на рів-
                      

1 У статті Т. Левітт обґрунтував, що дешевше продавати однаковий товар однаковими методами на різ-
них ринках з відносно меншими витратами. Стаття стала обов’язковою до вивчення в ключових бізнес-
школах світу.  

2 Levitt T. The Globalization of Markets / Theodore Levitt // Harvard Business Review. — 1983. — No. 61(3). — 
Р. 92–102. 

3 Applbaum Kalman Crossing Borders: Globalization as Myth and Charter in American Transnational 
Consumer Marketing // American Ethnologist — 2000. — No. 27(2). — Р. 264.  

4 National security strategy. The President of United States. — February 2015. — 29 p. [Electronic resource]. 
— Available from : https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy.pdf 
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нях від федерального до локального на шляху досягнення окреслених полі-
тиками цілей. Іншим прикладом є п’ятирічна стратегія фінансової грамотно-
сті, яка покликана сприяти реалізації місії з забезпечення фінансового доб-
робуту громадян та родин. Вона охоплює широке коло аспектів — від 
освіти, досліджень та ліпших практик до інфраструктури та компетенцій. 

Особливість місця освіти на всіх рівнях у зовнішній політиці США дово-
дить існування окремої стратегії в структурі міжнародної допомоги. Навіть 
надаючи допомогу, США використовують інструменти й можливості внут-
рішніх інституцій і суб’єктів, сприяючи реалізації національних інтересів. 
Наприкінці 2012 р. Міністерство освіти США вперше затвердило міжнарод-
ну стратегію розвитку до 2016 р., ключовими цінностями якої стали такі1: 

— прагнення забезпечення освіти світового класу для всіх студентів; 
— прагнення забезпечення глобальних компетенцій для всіх студентів; 
— міжнародний бенчмаркінг та застосування досвіду інших країн; 
— освітня дипломатія та співробітництво з іншими країнами. 
Основними факторами, які обумовили появу міжнародної стратегії, мож-

на назвати такі: прагнення використання національного потенціалу конку-
рентоспроможності для створення робочих місць і глобальних можливостей 
для розвитку економіки країни; усвідомлення впливу та необхідності реагу-
вання на глобальні виклики; доцільність використання освітніх інструментів 
для реалізації цілей національної безпеки та дипломатії; різноманітність 
американського суспільства, яке на 1/6 складається з іммігрантів. 

За фазою суспільних трансформацій США відносять до групи країн, які 
перебувають на інформаційному етапі суспільного розвитку та яким прита-
манна частка зайнятих у четвертинному секторі на рівні 40 %2. Цей етап, 
якому передують розподільний і промисловий етапи, характеризується 
меншими середніми темпами приросту більш високого ВНД на душу насе-
лення. Брак реалізації положень концепції стійкого розвитку, однак, ще не 
дає підстав відносити країну до тих, що перебувають на екологічному етапі 
суспільного розвитку. 

Зміна парадигми наукової думки від індустріальної економіки до еконо-
міки, що спирається на знання, привела до трансформації економічної діяль-
ності завдяки значним інвестиціям і прямому субсидіюванню знаннєвого  
сектору економіки США. Водночас для цієї країни, яка постійно опікується 
своєю конкурентоспроможністю, це відбулося без явного компромісу з ідеа-
                      

1 International Strategy 2012–2016: Succeeding globally through international education and engagement. U.S. 
Department of Education. — November 2012. — 22 p. [Electronic resource]. — Available from : 
http://www2.ed.gov/about/inits/ed/internationaled/international-strategy-2012-16.pdf 

2 Samet R. H. Long-Range Futures Research: An Application of Complexity Science / R.H. Samet // BookSurge 
Publishing, North Charleston, SC, 2009; Samet R. H. Complexity science and theory development for the futures 
field / R.H. Samet // Futures. — 2012. — No. 44. — Elsevier. — P. 504–513. 
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лами вільного ринку, що було вкрай важливим у часи холодної війни. На 
додачу до зусиль окремих компаній та інституцій для управління цими змі-
нами та забезпечення конкурентоспроможності США були створені Офіс 
оцінювання технологій (1978 рік) та Рада з конкурентоспроможності (1986 
рік). Навіть останніми роками Рада переконує, що ключовим фактором за-
безпечення конкурентоспроможності США є висококваліфікована робоча 
сила, а американські університети мають розвиватися як рушії економічного 
розвитку, причому соціальна функція освіти є другорядною відносно еконо-
мічної. Докази пріоритетності економічної функції вищої освіти перед соці-
альною та політичною знаходимо й у О. Айкеланда, який характеризує еко-
номіки, що спираються на знання, як такі, де посилюється глобальна 
конкуренція, робоче життя надзвичайно залежить від знань і компетенцій, 
ІКТ, зростають вимоги державних і приватних компаній щодо навчання, до-
сліджень, удосконалення, розвитку та інновацій. 

Протягом другої половини ХХ – початку ХХІ ст. у розвинених країнах 
зародилися й еволюціонували моделі інноваційної діяльності університетів, 
спрямованої на одержання наукової продукції, що є базою забезпечення на-
ціональної конкурентоспроможності. Історично першою вважають так звану 
лінійну модель (режим-1), оформлення якої пов’язують передусім з американ-
ським політиком середини ХХ ст. В. Бушем, котрий обстоював погляд, що 
саме пряма державна підтримка фундаментальних досліджень в університе-
тах є пріоритетом забезпечення економічного розвитку держави (табл. 3.10). 
Ще на початку Другої світової війни США інвестували бюджетні кошти у 
створення першокласних лабораторій та інститутів з метою проведення дос-
ліджень в інтересах військово-промислового комплексу. 

Однак у 1970–1980-х рр. лінійна модель зазнала ринкового фіаско в боро-
тьбі американської економіки з японською. У національній інноваційній си-
стемі Японії прикладні дослідження здійснювалися переважно в промисло-
вих лабораторіях, що в ті часи було більш ефективно та гнучко. У 1980–
1990-х рр. у провідних країнах відбулися трансформації у напрямку режиму-
2, модель1 якого характеризується більш високим рівнем взаємодії між дос-
лідними інституціями різних секторів економіки (зокрема університетськи-
ми та промисловими лабораторіями та інститутами), міждисциплінарністю, 
формуванням мереж. Режим-2 не призводитиме до занепаду фундаменталь-
ної науки в університетах, адже всі суб’єкти виконують свою місію2. 
                      

1 Обґрунтування концептуальних засад нової моделі асоціюють з результатами діяльності творчого ко-
лективу на чолі з М. Гіббонсом, Х. Новотни, П. Скоттом, С. Шварцманом [Сбруєва A. Інтеграція університе-
ту в національну інноваційну систему: світовий досвід та українські проблеми / А. Сбруєва // Порівняльно-
педагогічні студії. — 2012. — № 3(13)]. 

2 Nowotny H. Rethinking science: knowledge in an age of uncertainty / H. Nowotny, P. Scott, M. Gibbons. — 
Cambridge : Polity, 2001. – 288 р. 
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Таблиця 3.10 
ЗМІНА ХАРАКТЕРИСТИК ЗНАННЯ ЗА РЕЖИМОМ-1 ТА РЕЖИМОМ-21  

Режим-1 
Дисциплінарність знань 

Режим-2 
Знання для вирішення проблем 

Дисциплінарність 
Оформлене відповідно до каноніч-
них правил і процедур академіч-
них дисциплін 

Міждисциплінарність
Орієнтоване на вирішення проблеми, намагається вирішити ре-
альні проблеми, поєднуючи знання з різних галузей, знаходячи 
нове знання, яке важко віднести до однієї з дисциплін 

Гомогенні місця виробництва 
Виробництво знань історично асо-
ціювалося з закладами вищої осві-
ти, які часто існували відірвано від 
проблем реального світу 

Гетерогенні місця інституціонального виробництва 
Знання виробляються різноманітними командами з представни-
ків різних інституцій (закладів вищої освіти, науково-дослідних 
лабораторій мережних компаній, державних науково-дослідних 
інститутів, неурядових мозкових центрів). Поширеною є прак-
тика формалізованого співробітництва та спільного підприєм-
ництва цих акторів з набуття нових знань та їх комерціалізації 

Обмежені знання 
Єдиним орієнтиром для дисциплі-
нарного знання стають академічні 
колеги та канонічні правила і про-
цедури внутрішньоакадемічної дис-
ципліни 

Соціально корисні знання 
Багато проблем, з якими міждисциплінарно та міжінституціона-
льно працюють знаннєві працівники, мають велике соціальне 
значення та комерційну вартість. Це знання є соціально підзвіт-
ним 

 
Науковці наголошують на тому, що вже чітко вимальовані обрії режиму-

3, за якого дослідження набувають характеру, що перетворює місцевий роз-
виток. Продовженням цього тренду стала поява концепції університет-1 та 
університет-2, а також слід чекати на університет-3, що, очевидно, уже 
поширюється починаючи із США (табл. 3.11).  

Таблиця 3.11 
ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ В ЕКОНОМІЧНОМУ КОНТЕКСТІ2 

Режим 
Ознаки 

Минуле Сучасне Еволюція 

1 2 3 

Місія університету Зберігання знань Фабрика знань Центр знаннєвої уваги

Коротка  
характеристика  
університету 

Бюрократично елітний, 
перебуває над суспіль-

ством 

Постачальник «сиро-
вини» та «результатів», 
розвиває технології 

Інтегрована інституція 
в інтелектуальному ре-
гіоні, просуває місце-
вий розвиток, створю-
ючи нові можливості 

Економічний контекст Одиничне виробництво Масове промислове 
виробництво 

Постіндустріальний 
вік, що рухається  

знаннями 

 
                      

1 Changing Modes: New knowledge production and its implications for higher education in South Africa 
[Electronic resource] / Andre Kraak (ed) // HSRC Press — 2000. — Р. 19. — Available from : http://citeseerx. 
ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.201.1138&rep=rep1&type=pdf 

2 Teece D. Profiting from technological innovation: implications for integration, collaboration, licensing, and 
public policy / D. Teece // Research Policy. — 1986. — No. 15. — Р. 285–305. 
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Тут університет на додачу до вже традиційних ролей (освіта та дослі-
дження) має розглядатися також у ролі посередника в інноваційному проце-
сі, що пов’язує дослідження як процес та їх результати з дальшою комерціа-
лізацією, стаючи каталізатором та рушієм соціально-економічного розвитку. 
Процеси створення, набуття, дифузії й розгортання знань є в центрі функцій 
університету в режимі-3. Така еволюція спонукається переходом від масово-
го виробництва та лінійного передавання знань до відкритої постіндустріа-
льної інтерактивної інноваційної системи, двигуном якої є знання. При 
цьому слід ураховувати, що перехід до економіки, що спирається на знання, 
обов’язково має супроводжуватися одночасним реформуванням університе-
тів і системи освіти в цілому. 

У 1990-х рр. Е. Мансфільд провів опитування серед осіб, відповідальних 
за НДДКР 76 найбільших компаній США, у пошуку відповіді на питання 
щодо внеску академічних досліджень у розвиток нових продуктів за останні 
10 років роботи компаній1. Було виявлено, що близько 11 % нових продуктів 
та 9 % нових процесів не були б створені без результатів академічних дослі-
джень. Крім того, він підрахував, що прибутковість інвестицій в академічні 
дослідження становила близько 28 %. 

Тож університети як центр знаннєвої уваги у США бачать інтегрованими 
в інтелектуальні регіони інституціями, які просувають місцевий розвиток, 
створюючи нові можливості. Незалежність суб’єктів господарювання в 
США на прикладі університетів набуває форми їх автономності, яка при 
цьому передбачає їх тісний взаємозв’язок з заінтересованими іншими 
суб’єктами. Фіскальна система мотивує як громадян до здобуття вищої осві-
ти, так і підприємства до співробітництва з університетами. Різноманітність 
форм взаємовигідного співробітництва, що виникає в таких умовах, забезпе-
чує ефективність використання знань як ключового економічного ресурсу. 

У різних країнах сформувалися різні моделі взаємодії, взаємовпливу та 
взаємозв’язку університетів, промисловості та уряду. З неоінституціональної 
позиції вирізняють три основних конфігурації в їх позиціонуванні щодо 
один одного як компонентів концепції потрійної спіралі: I — державницька 
конфігурація, де держава відіграє провідну роль, керуючи науковими уста-
новами та промисловістю, а також обмежуючи їхню здатність ініціювати і 
розвивати інноваційні перетворення (наприклад, у Росії, Китаї, деяких краї-
нах Латинської Америки та Східної Європи); ІІ — конфігурація невтручан-
ня, що характеризується обмеженим втручанням держави в економіку (на-
приклад, США, деякі країни Західної Європи), з промисловістю в ролі 

                      
1 Mansfield E. Academic research and industrial innovation: an update of empirical findings / E. Mansfield // 

Research Policy. — 1998. — No. 26. — Р. 773–776. 
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рушійної сили, а два інші суб’єкти виступають як допоміжні структури і 
мають обмежену роль в інноваціях: університет діє в основному як постача-
льник кваліфікованого людського капіталу; уряд діє в основному як регуля-
тор соціальних та економічних механізмів; III — збалансована конфігурація, 
характерна для переходу до суспільства знань, де університет та інші уста-
нови знань діють у партнерстві з промисловістю й урядом і навіть беруть на 
себе ініціативу в спільних ініціативах1. 

Побоювання втрати домінування на міжнародних ринках змушують краї-
ни вдаватися до стратегій запобігання проблемним ситуаціям. Наприклад, 
для цього США, Великобританія, Сінгапур намагаються забезпечувати свою 
молодь якісною освітою, яка мала б бути достатньою для конкуренції в гло-
бальних масштабах. Спираючись на егалітарний тип освітньої системи, 
США останні 80 років поступово зменшують розрив між обсягами фінансу-
вання, з одного боку, початкової та середньої освіти, а з другого — профе-
сійно-технічної та вищої освіти (табл. 3.12). Циклічність економічних про-
цесів відбивається на обсягах фінансування з різних джерел, але загальною 
на даний момент є тенденція зростання залучення приватного сектору до фі-
нансування розвитку системи освіти на всіх рівнях. 

 
Таблиця 3.12 

ТИПОЛОГІЯ ОСВІТНІХ СИСТЕМ2 

Тип Характеристика Приклад Критика 

Плутократія / 
непотизм / 
олігархія 

Освітні системи, де можливості та приві-
леї розподіляються залежно від багатства 
(плутократія), родинних зв’язків (непо-
тизм, кумівство) чи належності до соціа-
льного класу (олігархія)

Більшість 
країн 
Африки  

Одержання освітніх мож-
ливостей обмеженим ко-
лом осіб вищого класу 

Меритократія 

Освітні системи, де можливості здобуття 
вищої освіти залежать від відбору за мо-
жливостями та демонстрованими резуль-
татами, що оцінюються за певними кри-
теріями 

СРСР, 
Ізраїль, 
Сінгапур 

Спрямований на реаліза-
цію освітніх можливостей 
представниками вищого та 
середнього класу 

Егалітаризм 
Освітні системи, де можливості мають 
поширюватися на всі соціальні верстви 
населення 

Сучасні 
США, 
Іспанія, 
Франція

Можливості соціального 
тиску в разі одержання 
менших можливостей ок-
ремими групами 

                      
1 Etzkowitz H. The dynamics of innovation: from National Systems and «Mode 2» to a Triple Helix of 

university–industry–government relations / H. Etzkowitz & L. Leydesdorff // Research policy. — 2000. — 
No. 29(2). — Р. 109–123. 

2 Grigorenko E. L. Hitting, missing, and in between: A typology of the impact of western education on the non-
westernworld / E. L. Grigorenko // J. G. Elliott, & E. L. Grigorenko (Eds.). Western psychological and educational 
theory in diverse contexts. — London, UK : Routledge, 2008. — Р. 165−186; Intellectual giftedness: Economic, 
political, cultural, and psychological considerations / S. D. Mandelman, M. Tan, A. M. Aljughaiman, E. L. Gri-
gorenko // Learning and Individual Differences. — 2010. — No. 20. — Р. 287–297. 
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Поглиблення міжнародного поділу праці, лібералізація міжнародної тор-
гівлі та зростання міжнародної мобільності людей, доповнені можливостями 
сучасних ІКТ, створили передумови для інтернаціоналізації діяльності нау-
ково-освітніх інституцій. Усвідомлення можливостей світового ринку до-
зволило вишам США серед перших реалізовувати стратегії їх використання. 
Ідентифікувавши відставання від американської вищої освіти та перспекти-
ви зростання розриву, через демографічні перспективи практично всіх євро-
пейських країн, а також необхідність відбору талантів, які, здобувши освіту, 
в інших країнах можуть додавати креативних імпульсів в університетах, Євро-
па була вимушена розпочати Болонський процес. Кілька десятиліть Китай реа-
лізовує послідовні стратегії розвитку вищої освіти як ядра економіки знань. 

Американські університети готові вступати у взаємовигідне міжнародне 
співробітництво з реалізації освітніх програм на всіх рівнях вищої освіти, а в 
багатьох країнах вони створюють власні підрозділи. Користуючись автоно-
мією, провідні з них інституціонально готові до умов глобальної конкурен-
ції, наприклад, вони мають ефективні політики зарахування академічних до-
сягнень та компетенцій студентів, у т. ч. іноземних. Інтернаціоналізація 
освітньої діяльності (залучення іноземних студентів, викладачів і дослідни-
ків, інтернаціоналізація освітніх програм і досліджень) розглядається уні-
верситетами США як важливий чинник розвитку. Важливість залучення іно-
земних студентів до країни доводить той факт, що 72 % іноземних 
науковців, які працюють у сфері НДДКР у США, раніше були іноземними 
студентами в цій країні1. В інженерно-технологічних компаніях США біль-
ше від половини іноземних засновників були іноземними студентами в цій 
країні2. 

Незважаючи на те що країни з різною інтенсивністю користуються мож-
ливостями інтернаціоналізації діяльності університетів, у багатьох сферах 
ЄС та США знаходять спільні інтереси. Національна рада адміністраторів 
університетських досліджень виступає офіційним партнером розвитку спів-
робітництва між ЄС та США за спільним проектом BILAT-USA 2.0, який є 
продовжувачем попередніх проектів — BILAT-USA та Link2US. Проекти 
спрямовані на розвиток взаємозв’язків між університетами та дослідниками 
США та ЄС щодо проведення досліджень у пріоритетних сферах за кошти 
бюджету ЄС та федерального бюджету США, наприклад, у межах 7-ї Рам-
кової програми та Горизонт-2020. 
                      

1 Expert Group Review. Scientific Diasporas: How Can Developing Countries Benefit from their Expatriate 
Scientists and Engineers / R. Barre, V. Hernanadez, J Meyer, D. Vinck. — 2009 [Electronic resource]. — Available 
from : http://www.ilaedes.org/docuementos/ec.diasporas.us.pdf 

2 Skilled immigration and economic growth / V. Wadhwa, A. Saxenian, B. A. Rissing, G. Gereffi // Appl. Res. 
Econ. Develop. — 2008. — No. 5(1). Р. 6–14; Larner W. Globalising knowledge networks: Universities, diaspora 
strategies, and academic intermediaries / W. Larner // Geoforum. — 2015. — No. 59. — Р. 197–205. 
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Національні та міжнародні системи захисту прав інтелектуальної власно-
сті (далі — ПІВ) відіграють важливу роль для забезпечення генерування тех-
нологічних рішень, креативності й інновацій. Однак для країн, які намага-
ються наздогнати розвинені країни, більш важливим, ніж фокусування ви-
ключно на захисті ПІВ, є розвиток політики активного навчання, котра охо-
плює як освіту, так і інвестиції в людський капітал, науковий і 
технологічний обмін, придбання машин та обладнання. США та скандинав-
ські країни у ХІХ ст., Японія у 1950–1960-х рр., Республіка Корея й Тайвань 
у 1970–1980-х фактично не мали захисту ПІВ, який міг би блокувати набут-
тя нових знань з-за кордону. Аналогічним шляхом останні 20–30 років іде 
Китай, де роль системи захисту ПІВ досі була обмеженою. Офіс із патентів і 
торговельних марок США використовує освітні інструменти в стратегіях під-
вищення ефективності своєї діяльності як усередині країни, так і в глобальних 
масштабах. США також намагаються захищати свої інтереси у сфері ПІВ між-
народними інструментами, такими, наприклад, як TRIPS та участь у конвенці-
ях. Імперативи комерціалізації системи вищої освіти в країнах глобальної 
Півночі привели до перетворення освіти на престижний товар, із суспільної 
послуги на обслуговування ринку, який є важливим джерелом доходів уні-
верситетів. Це призвело до поглиблення стратифікації університетів і актуа-
лізувало роль освіти як фактора, що суттєво впливає на різні форми соціаль-
ної стратифікації. Із 7021 вищого навчального закладу США 29 % є 
державними, а 71 % приватними, з яких 36 % — неприбуткові, і лише 41 % 
вишів пропонують можливість здобуття ступеня бакалавра чи вище, а інші 
пропонують професійно-технічну та іншу освіту1. Очевидно, що функціону-
вання приватних вишів стало можливим завдяки не тільки їх міцному взає-
мозв’язку з ринком праці та великими місцевими роботодавцями, реалізації 
принципу рівності всіх форм власності, але й підтримці держави в особі фе-
дерального та місцевих урядів. 

За останні 14 років у США загальна кількість студентів на бакалаврсько-
му рівні освіти зросла на 31,7 %, а на постбакалаврському — на 34,5 %; кі-
лькість працівників у вишах зросла на 33 %, а середній рівень оплати праці — 
на 40,7 %2. За цей час кількість іноземних студентів, що навчаються у США, 

                      
1 Number of educational institutions, by level and control of institution: Selected years, 1980-81 through 2010-

11. National Center for Education Statistics. U.S. Department of Education. December 2012. Retrieved 21. May 
2014 [Electronic resource]. — Available from : http://nces.ed.gov/programs/digest/d12/tables/dt12_005.asp 

2 Total fall enrollment in degree-granting postsecondary institutions. National Center for Education Statistics. Institute 
of Education Sciences. U.S. Department of Education [Electronic resource]. — Available from : http://nces.ed.gov/ 
programs/digest/d14/tables/dt14_306.10.asp; Number of faculty in degree-granting postsecondary institutions. National 
Center for Education Statistics. Institute of Education Sciences. U.S. Department of Education [Electronic resource]. — 
Available from : http://nces.ed.gov/programs/digest/d14/tables/dt14_315.10.asp; Average salary of full-time instructional 
faculty. National Center for Education Statistics. Institute of Education Sciences. U.S. Department of Education [Electronic 
resource]. — Available from : http://nces.ed.gov/programs/digest/d14/tables/ dt14_316.10.asp 



Розділ 3. Галузево-секторальний вимір конкурентного розвитку  297 

зросла на 72 % — до 886 тис. осіб у 2013/2014 навчальному році, які принес-
ли економіці країни близько 27 млрд дол. США1. Ця кількість відповідає 
4,2 % студентів у вишах США, що свідчить про невелику частку в кількості 
студентів у країні, але при цьому ця кількість студентів становить близько 
20 % міжнародних студентів світу2. Американські університети розглядають 
іноземних студентів не тільки як замовників освітніх послуг, але і як об’єкт 
власних інвестицій. Тому 19 % іноземних студентів навчаються за кошти 
університетів та коледжів США, а на дослідних програмах частка іноземних 
студентів сягає 29 %. США серед країн ОЕСР мають один з найвищих показ-
ників витрат ВВП на вищу освіту одного студента3. 

Частка державних (федеральних) витрат на освіту в США після середньої 
за 40 років з 80 % значно скоротилася до менше ніж 10 %, що надалі було 
поширено на інші країни інструментами так званого Вашингтонського кон-
сенсусу4. Дослідження становлять значну частку доходів вишів (табл. 3.13).  

 
Таблиця 3.13 

ДИНАМІКА ВИТРАТ УНІВЕРСИТЕТІВ ТА КОЛЕДЖІВ США НА НДДКР5 

Рік 

Сукупний обсяг витрат Витрати, фінансовані з федеральних джерел 

млн дол. США темп приросту, % млн дол. США 
частка в загальному 

обсязі, % 

2003 41 470,4 д.н. 25 307,0 61,0 

2004 44 838,9 8,1 28 303,9 63,1 

2005 47 535,2 6,0 29 956,7 63,0 

2006 49 645,3 4,4 30 908,7 62,3 

2007 51 590,0 3,9 31 240,6 60,6 

2008 54 113,8 4,9 32 100,9 59,3 

2009 57 288,4 5,9 33 442,6 58,4 

2010 61 257,4 6,9 37 477,1 61,2 

2011 65 282,2 6,6 40 770,8 62,5 

2012 65 744,3 0,7 40 151,0 61,1 

2013 67 041,2 2,0 39 470,2 58,9 

                      
1 Open Doors 2014: Report on International Educational Exchange. Institute of International Education. 

November 17, 2014 [Electronic resource]. — Available from : http://www.iie.org/~/media/Files/Corporate/Open-
Doors/Open-Doors-2014-Presentation.pdf 

2 Education at a Glance 2014: OECD indicators. ECD Publishing. — 570 p. [Electronic resource]. — Available 
from : http://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf 

3 Ibid. — Р. 218. 
4 Saunders D. B. Neoliberal ideology and public higher education in the United States / D. B. Saunders // 

Journal for Critical Education Policy Studies. — 2010. — No. 8(1). — Р. 41–77. 
5 5 NSF Survey of Research and Development Expenditures at Universities and Colleges/Higher Education 

Research and Development Survey. WebCASPAR [Electronic resource]. — Available from : https://ncsesdata. 
nsf.gov/webcaspar/TableBuilder?fv=1 
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Нагромаджений за цей час рівень якості, фінансових ресурсів, підготовка 
до підприємницької діяльності та конкуренції становлять базис стійкого ро-
звитку та глобальної конкурентоспроможності США. Здобутий потенціал 
використовується для глобальної експансії американських університетів, 
конкурувати з якими вишам з країн, які в цей час обмежують освітні витра-
ти, украй важко. Витоки конкурентоспроможності американських універси-
тетів криються в самій системі вищої освіти, яка є високодецентралізованою 
та конкурентною1. Конкуренція існує у багатьох вимірах, а саме: 

— конкуренція за ліпших студентів між університетами; 
— конкуренція за ліпших студентів між професорами на магістерському 

та аспірантському рівнях; 
— конкуренція за ліпших професорів між університетами в культурному 

й економічному контекстах, де їхня мобільність висока; 
— конкуренція за підтримку досліджень між професорами, яка надає ча-

сові можливості для звільнення від викладання та доступ до дослідницьких 
асистентів, обладнання та інших реквізитів. 

Окремим розвиненим країнам (Великобританія, Німеччина) та країнам, 
що розвиваються (Китай), вдається утримувати та поліпшувати конкурентні 
позиції на світовому освітньому ринку завдяки оригінальним національним 
стратегіям. Приватне фінансування освіти філантропами та благодійними 
організаціями в США деякі дослідники ставлять в один ряд з експансією  
корпоративних та філантропічних організацій Німеччини (VW, «Bosch», 
«Thyssen», «Gerda Henkel»), які за останні 20 років на доповнення до держав-
них витрат на освіту та науку зробили значні внески у фінансування універ-
ситетських досліджень2. 

Основний фінансовий ресурс діяльності університети США одержують 
завдяки виконанню освітньої функції. Структура доходів університетів 
США різних форм власності, як і їх місії, суттєво різниться. Так, якщо для 
приватних комерційних університетів сплата вартості навчання приносить 
90 % доходів, то у приватних неприбуткових університетів частка вартості 
навчання дорівнює 32,5 %, а в державних університетах — лише 20,8 %3. 
Інші освітні доходи університетів становлять гранти і контракти, продаж су-
путніх товарів та послуг, додаткові доходи, бюджетні асигнування, дарунки, 
інвестиційні доходи тощо. З 2000 до 2012 рр. сукупний обсяг витрат ВНЗ 

                      
1 Goldfarb B. Bottom-up versus top-down policies towards the commercialization of university intellectual 

property / B. Goldfarb & M. Henrekson // Research policy. — 2003. — No. 32(4). — Р. 639–658. 
2 Christinidis G. Knowledge, Education, and Citizenship in a Pre- and Post-National Age / G. Christinidis, 

H. Ellis // J Knowl Econ. — 2013. — No. 4. — Р. 63–82. DOI 10.1007/s13132-012-0120-9 
3 Postsecondary Revenues by Source. National Center for Education Statistics. Institute of Education Sciences. 

U.S. Department of Education. Last Updated. — May 2015 [Electronic resource]. — Available from : http://nces. 
ed.gov/programs/coe/pdf/coe_cud.pdf 
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США зріс на 42,9 % — до 483 млрд дол. США, значна частина з яких покри-
вається студентами за кошти урядових грантів (8 %) та позик (22,6 %)1. Іно-
земні студенти у 65 % випадків покривають вартість навчання виключно за 
власний кошт. 

Внутрішня конкуренція за фінансові ресурси в американських універси-
тетах доповнилася виходом підрозділів на національні ринки та глобальний 
ринок та почала формувати глобальне конкурентне середовище університет-
ської діяльності2. Особливо це стало відчуватися завдяки поширенню кон-
курентних систем міжнародного рейтингування університетів, які прагнуть 
ідентифікувати лідерів у глобальних масштабах на основі пріоритетності 
тих факторів (витрати на дослідження, доходи університетів, частка інозем-
них студентів), що сприятимуть дальшій конкуренції. 

Дослідницькі університети США посідають особливе місце в структурі 
вишів країни та світу. Їх називають найвагомішими економічними інститу-
ціями ХХ ст. А більшість істориків економіки погоджуються з тим, що 
становлення американського технологічного й економічного лідерства в по-
воєнний період стало можливим саме завдяки силі американської універси-
тетської системи. Дослідницькі університети дають такі результати, що мо-
жуть справляти економічний вплив, а саме : 

— створення нового знання; 
— створення людського капіталу; 
— трансфер ноу-хау (неявне знання); 
— технологічні інновації; 
— капітальні інвестиції; 
— регіональне лідерство; 
— виробництво знаннєвої інфраструктури; 
— вплив на регіональне середовище. 
Комерціалізація результатів досліджень також приносить університетам 

додаткові джерела фінансування. Однак, аналізуючи процеси комерціаліза-
ції університетських досліджень, слід пам’ятати, що така підприємницька 
діяльність пов’язана з підвищеними рівнями ризику, до якого університети 
не завжди готові. Венчурні капіталісти інвестують в університетські винахо-
ди на пізніших стадіях розробки університетських технологій, тому більш 
важливими на перших етапах є інші джерела фінансування як каталізатори 
формування нових підприємств і економічного розвитку. Цими джерелами в 

                      
1 Financing Postsecondary Education in the United States. National Center for Education Statistics. Institute of 

Education Sciences. U.S. Department of Education. Last Updated. — May 2013 [Electronic resource]. — Available 
from : http://nces.ed.gov/programs/coe/pdf/coe_tua.pdf 

2 Kamola I. Why Global? Diagnosing the Globalization Literature Within a Political Economy of Higher 
Education / I. Kamola // International Political Sociology. — 2013. — No. 7. — Р. 49.  
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США вважаються ангели, підприємства, держава та самі університети. Оче-
видно, що саме дані аргументи спонукали американське суспільство прова-
дити політику, спрямовану на формування такої верстви населення, як особ-
ливі підприємці, котрих заведено називати ангелами1, на мотивацію 
культури здійснення пожертв в університетські фонди ендаументу, а також 
на підтримку університетських ініціатив на федеральному рівні, рівні штатів 
та місцевому рівні. Кумулятивний характер таких перетворень за роки дав 
університетам можливість сформувати значні за обсягами фінансові ресурси 
та розвинути політики та практику управління ними, підприємницької дія-
льності університетів та їх працівників. 

Самі американські університети завжди були активними у використанні 
результатів досліджень як прикладних, так і фундаментальних. Близько по-
ловини академічних працівників США залучаються до зовнішнього співро-
бітництва з підприємствами. Дослідження структури діяльності академічних 
працівників дослідницьких університетів США виявило, що до 17 % з них 
протягом року беруть участь у такій формі університетсько-промислового 
співробітництва, як спільні дослідження, 18 % — у консалтингу, 5 % — па-
тентуванні та 3 % — у різних формах академічного підприємництва2. Брак 
даних щодо участі академічних працівників у спонсорованих і контрактних 
дослідженнях дозволяє припустити, що частка їхньої участі в інших формах 
університетсько-промислового співробітництва більша. 

Патентні політики дослідницьких університетів США стали суттєво змі-
нюватися починаючи з 1960-х років та передбачали передусім створення 
офісів трансферу технологій, інтерналізуючи в такий спосіб функції, що ра-
ніше виконувалися Дослідною корпорацією, яка не впоралася з функцією 
забезпечення потоку ліцензійних платежів, що мала подаватися як інфра-
структурна послуга. Вважалось, що університети, які першими розбудують 
ефективну систему патентування та ліцензування, набудуть конкурентних 
переваг. Іншими чинниками, що спонукали до розвитку офісів трансферу 
технологій ще до ухвалення закону Байля–Доуля, були поширення комер-
ційного використання результатів фундаментальних досліджень, зменшення 
федеральної підтримки університетських досліджень, судові рішення та 
зрушення у федеральній політиці, що спростили патентний пошук. 

До кінця 1960-х рр. майже всі патенти, що їх одержували університети, 
були результатами досліджень, фінансованих із джерел, відмінних від феде-
ральних. Отже, дослідження, фінансовані коштами федерального бюджету 
                      

1 Ангели досить активно надають підтримку невеликим університетським проектам, що мають потенці-
ал зростання до великого бізнесу та досить високу ризикованість. 

2 Bozeman B. Impacts of grants and contracts on academic researchers’ interactions with industry / B. Bozeman, 
M. Gaughan // Research Policy. — 2007. — Nо. 36. — Р. 694–707. 
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США, практично ніколи не закінчувалися патентуванням їх результатів. 
Держава як підприємець погано себе зарекомендувала у часи холодної вій-
ни. Так, у 1976 р. лише 5 % з 28 тис. патентів, які перебували у власності 
федерального уряду, були ліцензовані, а інші патенти не знаходили комер-
ційного застосування. Водночас до 1980 р. університети США не мали мож-
ливості одержувати ліцензійні платежі за використання патентів, які ставали 
результатами досліджень, фінансованих коштами федерального бюджету. 
Таке обмеження зменшувало мотивацію університетів до патентування, 
адже фактично за федеральні кошти на той час провадилося до 90 % універ-
ситетських досліджень1. 

Ухвалення в США закону Байля–Доуля можна вважати точкою зміни па-
радигми діяльності дослідників публічного, державного сектору, а саме уні-
верситетських професорів. Раніше університетські дослідники були стиму-
льовані можливістю одержання статусу постійного працівника (tenure track), 
який передбачав пріоритетність визнання незалежними рецензентами праць, 
їх цитування і т. ін., а тому після публікації праці ставали доступними будь-
кому. Тепер законодавчі норми стимулюють університетських дослідників і 
творців нових технологій патентувати результати досліджень до їх оприлюд-
нення перед широкою публікою, що особливо очевидно в галузі біотехно- 
логій. Відтоді університети дедалі більше орієнтуються на комерціалізацію 
досліджень. Для досягнення цієї мети університети зростаючими темпами 
створюють спільні з промисловістю дослідні центри, консорціуми, уклада-
ють різноманітні договори, у т. ч. щодо ліцензування об’єктів інтелектуаль-
ної власності (далі — ОІВ) . 

Перші результати аналізу ефективності комерційної діяльності американ-
ських університетів продемонстрували, що більш успішними виявилися ті, 
які мали нижчу якість досліджень з погляду їхньої фундаментальності. Без-
умовно, така асиметрія не могла тривати надто довго та з часом випра- 
вилась. Лідерство приватних університетів над державними в комерційній 
діяльності недивне, хоча справжній стан справ може також залежати від 
принципового ставлення університетських колективів до місії університету 
та відкритості наукових результатів. Наприклад, ухвалення в США закону 
Байля–Доуля дослідники пов’язують з так званою трагедією в галузі нанотех-
нологій, яка розвивається повільними темпами. Однією з причин називають 
наслідки існування багатьох спорів щодо використання патентів, які обме-
жують відкриту конкуренцію в галузі. 

                      
1 Trajtenberg M. Innovation in Israel 1968–1997: a comparative analysis using patent data / M. Trajtenberg // 

Research Policy. — 2001. — No. 30(3). — Р. 363–389. 
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Висока інноваційна активність американських компаній вимагає від них 
долучення до стратегій розвитку освітнього виміру. Навчання та виявлення 
особливостей використання інноваційної продукції потребують практично 
всі суб’єкти ланцюжка вартості, які є між винахідником і кінцевим спожива-
чем, та навіть утилізацією сировини та використаної продукції. Тобто нав-
чання потребують як виробники, так і посередники та споживачі інновацій-
ної продукції. 

Прагнення залишити конкурентні переваги всередині компанії, застосу-
вання унікальних навчальних розробок та специфічність освітніх вимог при-
вели до появи корпоративних університетів. Вони з’явилися на початку 
ХХ ст. сперш у США, а потім у Європі. Компанія «General Motors» у 1927 р. 
створила Інститут «General Motors» для освіти своїх працівників, ставши пі-
онером у цьому процесі. Практично всі успішні ТНК: IBM, GE, «Walt 
Disney», «Motorola» тощо — мають корпоративні університети. 

У роки становлення фармацевтичної промисловості в США університети 
сприяли розвитку промислових лабораторій для проведення НДДКР за до-
помогою підготовки наукових і технічних спеціалістів та проведення спіль-
них досліджень. Навіть у галузі інженерії 63 % компаній США, які брали 
участь у роботі інженерних дослідних центрів, одержали пряму технічну до-
помогу від університетів1. Тепер інтелектуальні інвестиції університетів 
приносять результати. Більшість фармацевтичних і біотехнологічних компа-
ній регулярно спонсорують дослідження університетів, які мають міцні ме-
дичні школи чи госпіталі. 

Дослідники також поділяють періодизацію фінансування університетсь-
ких досліджень США на два основні етапи — до та після ухвалення закону 
Байля–Доуля. І це не дивно, адже з 1954 до 1979 рр. витрати університетів 
США на НДДКР зростали в середньому на 8,1 % щороку, а в наступні 25 ро-
ків — до 2004 р. — це зростання дещо вповільнилося (до 5 % на рік), що то-
ді було вище, ніж темпи зростання економіки (5,3 % та 3,9 % відповідно)2. 

Після ухвалення в США закону Байля–Доуля та рішення Верховного суду 
щодо патентного захисту генетично модифікованих організмів у США та 
Європі значні обсяги інвестицій у співробітництві приватного сектору та 
університетів були спрямовані в розвиток сільськогосподарських техноло-
гій. Приватний сектор справді домінує в галузі біотехнологій, адже основні 
інвестиції здійснюються саме ним. Так, до 80 % патентів у галузі біотехно-

                      
1 Bercovitz J. E. Fishing upstream: Firm innovation strategy and university research alliances / J. E. Bercovitz, 

M. P. Feldman // Research Policy. — 2007. — No. 36(7). — Р. 930–948. 
2 Youtie J. Building an innovation hub: A case study of the transformation of university roles in regional 

technological and economic development / J. Youtie, P. Shapira // Research Policy. — 2008. — No. 37. — Elsevier. — 
P. 1188–1204. 
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логій у світі можуть бути віднесені до трьох основних інтегрованих ТНК — 
«Monsanto», «DuPont» та «Syngenta», які разом з «Bayer» у 2002–2009 рр. до 
70 % інвестицій спрямовували на набуття патентів на сільськогосподарські 
біотехнологічні патенти1. При цьому приватний сектор критикують за інвес-
тування у НДДКР переважно щодо комерційно привабливих рослин (зерно-
ві, бавовна, соя, кукурудза), тоді як менш поширені рослини (просо, ямс, 
маніок, коров’ячий горох, сорго) практично не досліджуються. 

Основною інституціональною формою комерціалізації університетських 
досліджень стало створення в дослідницьких університетах США офісів із 
трансферу технологій (далі — ОТТ). Європейські ОТТ та посередницькі ор-
ганізації відстають від американських та японських колег не тільки за кіль-
кістю та розмірами. До факторів, які обумовлюють підвищену успішність 
американців, відносять такі: 

— фокусування на поєднанні фундаментальних і прикладних досліджень; 
— регулярність аудиту стратегій дослідних груп на відповідність суспі-

льним та економічним викликам; 
— прямий трансфер між дослідником та промисловими підприємствами; 
— щоденна близькість до дослідників; 
— фокусування на розбудові допоміжних активів, потрібних дослідним 

групам; 
— розробка привабливих систем заохочення та винагороди успішних ви-

падків трансферу знань; 
Дослідження 101 провідного університету США наприкінці 1990-х рр. 

виявило, що основними факторами створення нових фірм університетськи-
ми ОТТ були інтелектуальне лідерство та політики збереження низької част-
ки роялті винахідників у сукупності з інвестиціями в акціонерний капітал. 
Гіпотези щодо впливу регіональної близькості венчурного капіталу та ко- 
мерційної спрямованості університетських досліджень не були підтверджені. 
У той період близько 12 % університетських винаходів трансформувались у 
приватний сектор за допомогою створення нових організацій, а з 2578 ком-
паній, що були засновані університетськими офісами трансферу технологій 
починаючи з 1980 р., 70 % діяли у 1998 р., що є надзвичайно високим показ-
ником для новостворюваних компаній2. 

Дослідники чимраз частіше наголошують на нелінійності взаємозв’язків 
підприємств і університетів. Лінійна модель може бути описана тим припу-

                      
1 Public vs. private agbiotech research in the United States and European Union, 2002–2009 / D. G. Frisio, 

G. Ferrazzi, V. Ventura, M. Vigani // AgBioForum. — 2010. — No. 13(4). — Р. 333–342. 
2 Association of University Technology Managers, 1998. AUTM Licensing Survey. Association of University 

Technology Managers, Norwalk, CT; Gregorio D. D. Why do some universities generate more start-ups than 
others? / D. D. Gregorio, S. Shane // Research Policy. — No. 32. — Elsevier. — 2003. — Р. 209–227. 
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щенням, що університети створюють науку, знання, технології, які будуть 
використані в промисловості. Витоки лінійної моделі ведуть до В. Буша та 
створення Національного наукового фонду США (далі — ННФ). Однак вона 
стосується переважно явних знань, які можуть бути передані як матеріалізо-
ваний об’єкт. Лінійна модель окреслила стандартну триетапну модель інно-
вацій: 1) фундаментальні дослідження; 2) НДДКР; 3) розвиток на ринку. 
Однак вона розглядає інновації як односторонній рух знань, визначає місце 
університетів у проведені виключно фундаментальних досліджень, а решта є 
завданням приватного сектору. Її розвиток привів до того, що ННФ США 
дістав виключне право вимірювати наукову й технологічну діяльність у кра-
їні. Тож ННФ почав узагальнювати відомості про публікації, патенти, ком-
панії спін-оф, НДДКР та витрати на них у всіх секторах економіки. За реко-
мендаціями ОЕСР ця практика у 1960-ті рр. була поширена в інших країнах. 
Так, було виявлено, що в США практично немає таких компаній спін-оф, які 
діють у сфері консалтингу. Однак, ураховуючи американську специфіку, з 
часом такий стан справ може змінитися. 

Досвід показує, що близько 75 % досліджень, проваджуваних промисло-
вими компаніями, є експлуатуючими та спрямовуються на розвиток діяль-
ності, 20 % стосуються прикладних досліджень та лише 5 % — фундамента-
льних питань (табл. 3.14). Разом з тим дослідження, в яких здобуваються 
нові знання, найчастіше передбачають залучення зовнішніх сторін.  

Таблиця 3.14 
СТРУКТУРА ДОСЛІДЖЕНЬ КОМПАНІЙ США, %1 

Тип Винахідницькі Експлуатуючі 

Внутрішньокорпоративні НДДКР 36,0 64,0 

НДДКР із залученням зовнішніх партнерів (не університетів) 48,7 51,3 

НДДКР із залученням зовнішніх партнерів (університетів) 66,7 33,3 

 
Суспільний поділ праці в науково-освітній сфері США вийшов на такий 

рівень, де доцільним стає залучення іноземних партнерів для одержання но-
вих знань, де їх створення розглядається в глобальних масштабах. Однак, як 
і на внутрішньому ринку, у відносинах з іноземними виконавцями амери-
канські розпорядники коштів тяжіють до співробітництва з окремими людь-
ми, і лише потім з юридичними особами та органами влади. 

В останні 20 років ХХ ст. в США відбулась поступова інтеграція держав-
ної та приватної науки, яка характеризується не співробітництвом відокрем-

                      
1 Bercovitz J. E. Fishing upstream: Firm innovation strategy and university research alliances / J. E. Bercovitz, 

M. P. Feldman // Research Policy. — 2007. — No. 36(7). — Р. 930–948. 
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лених систем, а гібридною моделлю. За цей період відбулися системні зру-
шення у сприйнятті та стандартах успіху, якими керуються у міжуніверси-
тетській конкуренції. 

У США використовуються різноманітні інституціональні форми спів- 
робітництва між урядами (федеральним, штатів і місцевими), підприємства-
ми та вишами. До таких інституціональних форм відносять федерально фі-
нансовані центри НДДКР, інженерні дослідні центри, університетсько-про-
мислові центри та дослідні центри, пов’язані з університетами. Як форма 
державно-приватного партнерства, федерально фінансовані центри НДДКР 
(далі — ФФЦ НДДКР) провадять дослідження на замовлення федерального 
уряду, в інтересах якого діють уповноважені органи (табл. 3.15). Нині налі-
чується 41 визнаний урядом ФФЦ НДДКР. Дослідні центри, пов’язані з уні-
верситетами, використовуються в стратегії міністерства оборони. Вони мо-
жуть конкурувати за виконання науково-технічних робіт, крім випадків, 
коли це заборонено контрактами з міністерством оборони. Крім того, актив-
ну науково-освітню діяльність провадять музеї, що функціонують при уні-
верситетах. 

Таблиця 3.15 
СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ НДДКР  

ЗА ВИКОНАВЦЯМИ у 2011–2015 рр., %1 

Виконавці досліджень 2011 2012 2013 2014 2015 

Організації федерального значення, без витрат на 
оплату праці 19,2 17,9 18,7 18,2 17,1 

Організації федерального значення, витрати на оп-
лату праці 6,6 6,8 7,5 7,5 7,6 

Промислові компанії, без ФФЦ НДДКР 39,5 42,5 39,5 39,6 40,5 

ФФЦ НДДКР під управлінням промислових компаній 3,2 2,6 3,0 3,1 3,4 

Університети і коледжі, без ФФЦ НДДКР 20,4 19,8 20,5 20,9 20,6 

ФФЦ НДДКР під управлінням університетів і 
коледжів 2,5 2,6 2,9 2,9 3,0 

Неприбуткові інституції, без ФФЦ НДДКР 4,9 4,5 4,7 4,6 4,6 

ФФЦ НДДКР під управлінням неприбуткових ін-
ституцій 2,1 1,9 2,0 1,9 1,9 

Уряди штатів та місцеві уряди 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 

Іноземні виконавці 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 

Усього, млрд дол. США 135,49 138,48 125,38 128,58 130,63

 

                      
1 Federal Funds for Research and Development by Performer of Research. NSF Survey of Federal Funds for 

Research and Development [Electronic resource]. — Available from : https://ncsesdata.nsf.gov/webcaspar/OlapBuilder 
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Інженерні дослідні центри (ІДЦ) створюються за підтримки ННФ США з 
1985 року. Відтоді виокремлюють три покоління ІДЦ: перше — між 1985 та 
1990 рр.; друге — 1994–2006 рр.; третє — з 2008 р. ІДЦ першого покоління 
суттєво фокусувались на залученні міжнародних партнерів, а наступні поко-
ління робили акцент на внутрішніх ресурсах розвитку, хоч те, що вони ба-
зуються в університетах, забезпечує їх знаннями та досвідом з усього світу. 
Політика Національного наукового фонду США передбачає підтримку ІДЦ 
протягом перших 10–15 років їх розвитку, а надалі вони мають самостійно 
фінансувати свою діяльність. 

Прикладом інституціоналізації університетсько-промислового співробіт-
ництва в США також є Центри промислово-університетських коопераційних 
досліджень (далі — ЦПУКД). Починаючи з 1980 р. вони створюються за 
підтримки ННФ США, який реалізовує для цього спеціальну програму. Її 
ефективність спирається на чіткі структуровані вимоги надання допомоги, 
підзвітність та ґрунтовний аналіз переваг і недоліків реалізації кожного з 
центрів, який [аналіз] охоплює як короткострокові, так і довгострокові ре-
зультати. На даний момент функціонують 66 таких центрів, у діяльності кож-
ного з яких беруть участь від одного до шести університетів. 

Структура фінансування ЦПУКД досить диверсифікована. Так, узагаль-
нення операційних їх бюджетів за 2013–2014 рр. фінансовий рік виявило, що 
з 148,5 млн дол. США надходжень грошових коштів 18,3 % припадало на 
кошти ННФ США, а 26,2 % — на кошти з інших федеральних джерел, 
38,0 % — промислових підприємств, 5,3 % — урядів штатів, 5,6 % — інших 
джерел та 6,6% — кошти самих університетів1. Крім того, 39,4 млн дол. 
США надійшло у формах, відмінних від грошових коштів, таких як матеріа-
льний капітал, обладнання, приміщення, робоча сила, програмне забезпе-
чення тощо. До робіт у таких центрах активно залучаються аспіранти (1093 
особи у 2013–2014 рр.), магістранти (531 особа) та студенти бакалаврського 
рівня (204 особи), які надалі працевлаштовуються і на підприємствах, і в 
університетах. У них також створюються об’єкти інтелектуальної власності, 
які комерціалізуються з використанням різних форм, зокрема компанії спін-оф. 

Національний науковий фонд США крім самих ВНЗ та урядів різних рів-
нів є однією з інституцій, котрі щороку витрачають значні кошти на розви-
ток освітніх і людських ресурсів (табл. 3.16). Саме в цьому напрямку закла-
даються витрати на розвиток діяльності університетів як науково-освітньої 
інфраструктури, а витрати на самі дослідження мають галузеву специфіку та 

                      
1 Final Report: 2013–2014. Structural Information. Industry [Electronic resource] / D. Gray, O. Leonchuk, 

L. McGowen, T. Michaelis ; University Cooperative Research Centers. National Science Foundation. — February, 
2015. — 13 p. — Available from : http://www.ncsu.edu/iucrc/PDFs/CD%20Reports/CD%2013-14.pdf 
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витрачаються за окремими програмами. Динаміку галузевих дослідних ви-
трат вишів США обумовлюють пріоритети політик, реалізацією яких опіку-
ються міністерства (федеральні та штатів) та підпорядковані їм організації. 

 
Таблиця 3.16 

ДИНАМІКА БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ І ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ  
НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ФОНДУ США1 

Рік 

Бюджет ННФ США Бюджет розвитку освітніх і людських ресурсів 

млн дол. США темп приросту, % млн дол. США 
частка в бюджеті 

ННФ, %
темп приросту, % 

2015 7344 2,4 866 11,8 2,5 

2014 7171 4,2 845 11,8 1,4 

2013 6884 –11,4 833 12,1 –8,6 

2012 7767 13,2 911 11,7 5,8 

2011 6859 –2,6 861 12,6 0,5 

2010 7045 8,6 857 12,2 1,4 

2009 6490 6,5 845 13,0 16,6 

2008 6094 1,2 725 11,9 –11,2 

2007 6020 7,9 816 13,6 2,5 

2006 5581 1,8 796 14,3 –5,6 

2005 5480 –1,7 843 15,4 –10,1 

2004 5577 5,0 938 16,8 3,9 

2003 5309 10,9 903 17,0 3,2 

2002 4789 8,4 875 18,3 11,5 

2001 4416 13,3 785 17,8 13,8 

2000 3897 6,2 690 17,7 1,8 

1999 3671  678 18,5  

 
Складність одержання інформації, що становить комерційну таємницю, 

робить непростим аналіз внеску університетів у економічний розвиток. Дос-
лідження економіки США за період з 1996 до 2010 рр. виявило для різних 
припущень щодо рівня ставки роялті (2 %, 5 %, 10 %) різні рівні внеску уні-
верситетського ліцензування ОІВ у сукупне зростання випуску продукції та 
ВВП2. Сукупне зростання випуску продукції збільшилось на 162, 293 та 

                      
1 NSF Budget Requests to Congress and Annual Appropriations [Electronic resource]. — Available from : 

http://www.nsf.gov/about/budget/  
2 The economic impact of licensed commercialized inventions originating in university research / D. Roessner, 

J. Bond, S. Okubo, M. Planting // Research Policy. — 2013. — No. 42. — Elsevier. — Р. 23– 34. 
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687 млрд дол. США відповідно, а ВВП країни зріс на 70, 122 та 277 млрд 
дол. США відповідно. При цьому щороку створювалося від 7 до 23 тис. ро-
бочих місць, або 277 тис. робочих місць за весь період. Проте якщо порівня-
ти з абсолютними розмірами випуску продукції та ВВП цієї країни, то уні-
верситетська частка у 4,65 % та 1,87 % може здатися досить незначною. При 
цьому слід ураховувати, що йдеться про виконання ними виключно функції 
з регіонального розвитку, а не освітньої та дослідної функцій. 

Однак не всі результати університетських досліджень можна виміряти за-
вдяки даним щодо патентів та їх ліцензуванню, адже крім того, що чинність 
патентів закінчується, а нові знання здатні й далі приносити користь, мо-
жуть створюватися цілі напрямки бізнесу, галузі. Як приклад наведемо  
патент на процес генетичної інженерії Когена–Боєра, одним з результатів 
якого став синтез синтетичного інсуліну та формування глобальної промис-
ловості з його виробництва та використання1. Іншими подібними приклада-
ми можуть слугувати Інтернет, Google чи Facebook. 

В окремі роки спостерігається значне зростання обсягів доходів уніве-
рситетів від ліцензування ОІВ. Такі стрибки найчастіше обумовлюються 
тим, що університети погоджуються на продаж майнових прав на окремі 
ОІВ з високою ринковою вартістю. Наприклад, у 2007 р. університет 
Нью-Йорка продав глобальні права на Remicade® компанії «Royalty 
Pharma» за 650 млн дол. США готівкою з певними умовами, що захища-
ють права дослідників та університету; у 2005 р. університет Еморі одер-
жав компенсацію за Emtrivia® у розмірі 525 млн дол. США за антиретро-
вірусні ліки протидії ВІЛ/СНІД2. 

Слід зазначити, що в США допомагати регіонам неконституційно, адже 
така допомога порушує ринкову рівновагу. Тому державна політика зміщу-
ється на індивідуальних одержувачів державних інструментів допомоги. 
Так, кредити на здобуття освіти надаються індивідуальним споживачам, які 
надалі приймають рішення про те, де вчитися, в якому університеті, а дослід-
ники для проведення досліджень також одержують індивідуальні гранти. 
Така політика до того ж сприяє зменшенню рівня корупції. Самі штати по-
різному використовують потенціал університетів для економічного розвит-
ку. Здебільшого виші інтегровані в регіональну економіку, а часто виступа-
ють джерелами та посередниками забезпечення економічного розвитку регі-
онів (табл. 3.17). 

 

                      
1 The economic impact of licensed commercialized inventions originating in university research / D. Roessner, 

J. Bond, S. Okubo, M. Planting // Research Policy. — 2013. — No. 42. — Elsevier. — Р. 23– 34. 
2 Ibid. 
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Таблиця 3.17 
 

МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗА ПОСЕРЕДНИЦТВА УНІВЕРСИТЕТІВ  
НА ПІВДНІ США1 

Регіон 
Ознака 

Дослідницький трикутник Остін Атланта 

Місцевість 

Міста середнього розміру 
— Ролі, Дарем і Чапел-
Хілл (Raleigh, Durham, 
and Chapel Hill) 

Регіон з центром у місті 
Остін 

Регіон з центром у місті 
Атланата 

Університети-
лідери 

Університет Північної 
Кароліни, Дюк універси-
тет, Державний універси-
тет Північної Кароліни

Університет Техасу 

Інститут технологій 
штату Джорджія, Дослід-
ний альянс штату Джор-
джія

Часові рамки 1950-ті, 1960-ті рр. до те-
перішнього часу 

З 1980-х рр. до теперіш-
нього часу

1980-ті, 1990-ті рр. до те-
перішнього часу 

Стратегія еко-
номічного роз-
витку 

Відділення проведення 
НДДКР, компанії спін-оф 

Відділення проведення 
НДДКР та промислові 
консорціуми, компанії 
спін-оф

Університетські компанії 
спін-оф, розбудова мож-
ливостей 

Планування 

Від верху до низу, підхід 
ініційований штатом з 
використанням моделі 
дослідного парку 

Від низу до верху, підхід 
ініційований комерцій-
ною палатою, урядом мі-
ста та університетом

Від низу до верху, підхід 
ініційований університе-
том 

Ключові одер-
жувачі високих 
технологій 

IBM, EPA, Cisco, 
Burroughs Wellcome, 
GlaxcoSmithKline 

Dell, Motorola, IBM, 
Advanced Micro Devices, 
Applied Materials

Scientific Atlanta, Lucent, 
CNN/Turner, BellSouth 

 
Основним «хлібом» університетів залишаються навчання та дослідження, 

але розвиток режиму-3 веде до глибокої інтеграції університетів у місцеві 
інноваційні системи. При цьому значну роль у діяльності університетів по-
чинають набувати такі виміри, як операції в межах самого університету та 
взаємозв’язок з місцевими громадами. Зі зростанням актуальності міждис-
циплінарних досліджень, пошуком різноманітних способів співробітництва 
університетів з місцевими компаніями, владою та громадою дедалі чіткіше 
вимальовується необхідність формування інноваційних концентраторів на-
вколо університетів як місць, де склалися тривалі традиції з поводження зі 
знаннями і відомими, і новими. ОТТ, що вже стали традиційними для про-
відних університетів, досить вдало виконують функції з комерціалізації тех-
нологій, але все ще значним залишається потенціал розвитку міжінституціо-
нального співробітництва за участі університетів. 

                      
1 Youtie J. Building an innovation hub: A case study of the transformation of university roles in regional 

technological and economic development / J. Youtie, P. Shapira // Research Policy. — 2008. — No. 37. — Elsevier. 
— P. 1188–1204. 
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Дослідники відзначають слабкий рівень розвитку процесів передавання 
знань від академічних досліджень до практичного застосування в окремих 
галузях. Наприклад, у галузі туризму однією з основних причин такого ста-
ну називають брак взаємозв’язків між академічними дослідниками та прак-
тиками. Для подолання розриву в регіонах ініціюються створення дослідних 
центрів, наприклад, за моделями програми коопераційних дослідних центрів 
або туристичних дослідних центрів як різновиду центрів додаткових послуг 
в університетах США . 

Розробка й реалізація оригінальних програм та політик об’єднання потенці-
алів університетів, підприємств і державних органів приносять очікувані ре-
зультати. Штат Південна Кароліна запровадив програму центрів економічного 
розвитку (у результаті ребрендингу вона дістала назву «Розумний штат»), за 
умовами якої для створення кожного з центрів може бути спрямовано 2–5 млн 
дол. США з умовою залучення не меншої суми з інших джерел. У результаті 
станом на 2013 р. було створено 48 таких центрів у різних галузях (біомедици-
на, автомобільна інженерія, паливо майбутнього, нанотехнології, розвинуті ма-
теріали, охорона здоров’я та неврологія), з яких 19 центрів характеризувалися 
участю великої кількості інституцій. Завдяки мультиплікативному ефекту, за-
кладеному в політику розвитку центрів, загальний обсяг залучених інвестицій у 
1,4 млрд дол. США у сім разів перевершив державні асигнування у 180 млн 
дол. США, що були виділені у 2003–2008 рр.1 Забезпечувати паритет фінансу-
вання 50/50 університети могли передусім завдяки ресурсам, що походять з 
фондів ендаументу. У рамках роботи центрів функціонують бізнес-інкубатори, 
реалізуються спеціалізовані магістерські програми, ідентифікуються та випро-
бовуються канали поширення результатів досліджень. Саме так реалізується 
завдання набуття конкурентних переваг регіоном як місцем залучення туристи-
чних потоків та його адаптації до умов, що змінюються. 

У США виокремлюються також університети та коледжі, яким федераль-
ною чи місцевою владою даровані землі для ведення діяльності (так звані 
Land-grant university). З часів першого випадку такого дарування, що відбу-
лось ще у 1766 р., спостерігалося кілька хвиль таких дарувань (1860, 1887, 
1965, 1977 роки й далі), остання з яких була в 1994 р. Основним напрямком 
діяльності ВНЗ такого типу історично було сільське господарство, але в різ-
ні часи до нього приєднувалися військове мистецтво та інженерні науки, то-
му за часи існування їх випускниками стало близько 20 % студентів США2. 
Хоч не всі з них стали відомими великими університетами, але така страте-
                      

1 Hudson S. Knowledge exchange:A destination perspective / S. Hudson // Journal of Destination Marketing & 
Management. — 2013. — No. 2. — Elsevier. — Р. 129–131. 

2 Liu S. Spillovers from universities: Evidence from the land-grant program / S. Liu // Journal of Urban 
Economics. — 2015. — No. 87. — Р. 25–41. 
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гічна інвестиція зробила значний внесок у розвиток як галузі сільського гос-
подарства і пов’язаних галузей, так і регіонів розміщення та сектору вищої 
освіти США. Тому тепер у кожному зі штатів є подібний університет, а по-
декуди навіть кілька. 

Аналіз результатів функціонування університетів США, яким була даро-
вана земля, демонструє існування довгострокового ефекту переливу знань 
від університетів до місцевих підприємств і громад. Прикладом цього є зро-
стання щільності населення на 6 % за 10 років та на 45 % за 80 років1. За 80 
років також на 57 % зросла продуктивність праці місцевих товаровиробни-
ків, а в короткостроковому плані зміни були мінімальними. 

Американські університети не тільки сприяють стійкому розвитку країни 
та регіонів завдяки розробленню технологій енергозбереження, але й експе-
риментують з моделями фінансування заходів з енергозбереження та підви-
щення енергоефективності. На прикладі Гарвардського університету й Теха-
ського A&M університету, який має більше ніж 750 будівель, дослідники 
виявили, що інвестиції в енергозбереження та енергоефективність універси-
тетської інфраструктури навіть за доступних капіталів під 2 % річних при-
носитимуть переваги не раніше ніж через 12 років2. З огляду на те, що нау-
ково-освітні інвестиції є саме стратегічними, довгостроковими, підвищення 
конкурентоспроможності університетів у майбутньому має починатися з та-
ких ініціатив. 

Критикуючи ринково орієнтовані зрушення університетів, С. Слотер, 
Дж. Родес та Л. Леслі запровадили термін «академічний капіталізм»3. Оскі-
льки в США значна частка передових знань продукується та зосереджується 
в університетах, відмінним механізмом економіки знань є інтеграція універ-
ситетів у процеси управління інтелектуальною власністю, що призводитиме 
до перетворення університетів на капіталістів. У країні відбулося зрушення 
від ключового завдання допомоги університетів у гарантуванні національної 
безпеки за умов холодної війни до участі в забезпеченні конкурентоспромож-
ності. Раніше академічні працівники, як професійний клас, були захищені 
від примх ринку праці неписаним соціальним контрактом — проводити дос-
лідження на користь суспільства, але не максимізувати приватні переваги 

                      
1 Liu S. Spillovers from universities: Evidence from the land-grant program / S. Liu // Journal of Urban 

Economics. — 2015. — No. 87. — Р. 25–41. 
2 Faghihi V. Sustainable campus improvement programdesign using energy efficiency and conservation 

[Electronic resource] / V. Faghihi, A. R. Hessami, D. N. Ford // Journal of Cleaner Production. — 2014. — Availa-
ble from : http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.12.040 

3 Slaughter S. Academic Capitalism: Politics, Policies, and the Entrepreneurial University / S. Slaughter, 
L. L. Leslie ; The Johns Hopkins University Press. — Baltimore and London, 1997; Slaughter S.  The emergence of 
a competitiveness research and development policy coalition and the commercialization of academic science and 
technology / S. Slaughter, G. Rhoades // Science, Technology and Human. — 1996. — Val. 21. — Р. 303–339. 
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від нових знань. Тепер ринкові відносини міцно ввійшли в університети, які, 
використовуючи працю, товари та послуги, прагнуть до максимізації прибутків. 

Імперативи комерціалізації системи вищої освіти в країнах глобальної 
Півночі призвели до перетворення освіти на престижний товар, трансфор-
мації освіти із суспільної послуги в обслуговування ринку, який є джерелом 
доходів університетів. Відповідно, це спричинило поглиблення стратифіка-
ції університетів та перетворило освіту на фактор, що суттєво впливає на  
різні форми соціальної стратифікації . При цьому навіть у США приватні 
комерційні університети серйозно критикують за часту невідповідність рівнів 
оплати за навчання та якості освіти. Так, здобуття вищої освіти може транс-
формуватись у вид підприємницької діяльності, для якої вже розраховують-
ся й аналізуються рівні прибутковості інвестицій в освіту. Тому в США дав-
но й ефективно діють приватні органи акредитації університетів та освітніх 
програм. Їхня діяльність визнається та використовується урядом для забез-
печення високої якості вищої освіти. Інтернаціоналізація цієї діяльності веде 
до поширення американських стандартів на виші інших країн. 

Неоліберали обґрунтовують, що нерівність доходів є прийнятною жерт-
вою для забезпечення мобільності прибутку, а також, що вона є незначною 
порівняно з можливостями, які відкриваються завдяки глобалізації. Водно-
час існує багато факторів, що визначають нерівність доходів, серед яких: 
державна політика та політика партійна, вплив раси, статі, імміграції, транс-
формації технологій, податкова політика, продуктивність праці та глобаліза-
ція торгівлі. Країни по-різному використовують систему вищої освіти для 
боротьби з нею. У США одними з ключових називають вади системи освіти 
(передусім її доступність), які в сукупності на 30 % визначають нерівність 
доходів громадян1. 

Використання наукового підходу до обґрунтування напрямів розвитку 
вимагає наявності якісних даних. Незважаючи на довгу історію еволюції 
університетсько-промислових відносин у США, більшість сучасних праць 
мають аналітично-описовий характер, аналізують мотивації професорів і до-
слідників, менеджерів і адміністраторів на підприємствах, в університетах та 
суспільстві загалом. Доступні статистичні дані щодо місця університетів у 
економіці США спираються на результат еволюції системи збору та розк-
риття, логіку якої ще треба усвідомити вітчизняним дослідникам. 

Політика лідерів світової економіки підриває можливості генерування  
різноманітних знань представниками університетської науки з країн, що є різ-
ними за рівнями соціально-економічного розвитку. Досить яскраво це про-

                      
1 Noah T. The great divergence: America’s growing inequality crisis and what we can do about it / T. Noah. — 

NY : Bloomsbury Press, 2013. — 264 р. 
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демонстрував І. Камола на прикладі досліджень глобалізації, з одного боку, 
університетами США та Європи та, з другого — країн Африки. Наприклад, 
не підтримано бачення вищої освіти африканськими університетами, згідно 
з яким учені мають досить вільно переміщуватися між університетом, ради-
кальними політичними організаціями та політичними колами, що забезпечу-
ватиме зв’язок університетів із суспільством. 

Проведення паралелей між розвитком університетів у США та інших кра-
їнах, зокрема ЄС, має значні обмеження через певні обставини. По-перше, 
незважаючи на загальну тенденцію до зближення систем вищої освіти за-
вдяки Болонському процесу, ЄС залишається вкрай строкатим, що робить 
його несхожим на США. По-друге, вельми складно відрізнити якісні та кіль-
кісні наслідки змін на національному та інтеграційному рівнях від наслідків 
одночасних перетворень в інституціональному, культурному й організацій-
ному вимірах середовища академічної діяльності, які пов’язані з глобальни-
ми викликами. Особливо вирізняє провідні університети США орієнтова-
ність на результат як тоді, коли йдеться про освіту, так і в дослідженнях. 

Далеко не всі університети продукують нові знання як результати дослі-
джень. М. Волшок стверджувала, що на початку 1990-х рр. у США з 3500 
інституцій вищої освіти лише 100 дослідницьких університетів були залуче-
ні до створення нових знань у значних масштабах1. При цьому вся сукуп-
ність дослідників незалежно від режиму проведення досліджень стано-
вить меншість серед усіх осіб, що працюють в університетській системі. 
Однак, для того щоб з’являлися нові знання та лідери серед професорів і 
дослідників, необхідно створити та розвивати відповідне середовище їх 
культивування. 

Національні політики стимулювання патентної активності, зокрема вимі-
рювання продуктивності НДДКР через кількість винаходів, одержаних па-
тентів та опублікованих статей, призводять до так званої патентної інфляції. 
Як приклади можна назвати закон Байля-Доуля в США чи закон про посадо-
ві винаходи 2002 року в Німеччині, які стимулюють організації до збіль-
шення кількості патентних заявок, патентів та їх ліцензування. Тобто поши-
рюється ситуація, коли безліч патентів не мають економічного змісту та 
застосування, перетворюючись на інформаційний шум. Крім того, вислов-
люються побоювання, що університети нетрадиційно організовані для за-
безпечення успішного патентування. Адже проста ідентифікація та захист 
потенційно значущих інновацій є непростим завданням, ефективне виконан-

                      
1 Walshok M. L. Knowledge Without Boundaries: What America’s Research Universities Can Do for the Econ-

omy, the Workplace and the Community / M. L. Walshok. — San Francisco : Jossey-Bass Publishers, 1995. 
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ня якого пов’язане з підприємництвом, ризиками, для яких потрібний не 
тільки капітал, але й інституціональна автономія. 

Незначна частина нових знань, що створюються в стінах університетів, 
дістають захист як ОІВ та є комерційно успішними. У США лише половина 
університетських винаходів доходять до етапу подання заявки на одержання 
патенту, з яких лише половина справді одержують патент, з яких лише третя 
частина ліцензуються та лише 10–20 ліцензій генерують досить великі дохо-
ди1. Тому досі лише близько 1-2 % винаходів успішно досягають ринку2. 
Тож у США тільки до 25 % університетських винаходів захищені патентами 
як кодифіковані знання. Решта винаходів залишаються у формі неявних 
знань, використання яких як економічного ресурсу вимагає географічної 
близькості до їх носіїв. Патенти, статті, книжки можуть бути досить легко 
переміщені на великі відстані. Однієї географічної близькості недостатньо, 
адже вона має супроводжуватися цілеспрямованою діяльністю університе- 
тів до переливу знань, підприємливою поведінкою всіх заінтересованих 
суб’єктів. Академічне патентування полягає не тільки в одержанні універси-
тетами патентів, але й у володінні ними, що передбачає весь комплекс прав і 
обов’язків. 

Американські університети здійснюють діяльність у режимі постійної 
конкуренції — як внутрішньої (за студентів, професорів, дослідників, ресур-
си), так і зовнішньої (регіональної, національної, міжнародної). Це обумов-
лює їх готовність до конкуренції та співробітництва з іншими інституціями 
економіки знань. Багато штатів США вдало використовують університети в 
стратегіях регіонального розвитку. 

США демонструють зростання комплексності вимог до випускників уні-
верситетів як центральних інституцій економіки знань. Комплексність харак-
терна для ринку праці, де на тлі глобалізаційних викликів компанії мають 
вдаватися до інтелектуальної автоматизації рутинних і логічних видів робіт. 
При цьому частішають випадки, коли виникає потреба в додаткових чи на-
віть нових знаннях, компетенціях для якісного виконання посадових завдань 
у комплексних рутинних ситуаціях. У міру зростання комплексності завдань 
зменшуються обсяги доступних знань, що робить їх дефіцитним, обмеженим 
ресурсом, володіння яким створює конкурентні переваги. Отже, усвідомлен-
ня цього та цілеспрямована діяльність з використання потенціалу універси-
тетів для цілей соціально-економічного розвитку є запорукою конкуренто-
спроможності США. 
                      

1 Technology transfer in United States universities / B. Carlsson, A.-C. Friedh // Journal of Evolutionary 
Economics. — 2002. — No. 12(1-2). — Р. 199–232. 

2 Braunerhjelm, P., Acs, Z. J., Audretsch, D. B., & Carlsson, B. (2010). The missing link: Knowledge diffusion 
and entrepreneurship in endogenous growth. Small Business Economics, 34(2), 105–125. 
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3.5. Трансформації національних моделей 
споживання у глобальних координатах  

Глобальна модель економічного розвитку, яка базується на пост-
індустріальній парадигмі, докорінно модернізує традиційну модель соціуму, 
бо ставить у центр суспільної уваги людину як особистість із притаманними 
їй творчим потенціалом, індивідуальними потребами і запитами, системою 
мотивів та цінностей. За таких обставин суттєвих змін зазнає вся система су-
спільного відтворення: від умов та характеру виробництва матеріальних і 
духовних благ до моделей, способів і технологій їх споживання. Якщо у 
традиційній моделі відтворення споживанню відводилась роль однієї з рів-
ноцінних, поряд з виробництвом, розподілом, обміном, фаз, то глобалізацій-
на епоха наділила її принципово новою функцією — визначення алгоритму 
дії та вияву всіх інших стадій. Це стосується й ресурсної бази виробництва, 
його технологічної складової та географічно-просторового розміщення, 
структурної характеристики та номенклатури товарів. Суттєвого впливу ви-
мог споживачів і стандартів зазнають і сфери розподілу й обміну через фор-
мування світових економічних пропорцій, бази даних про рівень глобально-
го пропонування товарів та послуг, розвинуту маркетингово-логістичну 
систему розподілу й доставки їх до споживача в масштабах світового ринку. 

Помітне зростання індивідуальних доходів, підвищення доступності 
першочергових благ для широких верств населення, збільшення резистент-
ності навіть найменш заможних верств суспільства щодо коливань кон’-
юнктури національних та глобальних ринків сировини і продовольства, не 
могли не відбитися на структурі споживання, яка може розглядатись і як 
чинник змін у структурі національного виробництва, і як основа поліпшення 
умов нагромадження людського капіталу. Так, зниження частки видатків на 
продукти харчування створює потенціал розвитку для галузей, яким власти-
ві значно вища за аграрний сектор частка доданої вартості в ціні продукції 
та ліпша структура попиту на працю, а також вивільнює кошти від задово-
лення поточних фізіологічних потреб, розширюючи можливості для домо- 
господарств інвестувати в нагромадження власного людського капіталу (збі-
льшуючи витрати на освіту, медицину, інші блага, необхідні для підвищення 
соціальної мобільності). 

Відповідно, дослідження національних моделей споживання, визначення 
глобальних трендів взаємозв’язку зростання доходів та диверсифікації спо-
живчих видатків необхідне для оцінки потенціалу як позитивних зрушень у 
структурі національного виробництва, так і розширення участі домогоспо-
дарств у фінансуванні інвестицій у нагромадження людського капіталу. 
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Світова практика вивчення національних моделей споживання як статис-
тико-аналітичну базу використовує порівняння сукупних споживчих витрат 
домогосподарств, вектора питомих ваг видатків на окремі товарні групи в 
складі бюджету домогосподарств різних країн. Пояснення структури спожив-
чих видатків у контексті зміни доходів домогосподарств та відносних цін за 
товарними групами реалізується переважно в рамках моделей «Florida-PI» 
(дослідження пропорцій розподілу бюджету між широкоагрегованими товар-
ними групами) та «Florida-Slutsky» (дослідження пропорцій розподілу бю-
джету між конкретизованими видами товарів). Значна частина наукових 
праць, присвячених узагальненню регіонального, національного та міжнарод-
ного досвіду з регулювання поведінки споживачів у контексті концепції 
стійкого виробництва і споживання, містить аналіз національних споживчих 
моделей з погляду екологічних і соціальних наслідків споживання домогос-
подарств, способів оптимізації суспільних і глобальних ефектів функціону-
вання ланцюжків «виробництво – споживання».  

Проте в умовах глобальної економіки вже недостатньо аналізувати націо-
нальні моделі споживання виходячи виключно з географічних, культурних 
або історичних особливостей. Вигоди та втрати країн від участі в міжнарод-
ному поділі праці, міра наближеності та відповідності національних спожив-
чих практик глобальним стандартам поступово перетворюються на один з 
провідних чинників національної конкурентоспроможності. 

У результаті дослідження динаміки розвитку споживчих відносин, харак-
теру споживчих видатків в 177 країнах світу за останні три десятиліття було 
виокремлено такі споживчі тренди: 

1. Підвищення доходів населення сприяє посиленню диверсифікації спо-
живчого бюджету. 

2. Зростання доходів веде до зменшення витрат на харчування з даль-
шим зменшенням питомої ваги видатків на задоволення першочергових 
потреб, втрати ними свого домінантного становища в структурі спожив-
чого бюджету. 

3. Поліпшення добробуту сприяє збільшенню відносних та абсолютних 
витрат на блага, споживання яких пов’язане з людським розвитком. 

Слід зазначити, що посилення диверсифікації споживчих видатків тради-
ційно ототожнювалось із прогресом суспільства, зростанням широти вибору 
й економічних можливостей споживача, проте така деконцентрація має пев-
ні межі та залежності1 (рис. 3.16). 

                      
1 Chai A. Measuring the Diversity of Household Spending Patterns / A. Chai, N. Rohde, J. Silber // Journal of 

Economics Surveys. — 2014; Chai A. Back to Engel? Someevidence for the hierarchy of needs / A. Chai, 
A. Moneta // Journal of Evolutionary Economics. — 2012.  
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Рис. 3.16. Залежність диверсифікації індивідуальних споживчих видатків  

від ВВП на душу населення1  

 
Перший тип залежності домінує приблизно до рівня доходу Туреччини 

(17780,89 дол. річного доходу однієї особи) та характеризується достатньо 
вираженою додатною залежністю диверсифікації індивідуальних споживчих 
видатків від розмірів душового доходу, зростанням економічних можливос-
тей споживачів та конкуренцією різних галузей економіки за кошти спожив-
чого бюджету, які вивільняються від задоволення потреб першої необхідно-
сті — харчування, одягу, житла (рис. 3.17). 

Другий тип залежності виникає після досягнення країною рівня доходу 
Туреччини (рис. 3.18). Домінування видатків, пов’язаних з задоволенням по-
точних і першочергових потреб, долається, розподіл видатків між функціо-
нальними напрямами настільки вирівнюється, що зростання доходів не су-
проводжується помітним нарощенням диверсифікації споживчого бюджету2. 
Крім того, рівень доходів 17780 дол. на особу на рік забезпечує насичення 
потреби в його диверсифікації — за глобальними даними після досягнення 
цього рівня починає домінувати тенденція до зниження рівня диверсифікації. 

                      
1 International Comparison Program Report 2011 [http://data.worldbank.org/]. 
2 Chai A. Back to Engel? Someevidence for the hierarchy of needs / A. Chai, A. Moneta // Journal of Evolu-

tionary Economics. — 2012.  
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Рис. 3.17. Залежність диверсифікації індивідуальних споживчих видатків  
від логарифма душових доходів для країн з відносно нижчими доходами1 

 
 

 
Рис. 3.18. Залежність диверсифікації індивідуальних споживчих видатків  

від логарифма душового доходу для країн з найвищими доходами2 

 
Отже, дослідження тенденцій диверсифікації споживчих видатків дало змо-

гу виокремити такі групи країн відповідно до їх моделі споживання (табл. 3.18). 

                      
1 Comparison Program Report 2011 [http://data.worldbank.org/]. 
2 International Comparison Program Report 2011 [http://data.worldbank.org/]. 
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Таблиця 3.18 
КЛАСИФІКАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ СПОЖИВАННЯ  

(КРИТЕРІЙ ПОРІВНЯННЯ — ЗАЛЕЖНІСТЬ РІВНЯ ДОХОДІВ 
 ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЇ СПОЖИВЧИХ ВИДАТКІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ) 

Група країн (характеристика) Країни групи 

Перша — характеризується відносно невисо-
кими доходами та близькою до глобального 
тренду залежністю міри диверсифікації індиві-
дуальних споживчих видатків від розмірів до-
ходу на душу населення. Простежується вира-
жена залежність «більші душові доходи — 
вища диверсифікація споживчих видатків», що 
свідчить про те, що провідна рушійна сила 
оновлення структури споживання в цих країнах 
— подолання домінування видатків на першо-
чергові потреби та конкуренція між галузями 
національної економіки та між національними 
виробниками та імпортерами за кошти, що ви-
вільняються від задоволення першочергових 
потреб та можуть спрямовуватись на вирішен-
ня завдань людського і суспільного розвитку

Азербайджан, Албанія, Алжир, Ангола, Бангладеш, 
Барбадос, Бенін, Болівія, Буркіна-Фасо, Бурунді, 
Бутан, В’єтнам, Вірменія, Габон, Гаїті, Гамбія, Га-
на, Гватемала, Гвінея, Гвінея-Бісау, Домініка, Ефі-
опія, Єгипет, Замбія, Зімбабве, Індія, Індонезія, 
Ірак, Іран, Йорданія, Кабо-Верде, Камбоджа, Каме-
рун, Кенія, Киргизстан, Конго,  Кот-д’Івуар, Лібе-
рія, Мавританія, Мадагаскар, Македонія, Малаві, 
Мальдівські Острови, Мозамбік, Монголія, Монт-
серрат, М’янма, Непал, Нігерія, Пакистан, Палес-
тинська територія Сенегалу, Ємен, Республіка Бе-
ліз, Руанда, Сан-Томе і Принсіпі, Малі, Свазіленд, 
Судан, Суринам, Сьєрра-Леоне, Таджикистан, Тан-
занія, Уганда, Україна, Фіджі, Філіппіни, Центра-
льноафриканська Республіка Чад, Шрі-Ланка 

Друга — характеризується відносно меншим ду-
шовим доходом, вищою диверсифікацією структу-
ри індивідуальних споживчих видатків, ніж перед-
бачена глобальним трендом для відповідного рівня 
доходів. Досвід цих країн може бути корисним для 
розуміння структурних та інституціональних перед-
умов ліпшого використання економічного потен-
ціалу суспільства для вирішення завдань оптиміза-
ції структури особистого споживання 

Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Ботсвана, 
Бразилія, Венесуела, Гондурас, Гренада, Грузія, 
Домініканська Республіка, Еквадор, Китай, Колум-
бія, Коста-Ріка, Лесото, Маврикій, Марокко, Мек-
сика, Молдова, Намібія, Нікарагуа, Панама, Параг-
вай, Перу, Південна Африка, Румунія, Сальвадор, 
Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Люсія, Сербія, Таї-
ланд, Туніс, Уругвай, Чорногорія, Ямайка 

Третя — відносно вищі душові доходи; близь-
ка до найвищого рівня диверсифікації структу-
ри споживчих видатків, що означає подолання 
домінування видатків на першочергові потре-
би, вирівнювання розподілу видатків між 12 
функціональними групами, насичення потреби 
в диверсифікації структури споживчого бюдже-
ту. Дальше нарощення частки видатків, пов’яза-
них з людським розвитком і підвищенням соціаль-
ної мобільності, та скорочення частки видатків на 
задоволення першочергових потреб виявляти-
муться вже не в зниженні, а в зростанні концент-
рації видатків (уже навколо нових, пов’язаних з 
людським розвитком, груп витрат) 

Австралія, Австрія, Антигуа і Барбуда, Багами, Бах-
рейн, Бельгія, Бруней, Великобританія, Віргінські 
Острови, Гонконг, Греція, Данія, Естонія, Ізраїль, 
Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Казахстан, Катар, 
Канада, Китай, Кіпр, Кувейт, Кюрасао, Латвія, Лит-
ва, Люксембург, Макао, Малайзія, Мальта, Нідер-
ланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Оман, 
Південна Корея, Польща, Португалія, Російська 
Федерація, Саудівська Аравія, Сент-Кітс і Невіс, 
Сінгапур, Словаччина, Словенія, США, Тайвань, 
Теркс і Кайкос, Тринідад і Тобаго, Туреччина, Угор-
щина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чилі, 
Швейцарія, Швеція, Японія 

Четверта — характеризується відносно ви-
щими душовими доходами, відносно невисо-
кими показниками диверсифікації індивідуаль-
них споживчих видатків, є прикладом гіршого 
використання наявного економічного потенці-
алу для вирішення завдань споживання

Екваторіальна Гвінея, Кайманові Острови, ОАЕ, 
Сейшельські Острови, Сент-Мартін 

Примітка. Складено на основі: International Comparison Program Report 2011 [http://data.worldbank.org/]. 
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Перша група — найчисленніша; охоплює країни з рівнем доходів до 
17780 дол. США на рік на особу, низьким показником диверсифікації спо-
живчих видатків. Ці країни ще не подолали домінування видатків на першо-
чергові потреби (харчування, одяг, житло), відповідно, зростання доходів 
залишається для них визначальним чинником підвищення диверсифікації 
споживчих видатків. 
Друга група охоплює країни з відносно нижчими доходами (менше за 

17780 дол. США на рік на особу), але вищим за граничний (біфуркаційний) 
рівень диверсифікації видатків. За суттєво менших доходів, ніж передбачено 
трендом, ці країни досягли межі насичення потреби в диверсифікації індиві-
дуальних споживчих видатків. Тобто дана група об’єднує країни, які ефек-
тивніше за середній світовий рівень використовують наявні економічні  
можливості, зокрема досягнутий рівень доходів для задоволення потреб 
споживачів та поліпшення структури споживчих видатків. 
Третя група — країни з високим (більшим за біфуркаційний) рівнем ду-

шових доходів, високим рівнем диверсифікації видатків. 
Четверта група вміщує лише п’ять країн з високим рівнем доходів, 

але суттєвими відхиленнями від тренду: структура їх споживчих видатків 
характеризується значно вищою сконцентрованістю порівняно з третьою 
групою. 

Загальний тренд залежності частки витрат на харчування від розмірів 
душового доходу для 177 країн, охоплених програмою ІСР 2011, зокрема 
обернена залежність частки витрат на харчування від розмірів душового 
доходу, цілком вписується в теоретичне бачення еволюції структури спо-
живання, зокрема щодо закону Енгеля як у первинному, так і в «сильному 
формулюванні». Подвоєння реальної купівельної спроможності домогос-
подарств обумовлює скорочення частини видатків на харчування приблиз-
но на 10 в. п. (рис. 3.19). 

Отже, основою зростання диверсифікації споживчих видатків є передусім 
подолання домінування витрат на харчування, і загальна логіка еволюції 
споживчих відносин передбачає зменшення ваги «функціональної складової 
попиту» та зростання — «нефункціональної», що набуває особливого зна-
чення в умовах якісно нового рівня свободи споживання в розвинутих еко-
номіках, коли починають домінувати не функції відтворення працездатності, 
а завдання соціальної комунікації та самовираження (рис. 3.20).  

Відповідно, саме крізь призму зв’язку «вищі доходи – зростання свободи 
вибору споживача» ми зможемо розкрити діалектичну взаємодію загального 
(глобального) й особливого (національного) у формуванні моделей спожи-
вання певних країн (табл. 3.19). 
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Рис. 3.19. Залежність частки витрат на харчування від логарифма доходів  

на душу населення1  

 
 

 
 

Рис. 3.20. Залежність частки видатків на задоволення першочергових потреб 
 від логарифма доходів на душу населення2  

 

                      
1 International Comparison Program Report 2011 [http://data.worldbank.org/]. 
2 Ibid. 
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Таблиця 3.19 
КЛАСИФІКАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ СПОЖИВАННЯ  

(КРИТЕРІЙ ПОРІВНЯННЯ — ЗАЛЕЖНІСТЬ РІВНЯ ДОХОДІВ ТА ЧАСТКИ ВИДАТКІВ  
НА ЗАДОВОЛЕННЯ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ПОТРЕБ) 

Група Склад групи

Частка видатків на задоволення 
першочергових потреб близька до 
глобального тренду  

Азербайджан, Албанія, Алжир, Ангола, Барбадос, Бенін, Болі-
вія, Буркіна-Фасо, Бурунді, Бутан, В’єтнам, Габон, Гаїті, Гам-
бія, Гана, Гватемала, Гвінея, Гвінея-Бісау, Домініка, Ефіопія, 
Єгипет, Зімбабве, Індія, Індонезія, Ірак, Іран, Йорданія, Кабо-
Верде, Камбоджа, Камерун, Кенія, Киргизстан, Конго, 
Кот-д’Івуар, Ліберія, Мавританія, Мадагаскар, Македонія, 
Малаві, Мозамбік, Монголія, Монтсеррат, М’янма, Непал, Ні-
герія, Пакистан, Палестинська територія Сенегалу, Ємен, Рес-
публіка Беліз, Руанда, Сан-Томе і Принсіпі, Малі, Свазіленд, 
Судан, Суринам, Сьєрра-Леоне, Таджикистан, Танзанія, Уган-
да, Україна, Фіджі, Філіппіни, Центральноафриканська Респуб-
ліка Чад, Австралія, Австрія, Антигуа і Барбуда, Багами, Бах-
рейн, Бельгія, Бруней, Великобританія, Віргінські Острови, 
Гонконг, Греція, Данія, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іс-
панія, Італія, Казахстан, Катар, Канада, Китай, Кіпр, Кюрасао, 
Латвія, Литва, Люксембург, Макао, Малайзія, Нідерланди, 
Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Оман, Південна Корея, 
Польща, Португалія, Російська Федерація, Саудівська Аравія, 
Сент-Кітс і Невіс, Сінгапур, Словаччина, Словенія, США, 
Тайвань, Теркс і Кайкос, Тринідад і Тобаго, Туреччина, Угор-
щина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чилі, Швейцарія, 
Швеція, Японія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Бот-
свана, Гондурас, Гренада, Грузія, Домініканська Республіка, 
Еквадор, Китай, Колумбія, Коста-Ріка, Лесото, Маврикій, Ма-
рокко, Мексика, Молдова, Намібія, Нікарагуа, Панама, Параг-
вай, Перу, Південна Африка, Румунія, Сальвадор, Сент-
Вінсент і Гренадіни, Сент-Люсія, Сербія, Таїланд, Туніс, 
Уругвай, Чорногорія

Менша частка індивідуальних спо-
живчих видатків на задоволення 
першочергових потреб порівняно з 
переважною більшістю країн, які 
мають близькі розміри ВВП на душу 
населення  

Мальта, Бразилія, Венесуела, Нікарагуа, Коста-Ріка, Острови 
Теркс і Кайкос, Ямайка, Кенія 

Більша частка індивідуальних спо-
живчих видатків на задоволення 
першочергових потреб порівняно з 
переважною більшістю країн, які 
мають близькі розміри ВВП на душу 
населення  

Кувейт, Об’єднані Арабські Емірати, Екваторіальна Гвінея, 
Шрі-Ланка, Сент-Мартін, Сейшельські Острови, Мальдіви, 
Вірменія, Бангладеш, Замбія 

 
Підвищення добробуту уможливлює зростання витрат на блага, спожи-

вання яких пов’язане з людським розвитком (витрати на охорону здоров’я, 
транспорт, зв’язок, відпочинок, культуру та рекреацію, освіту як блага, спо-
живання яких супроводжується зростанням здатності споживача брати уч-
асть у суспільному виробництві, мінімізацією кризових явищ та негативних 
тенденцій надмірного тиску споживання на виробництво) (рис. 3.21). 
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Рис. 3.21. Залежність між зростанням доходів та витратами, 

 пов’язаними з людським розвитком 

Отже, помітно вираженим є тренд до зростання частки витрат, пов’язаних 
з підвищенням соціальної мобільності, із збільшенням розмірів душового 
доходу (табл. 3.20).  

За досить рівномірного розподілу загальної кількості спостережень між 
зонами «вище» і «нижче» від тренду, у загальній кількості країн можна за-
значити 11 країн, що вирізняються вищим рівнем видатків, більше 
пов’язаних з людським розвитком, порівняно з більшістю країн із близькими 
розмірами ВВП на душу населення. Це Гамбія, Сьєрра-Леоне та Кенія (у ді-
апазоні низьких доходів); Гондурас, Нікарагуа, Коста-Ріка, Монтсеррат,  
Острови Теркс і Кайкос (діапазон близьких до середніх доходів); США, 
Бруней та Ісландія (діапазон високих доходів). 

І навпаки, із загальної маси виокремлюється група країн з істотно ниж-
чим значенням частки таких витрат порівняно з переважною кількістю країн 
з близькими розмірами ВВП на душу населення: Коморські Острови, 
Центральноафриканська Республіка, Ефіопія, Танзанія, Камерун, Замбія, Га-
їті, Судан, Ангола (у діапазоні низьких доходів); Албанія, Барбадос, Сури-
нам, Вірджинські Острови, Сент-Мартін, Кюрасао, Екваторіальна Гвінея  
(діапазон близьких до середніх доходів); Кайманові Острови, Бермуди, 
Об’єднані Арабські Емірати, Кувейт (діапазон високих доходів). 
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Таблиця 3.20 
КЛАСИФІКАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ СПОЖИВАННЯ  

(КРИТЕРІЙ ПОРІВНЯННЯ — ЗАЛЕЖНІСТЬ РІВНЯ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ,  
ПОВ’ЯЗАНИХ З ЛЮДСЬКИМ РОЗВИТКОМ) 

Група Склад групи

Країни, що вирізняються 
вищим рівнем видатків на 
блага, пов’язані з людським 
розвитком (значно вище від 
глобального тренду)

Гамбія, Сьєрра-Леоне, Кенія, Гондурас, Нікарагуа, Коста-Ріка, Монт-
серрат, Острови Теркс і Кайкос, США, Бруней та Ісландія 

Країни, що вирізняються  
істотно нижчим значенням 
витрат на людський розвиток 
(значно нижче від глобаль-
ного тренду) 

Коморські Острови, Центральноафриканська Республіка, Ефіопія, 
Танзанія, Камерун, Замбія, Гаїті, Судан, Ангола, Албанія, Барбадос, 
Суринам, Вірджинські Острови, Сент-Мартін, Кюрасао, Екваторіаль-
на Гвінея, Кайманові Острови, Бермуди, Об’єднані Арабські Емірати, 
Кувейт

Країни, що мають частку ви-
датків, більше пов’язаних з 
людським розвитком і під-
вищенням соціальної мобі-
льності, близьку до більшос-
ті країн зі схожим рівнем 
ВВП на душу населення 
(згуртовані навколо лінії 
глобального тренду)  

Азербайджан, Алжир, Бенін, Болівія, Буркіна-Фасо, Бурунді, Бутан, 
В’єтнам, Габон, Гана, Гватемала, Гвінея, Гвінея-Бісау, Домініка, Ефі-
опія, Єгипет, Зімбабве, Індія, Індонезія, Ірак, Іран, Йорданія, Кабо-
Верде, Камбоджа, Камерун, Киргизстан, Конго, Кот-д’Івуар, Ліберія, 
Мавританія, Мадагаскар, Македонія, Малаві, Мозамбік, Монголія, 
М’янма, Непал, Нігерія, Пакистан, Палестинська територія Сенегалу, 
Ємен, Республіка Беліз, Руанда, Сан-Томе і Принсіпі, Малі, Свазіленд, 
Таджикистан, Танзанія, Уганда, Україна, Фіджі, Філіппіни, Австралія, 
Австрія, Антигуа і Барбуда, Багами, Бахрейн, Бельгія, Великобрита-
нія, Гонконг, Греція, Данія, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, 
Казахстан, Катар, Канада, Китай, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, 
Макао, Малайзія, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, 
Оман, Південна Корея, Польща, Португалія, Російська Федерація, Са-
удівська Аравія, Сент-Кітс і Невіс, Сінгапур, Словаччина, Словенія, 
Тайвань, Тринідад і Тобаго, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Фран-
ція, Хорватія, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Японія, Білорусь, Бол-
гарія, Боснія і Герцеговина, Ботсвана, Гренада, Грузія, Домініканська 
Республіка, Еквадор, Китай, Колумбія, Лесото, Маврикій, Марокко, 
Мексика, Молдова, Намібія, Панама, Парагвай, Перу, Південна Аф-
рика, Румунія, Сальвадор, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Люсія, Сер-
бія, Таїланд, Туніс, Уругвай, Чорногорія

 
Дослідження диверсифікації індивідуального споживання, частки видат-

ків на харчування й на задоволення першочергових потреб, частки видатків 
на людський розвиток дало можливість визначити глобальні й контрглоба-
льні національні моделі споживання відповідно до їх «наближеності» до 
глобальних трендів (табл. 3.21).  

Серед контрглобальних національних моделей споживання можна вичле-
нити «позитивно контрглобальні» (більш прогресивна структура індивідуа-
льного споживання за всіма трьома ознаками порівняно з передбаченим гло-
бальним трендом для відповідного рівня ВВП на душу населення) і 
«негативно контрглобальні» (менш прогресивна структура за всіма трьома 
ознаками, структурою індивідуального споживання, ніж передбачено глоба-
льними трендами для відповідного рівня ВВП на душу населення).  
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Таблиця 3.21 
КЛАСИФІКАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ СПОЖИВАННЯ (КРИТЕРІЙ ПОРІВНЯННЯ — 

 НАБЛИЖЕНІСТЬ ДО ГЛОБАЛЬНИХ ТРЕНДІВ) 

Група Склад групи

Глобальна модель 
споживання (за всі-
ма трьома ознаками 
близькі до глобаль-
ного тренду) 

Австралія, Австрія, Азербайджан, Алжир, Ангілья, Антигуа і Барбуда,  Аруба,  
Багамські Острови, Бахрейн, Беліз, Бельгія, Бенін, Болівія, Бруней, Буркіна-
Фасо, Бурунді, Бутан, В’єтнам, Віргінські Острови, Габон, Гаїті, Гана,  Гвате-
мала, Гвінея, Гвінея-Бісау, Гонконг, Греція, Данія, Демократична Республіка 
Конго, Люксембург, Джібуті, Домініка, Естонія, Ефіопія, Єгипет, Ємен, Зім-
бабве, Ізраїль, Індія, Індонезія, Ірак, Іран, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Йор-
данія, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, Киргизстан, 
Китай, Кіпр, Коморські Острови, Конго, Кот-д’Івуар, Кюрасао, Лаос, Латвія, 
Литва, Ліберія, Мавританія, Мадагаскар, Македонія, Великобританія, Малаві, 
Малайзія, Малі, Мозамбік, Монголія, М’янма, Непал, Нігер, Нігерія, Нідерлан-
ди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Оман, Пакистан, Палестинська тери-
торія, Польща, Португалія, Республіка Корея, Росія, Руанда, Сан-Томе і Прин-
сіпі, Саудівська Аравія, Свазіленд, Сенегал, Сент-Кітс і Невіс, Сінгапур, 
Словаччина, Словенія, Судан, США, Таджикистан, Тайвань, Танзанія, Трині-
дад і Тобаго, Туреччина, Уганда, Угорщина, Україна, Фіджі, Філіппіни, Фін-
ляндія, Франція, Хорватія, Центральноафриканська Республіка Чад, Чехія, Чи-
лі, Швейцарія, Швеція, Японія

Контрглобальна модель споживання
(за всіма трьома ознаками віддалені від глобальних трендів)

Позитивно контргло-
бальна модель спо-
живання  

Венесуела, Коста-Ріка, Нікарагуа 

Негативно контргло-
бальна модель спо-
живання 

Екваторіальна Гвінея, Об’єднані Арабські Емірати, Сент-Мартін 

«Проміжна націо-
нальна модель спо-
живання» (містять 
одне або два пози-
тивні чи негативні 
суттєві відхилення 
від глобального 
тренду) 

Албанія, Ангола, Бангладеш, Барбадос, Бермудські Острови, Білорусь, Болга-
рія, Боснія і Герцеговина,  Теркс і Кайкос, Бразилія, Вірменія, Гамбія, Гонду-
рас, Гренада, Грузія, Домініканська Республіка, Еквадор, Екваторіальна Гвінея, 
Сент-Вінсент і Гренадіни, Замбія, Кайманові Острови, Кенія, Колумбія, Ку-
вейт, Лесото, Маврикій, Мальдіви, Мальта, Марокко, Мексика, Монтсеррат, 
Намібія, ОАЕ, Панама, ПАР, Перу, Румунія, Сальвадор, Сейшели, Сент-Люсія, 
Сербія, Суринам, Сьєрра-Леоне, Таїланд, Туніс, Уругвай, Чорногорія, Шрі-
Ланка, Ямайка

 
Країни, що не потрапили ні до групи «глобальних», ні до групи «контр-

глобальних» національних моделей споживання, можуть розглядатись як 
«проміжні»: вони являють певне сполучення характеристик, серед яких є ті, 
що вписуються в глобальні тренди, і ті, що виявляють відхилення націона-
льної структури споживання від таких глобальних трендів. У складі проміж-
них національних моделей споживання ми виділяємо «переважно позитив-
ні» (ті країни, що мають позитивні відхилення від глобального тренду за 
двома ознаками з трьох) і переважно негативні (ті, що мають негативні від-
хилення від глобального тренду за двома ознаками з трьох використаних для 
класифікації). 
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Отже, висока суспільна ефективність використання ресурсів соціальної 
сфери, масштабна державна підтримка галузей інфраструктури сприяють 
позитивним відхиленням національної моделі споживання від глобальних 
трендів; водночас сировинна спеціалізація країни в міжнародному поділі 
праці, слабкість інститутів суспільного регулювання діяльності природних 
монополій (особливо в галузях інфраструктури, транспорту та зв’язку) під-
вищують імовірність негативних відхилень національної моделі споживання 
від глобального тренду. 

Практично всім без винятку країнам ОЕСР властива глобальна модель 
споживання, що підтверджує виключну роль розвинених країн (з високим 
рівнем доходу та добробуту) у формуванні власне глобального тренду: краї-
ни з нижчим рівнем економічної ефективності, стикаючись із проблемою 
адаптації власної виробничої системи до глобальних умов, відчувають зако-
номірне тяжіння до стандартів споживання, заданих розвиненими країнами. 
І в межах даної групи існує вельми велика варіативність національних моде-
лей споживання. 

Величезна кількість факторів визначає специфіку особистого споживання 
в різних країнах. Серед основних економічних чинників можна назвати рі-
вень та диференціацію доходів, міру розвитку фінансової сфери (наприклад, 
украй високе кінцеве споживання домогосподарств США обумовлюється 
високою залежністю від споживчого кредиту, а також меншою, ніж в Євро-
пі, схильністю до заощаджень), рівень і якість життя в країні, місце країни у 
світовому поділі праці та її залученість у процеси інтернаціоналізації та гло-
балізації тощо. Традиції, культура, панівна релігія також впливають на фор-
мування й модифікацію національної моделі споживання: спільне минуле, 
спільні релігійні засади визначають спільні риси організації та світогляду; 
країни, подібні в культурно-релігійному плані, демонструють і подібні спо-
живчі тренди. 

Відповідно, у межах глобальної моделі споживання вирізняється велика 
кількість національних моделей з різним потенціалом розвитку, але домінує 
сьогодні, безумовно, американська модель споживання, яка сформувалась 
під дією: по-перше, значного припливу населення з метрополії, передавання 
влади переселенцям, ототожнення національної культури країни з культу-
рою домінантної групи іммігрантів; по-друге, католицизму та протестантиз-
му, розподілу духовної та світської влади, панування закону, закладеного в 
основу конституціоналізму та захисту прав людини, у тому числі прав влас-
ності, соціального плюралізму та індивідуалізму. А головно, американську 
споживчу модель багато в чому визначили принципи американського суспі-
льства: свобода вибору, рівність можливостей, доступність благ для всіх 
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(звичайно, за умови платоспроможності), а також рівень розвитку американ-
ської економіки, політичне, економічне, наукове лідерство США, безпреце-
дентні можливості нарощування споживання. Так, тенденція подвоєння се-
редньодушового доходу кожні 30–40 років спостерігається в американській 
економіці протягом останніх двох століть, а загалом за цей період доходи 
зросли більше ніж у 25 разів1. 

Варто зауважити, що з кінця 1950-х рр., коли в сучасній американській 
економіці сформувався перелік основних споживчих товарів та послуг, дос-
тупних широким верствам населення, і до початку ХХІ ст. ключові структу-
рні зміни в споживчих витратах зводились до того, що за майже незмінної 
частки товарів тривалого користування в півтора рази збільшилась частка 
послуг. Загальна тенденція «прогресивних» структурних змін у споживчих 
стандартах полягає в тому, що поступово знижується частка витрат на това-
ри короткострокового користування, тобто харчування, одяг, взуття (без по-
гіршення якості та обсягів їх споживання), і зростають витрати на житлово-
комунальні послуги, у тому числі пов’язані з придбанням нового житла, 
транспорту, на медичне обслуговування, особисту безпеку та пенсійне об-
слуговування.  

Незважаючи на те що американська модель споживання є абсолютно  
глобальною, національна специфіка виявляється в інституціональному за-
безпеченні відносин споживання, механізмах використання та підвищення 
економічних можливостей, способах забезпечення прогресу структури інди-
відуального споживання. Зокрема, в американському суспільстві виник ма-
совий стандарт споживання, в якому специфічно розподілені атрибутивна та 
дозвільна частини споживання: представники технологічних галузей фоку-
сували увагу на атрибутивному боці споживання, представники традиційних 
індустрій віддавали перевагу витратам на дозвілля, вищий клас підтримував 
надмірний рівень і атрибутивної, і дозвільної частин споживання. Усе це 
призвело до розвитку процесів символізації споживання та його дисфунк-
ціональності (надмірні витрати, надто високі запити споживачів). 

Переважна більшість європейських країн демонструють глобальний тип 
національної моделі споживання, хоч і більш помірний і більш традиційний, 
ніж американська модель. Європейська модель споживання об’єднує різні 
національні споживчі моделі, єдиною спільною ознакою яких нерідко є ли-
ше географічна близькість — італійська й норвезька, грецька й німецька. 

Так, характер споживання в скандинавських країнах сформувався під 
впливом протестантських цінностей з пріоритетом скромності, чітко зафік-

                      
1 Давыдов А. Ю. Новые факторы роста американской экономики: подход администрации Обамы / 

А. Ю. Давыдов // США – Канада: экономика – политика – культура. — 2012. — № 2. — С. 8–9. 
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сованого й недоторканного права приватної власності. Пізніше важливим 
чинником раціоналізації споживання стали потужні пенсійні фонди, які ви-
конували роль сучасної протестантської моделі нагромадження. Однак на-
прикінці ХХ – на початку ХХІ ст. Скандинавія, як і інші регіони світу, під 
впливом буму загального споживацтва відчула ерозію регуляторних функ-
цій, тобто того самого змісту демократичного контролю, під впливом особи-
стої дружби, родинних зв’язків і махінацій на кшталт «ти — мені, я — то-
бі»1. У певному плані така поведінка домогосподарств була виявом не тільки 
зростаючого добробуту, але й доступності кредитів та імпортних товарів. 

Незважаючи на те що Данія, Норвегія, Швеція, Ісландія і Фінляндія ма-
ють свої особливості, сучасна модель споживання — помірна, раціональна, 
недемонстративна — явно об’єднує їх. При цьому не можна сказати, що 
скандинавська модель завжди була такою. Вона, як і інші моделі, відчувала 
на собі спокусливий вплив споживання у кредит, проте схильність до самоо-
бмеження, вихована історично, обумовила швидку адаптацію особистого 
споживання скандинавців до реалій економії сьогодення. Наприклад, після 
серйозного падіння ВВП у 2008 р. (–5 %) економіка Данії у 2014 р. продемон-
струвала повернення до докризового стану — зростання особистого спо-
живання на 0,6 %. 

Усі скандинавські країни мають високі витрати суспільства на заробітну 
плату (наприклад, у Норвегії це приблизно 57 % ВВП), а збалансована сис-
тема доходів населення дає змогу запобігти її високій диференціації (у тій 
самій Норвегії співвідношення між найбільшою і найменшою зарплатами 
становить 1 до 3,3). По-перше, така політика сприяє мінімізації виявів де-
монстративного споживання, по-друге, постійне зростання облікової ставки 
відсотка та традиція кредитування з плаваючою кредитною ставкою (майже 
95 % кредитів) суттєво обмежують споживацькі амбіції норвежців.  

Повоєнна реформа німецької економіки Л. Ерхарда, одним з безпосеред-
ніх наслідків якої була інфляція, спричинена скасуванням фіксованих цін на 
велику кількість товарів та виявленим «відкладеним попитом», обумовила 
небачену готовність покупця до споживання, яка, здавалось, ніколи не за-
кінчиться, — писав Ерхард. Панувало безмежне бажання відновити втраче-
не. Маятник цін повсюди порушив межі морального та допустимого. Але 
незабаром настане час, коли конкуренція змусить ціни повернутись до нор-
мального стану, який забезпечить найліпший взаємозв’язок між заробітками 
та цінами, між нормальним доходом та рівнем цін2. І справді, реалізація про-
грами широкого споживання для «кожної людини», спрямована на виробни-

                      
1 Boyes R. Melthdown Iceland / R. Boyes . — L., 2009. — P. 30. 
2 Эрхард Л. Благостостояние для всех / Л. Эрхард. — М. : Дело, 2001. — С. 74. 



Розділ 3. Галузево-секторальний вимір конкурентного розвитку  329 

цтво і продаж соціально значущих товарів повсякденного попиту за доступ-
ними цінами через гарантування державою компаніям, які брали участь у 
цій програмі, оптимального завантаження потужностей, переважного досту-
пу до сировинних ресурсів, швидко наповнила внутрішній ринок товарами, 
сприяла створенню конкурентного середовища. 

Національні моделі споживання Індії, Китаю, Японії, Кореї, В’єтнаму ло-
гічно об’єднати у східноазійську модель, ключовими рисами якої є такі. По-
перше, відносно низька частка особистого споживання. Нерідко підвищення 
конкурентоспроможності підприємств забезпечується низькою заробітною 
платою, що іноді не гарантує простого відтворення робочої сили. Відповід-
но, зростання прибутків не означає зростання доходів домогосподарств. По-
друге, висока норма нагромадження. Наприклад, у Китаї її обумовлюють та-
кі чинники: історико-культурні традиції (так, з 1960 до 2002 рр. середня нор-
ма нагромадження в АТР на 8,5 % перевищувала середньосвітову1); «вікно 
демографічних дивідендів» [політика обмеження народжуваності зменшила 
навантаження на родинні та державний бюджети, а старіння нації ще не до-
сягло тієї стадії, коли частка людей похилого віку (60 років і старше) зі сво-
го боку може суттєво посилити цей тягар]; перенесення на домогосподарст-
ва витрат на освіту та охорону здоров’я після скорочення державних 
програм соціального забезпечення; від’ємний зв’язок між нормою заоща-
джень та відсотковими ставками (традиційно високі відсоткові ставки асо-
ціюються, принаймні в західних країнах, з високою нормою прибутку, і  
навпаки, низькі відсоткові ставки асоціюються з низькою нормою заоща-
джень). Таку ситуацію нерідко пояснюють ефектом багатства: люди форму-
ють свої заощадження виходячи з міркувань про майбутні витрати, які вони 
хочуть покрити. Якщо це так, то рівень та зміна нагромаджень впливатимуть 
на їх норму заощаджень. 

Скажімо, у США більша частина заощаджень зберігається в акціях, ринок 
яких зазвичай від’ємно корелює з відсотковою ставкою. Це приводить до 
збільшення суми нагромаджень за низької ставки в результаті зростання ак-
цій і, відповідно, до високого рівня заощаджень домогосподарств відносно 
витрат, які домогосподарства хотіли б покрити в майбутньому за кошт цих 
заощаджень. Тобто домогосподарства можуть дозволити собі більше спожи-
вати та менше заощаджувати. 

У східноазійських країнах складається діаметрально протилежна картина — 
за умов домінування банківських депозитів у заощадженнях домогоспо-
дарств низька відсоткова ставка означає низький приплив нагромаджень. 
Вона приводить до повільного зростання рівня заощаджень відносно майбут-
                      

1 Бергер Я. М. Экономическая стратегия Китая / Я. М. Бергер. — М. : ФОРУМ, 2009. — С. 170. 
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ніх доходів, що змушує домогосподарства більше заощаджувати. У резуль-
таті норма заощаджень то вища, що нижчі відсоткові ставки — саме низь-
кими ставками зумовлене слабке зростання частки споживання ВВП. 

Історичні традиції споживання в Індії визначені кастовою організацією 
суспільства (структура та обсяги споживання залежать від місця індивіда в 
ієрархії суспільних відносин), культурними традиціями (невибагливість у 
життєвих умовах — спроба спасіння) та релігійними цінностями (індуїзм). 
Відмітною рисою індійської моделі стала синхронізація процесів зростання 
особистого споживання й інтенсифікації та розвитку роздрібної торгівлі. За 
умов глобалізації ритейл (національний, регіональний, глобальний) розвива-
ється особливо бурхливо, а торговельні центри та супермаркети перетворю-
ються на основних посередників між виробником і споживачем.  

При цьому в Індії, навпаки, на початку ХХІ ст. відбулась «роздрібна ре-
волюція». Роздрібна торгівля в Індії — це особлива соціально-економічна 
ніша, в якій до 97 % усієї господарської активності здійснюють 15 млн дріб-
них родинних підприємств. Лише 3 % роздрібної продукції реалізується че-
рез сучасні супермаркети та моли.  

Нині індійські бідняки та нижня страта середнього класу (22 % населен-
ня) споживають до 75 % товарів масового попиту. Водночас, зважаючи на те 
що понад 100 млн людей є потенційними споживачами престижних товарів, 
а також на хвилі зростаючого та диференційованого попиту спостерігається 
збільшення обсягів продажу брендових товарів. Проте глобалізація ринків, 
популяризація й відносна доступність західних моделей споживання призве-
ли до виникнення суперечності між орієнтацією на споживання та традицій-
ною схильністю населення Індії до заощаджень. Молодому перспективному 
поколінню Індії заощадження стали нецікаві, а мотивації до них зберігає 
сільське населення. 

І завершує наш огляд Японія. Ключові ознаки японської культури: дис-
ципліна, лояльність, переважання інтересів колективу та країни над індиві-
дуальними інтересами — вплинули і на японську модель споживання. По-
перше, з 1950-х рр. для розвитку японської економіки були характерні три 
діалектично взаємозв’язані тенденції: становлення ринкового механізму, 
формування концептуальних засад державної економічної політики галузе-
вого націлювання та максимальне стимулювання процесів трансформації 
особистих заощаджень домогосподарств у інвестиційні ресурси. 

Політика галузевого націлювання в Японії передбачала передусім рекон-
струкцію й максимальний захист галузей. Галузевий протекціонізм був  
націлений на захист японських промислових підприємств від більш розви-
нутих конкурентоспроможних іноземних товаровиробників. При цьому най-
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важливішим джерелом фінансування модернізації економіки були саме  
заощадження домогосподарств Японії, що трансформувались в інвестиції 
через механізми кредитної системи та державних позик. 

Тож сучасна японська (і північнокорейська) модель споживання є резуль-
татом економічної політики держави, спрямованої на довгостроковий розви-
ток реального сектору економіки, послідовну модернізацію галузевої струк-
тури промисловості, формування людського капіталу. Основним методом 
досягнення поставленої мети було визначено державне регулювання еконо-
мічної поведінки домогосподарств у сфері споживання та заощаджень, зок-
рема, максимально можливий протекціонізм і стимулювання процесів транс-
формації особистих заощаджень домогосподарств у інвестиції, необхідні для 
техніко-технологічної модернізації реального сектору економіки. А фун-
кціонування спеціальних інститутів (наприклад, інституту довічного най-
мання в Японії) забезпечувало підвищення рівня інтеграції домогосподарств 
з економікою держави та окремих регіонів, що знижує рівень невизначеності 
їхньої економічної поведінки. 
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