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ПЕРЕДМОВА
На думку більшості знаних економістів сучасності – Д. Сороса, Н. Рубіні,
П. Кругмана, світ стоїть на порозі ще більш жорстокої кризи, ніж в 2008 році. При
цьому, якщо в 2008 році для відносної стабілізації вистачило монетарних заходів, то
сьогодні цих заходів буде явно недостатньо. Потрібні серйозні структурні зміни в
глобальній економіці, при яких буде вкрай важливою вивірена реалізація економічного потенціалу кожної країни. При таких змінах особливого значення набуває
стан кожної галузі економіки з огляду на її готовність до трансформацій, для яких, з
одного боку, потрібна готовність технічна, а з іншого – готовність ментальна, інституціональна, тобто усвідомлення регуляторами необхідності змін на всіх рівнях. А
така необхідність очевидна, якщо Україна не хоче за більшістю позицій знаходитися
на периферії світової економіки й перебувати у відносній економічній ізоляції.
Останні дослідження, присвячені післякризовим явищам, показали, що країни
з найбільш високим рівнем інтеграції у світову економіку відновлюються швидше,
ніж країни з низьким рівнем інтеграції. Скоріше за все, ці висновки можуть бути
спроектовані й на окремі напрями міжнародної економічної діяльності. У цьому
зв'язку, на перше місце виходить конкурентоспроможність напряму, яка, в остаточному підсумку, фокусується на конкурентоспроможності кінцевого товару або
послуги.
Китайський ієрогліф, що позначає кризу, має ще й інше значення – “нові
можливості”. А нові можливості в економіці, як і будь-якому іншому виді життєдіяльності людини, завжди базуються на тому, що є сьогодні. А сьогодні Україна це
держава, яка в силу історичних і природних факторів є лише помітним експортером
на деяких товарно-сировинних ринках. Така позиція сама по собі не є комфортною з
погляду появи нових можливостей інтеграції у світову торговельну систему.
Натомість вона породжує два стимули – глибоко проаналізувати наявний стан справ
і знайти оптимальний шлях для поліпшення ситуації. Спробу глибокого й всебічного
аналізу зовнішньоекономічної діяльності України й було зроблено в цій роботі.
Такі наймогутніші фактори експортного зростання економіки, як дешевизна
робочої сили та забезпеченість сировинними ресурсами, сьогодні, на відміну від
головної тенденції кінця ХХ століття, більше не є визначальним. Європи. У цей час
чи не єдиною умовою конкурентоспроможності економіки країни або окремої галузі
є ступінь її технологічності. Причому, як показує світовий досвід, не настільки
важливе походження використовуваних технологій, скільки спроможність користувачів їх удосконалити й ефективно використовувати. Це, у свою чергу, призводить
до висновку, що прагнення до лідерства як в експорті технологій, так і в експорті
технологічних товарів не повинне бути самоціллю, у той час як пріоритетним
повинне бути прагнення посісти своє унікальне місце в ланцюжку руху технологій і
споживання технологічних товарів.
Монографія є колективною працею викладачів кафедри міжнародної економіки Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла
Туган-Барановського під керівництвом д.е.н., проф. О. Б. Чернеги.
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РОЗДІЛ 1
МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ЧИННИК
СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА РОЗВИТКУ
1.1. Міжнародне економічне співробітництво та форми міжнародної
економічної діяльності держави
Світове господарство зразка початку ХХІ століття – це національні економіки
держав «золотого мільярда», які ефективно створюють інновації, освоюють
результати науково-технічного прогресу і реалізують стратегію підвищення якості
життя громадян, це «держави, що не відбулися», які загрожують дестабілізацією
світової системи у разі скорочення обсягів допомоги, це держави з перехідною
економікою, що формують ринкові інститути, і країни, що розвиваються, які різко
відрізняються одна від одної за життєвими стандартами, механізмами управління
економікою, участю в міжнародному поділі праці.
224 держави та залежні території, з яких 193 країни є членами ООН, спільними
зусиллями забезпечують функціонування світового господарства з «метою реалізації
основного права кожної людини на життя, вільне від голоду, бідності, невігластва,
хвороб та страху» (Декларація щодо міжнародного економічного співробітництва,
ООН, 1990 р.).
Реальною матеріальною основою виконання завдань, які проголошенні ООН,
важливим чинником зміцнення миру, підтримки та розвитку системи міжнародної
економічної безпеки, забезпечення сталого розвитку національних економік окремих
країн світу є міжнародне економічне співробітництво та міжнародна економічна
діяльність окремих суб’єктів світового господарства (держав, міжнародних
організацій, фізичних та юридичних осіб).
Під міжнародним економічним співробітництвом прийнято розуміти систему
узгоджених дій суб'єктів світового господарства, спрямованих на зміцнення
стабільності міжнародних економічних відносин, забезпечення сталого розвитку
світової економіки, досягнення консенсусу між окремими суб'єктами світового
господарства та вдосконалення правових механізмів взаємодії. Тобто це сумісна
діяльність, яка передбачає: рівність та незалежність партнерів; націленість на
досягнення сумісно поставлених та узгоджених завдань економічного розвитку;
формування комплексу організаційних, політичних і господарських зв'язків за участю
держав, їх груп і міжнародних організацій, а також окремих господарюючих суб'єктів;
дотримання національного суверенітету державних утворень та забезпечення взаємної
економічної вигоди учасників.
Активний розвиток міжнародного економічного співробітництва у останні
десятиріччя період пов'язаний з об'єктивною необхідністю міжнародних економічних
зв'язків та взаємною зацікавленістю у їх розвитку, наявністю організаційних та
юридичних механізмів, що дозволяють реалізувати поставлені цілі та завдання.
Розвиток міжнародного співробітництва з метою вирішення міжнародних
економічних проблем проголошено однією з головних цілей ООН (ст.1 Статуту
ООН). Відповідальність за виконання цього завдання організації несе безпосередньо
Генеральна Асамблея та працююча під її керівництвом Економічна і Соціальна Рада
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ООН (ст.60 Статуту). Ця Рада координує діяльність усіх органів ООН, що займаються
питаннями розвитку міжнародного економічного співробітництва, а також готує
проекти конвенцій у цій сфері (ст.62 Статуту).
Найбільш вагомим міжнародним документом останніх років, який визначає
засади міжнародного економічного співробітництва, є Декларація щодо міжнародного
економічного співробітництва ООН (1 травня 1990 р.), в якій визначається, що
«значну роль у міжнародному співробітництві ... повинна зіграти система ООН. На
всіх її державах-членах лежать зобов'язання зробити її більш ефективною і
результативною». Згідно з цим документом, міжнародне економічне співробітництво:
націлено на забезпечення справедливих і рівних можливостей для всіх народів і
надання їм можливості повністю розвинути їх потенційні можливості (п.1),
пожвавлення росту і розвитку в країнах, що розвиваються, спільний розгляд проблем
крайньої бідності та голоду шляхом створення сприятливих міжнародних
економічних умов (п.2); передбачає обов’язкове урахування в національній політиці
зобов’язань усіх країн щодо міжнародного економічного співробітництва (п.4);
націлено на «вирішення проблем міжнародної заборгованості, задоволення
зростаючих потреб у фінансових коштах на цілі розвитку, створення відкритої і
справедливої системи торгівлі та сприяння диверсифікації і модернізації економіки
країн, що розвиваються, ... потребує постійних узгоджених зусиль» (п.14); потребує
поліпшення міжнародної економічної обстановки (п.15); вимагає від країн змін у
національній політиці, «щоб сприяти відкритому обміну і мати можливість гнучко
реагувати на зміни у світовій економіці» (п.17), а «координація макроекономічної
політики має в повній мірі враховувати і проблеми всіх країн ..» (п.22).
Як зазначається у звітах ООН, в останні десятиліття відбулися глибокі зміни в
характері та рушійних силах світового економічного прогресу, співвідношенні
факторів розвитку, їх впливі на поведінку основних господарюючих суб'єктів, на їх
взаємовідносини один з одним і зовнішнім світом.
Трансформується міжнародний економічний порядок, інститути і механізми
регулювання господарської діяльності, які на думку фахівців ООН повинні бути
націлені на реалізацію їх основної історичної місії - забезпечення стабільності
світового господарства, тобто такого стану економіки в її національних, регіональних
або глобальних межах, яке передбачає досить стійке зростання та збалансований
розвиток, відсутність глибоких криз, руйнівних шоків і іманентних ризиків.
Як слушно зазначає Р.Каламкарян, «оскільки в зв’язку з підвищенням
імперативного початку принципу сумлінної поведінки держав в умовах примату та
панування права довіра приймає нову якість, так і співробітництво, якому воно
призвано сприяти, виступає в іншому аспекті. Це вже не просто співробітництво на
базі принципу Sic utere tuo ut alienum поп laedas (використовуй свою власність так,
щоб не нашкодити власності іншого), а реальне забезпечення цільового облаштування
сучасного світопорядку в силу розуміння єдності земної цивілізації, її цілісності та
взаємодоповнюваності»[1].
Для забезпечення довгострокового майбутнього процвітання у всьому світі, відзначається в огляді економічного і соціального положення ООН в 2010 р.
«Переоснащення економічного розвитку», - необхідно здійснити кардинальні
реформи механізмів управління світовою економікою і розробити нову парадигму
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світового економічного розвитку, орієнтовану на забезпечення сталого зростання, яке
передбачає збалансоване поєднання діяльності з нарощування матеріального
багатства із захистом природного середовища та забезпеченням соціальної рівності і
справедливості, а не націленість виключно на досягнення економічного зростання і
нарощування приватного багатства на основі дії ринкових механізмів. Необхідно
знайти глобальні рішення глобальних проблем, а оскільки ці проблеми взаємозалежні,
забезпечити високу ступінь узгодженості заходів, що вживаються в області політики
на самих різних рівнях, з тим, щоб міжнародне співтовариство могло домогтися
множинних цілей, пов'язаних зі справедливим і стійким глобальним розвитком, тобто
встановити новий баланс між процесами прийняття рішень на національному та
глобальному рівнях.
Інститути міжнародної юстиції (Міжнародна палата третейського суду (1902 р.),
Міжнародна палата міжнародного правосуддя (1920 р.), Міжнародний суд (1945 р.),
Міжнародний кримінальний суд (1998 р.)) були створені на протязі попереднього
сторіччя і вони на практиці відображають сумісну зацікавленість світового
суспільства у розв’язанні різноманітних потенційних суперечок згідно до загальних
постулатів панування права. Саме тому їх діяльність розцінюється як судібне
забезпечення нормоустановчих приписів «як способу життєдіяльного функціонування
правопорядку на основі домінування права, який переходить у реальні канони
існування людського суспільства» [1].
Високі темпи зростання в країнах Азії (багатьом країнам вдалося суттєво
наблизитися за рівнем життя до розвинених країн) змінюють співвідношення сил у
світовій економіці. Проте, якщо кількість незаможних, що споживають менш ніж на
1,25 дол. США в день, по світу в цілому скоротилася з 1,8 млрд. осіб у 1990 р. до 1,4
млрд. осіб у 2005 р. (скорочення практично повністю було досягнуто за рахунок
Китаю), то в країнах Африки на південь від Сахари і в Південній Азії число бідних в
абсолютному вираженні збільшилось. З початку 80-х рр. ХХ ст. практично в усіх
країнах спостерігається посилення нерівності за доходами, тобто формується
глобальна економічна дивергенція.
Світове суспільство визнає, що сучасна бідність, відсталість характерні не
тільки для «третього» та «четвертого» світу, а й для розвинутих країн світу [2].
Неспроможність бідних вирватися з убозтва робить проблему бідності глобальною,
вимагає скоординованих зусиль на усіх рівнях - від локального до глобального.
Розв’язання подібної проблеми дозволяє згладити існуючі внутрішні суперечливості
світової економіки, позитивно впливати на інші глобальні загрози і ризики, серед яких
тероризм, нелегальна міграція, злочинність, інфекційні та епідемічні хвороби та ін.
Усе більший вплив на світову економіку і посилення глобальної взаємозалежності спричиняють демографічні тенденції. Щорічно населення світу
збільшується більш ніж на 70 мільйонів осіб. Це означає, що до 2050 р. світова
економіка повинна бути в змозі забезпечити гідне життя понад 9 млрд. осіб, 85% яких
проживає в країнах, що розвиваються. Скорочення чисельності і старіння населення в
розвинених регіонах призводить до значного збільшення міграційних потоків.
Економічні процеси характеризуються все більш сильним взаємозв'язком на
глобальному рівні. Сільськогосподарське та промислове виробництво все частіше
здійснюється в рамках глобальних виробничо-збутових ланцюжків, що практично не
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регулюються, домінуюче місце в яких займають міжнародні компанії. Світова
фінансова криза 2008-2009 рр. показала, наскільки взаємопов'язані фінансові ринки і
наскільки швидко наслідки проблем, що виникають в одній частині системи, можуть
поширитися на всі інші її компоненти. У той же час стратегії, норми та установи, що
регулюють ці процеси, в основному носять національний характер, а глобальні
механізми відрізняються високою фрагментарністю, наростає напруженість між
процесами прийняття рішень на національному та глобальному рівнях.
Зростаюча взаємозалежність та інтегрованість світу знижує можливості країн
самостійно підтримувати процеси свого розвитку. Підвищення ролі прямих іноземних
інвестицій (ПІІ) і глобальних виробничо-збутових ланцюжків у регулюванні світового
виробництва, торгівлі і технічного розвитку обмежує можливості проведення
національними урядами традиційної промислової політики, а норми, що регулюють
багатосторонню торгівлю, обмежують коло заходів, які може використовувати
держава для підтримки вітчизняних експортних галузей. Крім того, вільний рух
приватного капіталу істотно ускладнює макроекономічну стабілізацію. Норми, що
регулюють охорону прав інтелектуальної власності, і стандарти якості підвищують
для багатьох країн, що розвиваються, витрати, пов'язані з освоєнням нових технологій
і забезпеченням конкурентоспроможності на світових ринках. Тобто перманентно
ускладнюється діяльність національних урядів щодо реалізації стратегій розвитку.
Ефективна реалізація національних стратегій можлива лише при наявності
сприятливих глобальних умов. Національні стратегії розвитку, - наголошується в
документах ООН, - повинні підкріплюватися стабільним припливом коштів по лінії
допомоги, особливо в країнах з низьким рівнем доходу, що мають обмежений доступ
до інших джерел фінансування; справедливим режимом багатосторонньої торгівлі, що
наділяє країни достатніми можливостями для розвитку вітчизняного виробничого
потенціалу і досягнення цілей в галузі сталого розвитку; і стабільними і
передбачуваними міжнародними фінансовими ринками.
В програмних документах ООН останніх років зазначається, що головним
завданням при наданні допомоги на будь-якому рівні – від локального до глобального
- є запуск механізмів самостійного розвитку на основі використання, в першу чергу,
внутрішніх ресурсів (так звана допомога заради самодопомоги) [2]. Допомога
міжнародних організацій, як стверджує більшість експертів, ефективна тільки тоді,
коли вона адресується тим суб’єктам світової економіки, які спроможні її належним
чином використати, спрямувати на розвиток інфраструктури, освіти, охорони
здоров'я, захист тих прошарків населення, які неспроможні самостійно забезпечити
поліпшення умов свого існування.
Велике значення має реалізація програм ООН, які було спеціально створено для
розв’язання окремих завдань розвитку. В той же час необхідно розуміти, що
результативність усіх міжнародних організацій залежить не тільки від менеджменту,
фінансування тощо. Є багато глобальних чинників, дія яких не була вчасно
спрогнозована, або відсутні дієві механізми впливу на сценарії розвитку подій. Як
зазначає генеральний директор Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН
(ФАО) Жак Діуф (2009 р.), для того, щоб забезпечити продовольчу безпеку
зростаючого населення планети, світове сільськогосподарське виробництво має
зрости до 2050 р. на 70%. Однак серйозною перешкодою для цього є збільшення
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дефіциту природних ресурсів і кліматичні зміни. Якщо не вжити рішучих дій, то до
середини століття кількість голодуючих зросте до 2,3 млрд. чоловік. Причому ця
проблема стосується і розвинених країн, де число голодуючих збільшилось на 15,4%
[3].
Таким чином, міжнародне економічне співробітництво створює передумови для
сталого розвитку кожного національного господарства, а участь держави у
формуванні системи глобального регулювання, допомозі країнам, які потребують
підтримки, безумовно сприяє розв’язанню завдань, які постають перед світовою
спільнотою, формує середовище економічного зростання. Таке співробітництво
націлено, перш за все, на вирішення громадських завдань та передбачає часткове
ігнорування суб’єктами світової економіки своїх інтересів, обов’язкове врахування
впливу рішень та економічних дій на національному рівні на ситуацію в інших
країнах (наприклад, надання допомоги країнам, що розвиваються, які постраждали від
стихії, прийняття рішень щодо особливих умов торгівлі з країнами, що розвиваються,
тощо).
Кожна держава світу, приймаючи участь у міжнародній економічній діяльності,
крім сприяння зростанню світової економіки, безумовно націлює свою діяльність і на
забезпечення реалізації власних економічних інтересів та досягнення високого рівня
економічної безпеки, накопичення матеріального багатства, задоволення потреб
громадян та вирішення існуючих проблем.
Певні відносини, які виникають, змінюються (або припиняються) у процесі
міжнародної економічної діяльності між державами, їх угрупованнями, міжнародними організаціями, фізичними та юридичними особами, потребують відповідного
урегулювання, упорядкування. Таким інструментом упорядкування є норми
міжнародного економічного права (для держав та міжнародних організацій) та
національних (внутрішніх) правових систем окремих країн (для фізичних та
юридичних осіб).
Якщо держави безпосередньо вступають у господарські відносини міжнародного характеру з іноземними фізичними і юридичними особами (наприклад,
укладають концесійні угоди), то міжнародні економічні відносини регулюються
національним правом кожної держави. Регулювання здійснюється не прямо, а
опосередковано - через державу.
Аналіз міжнародної економічної діяльності держави, перш за все, передбачає
дослідження міжнародних торговельних відносин та визначення внеску країни в
міжнародний торговельний обіг.
Обсяги світової торгівлі товарами значно збільшилися за останні роки, що
пов’язано зі зростанням світового виробництва (на протязі 1980-2009 рр. щорічний
приріст світового виробництва складав 5-6%, падіння обсягів світового виробництва в
порівнянні з минулим роком були зафіксовані в 1982 р. (- 1%), 2002 р. (– 1,5%); 2008
р. (– 4%)), головними виробниками на початку ХХI ст. (2008р.) були: США -1800
млрд. дол., Китай -1400 млрд. дол., Японія -1044 млрд. дол., Німеччина -767 млрд.
дол.), послідовною лібералізацією торговельних режимів окремих країн світу, появою
нових товарів та технологій торгівлі.
Так, в 1943 р. світові обсяги експорту товарів становили 59 млрд. дол., в 1973 р.
– 579 млрд. дол., в 1983 р – 3674 млрд. дол., а в 2009 р. – 12490,2 млрд. дол.
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Найбільшим експортером в 1943 р. були США, їх частка в загальному обсязі експорту
становила 21,7%. Поступово ця частка зменшувалась і склала в 2009р. лише 8,7%.
Аналогічно зменшилася вага і Великобританії – з 11,3 % в 1943 р. до 2,9 % в 2009 р. З
іншого боку, відбулося збільшення питомої ваги інших країн – європейських та
азійських (особливо Китаю та Германії).
Обсяги імпорту товарів в світовому господарстві в 1948 р. досягли 62 млрд.
дол., в 1973 р. – 594 млрд. дол., в 1983 р. – 1882 млрд. дол., а в 2009 р. – 12682,4 млрд.
дол.
За 2000-2009 рр., згідно з інформацією СОТ, обсяг світового експорту товарів
зріс на 3%, зокрема продукції сільського господарства на 3%, палива і продукції
гірничодобувної промисловості на 2%, промислової продукції на 2,5% (обсяг
світового виробництва збільшився на 1,5%, зокрема обсяг виробництва
сільськогосподарської продукції зріс на 2%, продукції добувної та переробної
промисловості на 1%).
У 2009 році відбулося падіння світового експорту товарів на 12%, що було
обумовлено зниженням попиту і цін на товари, обмеженням доступу до кредитування,
несприятливими очікуваннями споживачів тощо (за даними WTO International Trade
Statistics 2010, у 2009 році спостерігався спад світового виробництва на 5% у
порівнянні з 2008 роком. Обсяг виробництва продукції добувної промисловості
скоротився на 2%, переробної промисловості на 7%, у той же час обсяг виробництва
сільськогосподарської продукції зріс на 0,5%).
В 2011 році по фізичному об’єму, тобто без урахування підвищення цін і зміни
валютних курсів, світовий товарний експорт збільшився на 5,0%, тоді як у 2010 році
цей показник дорівнював 13,8%.
Головною причиною падіння темпів зростання торгівлі стало уповільнення
розвитку всієї світової економіки, ще не подолані наслідки кризи. Так, приріст
світового валового внутрішнього продукту(ВПП) зменшився з 3,8% у 2010 році до
2,4% у 2011 році. Це означає, що показники росту і світової економіки, і світової
торгівлі не тільки не досягли передкризового рівня, але і виявилися нижче
середньорічних темпів зросту за останні 20 років.
Серйозний вплив на світову торгівлю надала і посилила нестабільність на
валютних ринках, що викликала різкі коливання валютних курсів, що, в свою чергу,
призводило до змін зовнішньоторговельних цін і деформуванню товарних потоків.
Важливою рисою розвитку світової торгівлі в 2011 році було істотне зростання
зовнішньоторговельних цін, особливо на сировинні товари. В цілому сировина
подорожчала (по відношенню до 2010 року) на 26%, у тому числі нафта та інші
енергоносії - на 32%, продовольство - на 17%, метали - на 14% і непродовольчі
сільгосптовари - на 23%. В результаті яскраво вираженої тенденції до підвищення цін
вартість світового товарного експорту зросла в 2011 році на 19% - до 18,2 трлн. дол.
в групі розвинених країн нижче середньосвітового рівня виявилися як приріст
ВВП, що склало 1,5%, так і приріст їх експорту і імпорту - відповідно 4,7% і 2,8%. Це
призвело до скорочення частки розвинених країн у світовій торгівлі до 53%, тобто до
найнижчого показника з 1948 року, коли Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ)
початок систематичний збір статистичних даних про зовнішню торгівлю.
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В період з 2000 по 2009 рр. відбулася зміна позицій країн-лідерів світової
торгівлі. В 2001 р. США, Німеччина та Японія посідали, відповідно, перше, друге та
третє місця як в експорті, так і в імпорті товарів. У 2009 році Китай обігнав Німеччину
і став найбільшим експортером товарів в світі. США залишилися на третьому місці в
рейтингу експортерів і є провідним імпортером у світі (однак, частка країни у
світовому імпорті скоротилася з 13,1% у 2008 році до 12,7% у 2009 році). Частка
Китаю у світовому товарному імпорті збільшилась з 6,9% у 2008 році до 7,9% в 2009
році, в результаті чого Китай став другим найбільшим у світі імпортером.
Серед товарних груп найбільшім постачальником товарів на світові ринки є
переробна промисловість - 8354,65 млрд. дол. в 2009 р., видобувна промисловість 2262,88 млрд. дол., сільське господарство - 1168,85 млрд. дол.
Експорт з п'яти провідних країн-експортерів в 2011 році склав у млрд. дол. (в
дужках - питома вага у світовому експорті в%): Китай - 1899 (10,4), США - 1481 (8,1),
Німеччина - 1474 (8,1), Японія - 823 (4,5) і Голландія - 660 (3,6). А становище в першій
п'ятірці країн-імпортерів характеризувалося такими даними: США - 2265 (12,3), Китай
- 1743 (9,5), Німеччина - 1254 (6,8), Японія - 854 (4,6) і Франція - 715 (3,9).
Серед нечисленних зрушень в рейтингу великих країн-експортерів автори
доповіді особливо відзначають переміщення Росії з 12-го місця в 2010 році на 9-е
місце в 2011-му. А якщо не враховувати взаємний товарообіг між країнами ЄС, що
представляє собою по суті внутрішню торгівлю в рамках цього угруповання, то Росія
опиниться на 6-му місці у світі.
За даними СОТ, експорт товарів з Росії досяг в 2011 році 522 млрд. дол.,
збільшившись в порівнянні з 2010 роком на 30%. У тій же мірі зріс і російський
імпорт - до 323 млрд. дол., що забезпечило зростання активу торговельного балансу
до 199 млрд. дол.
За останні десять років значно змінилися обсяги світової торгівлі послугами.
Так, обсяг експорту послуг в 1999 р. становив 1394,6 млрд. дол., в 2009 р. - 3350,2
млрд. дол., тобто відбулося зростання майже втричі.
Обсяг імпорту послуг в 1999 р. становив 1376,0 млрд. дол., в 2009 р.- 3142,6
млрд. дол.
Станом на 2009 р. обсяги експорту/імпорту транспортних послуг складали
700/835 млрд. дол., послуги туризму - 870/790 млрд. дол., інші послуги – 1780/1520
млрд.дол.
У 2009 р. світовими лідерами у експорті послуг були США (14% світового
обсягу), Сполучене Королівство та Німеччина. США є лідером серед країн-імпортерів
комерційних послуг, за ними йдуть Німеччина та Сполучене Королівство.
У наступні роки торгівля послугами розвивалася більш стабільно, ніж торгівля
товарами. Світовий експорт послуг у 2011 р. виріс на 11% – до 4,2 трлн. дол., тобто
перевищив до кризовий рівень.
В цілому необхідно визначити сталу тенденцію підвищення внеску країн Азії в
обсяги світової торгівлі. Вже зазначався прорив Китаю на лідерські позиції, значні
темпи зростання торговельних потоків демонструють Південна Корея, Тайвань,
Сінгапур, Індонезія, Малайзія, Філіппіни і Таїланд. При чому суттєво
трансформується структура експорту країн, яка відображає націленість на
інноваційний розвиток (наприклад, в 1955 році 80% експорту Південної Кореї
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становили сировинні товари, в 1994 році основними статтями її експорту стали
продукція електромашинобудування (20,8%), текстиль, одяг та взуття (22,7%),
автомобілі (6,6%), продукція хімічної та фармацевтичної промисловості (7,1 %),
комп'ютери та оргтехніка (4%), засоби зв'язку (6,7%), судна (5,%)) [4].
У 2010 р. Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції з партнерами із
217 країн світу, експорт товарів склав 51430,5 млн.дол. США, імпорт – 60739,9
млн.дол. Обсяги експорту до країн СНД становили 36,4% від загального обсягу експорту, Європи – 26,9% (у т.ч. до країн Європейського Союзу – 25,4%), Азії – 26,7%,
Африки – 5,9%, Америки – 3,9%, Австралії і Океанії – 0,1%.
Основу товарної структури українського експорту складали чорні метали та
вироби з них – 32,3% від загального обсягу експорту, мінеральні продукти -13,1%,
механічне та електричне обладнання – 11%, продукти рослинного походження – 7,7%,
продукти хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 6,8%, транспортні
засоби та шляхове обладнання – 6,3%, жири та олії тваринного та рослинного
походження – 5,1%.
У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювались з
Російської Федерації  36,5% (енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки,
механічні машини, чорні метали), Китаю  7,7% (механічні та електричні машини,
взуття, полімерні матеріали, пластмаси, одяг текстильний та трикотажний), Німеччини  7,6% (механічні та електричні машини, наземні транспортні засоби, крім
залізничних, фармацевтична продукція, полімерні матеріали, пластмаси), Польщі –
4,6%, Білорусі – 4,2%, США – 2,9%, Італії – 2,3%.
У 2010 р. Україна посіла:
1-е місце (60% світового ринку) за обсягами експорту соняшникової олії,
обігнавши Росію і Аргентину;
3-е місце (16,7%) за обсягами експорту ячменю;
4-е місце (6%) з експорту кукурудзи;
6-е місце (5,4%) за обсягами експорту пшениці;
9-е місце за обсягами експорту озброєнь.
Дуже цікавим є той факт, що Україна є реципієнтом програм допомоги ФАО.
Наприклад, в 2008 р. США збільшило на 120 млн. дол. експорт яловичини та свинини,
в 2009 р. Таке збільшення склало ще 24 млн.дол. [3].
Подібна допомога та і зростання торгівлі сільськогосподарською продукцією
США, в першу чергу, пов’язані з державною політикою в сільському господарстві,
яка передбачає постійне удосконалення механізмів, що регулюють розвиток окремих
галузей, культур і видів сільськогосподарської продукції. У 2009 р. в країні був
розроблений проект розвитку аграрного сектору до 2018р, який передбачає
визначення внутрішніх і зовнішньоторговельні потреб в сільськогосподарських
товарах; можливості використання наявних і придбаних ззовні ресурсів; умови
функціонування ринків продукції; можливості різноманітної державної підтримки;
застосування інноваційних аграрних технологій і сучасних організаційних форм
підприємств; необхідність збереження та примноження природних ресурсів і, в першу
чергу, землі; підтримку сільських територій; вирішення соціальних проблем.
Особливу увагу держава приділяє зовнішній торгівлі аграрною продукцією, яка
визначається пріоритетною. Згідно з проектом, і в кінці другого десятиліття XXI в.
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США залишаться найбільшим виробником і експортером сільськогосподарської
продукції.
Негативною тенденцією у розвитку зовнішньоторговельної діяльності України є
не тільки неспроможність використати базові (природні) конкурентні переваги (якими
безумовно є сільськогосподарські ресурси), а й погіршення співвідношення експорту
та імпорту високотехнологічних товарів та послуг: частка високотехнологічної
продукції в структурі загального експорту промислової продукції знизилася із 2,4% в
2003 р. до 1,1% в 2009р. Між тим потенціал зростання ресурсномісткої промисловості
досить обмежений і в епоху «економіки знань» навряд чи може сприяти прискоренню
сучасного науково-технічного прогресу [5].
Внесок України в обсяги світового ринку високотехнологічної продукції
становить приблизно 0,05-0,1% (табл. 1.1).
Таблиця 1.1 - Експорт високотехнологічних товарів Україною та іншими країнами
світу
Роки

Україна
1

2

США
1

5
196697,8
2000 520,6
514,2
5
176145,9
2001
5
162344,8
2002 571,9
7
160211,7
2003 1058,5
6
176605,8
2004 1417,5
4
190864
2005 868,6
3
219179,3
2006 926,2
4
228654,8
2007 1313,7
3
231126,2
2008 1518,5
1* - обсяг експорту., млн.. дол.
2* - частка від товарного експорту

Японія

Німеччина

Китай

2

1

2

1

2

1

2

34
33
32
31
30
30
30
29

127368,2
98155,7
94729,8
105454,4
124044,9
122679,6
126618,2
121424,9

28
26
24
24
24
22
22
19

82710,7
87937,6
90668,8
102868,8
131838,2
142454,4
159012,3
155921,8

18
18
17
16
17
17
17
14

40836,8
48494,3
68181,6
107543,3
161603,3
214245,9
271169,7
336988,3

19
21
23
27
30
31
30
30

27

123732,7

18

162421,1

14

381344,6

29

Багатьма країнами світу фінансова криза 2008-2009 рр. була використана для
нарощування інноваційної активності в економіці. Найбільші досягнення визначено в
реалізації стратегій виходу з кризи скандинавськими країнами, США, Німеччиною,
Японією. Наприклад, США в кризовий 2008 р. збільшили витрати на НДР на 25 млрд.
дол. в порівнянні з 2007 р., довівши їх до 398 млрд. дол. При цьому 73% цих витрат
склали вкладення бізнес-структур. У Китаї із загальної суми 584 млрд. дол. державної
програми з подолання кризи 87,6 млрд. дол. були асигновані на розвиток науки і
технічне переозброєння і ще 124,1 млрд. дол. - на розвиток сфери охорони здоров'я
[6].
Важливим чинником забезпечення післякризового зростання, на думку багатьох
експертів, є використання різноманітних механізмів стимулювання торговельних
взаємовідносин. 1 січня 2010 р. була офіційно відкрита зона вільної торгівлі (ЗВТ)
Китай-АСЕАН (China - ASEAN Free Trade Area). Населення країн-учасниць складає
1,9 млн. осіб, ВВП - майже 6 трлн. дол., а зовнішній товарообіг - 4,5 трлн. дол. В
умовах посилення торговельного протекціонізму лібералізація регіональної торгівлі
дозволяє подолати наслідки скорочення попиту на товари. ЗВТ відкривають нові
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можливості для експорту. За розрахунками Секретаріату АСЕАН, перехід до вільної
торгівлі дозволить учасникам зони щорічно збільшувати експортні поставки в Китай
приблизно на 0,9%, а КНР - нарощувати реальний ВВП на 0,3% в рік. Прогнозується,
що КАФТА стане локомотивом економічного відновлення в глобальному масштабі,
допомагаючи швидкому виходу світової економіки з рецесії. Ще до офіційного
відкриття ЗВТ, згідно зі статистичною інформацією, впливовий ефект на розвиток
торгівлі мало зниження після 2005 р. митних зборів на 7 тис. товарних позицій,
відкриття ринку для більш ніж 60 видів послуг з січня 2007 р. Якщо в 1991 р.
товарообіг між країнами АСЕАН і Китаєм становив усього 7,96 млрд. дол., то у 1995
р. - 18,44; у 2000 р. - 39,52; в 2005 т. - 130,37 і в 2008 р. - 231,12 млрд. дол. До 2009 р.
Китай знизив середню ставку імпортного тарифу на продукцію країн АСЕАН з 9,8 до
0,1%, шість «старих» членів АСЕАН (Бруней, Індонезія, Малайзія, Філіппіни,
Сінгапур, Таїланд) - з 12,8 до 0,6%. Чотири нових члена (В'єтнам, Лаос, Камбоджа і
М'янма) повинні за графіком ввести нульові мита на 90% товарної номенклатури з
2015 р. [7].
Цікавим є факт, що торгівля та між Китаєм і АСЕАН суттєво не зменшилась
навіть під впливом світової фінансової кризи. У 2009 р товарообіг знизився на 7,8%,
але його обсяг залишався значним - 213 млрд. дол. [7].
Внесок України в світовий ринок послуг зовсім незначний: в 2009 р. 0,41% та
0,35% у світовому експорті та імпорті, відповідно (табл. 1.2).
Зовнішньоторговельні операції в сфері послуг проводились з партнерами
217 країн світу.
Таблиця 1.2 – Україна на світовому ринку послуг
Роки

Експорт
послуг, світ

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

1239719
1270781
1321649
1401978
1445730
1528032
1538402
1634521
1860351
2 288 073
2 558 185
2 877 891
3 416 193
3 856 987
3 414 581

Експорт
послуг,
Україна
2846
4799
4937
3922
3869
3800
3995
4682
5214
7 859
7 859
7 859
7 859
7 859
13 859

Частка
України, %

Імпорт
послуг, світ

0,23
0,38
0,37
0,28
0,27
0,25
0,26
0,29
0,28
0,34
0,31
0,27
0,23
0,20
0,41

1240732
1250522
1290386
1377108
1431853
1518712
1524949
1622426
1835460
2 204 593
2 444 732
2 444 732
2 444 732
3 594 606
3 252 457

Імпорт
послуг,
Україна
1334
1625
2268
2545
2292
3004
3580
3535
3657
6 622
7 548
9 164
11 741
15 481
11 226

Частка
України, %
0,11
0,13
0,18
0,18
0,16
0,2
0,23
0,22
0,2
0,3
0,31
0,37
0,48
0,43
0,35

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського експорту становили
транспортні (67,1%), різні ділові, професійні та технічні (12,7%) послуги.
Експорт послуг до країн СНД досяг 48% від загального обсягу експорту, до
країн Європейського Союзу – 26,8%. Основною країною-партнером залишається
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Російська Федерація, на яку припадає 5146,1 млн.дол. (44,2% від загального обсягу
експорту послуг).
Найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського імпорту послуг
складали транспортні (21,1%), фінансові (19,9%), різні ділові, професійні та технічні
послуги (15,7%) та державні послуги, які не віднесені до інших категорій (11,3%).
Імпорт послуг з країн СНД становив 17,2% від загального обсягу імпорту, з
країн Європейського Союзу  54%.
Важливою ознакою розвитку світового господарства останніх десятиріч є
суттєве збільшення частки зовнішньої торгівлі у ВВП. Якщо в 1990 р. частка експорту
товарів і послуг у світовому ВВП складала 19,01%, то в 2007 р. сягнула 28,71%.
Частка експорту товарів та послуг в ВВП України в 1990 р. дорівнювала
27,64%, в 2009 р. - 50,99% (найбільше значення було зафіксовано у 2000 р. - 62,44%)
(рис. 1.1) .

Джерело World Bank

Рисунок 1.1 – Частка експорту товарів та послуг в ВВП
Частка імпорту товарів і послуг у світовому ВВП протягом 1990-2007рр.
збільшилась з 19,26% до 28,64%. Частка імпорту товарів та послуг в ВВП України за
період 1990-2009 рр. зросла з 28,72% до 51,8% (найбільше значення було досягнуто у
2000 р. - 57,41%) (рис.1.2).

Джерело World Bank

Рисунок 1.2. - Частка імпорту товарів та послуг у ВВП
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Таким чином, Україна приймає активну участь в системі міжнародного поділу
праці, має відкриту економіку и високий рівень залежності від зовнішнього
середовища. Ситуація на зовнішніх ринках товарів та послуг, їх кон’юнктура суттєво
впливають на економічний розвиток держави.
Структура зовнішньої торгівлі товарами та послугами країни світу дозволяє
встановити рівень розвитку економічної системи, наявність базових факторів
виробництва, конкурентні переваги та недоліки, спрогнозувати можливі сценарії
розвитку. Крім того існує певний зв'язок між структурою зовнішньої торгівлі та
людським розвитком (табл. 1.3).
Таблиця 1.3 - Структура зовнішньої торгівлі та рейтинг країн за індексом людського
розвитку*
Рейтинг країн
за ІЛР

Імпорт товарів
і послуг
(% до ВВП)

Експорт
товарів і
послуг
(% до ВВП)

Експорт
сировини
(% експорту
товарів)

1990

1990 2005

1990

2005

2005

Експорт
промислових
товарів
(% експорту
товарів)
1990 2005

Експорт
високих
технологій
(% експорту
товарів)
1990 2005

Країни з високим
рівнем ІЛР (1-70).
19
25
19
25
24
20
74
76
18,1
20,3
Країни з середнім
рівнем ІЛР (71-155),
21
34
20
35
42
30
55
69
7,2
24,3
серед них:
Україна
29
53
28
54
30
55
69
3,7
Країни з низьким
рівнем ІЛР (156- 177)
28
36
28
38
98
93
1
7
3,1
*Джерело: Human Development Report 2007/2008, Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй

Іноземне інвестування є механізмом, який цементує зв'язки між міжнародними
економічним агентами. Доступ до інвестиційних ресурсів виступає найважливішим
чинником конкурентоспроможності бізнесу в умовах глобалізації. Всі країни світу
конкурують між собою за отримання інвестицій. Як наголошується в аналітичних
оглядах ООН, в такій конкурентній боротьбі використовуються різні методи:
розвинені країни широко використовують фінансові важелі, в той час як ті, що
розвиваються, змушені вдаватися до податкових стимулів, часто на шкоду своїм
вітчизняним підприємствам. «Існує небезпека, що ця боротьба виллється в гонку за
виживання з максимальним зниженням соціальних та природоохоронних стандартів і
максимальним розширенням стимулів ... Ризик розкручування спіралі стимулів,
пропонованих потенційними одержувачами прямих іноземних інвестицій, вимагає
міжнародного співробітництва в цій області» [8]. Крім того, отримуючи
експортоорієнтовані інвестиції, країни не завжди оцінюють ризики, пов'язані зі
зміною кон'юнктури на зовнішніх ринках і можливими обмеженнями в доступі
майбутніх товарів на ринках розвинених країн.
Глобальна криза 2008-2009 рр. не блокувала зростаючу інтернаціоналізацію
виробництва. Масштаби зниження обсягів продажів та доданої вартості закордонних
філій транснаціональних корпорацій (ТНК) у 2008 та 2009 рр. не досягали розмірів
спаду світової економіки. У результаті частка зарубіжних філій в загальносвітовому
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валовому внутрішньому продукті (ВВП) досягла рекордно високого рівня 11%.
Зростає чисельність працівників ТНК за кордоном, підвищується питома вага країн,
що розвиваються, та країн з перехідною економікою як в чисельності робочої сили
закордонних філій, так і в загальній кількості ТНК (2008 р. 28% з існуючих у світі 82
000 ТНК, в 1992р. менш 10%).
Згідно з прогнозами ЮНКТАД, загальносвітовий приплив інвестицій досягне
1,3-1,5 трлн. дол. в 2011 р., 1,6-2 трлн. дол. в 2012р (табл. 1.4) [9].
Таблиця 1.4 - Окремі показники прямого іноземного інвестування (ПІІ) і
міжнародного виробництва, 1990-2009 роки
Показник
1
Притік ПІІ
Вивіз ПІІ
Обсяг ввезених ПІІ
Обсяг вивезених ПІІ
Прибуток від ввезених
ПІІ
Прибуток від вивезених
ПІІ
Транскордонні ЗіП
Обсяг продажів закордонних філіалів
Валове
виробництво
закордонних філіалів
Сукупні активи закордонних філіалів
Експорт закордонних
філіалів
Зайнятість в закордонних філіалах (тис.осіб)
ВВП (в поточних цінах)
Валове
накопичення
основного капіталу
Надходження у вигляді
роялті і ліцензійних
платежів
Експорт товарів і послуг

Вартісний обсяг в поточних цінах
(в млрд. дол.)

Річний приріст (у відсотках)
19962000
7
40,0
36,1
18,7
18,4

20012005
8
5,2
9,2
13,3
14,6

2008

2009

5
1114
1101
17743
18982

19911995
6
22,5
16,8
9,3
11,9

9
-15,7
-14,9
-13,9
-16,1

10
-37,1
-42,9
14,5
17,1

1113

941

35,1

13,4

31,9

-7,3

-15,5

902

1182

1008

20,2

10,3

31,3

-7,7

-14,8

99

462

707

250

49,1

64,0

0,6

-30,9

-64,7

6026

21721

31069

29298

8,8

8,2

18,1

-4,5

-5,7

1477

4237

6163

5812

6,8

7,0

13,9

-4,3

-5,7

5938

49252

71694

77057

13,7

19,0

20,9

-4,9

7,5

1498

4319

6663

5186

8,6

3,6

14,8

15,4

-22,2

24476

57799

78957

79825

5,5

9,8

6,7

-3,7

1,1

22121

45273

60766

55005

5,9

1,3

10,0

10,3

-9,5

5099

9833

13822

12404

5,4

1,1

11,0

11,5

-10,3

29

129

177

…

14,6

8,1

14,6

8,6

…

4414

12954

19986

15716

7,9

3,7

14,8

15,4

-21,4

1990

2005

2008

2009

2
208
241
2082
2087

3
986
893
11525
12417

4
1771
1929
15491
16207

74

791

120

На країни, що розвиваються, і країни з перехідною економікою припадає
половина глобального припливу ПІІ та чверть глобального вивозу таких інвестицій.
Інвестиційні політики більшості країн світу в останні роки націлені на
одночасне вирішення двох завдань: подальшу лібералізацію інвестиційної діяльності
та її заохочення, з одного боку, і посилення режиму регулювання інвестицій в
інтересах вирішення завдань державної політики - з іншого.
Як слушно зазначають європейські експерти, міжнародні компанії
позанаціональні в своїх стратегічних рішеннях про розміщення виробництва,
переміщення капіталу, зберігання накопичень і заощаджень, оподаткування і
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використання прибутку. Безсумнівний пріоритет для них - збереження і примноження
капіталу. І якщо інвестиційний клімат в якійсь із країн стане несприятливим, капітал
всупереч ідеям патріотизму буде прагнути залишити її територію. Якщо простежити
динаміку вивозу капіталу за кордон, то вона чітко буде корелювати зі стабільністю
економічної і політичної обстановки в країні [10]. За даними World Investment Report
ЮНКТАД за 2009 р. в Україні було зареєстровано 367 іноземних філій ТНК (в країнах
ЄС понад 335 тис., Китаї -286 тис., Сінгапурі -14 тис., Малайзії -15 тис.тощо).
Серед транснаціональних компаній, що представлені на українському ринку,
такі світові гіганти як Coca-Cola, Samsung, Toyota, Nestle, Nokia, Metro Cash&Carry,
Hewlett-Packard, British American Tobacco тощо.
Наведена статистика підтверджує тезу Л.Цеділіна, що «інституційна пам'ять не
відрізняється вибірковістю: сучасні інститути складаються під впливом інституційного середовища насамперед найближчого, а не більш віддаленого минулого»[11],
а віддалене минуле було досить перспективним саме для України.
Вагоме дослідження економічної історії російського капіталізму, що виконано
Л.Цеділіним, дозволяє стверджувати, що «політика відкритих дверей» для іноземних
компаній, яка здійснювалася урядом Вітте, не тільки притягнула іноземний капітал до
російської імперії, але й дозволила створити конкурентне середовище для російських
промисловців і змусила їх знизити ціни на продукцію фабрично-заводської
промисловості. «На першому місці за обсягом іноземних капіталовкладень завжди
була гірнича (добувна) промисловість. На її частку з усієї суми іноземних вкладень
доводилося: у 1890 р. - 32,7%, 1900 р. - 41,1, 1915р. - 39,5%. Далі йшли: металообробка
і машинобудування, кредитні заклади, текстильні підприємства та хімічна
промисловість... Найбільш помітну роль іноземні капітали зіграли у розвитку
добувної промисловості Півдня Росії. Піонером серед іноземних інвесторів став Дж.
Юз. Для розробки вугілля він заснував «Новоросійське товариство кам'яновугільного, залізного і рейкового виробництв». Чавун почали виплавляти ще в 1872 р.
Завод працював за повним металургійним циклом, вперше в Росії запущено 8
коксових печей, освоєне гаряче дуття. Заснований Юзом комбінат став одним з
індустріальних центрів Росії, а потім і України. Активну участь у розвитку російської
металургії пізніше взяли капітали з Бельгії та Франції. Останні незабаром зайняли
домінуюче становище…. Не менш значиму роль іноземні капітали зіграли в розробці
південних нафтових родовищ. У 1879 р. Р. Нобель заснував «Товариство нафтового
виробництва братів Нобель», або «Концерн Бранобель». Частка концерну в російській
нафтовидобутку становила: у 1898 р. - 3,8%, в 1902 р. - 12, у 1903 р. - 10,8% …. в Росії
іноземний капітал виступав природною і невід'ємною частиною її економіки,
працював на вітчизняну промисловість, а не на потреби країн інвесторів, і зіграв роль
каталізатора національного економічного розвитку» [11].
Найбільше значення для розвитку національної економіки мають інфраструктурні інвестиції. Вони є «ідеальним шляхом» забезпечення структурного оновлення
економіки, перерозподілу ресурсів і робочої сили. Згідно широко визнаним
розрахунками М. Занді, головного економіста консалтингової компанії Moody's
Economy, кожен долар, вкладений в інфраструктурні проекти, викликає мультиплікаційний ефект у розмірі 1,59 дол. У кінцевому підсумку, бізнес виграє внаслідок
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вдосконалення інфраструктури, скорочення транспортних і комунікаційних витрат,
витрат на енерго-і водопостачання [12].
Сукупний попит в національній економіці безумовно зростає в результаті
здійснення великих інфраструктурних проектів. Дуже швидко після їх початку базові
галузі промисловості мають змогу суттєво знизити собівартість виробництва в
результаті збільшення його обсягів. Моделювання взаємозв'язку між інвестиціями в
інфраструктуру та ВВП по 52 країнам світу за період з 1980 по 2002 рр. показало, що
для підтримки темпів зростання ВВП на рівні 3,6% в рік необхідні вкладення в
системи електропостачання і телекомунікації на рівні 0,2 і 0,7% ВВП, відповідно. А
для досягнення щорічних темпів зростання економіки близько 6% необхідно
подвоєння цих показників [12].
Міжнародна науково-технічна діяльність в останні десятиріччя відіграє все
більше значення для реалізації стратегії сталого зростання світового господарства.
Вона здійснюється як на підставі міждержавних, міжурядових і міжвідомчих угод про
науково-технічне співробітництво, так і в результаті підписання контрактів щодо
виконання досліджень, проведення науково-технічних розробок, створення
інноваційної продукції, обміну науково-технічною інформацією та дослідниками
тощо, які реалізують фізичні та юридичні особи з різних країн світу. Особливе
значення для розвитку промисловості та сектору послуг має торгівля результатами
наукових досліджень та новітніми технологіями. Внесок окремих країн в світову
науково-технічну діяльність можливо простежити, аналізуючи обсяги отриманих та
оплачених роялті та ліцензійних платежів (табл. 1.5).
Таблиця 1.5 – Роялті та ліцензійні платежі (млн. дол. США)
Україна
1
2
2000
663
1
2001
183
5
2002
110
4
2003
292
14
2004
268
40
2005
421
22
2006
428
32
2007
577
53
2008
754
72
2009
644
112
За даними World Bank
1 - платежі оплачені
2-платежі отримані
Роки

США
1
16468
16538
19353
19033
23,266
24612
23519
24931
25781
25230

2
43233
40696
44508
46988
56715
64395
70727
84580
93920
89791

Японія
1
11006,9
11098,6
11020,7
11003,4
1644,3
14653,5
15500,4
16677,8
18311,5
16834,7

2
10227,2
10461,6
10421,7
12270,8
15701,3
17655,3
20095,6
23228,6
25700,6
21698

Німеччина
1
2
5673
2909,6
5505,7
3324,7
5310,3
3874,9
5334,5
4508,2
5849,7
5531,8
8496,6
7137,6
9328,5
6959,5
11104,7 8129,4
12580,5 10019,7
14104,4 13785,3

Китай
1
1280,9
1938
3114
3548,1
4496,6
5321,3
6634,1
8192,1
10319,5
11065,3

2
80
110
132,8
106
236
157,4
342,6
570,5
429,5
204,5

Україна поки що не приймає активної участі в міжнародній науково-технічній
діяльності. Обсяги торгівлі технологіями є мізерними: в 2007р. тільки 96 підприємств
придбали нові технології за межами України (об’єктів права промислової власності –
8 (8,3%), результатів досліджень і розробок – 6 (6,2%), устаткування – 85 (88,5%)).
Передали за межі України нові технології 3 підприємства. Всього в 2007р. було
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придбано за межами України 297 од. нових технологій (2006 р. – 315 од.), а передано 4
од. (2006 р. – 10 од.).
У 2008 р. витрати на придбання нових технологій закордоном склали 421,8 млн.
грн., в 2009 р. – 115,9 млн. грн.
Міжнародна виробнича кооперація як економічні взаємини і діяльність, що
підтримується та заохочується урядами більшості країн світу та передбачає
формування двосторонніх та багатосторонніх домовленостей щодо розподілу
обов’язків, відповідальності та прибутку на різноманітних стадіях виробничого
процесу, включаючи дослідження, розробки, виробничі операції, збут, післяпродажне
обслуговування, почала активно розвиватися ще в 50-ті роки ХХ ст. В останні
десятиріччя в світовій економіці збільшується кількість коопераційних угод щодо
передачі технології та технологічного досвіду чи обміну ними, спорудження великих
об'єктів. Подібна тенденція об’єктивно віддзеркалює специфіку сучасного етапу
розвитку світового господарства, посилення впливу науково-технологічних досягнень
на економічне зростання та конкуренцію, зростання взаємозалежності окремих
суб’єктів господарювання і необхідність об’єднання зусиль для вирішення
економічних завдань.
Україна в після Другої світової війни приймала активну участь в міжнародних
проектах, які передбачали спорудження великих об’єктів та виконання окремих стадій
виробництва, перш за все в авіаційній, космічній, енергетичній промисловостях. Зараз
підприємства-лідери країни також приймають участь в міжнародній виробничій
кооперації з виробниками країн СНД,ЄС, Африки, Азії тощо.
Міжнародна економічна діяльність нерозривна пов'язана з міжнародною
трудовою міграцією. У звіті Міжнародної організації з міграції «Світова міграція у
2010 році» визнається, що міграція – це невід’ємна ознака сучасного світу, це процес,
який необхідно ефективно й корисно планувати з метою скорочення проблем, що з
нею пов’язані, формування умов для того, щоб держави та мігранти могли сповна
скористуватися потенціалом майбутньої міграції та вигодами цього глобального
явища.
Розбудова дієвості, як зазначено у звіті – це процес розвитку знань, здібностей,
навичок, ресурсів, структури та процесів, яких потребують держави та установи для
ефективного досягнення своїх цілей та пристосування до змін. Це і обмін досвідом та
технологіями підтримки державних органів у подоланні проблем міграції та кращому
розумінні зв’язків між міграцією та економічним, соціальним та гуманітарним
розвитком.
Згідно з даними Департаменту з економічних і соціальних питань ООН
кількість міжнародних мігрантів в 2009р. досягла 214 млн.осіб. Очікується, що світові
трудові ресурси зростуть з 3 млрд. в 2010 р. до понад 4 млрд. вже до 2030р., і це
зростання буде навіть швидшим, ніж приріст населення Землі. До 2025 р. кількість
молодих людей, які поповнятимуть трудовий ринок у країнах, що розвиваються,
перевершить теперішню загальну кількість робочої сили у промислово розвинутих
країнах. Передбачається, що до 2050 р. трудові ресурси у найбільш розвинених
країнах залишаться приблизно на рівні 600 млн. осіб, у той же час очікується, що у
менш розвинених країнах трудові ресурси зростуть з 2,4 млрд. осіб у 2005 р. до 3
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млрд. у 2020-му та до 3,6 млрд. у 2040 р. Все це призведе до зростання безробіття в
країнах, що розвиваються, та збільшить кількість трудових мігрантів.
ООН в якості однієї з найбільш важливих задач другого десятиріччя ХХI ст.
визначає розвиток співробітництва у сфері управління міграцією, головним завданням
якої є формування політики гуманної та дисциплінованої міграції, та передбачає
залучення державних та недержавних організацій до цієї діяльності.
В 2010 р. Україна посіла 5 місце в світі за кількістю трудових емігрантів. В
період за 2007-2009 роки кількість трудових емігрантів сягнула 1264,3 тис. осіб,
основними країнами – реципієнтами стали: Російська Федерація (597,9 тис. осіб),
Італія (186,7 тис.), Чеська Республіка (150,5 тис.), Польща (82 тис.), Угорщина (47
тис.), Іспанія (40 тис.), Португалія (36 тис. осіб).
1.2. Платіжний баланс країни як відображення міжнародної економічної
діяльності
Особливості міжнародної економічної діяльності держави відображає її
платіжний баланс. Відповідно до визначення МВФ, платіжний баланс – це
«статистичний звіт за певний період, що показує: операції з товарами, послугами й
доходами, здійснені якою-небудь країною з іншим світом; зміну власності й інші
зміни в приналежному даній країні монетарному золоті, спеціальних правах
запозичення (СДР), а також фінансових вимогах і зобов'язаннях стосовно іншого
світу; однобічні перекази й компенсуючи записи, які необхідні для балансування в
бухгалтерському сенсі тих операцій і змін, які взаємно не покриваються».
Поняття «платіжний баланс» ввів в економічний лексикон шотландський
економіст, представник меркантилізму Джеймс Стюарт в 1767 р. У 1819 р. в Англії
термін «платіжний баланс» був використаний в доповіді парламентської комісії, яка
досліджувала стан міжнародних розрахунків країни. Під платіжним балансом
розумілася вартість золотих монет (золота), що надійшли в країну (були вивезені) із
країни протягом року. Перший платіжний баланс США був опублікований в 1923 р. і
включав три підрозділи: поточні операції; рух капіталів; операції із золотом і сріблом.
У 1924 р. Ліга Націй опублікувала баланси міжнародних розрахунків 13 капіталістичних країн, що поклало початок роботі щодо зіставлення й уніфікації таких балансів. У
1947 р. ООН запропонувала схему платіжного балансу, яка стала основою для
подальшої розробки МВФ форм і принципів складання платіжних балансів. П‘яте
видання Керівництва з платіжного балансу Міжнародного валютного фонду було
опубліковане в 1993 р., шосте - в 2009 р.
Платіжний баланс України почав складатися з урахуванням міжнародних
стандартів тільки з 1993 року, коли Національний банк України взяв на себе
зобов’язання формувати узагальнений платіжний баланс України згідно з вимогами
МВФ (Закон України “Про Національний банк України”, Декрет Кабінету Міністрів
України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від
19.02.1993 р) [13].
До 1993 р. статистика міжнародних операцій в Україні була представлена у
торговельному балансі, балансі фінансових ресурсів та у валютному плані країни.
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Статистика платіжного балансу України з 1994 р. представлена у основному
статистичному виданні МВФ – «Міжнародна фінансова статистика».
Табличні дані платіжного балансу, аналітичні матеріали щодо розвитку
зовнішнього сектору економіки та впливу поточної економічної політики на стан
платіжного балансу України відображаються у щоквартальному збірнику «Платіжний
баланс України», видання якого розпочато з квітня 1996 року.
НБУ для складання платіжного балансу використовує інформацію Державної
служби статистики України. Система збору інформації для складання платіжного
балансу, що базується на банківських операціях ((ITRS-international transaction
reporting system), була започаткована у 1993 році. Згідно з цією системою, до НБУ
надають інформацію: банки, які щомісячно декларують операції з нерезидентами, а
також підприємства та організації, у яких є відкриті рахунки в іноземних банках.
Структура платіжного балансу України включає такі складові [14].
1. Рахунок поточних операцій:
1.1. Товари. Основним джерелом інформації для складання цієї статті платіжного балансу є інформація Державної служби статистики щодо зовнішньої торгівлі,
основою для якої є вантажні митні декларації та звіти підприємств про товари, які не
проходять митне декларування (риба, виловлена в нейтральних водах і продана за
кордоном; товари, придбані в портах перевізниками тощо). Вагомою складовою є
неформальна торгівля (1,2% від обсягу експорту та 3,2% від обсягу імпорту), яка являє
собою неорганізований роздрібний зовнішньоторговельний товарооборот, неврахований офіційною статистикою. Обсяги неформальної торгівлі розраховуються за
даними, отриманими в результаті серії експертних оцінок.
Згідно з загальновизнаною методологією складання платіжного балансу вартість
експорту та імпорту товарів обліковується за цінами FOB (у вартість товарів
включаються витрати на транспортування до митного кордону країни-експортера та
вартість навантажувальних робіт, які здійснюються на митному кордоні країниекспортера). В зв’язку з тим, що методика складання платіжного балансу, яка
використовується в Україні, передбачає облік імпорту за цінами CIF, під час
формування статті «Імпорт товарів» загальна вартість імпорту зменшується на суму,
яка дорівнює вартості перевезення територією України та страхування вантажів.
1.2. Послуги.
До статті «Подорожі» належать товари та послуги, які були придбані приїжджими, якщо тривалість їхнього перебування у країні не перевищує одного року.
Починаючи з 2004 року, для обліку використовуються: квартальні дані про кількість
іноземців, які в’їхали в Україну, та громадян України, які виїхали за кордон, середні
витрати одного подорожуючого та середня вартість поїздки.
Інформація щодо кількості осіб, які в’їжджають або які виїжджають, надається
Державною міграційною службою України, середні витрати та тривалість
перебування розраховуються на основі законодавчих актів Кабінету Міністрів
України щодо норм відшкодування витрат на відрядження в межах України та за
кордон, даних державних спостережень Державної служби статистики України,
Міністерства культури України.
Згідно з методологією Державної служби статистики України до статті
«Послуги» також віднесено ремонт товарів.
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1.3. Доходи. Ця стаття складається з оплати праці та доходів від інвестицій.
1.4. Поточні трансферти. Інформацією для формування цієї статті є дані
банківської звітності щодо приватних переказів, благодійної допомоги в грошовій
формі, грошових внесків органів державного управління, а також інформація
Міністерства економічного розвитку і торгівлі про одержану технічну допомогу і
Державну митну службу.
2. Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій:
2.1. Рахунок операцій з капіталом. Інформацією для розрахунку цієї статті є
інформація банківських звітів.
2.2. Фінансовий рахунок
Розрахунок статті «Прямі інвестиції» здійснюється на основі використання
форм №10-ЗЕЗ, №13-ЗЕЗ Державної служби статистики України, а також банківської
звітності щодо зміни коштів на кореспондентських рахунках та форми №4-ПБ «Звіт
про міждержавний рух капіталів у формі прямих інвестицій та фінансового лізингу».
Починаючи з 2003 року, інформація про прямі інвестиції підприємств виділена
окремим рядком та перенесена з категорії “Інші інвестиції” у категорію “Прямі
інвестиції”.
Базою для розрахунку статті «Портфельні інвестиції» є інформація Міністерства фінансів України щодо комерційних боргів (коригується на обсяги купівлі
цінних паперів резидентами України на зовнішніх ринках), форми банківської
звітності щодо руху коштів на кореспондентських рахунках та міждержавного руху
капіталів у формі портфельних інвестицій (форма №3-ПБ).
Стаття «Інші інвестиції» формується на основі інформації Міністерства
фінансів України про всі компоненти державного зовнішнього боргу; звітності банків
про залучення та обслуговування негарантованих кредитів, отриманих від
нерезидентів; даних системи ITRS; даних спостережень Державної служби статистики
України щодо дебіторської та кредиторської заборгованості суб’єктів підприємницької діяльності. Починаючи з І кварталу 2004 року, в платіжний баланс була
введена додаткова стаття, в якій відображається оцінка обсягів недоотриманої
виручки за експорт товарів та послуг та надлишкової або завищеної оплати за імпорт
товарів та послуг (в тому числі за імпорт, що не надійшов до України).
До резервних активів відносять ліквідні валютні активи Національного банку
України, резервну позицію та спеціальні права запозичення України у МВФ, які
коригуються на величину курсової різниці. Але до резервних активів не включені
вимоги Національного банку України у вільно конвертованій валюті до банківрезидентів та депозити у банківських металах (крім золота).
Аналітична форма представлення платіжного балансу України за 2000-2010 рр.
наведена у таблиці 1.6.
Таблиця 1.6 – Платіжний баланс України за 2000-2010 рр., млн. дол. США
Статті платіжного
балансу
1
Рахунок поточних операцій

2000 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2

3

4

5

6

7

8

1 481

2 531

-1 617

-5 272

-12 763

-1 732

-2558
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Продовження таблиці 1.6
1
Баланс товарів та послуг
Експорт товарів та
послуг
Імпорт товарів та
послуг
Баланс товарів
Експорт товарів
Імпорт товарів
Баланс послуг
Експорт послуг
Імпорт послуг
Доходи
Поточні трансферти
Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій
Рахунок операцій з
капіталом
Фінансовий рахунок
Прямі інвестиції
Портфельні інвестиції
Інші інвестиції
Резервні активи
Помилки та упущення
Баланс

2

3

4

5

6

7

8

1 575

671

-3 068

-8 152

-14 350

-1 953

-3688

19 522

44 378

50 239

64 001

85 612

54 253

68982

-17 947

-43 707

-53 307

-72 153

-99 962

-56 206

-72670

779
15 722
-14 943
796
3 800
-3 004
-942
848

-1 135
35 024
-36 159
1 806
9 354
-7 548
-985
2 845

-5 194
38 949
-44 143
2 126
11 290
-9 164
-1 722
3 173

-10 572
49 840
-60 412
2 420
14 161
-11 741
-659
3 539

-16 091
67 717
-83 808
1 741
17 895
-16 154
-1 540
3 127

-4 307
40 394
-44 701
2 354
13 859
-11 505
-2 440
2 661

-8397
52120
-60517
4709
16862
-12153
-1942
3072

-1 426

-2 660

1 524

5 709

12 232

1 389

7654

-8

-65

3

3

5

595

185

-1 418
594

-2 595
7 533

1 521
5 737

5 706
9 218

12 227
9 903

794
4 654

7469
5684

138

2 757

3 583

5 753

-1 280

-1 559

233

-1 752
-398
-55
0

-2 460
-10 425
129
0

-5 800
-1 999
93
0

-285
-8 980
-437
0

4 684
-1 080
531
0

-7 955
5 654
343
0

-5189
0

Визначальною рисою платіжного балансу 2005 р., на відміну від 2000р., став
значний приплив валюти за статтями фінансового рахунку, який компенсував
скорочення позитивного сальдо поточного рахунку та дозволив удвічі збільшити
резервні активи країни.
У 2005 р. сальдо поточного рахунку платіжного балансу збільшилося порівняно
з 2000 р. у 1,7 рази й становило 2,5 млрд. дол. США. Погіршення умов торгівлі,
зменшення світового попиту зумовили значне перевищення темпів зростання імпорту
товарів (21,8%) над експортом (4,8%), що призвело до формування від’ємного сальдо
товарного балансу в розмірі 1,1 млрд. дол. США. Баланс послуг у 2005 р. було зведено
з позитивним сальдо в 1,8 млрд. дол. США, що майже у 2,3 рази більше від рівня 2000
р. Від’ємне сальдо балансу доходів за 2005 р. збільшилося до рівня 2000 р. на 43 млн.
дол. США й становило 985 млн. дол. США. У 2005 р. збереглася тенденція до
збільшення обсягів поточних трансфертів, баланс яких склався з позитивним сальдо у
розмірі 2,845 млн. дол. США, що в 3,36 Аза більше, ніж у 2000 р.
У 2005 р. сальдо рахунку операцій з капіталом було від’ємним у розмірі 65 млн.
дол. США, що зумовлено головним чином придбанням протягом другої половини
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року в нерезидентів виключних прав на використання інтелектуальної власності на
території України на суму 51 млн. дол. США. Обсяги чистого припливу прямих
іноземних інвестицій у 2005 році становили 7533 млн. дол. США, що у 12,7 рази
перевищує показник 2000р. [15].
У 2010 р. дефіцит поточного рахунку платіжного балансу зріс до 2,6 млрд. дол.
(1,9% від ВВП), порівняно з 1,7 млрд. дол. у 2009 р. (1,5% від ВВП). Випереджаючими
темпами зростав імпорт товарів над експортом (35,4% і 29,0% відповідно). Від’ємне
сальдо доходів у 2010 р. скоротилось на 20,4% і становило 1,9 млрд. дол. США
(порівняно з 2,4 млрд. дол. США у 2009 р.).
За рахунком операцій з капіталом та фінансових операцій практично весь 2010
р. зберігалась тенденція до формування стійкого профіциту – в цілому за рік його
значення склало 7,7 млрд. дол. США (на відміну від дефіциту в 12 млрд. дол. США у
2009 р.). Профіцит був забезпечений залученнями за кредитами та облігаціями Уряду
та реального сектору, а також зростанням обсягів прямих іноземних інвестицій.
Чистий притік прямих іноземних інвестицій у 2010 р. оцінено в 5,7 млрд. дол. США,
що на 22,1% більше, ніж у 2009 р.
Додатне сальдо зведеного платіжного балансу в 2010 р. склало 5,1 млрд. дол.
США, що разом з надходженням коштів за кредитом stand-by від МВФ (3,4 млрд. дол.
США) дозволило суттєво збільшити резервні активи (34,6 млрд. дол. США станом на
01.01.2011 р.) [15].
На протязі 2011-першої половини 2012 р. стан зведеного платіжного балансу
був нестабільним (табл. 1.7) [16].
Кумулятивний за останні 12 місяців дефіцит поточного рахунку операцій
становив 13,1 млрд. дол. США.
Таблиця 1.7 – Основні статті платіжного балансу
2011
Показники

1

Рахунок
поточних
операцій
Баланс
товарів та
послуг
Баланс
товарів
Баланс
послуг
Доходи
(сальдо)
Поточні
трансферти
(сальдо)

2012
червень

ІІ кв.

липень

8

9

10

12-місячні
кумулятивні
дані
липень
11

-1817

-1467

-3547

-1315

-13079

-10157

-2299

-1248

-3895

-1300

-13251

-1373

-16252

-3665

-1745

-5308

-1838

-19242

1514

645

6095

1366

497

1413

538

5991

-232

-1248

-294

-3796

-190

-446

-437

-288

-2867

308

878

482

3708

672

227

785

273

3039

І кв.

червень

ІІ кв.

липень

2

3

4

5

-1598

-229

-1707

-540

-10245

-2335

-305

-1337

-728

-3597

-720

-2851

1262

415

-302
1039

рік

І кв.

6
7
млн. дол. США
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Продовження таблиці 1.7
1

Рахунок
операцій
з капіталом
та фінансових
операцій
Рахунок
операцій з
капіталом
Прямі
інвестиції
(сальдо)
Портфельні
інвестиції
Кредити та
облігації
(сальдо)
Інший
капітал
Зведений
баланс

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2711

-146

2389

649

7790

1248

-75

2996

2123

8408

-13

-3

18

-18

98

38

2

3

-20

132

880

505

2422

415

7015

1657

494

1102

694

6751

149

54

113

59

511

-3

11

-42

14

159

33

1 076

601

217

2598

615

-1880

-937

2134

3 559

1 662

-1 778

-765

-24

-2432

-1059

1298

2870

-699

-2 193

1 113

-375

682

109

-2455

-569

-1542

-551

808

-4 671

Позитивним змінам сприяло поліпшення кон'юнктури на світових ринках
продовольства, зростання експортних поставок продукції хімічної промисловості та
машинобудування. Зниження світового попиту стримувало експорт продукції
металургії.
Зріс імпорт промислових товарів на 55,7%, фармацевтичної продукції - на
28,7%, сільськогосподарської продукції - на 15,8%. Водночас завершення
інвестиційних проектів, пов'язаних з проведенням чемпіонату Європи з футболу,
зумовило зниження річних темпів приросту імпорту машинобудівної продукції до 67%.
Приплив боргового капіталу став визначальним для нарощування профіциту до
6,4 млрд. дол. США (за сім місяців поточного року). Кумулятивний за останні 12
місяців профіцит рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій зріс до 8,4
млрд. дол. США.
Обсяг надходжень прямих іноземних інвестицій з початку року становив 4,6
млрд. дол. США, що на 23% більше, ніж за аналогічний період 2011 року. Переважна
більшість коштів (93%) була залучена реальним сектором економіки. Чистий приплив
прямих іноземних інвестицій у липні збільшився до найбільшого рівня за останні п'ять
місяців - 694 млн. дол. США.
Формування додатного сальдо операцій за кредитами та облігаціями було
зумовлене залученням урядом, реальним та банківським сектором коштів на світових
фінансових ринках.
У таблиці 1.8 наведено інформацію щодо платіжного балансу, зовнішнього
боргу, офіційних резервних активів, обмінного курсу України.
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Таблиця 1.8 - Платіжний баланс, зовнішній борг, офіційні резервні активи, обмінний
курс [16]

Період

Сальдо
поточного
рахунку
платіжного
балансу

Експорт
товарів та
послуг

Імпорт
товарів та
послуг

Валовий
зовнішній
борг, на
кінець
періоду

млн.
млн. у % млн.
млн. у %
у % до
у % до
дол.
дол.
до
дол.
дол.
до
ВВП
ВВП
США
США ВВП США
США ВВП
1

2
2531
-1617
-5272
-12763

3
2.9
-1.5
-3.7
-7.0

4
44378
50239
64001
85612

6
43707
53307
72153
99962

7
50.6
49.5
50.6
55.1

8
39619
54512
79955
101659

-1732
-3018

-1.5
-2.2

54253 46.3 56206
69255 50.7 73239

48.0
53.7

103396 88.3
117346 85.0

26505
34576

798.50
796.17

-1340
-1410
-2750
-2259
-5009
-3997
-9006

-4.0
-3.6
-3.8
-4.6
-4.1
-9.2
-5.5

19704
22535
42239
23114
65353
23491
88844

594
56.8
58.0
47.5
53.8
54.2
53.9

21781
23575
45356
25356
70712
27050
97762

65.7
59.4
62.2
52.1
58.2
62.4
59.3

120705
123387
123387
123150
123150
126236
126236

84.0
81.9
81.9
74.7
74.7
76.6
76.6

36429
37584
37584
34950
34950
31795
31795

796.00
797.23
797.23
797.27
797.27
798.98
798.98

1 квартал

-1340

…..

20713

…..

22535

…..

126883 …..

31128

798.67

2 квартал

-2305

…..

22586

…..

25247

…..

…..

…..

29318

799.25

1 півріччя

-3645

…..

43299

…..

47782

…..

…..

…..

29318

799.25

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

30079

799.30

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1 квартал
2 квартал
1 півріччя
3 квартал
9 місяців
4 квартал
Рік

5
51.4
46.6
44.8
47.1

9
45.9
50.6
56.0
55.9

Офіційні
резервні Офіційний
активи, курс гривні до
долара США,
на
на кінець
кінець
періоду,
періоду,
грн.
за 100
млн.
дол. США
дол.
США
10
11
19391
512.47
22358
505.00
32479
505.00
31543
770.00

2012

січеньлипень

1.3. Україна як суб’єкт міжнародного економічного права та агент
світового господарства
Україна як самостійна держава і як республіка колишнього СРСР завжди
приймала активну участь в міжнародному співробітництві. Станом на 31 грудня 1990
р. УРСР була учасником 172 міжнародних угод і членом 15 міжнародних організацій.
Однак робота в міжнародних організаціях до набуття країною незалежності мала
лімітований характер і зводилась до виконання директив Уряду СРСР.
Декларація про державний суверенітет України, яку Верховна Рада УРСР
прийняла 16 липня 1990 р., чітко визначила самостійність України в прийнятті
зовнішньоекономічних рішень як суверенної держави та підкреслила, що:
28

«Українська РСР як суб'єкт міжнародного права здійснює безпосередні зносини
з іншими державами, укладає з ними договори, обмінюється дипломатичними,
консульськими, торговельними представництвами, бере участь у діяльності
міжнародних організацій в обсязі, необхідному для ефективного забезпечення
національних інтересів Республіки у політичній, економічній, екологічній,
інформаційній, науковій, технічній, культурній і спортивній сферах.
Українська РСР виступає рівноправним учасником міжнародного спілкування,
активно сприяє зміцненню загального миру і міжнародної безпеки, безпосередньо
бере участь у загальноєвропейському процесі та європейських структурах.
Українська РСР визнає перевагу загальнолюдських цінностей над класовими,
пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права» (ст. Х) [17].
Серед документів Верховної Ради, які було прийнято в перші роки існування
держави і які визначають засади участі України в міжнародному співробітництві,
головними є закони:
«Про правонаступництво України» (12 вересня 1991 р.);
«До парламентів і народів світу» (5 грудня 1991 р.);
«Про дію міжнародних договорів на території України»(10 грудня 1991 р.).
У них визначається, що «Україна підтверджує свої зобов'язання за міжнародними договорами, укладеними Українською РСР до проголошення незалежності
України» (ст.6 Закону «Про правонаступництво України»), «Україна є право наступником прав і обов'язків за міжнародними договорами Союзу РСР, які не суперечать
Конституції України та інтересам республіки» (ст.7. Закону «Про правонаступництво
України»).
У відповідності до Угоди щодо створення СНД (1991р.) Україна разом з
Російською Федерацією, Білорусією є правонаступником СРСР по виконанню його
угод: В ст. 12 Угоди відзначається «Високі сторони, що договорюються, гарантують
виконання міжнародних зобов’язань, договорів, що з них витікають і угод
колишнього Союзу РСР» [18].
Як вже визначалося, в Конституції України закріплено, що:
1) зовнішньополітична діяльність держави базується на підтримці
співробітництва з міжнародним співтовариством «за загальновизнаними принципами
і нормами міжнародного права» (ст. 18);
2) міжнародні договори, які ратифіковані парламентом держави, є складовою
національного законодавства. «Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства
України. Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України,
можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України» (ст. 9);
3) «Кабінет Міністрів країни: 1) забезпечує … виконання Конституції і законів
України» (ст. 116);
4) «Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують…
виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету
Міністрів України, інших органів виконавчої влади» (ст. 119) [19].
У відповідності з законом «Щодо міжнародних договорів України» (від
29.06.2004 № 1906-IV, вступив в дію 03.08.2004), який встановлює порядок
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укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України з метою
належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і
принципів зовнішньої політики України, закріплених у Конституції України та
законодавстві України [20]:
1) міжнародні договори України укладаються Президентом України або за його
дорученням - від імені України; Кабінетом Міністрів України або за його дорученням
- від імені Уряду України; міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади, державними органами - від імені міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, державних органів. Від імені Уряду України укладаються
міжнародні договори України з економічних, торговельних, науково-технічних,
гуманітарних та інших питань, віднесених до відання Кабінету Міністрів України (ст.
3);
2) загальноекономічні (про економічне та науково-технічне співробітництво)
договори, з загальних фінансових питань, з питань надання Україною позик і
економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про
одержання Україною від іноземних держав і міжнародних фінансових організацій
позик, не передбачених Державним бюджетом України, підлягають ратифікації (ст. 9);
3) міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, інші органи державної влади, до відання яких віднесені
питання, що регулюються міжнародними договорами України, забезпечують
дотримання і виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України,
стежать за здійсненням прав, які випливають з таких договорів для України, і за
виконанням іншими сторонами міжнародних договорів України їхніх зобов'язань (ст.
16);
4) чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються
у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним
договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші
правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то
застосовуються правила міжнародного договору (ст. 19).
Станом на 2011р. Україна є членом багатьох міжнародних організацій, які
координують політичне, економічне, культурне співробітництво країн світу. В табл.
1.9. наведено перелік найбільш впливових міжнародних організацій, які є
координаторами міжнародної економічної взаємодії та членом яких є Україна.
Таблиця 1.9 – Членство України в міжнародних організаціях, які координують
економічне співробітництво
Приєднання
України
2
24 жовтня 1945 *
28 березня 1947
8 грудня 1991 **
13 квітня 1992
3 вересня 1992

Назва організації
1
Організація Об'єднаних Націй
Європейська економічна комісія ООН
Співдружність Незалежних Держав
Європейський банк реконструкції і розвитку
Міжнародний валютний фонд
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Продовження таблиці 1.9
1
2
Міжнародний банк реконструкції і розвитку
3 вересня 1992
Міжнародна фінансова корпорація
1993
Група
Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій
1994
Всесвітнього
Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних
банку
7 липня 2000
суперечок
Міжнародна асоціація розвитку
27 травня 2004
Всесвітня митна організація
10 листопада 1992
ГУАМ
10 жовтня 1997
Організація чорноморського економічного співробітництва
1 травня 1999
Всесвітня торгова організація
16 травня 2008
* Українська та білоруська Радянські Соціалістичні Українська та Білоруська Радянські
Соціалістичні Республіки були членами-засновниками ООН поряд з Радянським Союзом в цілому.
** Україна є членом-засновником СНД, але не ратифікувала Статуту організації, тобто не є
дійсним членом СНД.

Участь України в міжнародних організаціях дозволяє країні прийняти участь в
вирішені глобальних проблем людства, в розробці стратегії та механізмів розвитку
світового господарства, в розв’язані проблем національної економіки, сприяє
підвищенню рівня економічної безпеки національного господарства та поліпшенню
глобальної економічної ситуації.
Станом на 01.01.2011 р. Україна є однією з сторін у понад 100 двосторонніх
угод про економічне співробітництво (про економічне, промислове, наукове та
технічне співробітництво; про торговельно-економічне співробітництво, про
торговельно-економічне та технічне співробітництво тощо) з різними країнами світу.
Більшість угод (52) передбачає п’ятирічний строк дії з можливістю його
продовження (наприклад: Стаття 12 Угоди між Урядом України та Урядом Ісламської
Республіки Пакистан про торговельно-економічне співробітництво: «Ця Угода
діятиме протягом п'яти років. Термін дії цієї Угоди буде кожний раз автоматично
продовжуватись на наступні річні періоди, якщо жодна з Договірних Сторін не
повідомить письмово іншу сторону про своє рішення припинити дію цієї Угоди
щонайменше за шість місяців до закінчення строку дії Угоди»).
В деяких випадках угоди укладено на невизначений термін (Стаття 8 Угоди про
економічне співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки
Болгарія «Ця Угода укладається на невизначений термін», Стаття 15 Угоди між
Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про торгівлю та економічне
співробітництво «Ця Угода залишається чинною до того часу, поки одна Договірна
Сторона не повідомить іншу Договірну Сторону у письмовій формі через
дипломатичні канали про свій намір припинити дію цієї Угоди»).
Деякі угоди діють ще з часів, коли Україна входила до складу СРСР (наприклад,
з Урядом Цейлону, з Урядом Португальської республіки тощо), значна кількість була
підписана, коли країна стала самостійною державою (1992р.- 19 угод, 1993р. -16 угод,
1994р. – 9 угод, 1995р. -10 угод). В останні роки підписується значно менше нових
договорів (2-4 за рік, в 2010 р. не було підписано жодного договору), що викликано
автоматичним продовженням вже існуючих договорів та охопленням договірним
процесом майже усіх важливих економічних та торговельних партнерів України.
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Незначна кількість двосторонніх договорів передбачає співробітництво в
окремих галузях (наприклад, Угода про економічне та науково-технічне співробітництво між Міністерством аграрної політики України і Міністерством
продовольства та сільського господарства Монголії в галузі продовольства та
сільського господарства).
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється у
відповідності до Конституції України, Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність»
та інших законів, які визначають права та обов’язки в окремих сферах
зовнішньоекономічної діяльності.
Конституція України в частині, яка має відношення до встановлення правових
засад регулювання зовнішньоекономічної діяльності, визначає [19]:
1. Повноваження органів (осіб) законодавчої та виконавчої влади:
до повноважень Верховної Ради України належить (ст.85) прийняття законів
(п.3); визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики (п.5); затвердження рішень
про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та
міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав,
банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним
бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням (п.14); надання у
встановлений законом строк згоди на обов'язковість міжнародних договорів України
та денонсація міжнародних договорів України (п.32);
Голова Верховної Ради України (ст.88) представляє Верховну Раду України у
зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших
держав (п.4);
Президент України (ст.106) представляє державу в міжнародних відносинах,
здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та
укладає міжнародні договори України (п.3);
Кабінет Міністрів України (ст.116) забезпечує державний суверенітет і
економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики
держави, виконання Конституції і законів України, актів (п.1); організовує і
забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи (п.8).
2. Сфери діяльності (статуси, процедури тощо), які визначаються виключно
законами України:
Виключно законами України визначаються (ст.92) засади зовнішніх зносин,
зовнішньоекономічної діяльності, митної справи (п.9); виключно законами України
встановлюються статус національної валюти, а також статус іноземних валют на
території України; порядок утворення і погашення державного внутрішнього і
зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і
типи (п.1); порядок утворення і функціонування вільних та інших спеціальних зон, що
мають економічний чи міграційний режим, відмінний від загального (п.8).
Головним нормативно-правовим актом України, який регламентує
зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД), є Закон «Про зовнішньоекономічну
діяльність» [21], що має на меті «запровадити правове регулювання всіх видів
зовнішньоекономічної діяльності в Україні, включаючи зовнішню торгівлю,
економічне, науково-технічне співробітництво, спеціалізацію та кооперацію в галузі
виробництва, науки і техніки, економічні зв'язки в галузі будівництва, транспорту,
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експедиторських, страхових, розрахункових, кредитних та інших банківських
операцій, надання різноманітних послуг».
Згідно з Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та
іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між
ними, що має місце як на території України, так і за її межами.
Подальший розвиток системи управління міжнародною економічною діяльність
в Україні пов’язаний з введенням в дію Указу Президента України “Про оптимізацію
системи центральних органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 року (N1085/2010)
[22].
Згідно з Указом були утворені Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України, Державна міграційна служба України, державне господарське об'єднання
"Укроборонекспорт" з державних підприємств, які здійснюють господарську
діяльність у сфері розроблення, виготовлення тощо озброєння, військової і
спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному
співробітництві з іноземними державами.
Головними органами державного регулювання міжнародної економічної
діяльності України, згідно з Указом, є: Міністерство закордонних справ України,
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державна служба
експортного контролю України, Державна митна служба України, Державна
міграційна служба України
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РОЗДІЛ 2
ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ ТОВАРАМИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ,
КОМПЕТЕНЦІЇ ТА МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ
За сучасних умов функціонування світового господарства міжнародна торгівля
виступає важливим чинником розвитку світового господарства та національних
економік, визначаючи їх кількісні та якісні параметри, умови зростання та
конкурентоспроможність останніх на міжнародному рівні. Характерні риси сучасної
світової економіки – інтернаціоналізація господарського життя, тенденція до
глобальної лібералізації торгівлі, активізація інтеграційних процесів на регіональному
рівні, структурна перебудова світогосподарської системи – сприяли постійному
підвищенню значущості зовнішньої торгівлі у зростанні національної економіки,
розширюючи можливості її оновлення, вимагаючи відповідних структурних змін та
уточнення стратегічних перспектив її розвитку.
Міжнародна економічна діяльність є одним з домінуючих векторів розвитку
переважної більшості національних економік. При цьому зовнішня торгівля товарами
залишається провідною формою міжнародних економічних відносин країн, що
перебувають на різних щаблях соціально-економічного розвитку (рис. 2.1).
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Рисунок 2. 1 – Структура міжнародної економічної діяльності країн світу у 1980-2011
рр. а) світ в цілому; б) розвинені країни; в) країни, що розвиваються; г) країни з
перехідною економікою) [1]
Протягом останніх десятиліть ХХ ст. та на початку ХХІ ст. міжнародна торгівля
товарами складала 55-72 % від сукупного світового обсягу основних міжнародних
економічних операцій, до числа яких ЮНКТАД відносить міжнародну торгівлю
(експорт та імпорт) товарами та послугами, міжнародну інвестиційну діяльність
(прямі іноземні інвестиції), трансферти трудових мігрантів, міжнародну фінансову
допомогу, міжнародні фінансові резерви тощо [1].
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Міжнародна торгівля товарами представляє собою процес оплачуваного обміну
товарами між суб'єктами різних країн. При цьому підґрунтям для встановлення
міжнародних торговельних зв'язків є участь країн у міжнародному поділі праці
(МПП), який, у свою чергу, проявляється у спеціалізації окремих країн та окремих
галузей їх національних економік на виробництві певних товарів задля їх реалізації на
зовнішніх ринках.
Якщо міжнародна торгівля охоплює товарно-грошові відносини між усіма
країнами світу, то зовнішня торгівля являє собою сукупність таких відносин окремо
взятої країни з іншими країнами. Інакше кажучи, міжнародна торгівля є сукупністю
зовнішньої торгівлі усіх країн світу. У найзагальнішому вигляді зовнішню торгівлю
можна розглядати як експортно-імпорту діяльність окремої країни [2, с. 74].
Одночасно зовнішня торгівля товарами є процесом товарно-грошового обміну між
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) даної країни та інших країн.
Суб'єктами зовнішньоторговельних відносин виступають суб'єкти господарювання
(підприємства, установи, організації тощо), що є резидентами або нерезидентами
даної країни, а також держава (в особі спеціальних органів, уповноважених
здійснювати зовнішньоторговельні операції від імені держави та уповноважених
здійснювати регулятивну діяльність щодо зовнішньоторговельних відносин) та
міжнародні організації.
Крім операційного погляду на природу зовнішньої торгівлі важливим є
суспільно-політичне тлумачення сутності зовнішньої торгівлі, яке передбачає
розуміння зовнішньої торгівлі як сукупності соціально-економічних відносин у сфері
торговельного обміну окремої країни з іншими країнами на умовах захисту її
економічних і політичних інтересів [3, с. 151].
Неоднозначність трактувань природи зовнішньої торгівлі товарами зумовлена
тим, що на зовнішню торгівлю як складову національної економічної системи (НЕС)
покладаються численні функції, серед яких треба відзначити ресурсозабезпечувальну,
стимулюючу, трансмісійну, трансформаційну, інтегруючу, безпекову тощо.
Ресурсозабезпечувальна функція зовнішньої торгівлі виконується завдяки двом
основним напрямам зовнішньоторговельної діяльності: імпорт товарів покликаний
задовольнити внутрішній споживчий та виробничий попит на товари, виробництво
яких є невигідним або неможливим у даній національній економіці; експорт товарів
задовольняє потребу виробників у ринках збуту та, відповідно, у поповненні
валютних ресурсів. Також зовнішня торгівля сприяє задоволенню фінансових потреб
держави шляхом поповнення державного бюджету за рахунок оподаткування
зовнішньоторговельних операцій та за рахунок розширення бази оподаткування
підприємств експортного сегменту НЕС [4, с. 24-26].
Стимулюючу функцію зовнішньої торгівлі втілено в її позитивному впливі на
темпи економічного зростання та досягнення сталості економічного розвитку. Але
треба зауважити, що стимулююча функція зовнішньої торгівлі співіснує зі своєю
діалектичною протилежністю – гальмівною функцією, яка проявляється у скороченні
темпів економічного зростання (подеколи до негативного зростання, тобто
економічного спаду). При цьому економічне зростання та економічний спад
виступають кількісним відображенням якісних змін у національній економіці,
спричинених впливом зовнішньої торгівлі на процеси економічного розвитку [5, с. 40;
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6, с. 439-440].
Джерелом стимулюючого впливу з боку зовнішньої торгівлі на національну
економіку є, передусім, зміни продуктивності національної економіки, окремих її
галузей та навіть суб'єктів. Лібералізація зовнішньої торгівлі та розширення мережі
зовнішньоторговельних зв'язків сприяють зростанню обсягів експортно-імпортних
операцій, що, в свою чергу, поглиблює спеціалізацію даної країни. В результаті,
відбувається перелив ресурсів (капіталів, робочої сили) до більш ефективних секторів,
галузей, окремих суб'єктів національної економіки, які характеризуються вищим
вихідним рівнем продуктивності. Внаслідок покращення ресурсозабезпечення цих
секторів, галузей, суб'єктів господарювання їхня продуктивність ще більше зростає,
що в кінцевому рахунку позитивно впливає на продуктивність (та темпи її зростання)
суб'єктів вищого рівня та національної економіки в цілому [7, с. 9].
Гальмівний вплив зовнішньої торгівлі на зростання національної економіки
найбільш вираженим є в умовах моноекспортної (особливо сировинної) спеціалізації
національної економіки та за відсутності належної державної підтримки та захисту
молодих перспективних галузей промисловості. У першому випадку основним
чинником гальмування економічного розвитку стають коливання світових цін на
ключовий експортний товар [8], а у другому – іноземна конкуренція, якій молода
галузь не може протистояти без підтримки з боку держави як щодо експорту своєї
продукції, так і щодо регулювання імпорту її замінників [9].
У кінцевому рахунку стимулюючий та гальмівний вплив зовнішньої торгівлі
позначається на міжнародній конкурентоспроможності країни в цілому, її галузей,
окремих суб'єктів господарювання та їхньої продукції: На думку М.І. Гельвановського, зовнішня торгівля як чинник конкурентоспроможності національної
економіки визначає ефективність використання наявного ресурсного потенціалу
країни, а ефективність використання ресурсів власне є продуктивністю виробництва
[10, с. 14].
Результати впливу зовнішньої торгівлі на національну економіку в результаті
виконання нею ресурсозабезпечуюючої та стимулюючої \ гальмівної функцій
відображається у трансформації структури національної економіки. Інакше кажучи,
зовнішня торгівля виконує трансформаційну функцію щодо структури національної
економіки на основі змін забезпеченості ресурсами та ефективності їх використання
(продуктивності). При цьому можливими є три основні напрями трансформаційного
впливу зовнішньої торгівлі. По-перше, в залежності від розміру національної
економіки зовнішня торгівля може більшою або меншою мірою змінювати свою
спеціалізацію: малі економіки через ресурсну обмеженість не можуть однаково
ефективно виробляти широкий спектр товарів і швидко переорієнтовувати
виробництво на продукування більш вигідних товарів як для експорту, так і для
внутрішнього споживання. По-друге, більш високорозвинені країни характеризуються
вищим рівнем доходу, а отже більш розвиненим ринком і більшим обсягом
споживчого попиту. Тому такі країни проявляють схильність до так званої "пасивної"
спеціалізації виробництва, імпортуючи широкий спектр товарів, які недоцільно
виробляти в даній країні. По-третє, в умовах обмеженої факторонаділеності країн
зовнішня торгівля виступає джерелом задоволення потреби галузей національної
економіки в окремих факторах виробництва шляхом імпорту самих факторів або їх
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замінників (наприклад, високотехнологічне обладнання може виступати замінником
робочої сили в умовах нестачі останньої). В результаті долається факторна
обмеженість національної економіки, що позитивно позначається на розвитку
національного виробництва [11, с. 212].
Трансмісійна функція (інакше її називають "інноваційною" або "навчання з-за
кордону", "learning from abroad") означає, що зовнішня торгівля сприяє прискоренню
міжнародного трансферу інновацій та технологій як у матеріально-предметному
вираженні (інноваційні та високотехнологічні товари виробничого та споживчого
призначення), так і в інформаційному втіленні (торгівля патентами, ліцензіями, ноухау тощо). Значущість передачі інновацій з-за кордону є особливо великою в умовах
прискорення науково-технічного прогресу, коли знання, втілені в інновації різних
типів, стають ключовим чинником розвитку національних економік і відповідних
соціально-економічних перетворень [12, с. 5]. Більше того, для країн, що не є
ключовими інноваторами (до їх числа належить і Україна) імпорт інноваційної
продукції є основним засобом подолання технічного відставання від розвинених країн
і сприяння переходу національної економіки на інноваційний тип розвитку [13, с. 34].
Інтегруюча роль зовнішньої торгівлі полягає у її сприянні поглибленню
інтеграції національної економіки до світового господарства на всіх рівнях: мікро-,
мезо- та макроекономічному. Так, на мікроекономічному рівні інтегруюча функція
зовнішньої торгівлі представлена розвитком двосторонніх зв'язків суб'єктів
господарювання різних країн з приводу обміну обладнанням, сировиною,
матеріалами, продукцією інтелектуальної праці тощо. При цьому торгівля може
відбуватися в різних формах, у т.ч. як торгівля за кооперацією, орендна торгівля, та, як
найвища форма, внутрішньокорпоративна торгівля ТНК.
На мезоекономічному рівні зовнішня торгівля виконує інтегруючу функцію
щодо економічних систем адміністративно-територіальних одиниць (АТО) різних
країн. Переважно такі АТО належать до сусідніх країн і мають спільний кордон, а
отже на цьому рівні набуває розвитку транскордонне співробітництво та провідна
його форма – транскордонна торгівля. У випадку ж інтегрування несуміжних АТО
розвивається так зване "міжтериторіальне співробітництво" та, відповідно,
міжтериторіальна торгівля [14, с. 12].
На макроекономічному рівні зовнішня торгівля виступає засобом інтегрування
національних економік окремих країн на локальному, регіональному та глобальному
субрівнях. Відповідного до цього розподілу на локальному рівні встановлюються
двосторонні торговельні відносини, спрямовані на розширення числа країн-партнерів
з метою диверсифікації зовнішньоторговельних зв'язків і зниження концентрації
експорту та імпорту. На регіональному субрівні відбувається інтеграція країн у
регіональні ринки та відповідні інститути – регіональні інтеграційні угруповання
(РІУ). Цей субрівень є особливо важливим на нинішньому етапі розвитку
інтеграційних процесів: переважна більшість сучасних РІУ перебуває на стадіях
торговельної інтеграції (зони вільної торгівлі та митного союзу), а питома вага
внутрішньорегіональної торгівлі РІУ у 2010 р. склала понад 54 % світового експорту
[15].
На глобальному рівні інтегруюча функція зовнішньої торгівлі пов'язана із
діяльністю глобальних регулятивних інституцій у сфері міжнародної торгівлі. До
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числа таких інституцій належить, передусім, СОТ, а також ЮНКТАД, ЮНСІТРАЛ,
галузеві міжнародні торговельні організації, як, наприклад, Міжнародна угода про
цукор та Міжнародна угода про зерно. Вказані міжнародні організації, особливо СОТ,
під егідою якої здійснюється понад 90 % світових торговельних операцій [15], мають
на меті всесвітнє розширення ринкового господарства, сприяння лібералізації
міжнародної торгівлі та посилення взаємодії національних економік на засадах
рівноправності та справедливості в ході їх участі у міжнародних торговельних
відносинах.
Особливе місце у системі функцій зовнішньої торгівлі у НЕС посідає безпекова
функція, тобто функція збереження національної економічної безпеки в процесі
здійснення зовнішньоторговельних операцій. Економічно безпечний вплив
зовнішньої торгівлі на розвиток національної економіки проявляється у посиленні
ринкової конкуренції, що сприяє розвитку галузей національної економіки;
задоволенні споживчого попиту, що підвищує якість життя населення; прискоренні
модернізації виробництва на основі впровадження новітніх імпортних технологій та
імпорту інноваційних товарів; розширення експортних можливостей, що призводить
до розвитку експортоорієнтованих галузей економіки. Одночасно зовнішня торгівля
несе у собі певні загрози економічній безпеці країни через гальмування розвитку
неперспективних з точки зору міжнародної спеціалізації галузей економіки;
послаблення економічних зв'язків між суб'єктами господарювання всередині даної
країни; погіршення галузевої структури національної економіки на основі
перерозподілу ресурсів між галузями на основі їх продуктивності та
конкурентоспроможності на зовнішніх ринках [16, с. 15].
Численність функцій зовнішньої торгівлі зумовила формування розгалуженої
мережі її взаємозв'язків з іншими елементами НЕС (рис. 2.2).
У найзагальнішому вигляді зовнішня торгівля виступає посередником між
національною економікою даної країни та економіками інших країн. Зокрема, вона
задовольняє потребу виробничого підсектору реального сектору НЕС в імпортних
сировині, матеріалах та обладнанні, а також в експортних ринках збуту. Також
зовнішня торгівля задовольняє попит підсектору домогосподарств (споживчий попит)
за рахунок розширення пропозиції імпортних товарів.
Бюджетний сектор в результаті розвитку зовнішньої торгівлі отримує вигоди
від збільшення надходжень від оподаткування експортно-імпортних операцій та
господарської діяльності експортних підприємств. Це забезпечує наповнення
державного бюджету та, відповідно, підвищення рівня макроекономічної стабільності.
Зовнішня торгівля сприяє інноваційному розвитку національної економіки
через імпорт інноваційних і високотехнологічних товарів і послуг, а також через
необхідність підвищення технологічності експорту, зокрема, шляхом впровадження
наукових розробок та інновацій у виробництво.
Приплив валютних надходжень від експорту товарів позитивно позначається на
стані грошового сектору НЕС. Зокрема, за рахунок отриманих від експорту коштів
формуються джерела фінансування імпорту; збільшуються приватні та державні
інвестиції у НДДКР, у високотехнологічні виробництва, у модернізацію та розвиток
виробництв, насамперед експортоорієнтованих, які виробляють конкурентоспроможну на світових ринках продукцію, у розвиток власне зовнішньої торгівлі тощо.
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1) виробництво експортної продукції;
10) підвищення заробітної плати;
2) імпорт сировини, матеріалів, обладнання;
11) збільшення соціальних видатків;
3) розширення пропозиції споживчих товарів 12) державне сприяння науці та інноваціям;
4) збільшення надходжень від оподаткування 13) інвестування
у
НДДКР
і
високотехнологічні
експорту та імпорту;
виробництва;
5) сприяння розвитку зовнішньої торгівлі;
14) збільшення податкових надходжень від підприємств6) імпорт інноваційних і високотехнологічних експортерів;
товарів і послуг;
15) поповнення державного бюджету
7) підвищення технологічності експорту;
16) державне сприяння розвитку експортних виробництв;
8) валютні надходження від експорту;
17) впровадження наукових розробок та інновацій у
виробництво;
9) джерела фінансування імпорту;
18) інвестування у експортне виробництво

складено автором

Рисунок 2.2 – Місце та роль зовнішньої торгівлі у національній економічній системі
Покращення фінансового стану бюджетного сектору та виробничого під
сектору реального сектору НЕС внаслідок розширення зовнішньоторговельних
зв'язків і збільшення обсягів експортно-імпортних операцій позитивно позначаються
на соціально-економічному становищі в країні. Так, за рахунок додаткового
наповнення державного бюджету зростають обсяги соціальних видатків, а сприяння
розвитку виробничого сектору має одним з результатів збільшення заробітної плати
працівників цих підприємств. В результаті зменшується соціальна напруженість і
зростає загальний рівень добробуту населення країни.
Отже, зовнішня торгівля виступає важливим чинником розвитку національної
економіки, впливаючи на економічне зростання, будучи ключовою ланкою механізму
включення країни до інтеграційних і глобалізаційних процесів, визначаючи її
міжнародну конкурентоспроможність тощо. В свою чергу, зовнішня торгівля
піддається впливу з боку НЕС як її сегмент та як зв'язувальна ланка між внутрішнім і
зовнішнім економічним середовищем. Фактори впливу НЕС на зовнішню торгівлю
розподіляються на первинні та вторинні [16, с. 127]. До числа первинних факторів
належить ресурсне забезпечення національної економіки, її факторонаділеність. Тобто
структура та обсяги експорту та імпорту товарів певною мірою визначаються
природно-кліматичними особливостями країни, у тому числі її забезпеченістю
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корисними копалинами, родючістю ґрунтів, кількістю та якістю робочої сили,
забезпеченістю земельними ресурсами тощо [16, с. 127; 18, с. 4]. До вторинних
факторів належать структура національної економіки, рівень її відкритості та
лібералізації зовнішньоторговельних зв'язків, конкурентні переваги національної
економіки, її галузей, суб'єктів господарювання та виготовленої ними продукції;
окремі соціальні (культурні та релігійні традиції, особливості управління на макро- та
мікроекономічному рівні, споживацькі вподобання та звички тощо) та політичні
(зовнішньополітичні пріоритети, внутрішньополітична ситуація, різноманітні
програмні документи, стратегії тощо) чинники [16, с. 127; 19, с. 35; 20, с. 45]. Треба
зазначити, що з числа перелічених чинників соціальні та політичні фактори є
суб'єктивними, хоча вони і базуються на об'єктивній основі. Проте однозначно
тлумачити та тим більше кількісно оцінити їхній вплив на зовнішню торгівлю не
виявляється можливим. А отже вважаємо за доцільне зупинитися на суто економічних
чинниках розвитку зовнішньої торгівлі.
На початкових стадіях розвитку міжнародної торгівлі зовнішня торгівля
окремих країн визначалася переважно первинними чинниками, що знайшло
відображення у класичних теоріях міжнародної торгівлі. В рамках теорій абсолютних
і порівняльних переваг доводилося, що країни спеціалізуються на виробництві та
експорті тих товарів, виготовлення яких є, відповідно, абсолютно або відносно більш
вигідним, ніж їх виготовлення в інших країнах світу, при цьому враховувалися
передусім чинники, що визначали продуктивність праці, тобто основним чинником
зовнішньої торгівлі вважалася забезпеченість робочою силою належної якості. Теорія
факторонаділеності (модель Хекшера-Оліна) також базувалася на впливі первинних
факторів на зовнішню торгівлю – тут бралася до уваги забезпеченістю як робочою
силою, так і іншими ресурсами з урахуванням інтенсивності їх використання при
виробництві певних товарів.
Новітні теорії міжнародної торгівлі все більшу роль відводять саме вторинним
факторам. Зокрема, теорія конкурентних переваг М. Портера вказує на те, що
зовнішня торгівля країни базується на використанні нею конкурентних переваг.
Конкурентні переваги є факторами, що визначають рівень конкурентоспроможності
національної економіки та зумовлюють напрями та шляхи її підвищення.
Поняття конкурентних переваг застосовується до різних складових НЕС –
макроекономічних, інституційних, культурно-ідеологічних, державно-політичних,
соціальних, корпоративних тощо [21, с. 1-35], але найчастіше воно використовується
та має найбільше значення саме у зовнішньоторговельній сфері. Так, Дж.П. Нірі
наполягає на відокремленні понять абсолютних і порівняльних переваг від поняття
конкурентної переваги, стверджуючи, що вони не є тотожними, а перебувають у
складній взаємодії: порівняльні переваги визначають напрямок торгових потоків, а
конкурентні та абсолютні переваги спільно впливають на розташування ресурсів,
обсяги торгівлі та її специфіку. Конкурентні переваги, які він вважає притаманними
окремим національним фірмам, сприяють витісненню іноземних компаній у найменш
розвинені та прибуткові галузі, але водночас це спричиняє зниження конкурентоспроможності національних компаній цих галузей. Внаслідок такого "розподілу"
галузей національної економіки між національними та іноземними виробниками
відбуваються зміни у товарній та географічній структурі торгівлі. Використання
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абсолютних переваг у вигляді скорочення виробничих витрат у вітчизняній економіці
спричиняє зростання виробництва продукції в усіх секторах економіки, але водночас
така ситуація зменшує рівень спеціалізації країни у відповідності до порівняльних
переваг [22, с. 468-469].
В свою чергу А. Бантерле вказує на динамічну структуру конкурентних переваг
внаслідок того, що вони зумовлені ефективністю використання факторів виробництва,
тоді як порівняльні переваги мають більш статичну природу, оскільки вони
засновуються, згідно з теорією Хекшера-Оліна, на забезпеченості країни цими
факторами, що є в більшості випадків сталою величиною [23].
Конкурентні переваги є одним з визначальних чинників міжнародної
конкурентоспроможності національної економіки, яка одночасно і визначається,
поміж іншим, параметрами зовнішньої торгівлі даної країни, і є важливим фактором
розвитку зовнішньоторговельних відносин. За твердженням Ф. Езіла-Харрісона,
зовнішня торгівля виступає чинником зростання національної економіки, а
міжнародна конкурентоспроможність, будучи результатом розвитку національної
економіки, надає імпульсу зовнішній торгівлі [24, с. 3].
Модифікація структури національної економіки більшості країн світу зумовила
відповідні зміни у структурі їхньої зовнішньої торгівлі. Так, протягом останніх
десятиліть мало місце зростання питомої ваги сфери послуг у структурі національних
економік розвинених країн та індустріалізація країн, що розвиваються. В результаті
якщо на початку 80-х рр. в структурі експорту країн, що розвиваються, переважали
сільськогосподарські та сировинні товари, то в середині 90-х рр. промислові товари
займали вже близько 80 % їх експорту, а до середини 2000-х рр. їхня частка дещо
зменшилася за рахунок зростання питомої ваги послуг (9,9 % у 1995 р. та 16,0 % у
2005 р.) [1]. У цей же час в експорті розвинених країн продовжує зростати частка
послуг – до 21,7 % у 2005 р., та 23,2 % у 2011 р.[1]. Відповідні зміни у товарній
структурі експорту викликають галузеві структурні зміни у промисловості –
індустріалізація країн, що розвиваються, спричинила прискорений розвиток обробної
промисловості, знизивши при цьому питому вагу в експорті сировини на користь
напівфабрикатів [1].
Рівень відкритості національної економіки та ступінь лібералізації зовнішньоторговельних зв'язків визначаються особливостями зовнішньоторговельної політики
країн світу та тенденціями розвитку міжнародного регулювання зовнішньої торгівлі.
Зовнішньоторговельна політика є інституційною основою зовнішньоторгівельної діяльності, створюючи основу для її здійснення та регулюючи її через набір
формальних умов і правил, розроблених і впроваджених на міжнародному та
національному рівні.
Міжнародний рівень регулювання зовнішньої торгівлі формується на основі
взаємодії двох або декількох держав щодо регулювання експортно-імпортних
відносин між цими країнами і відбувається на основі багатостороннього та
двостороннього регулювання. Перший тип регулятивної діяльності передбачає
взаємодію багатьох країн і створення у процесі цієї взаємодії міжнародних норм
торгівлі товарами. Основними інституціями у сфері багатостороннього регулювання
торгівлі товарами виступають міжнародні спеціалізовані та універсальні організації
(ООН та її спеціалізовані органи, СОТ, Світова митна організація тощо). Також
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існують багатосторонні торговельні угоди, які регулюють специфічні випадки торгівлі
окремими видами товарів. Передусім це стосується окремих видів продукті
харчування та товарів, цін на які зазнають значних цінових коливань на світових
ринках (цукор, зерно тощо).
Двостороннє регулювання торговельних відносин здійснюється на основі
укладених договорів між двома державами, які визначають норми та правила
здійснення та регулювання взаємної торгівлі з урахуваннями принципів міжнародної
торгівлі товарами, визначених Заключним актом конференції ООН з торгівлі та
розвитку (ЮНКТАД) та принципами діяльності ГАТТ/СОТ [25].
На національному рівні регулювання зовнішньої торгівлі являє собою
сукупність механізмів управління зовнішньоторговельними відносинами на основі
національної нормативно-правової бази. Метою державного регулювання зовнішньої
торгівлі є упорядкування діяльності суб'єктів зовнішньоторговельних відносин,
підвищення ефективності їх взаємодії, дотримання національних інтересів у сфері
зовнішньої торгівлі та запобігання негативному впливу нерегульованого розвитку
зовнішньої торгівлі.
Сучасна зовнішньоторговельна політика більшості країн світу має на меті
формування відкритої національної економіки із збереженням системи захисту
національних інтересів. Зовнішньоторговельна відкритість передбачає встановлення
міцних усталених зв'язків національної економіки зі світовим господарством,
поглиблення участі країни у МПП [26, с. 190]. Відкритість економіки сприяє
зростанню обсягів зовнішньої торгівлі та підвищує значущість зовнішньоторговельних відносин як чинника розвитку національної економіки. Вона зумовлює
поглиблення інтернаціоналізації господарського життя через участь країни у
міжнародній спеціалізації та кооперації виробництва; прискорення науковотехнічного розвитку національної економіки через сприяння розширенню участі
країни у міжнародному обміні у цій сфері; підвищення ефективності використання
конкурентних переваг на світових ринках, поліпшуючи цим структуру зовнішньої
торгівлі [26, с. 191; 27, с. 118].
Однак, збільшення відкритості національної економіки потребує особливої
уваги з боку держави, оскільки при визначенні меж відкритості має бути врахований
чинник зовнішньоекономічної безпеки, який передбачає необхідність захисту
національних інтересів в умовах інтенсифікації міжнародної торгівлі, міжнародного
руху капіталу, робочої сили, технологій, участі країни у міжнародних і регіональних
економічних, фінансових та інших структурах [28, с. 46]. При цьому необхідним є
пошук балансу між прагненням до отримання позитивних результатів від формування
відкритої економіки (саме країни з відкритими економіками досягли найбільш
значних успіхів в економічному розвитку [29, с. 96]) та між запобіганням негативним
наслідкам надмірного відкривання економіки, що робить останню вразливою для
зовнішніх впливів – світогосподарських загроз (цінових коливань на світових ринках,
дестабілізуючого впливу змін у потоках капіталів) і політико-економічних загроз з
боку інших держав ("торгові війни", "торговий шантаж" та ін.) [30, с. 40].
Відкритість національної економіки передбачає, передусім, лібералізацію
зовнішньої торгівлі, тобто зниження (або скасування) торговельних бар'єрів на шляху
експортних та імпортних товарних потоків. Однак, необхідність обмеження
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відкритості національної економіки та захисту національних інтересів у
зовнішньоторговельній сфері зумовлює необхідність збереження певних елементів
протекціонізму у державній зовнішньоторговельній політиці. Поєднання
лібералізаційних і протекціоністських компонентів у зовнішньоторговельній політиці
є притаманним багатьом сучасним країнам, що перебувають на різних щаблях
економічного та соціального розвитку. Більше того, спостерігається посилення
протекціоністських тенденцій у зовнішньоторговельних політиках різних країн під
час економічних криз і політичної нестабільності та переважання лібералізаційних
тенденцій у періоди економічного піднесення [31, с. 312].
Таке поєднання елементів протекціонізму та лібералізації у зовнішньоторговельній політиці дозволяє використовувати переваги кожного з цих напрямів.
Зокрема, політика свободи торгівлі виявляється ефективною у довгостроковій
перспективі, спричиняючи зростання добробуту як в країнах експортерах (за рахунок
виграшу виробників), так і в країнах-імпортерах (за рахунок виграшу споживачів) та
стимулюючи структурні зрушення в національній економіці, зумовлені місцем країни
у МПП. Але у короткотерміновій перспективі лібералізація зовнішньої торгівлі може
призводити до скорочення зайнятості (за умов скорочення імпортозамінних
виробництв) і до зменшення надходжень до державного бюджету (через зменшення
обсягів надходжень від оподаткування зовнішньоторговельних операцій).
В свою чергу політика протекціонізму є більш ефективною у короткостроковій
перспективі, оскільки вона забезпечує захист молодих перспективних галузей
промисловості, поповнення доходної частини державного бюджету, сприяння
пріоритетному розвитку галузей, що випускають стратегічно важливу для даної
країни продукцію. Однак, у довготривалій перспективі позитивні наслідки
протекціоністських заходів цілком вірогідно перетворюються на негативні: бюджетні
надходження зменшуються у разі зменшення обсягів імпорту внаслідок впровадження
торговельних обмежень; захищені галузі не мають стимулів для підвищення
міжнародної конкурентоспроможності, покладаючись на державну підтримку;
посилюється залежність провідних галузей промисловості від імпорту сировини, якщо
така галузь споживає непоновлювані сировинні ресурси. До того ж протекціоністські
заходи можуть спричинять відповідні заходи з боку торговельних партнерів, що
погіршує умови взаємної торгівлі та світової торгівлі в цілому, загострює економічне
та політичне протистояння і т. ін.
Тому доцільним є впровадження у державну зовнішньоторговельну політику
курсу на підвищення свободи торгівлі з урахуванням глобальних лібералізаційних
тенденцій та з використанням протекціоністських заходів як допоміжного елементу з
поступовим зменшенням таких заходів протягом періоду, який є достатнім для
здійснення структурних перетворень і досягнення задовільного рівня міжнародної
конкурентоспроможності національної економіки [32, с. 189].
Тенденції до глобальної лібералізації торгівлі зумовлені діяльністю СОТ та
являють собою поступове зниження торговельних обмежень за результатами
багатосторонніх торговельних переговорів. Одночасно у світі існує тенденція до
регіоналізації торговельних зв'язків, пов'язана із активізацією процесів регіональної
інтеграції. В ході інтеграційних процесів, звичайно, відбувається відкриття
національних ринків країн, що беруть участь у певному інтеграційному блоці [33,
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с. 148], але одночасно інтеграція зумовлює формування нового міжнаціонального
господарського середовища, тобто спричиняє внутрішню перебудову економік усіх
країн блоку та пов'язані із цим зміни у їх зовнішній торгівлі. Отже, на міжнародному
рівні лібералізація зовнішньоторговельних відносин відбувається у глобальній
(лібералізація під егідою СОТ), так і у регіональній формі (в рамках регіональних
інтеграційних блоків), що також позначається на особливостях зовнішньо торговельних політик окремих держав, які мають враховувати не лише національні
пріоритети розвитку, але й вимоги міжнародних організацій, що регулюють
міжнародну торгівлю, та інтереси регіональних інтеграційних блоків, учасницею яких
є дана країна.
Крім впливу чинників розвитку національної економіки та зовнішньоторговельної політики, зовнішня торгівля окремої країни як складова міжнародної
торгівлі зазнає впливу чинників, що визначають тенденції розвитку останньої. До
числа таких чинників належать:
1) розширення географії міжнародних торговельних зв'язків за рахунок
залучення до міжнародного поділу праці та міжнародних торговельних відносин
практично усіх країн світу, інтенсифікації таких світогосподарських тенденцій, як
інтернаціоналізація господарського життя, транснаціоналізація виробництва,
інтеграція національних економік на основі укладання двосторонніх угод про вільну
торгівлю, створення зон вільної торгівлі, митних союзів тощо;
2) збільшення обсягів експортно-імпортних операцій внаслідок підвищення
продуктивності виробництва на основі прискорення науково-технічного прогресу та
впровадження його результатів у виробництво та інфраструктуру;
3) сприяння розвитку зовнішньоторговельних зв'язків в ході лібералізації
торгівлі, яка є виражається у зниженні або ліквідації торговельних бар'єрів на одно-,
дво- та багатосторонньому рівні.
Така ситуація сприяє постійному зростанню обсягів міжнародної товарної
торгівлі. Після світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. вартісні обсяги
світового експорту товарів вже у 2011 р. на 30,5 % перевищили рівень 2007 р., експорт
послуг за цей же період зріс на 21,6 %, тоді як приплив ПІІ в цілому по світу у 2011 р.
становив лише 77,2 % від показника 2007 р. [1]. Такій ситуації сприяла, передусім,
позитивна цінова динаміка на світових ринках металопродукції, сільськогосподарської сировини та енергоносіїв (протягом 2010 р. ціни на ці товари зросли у
порівнянні з попереднім роком на 48,1 %, 33,2 % та 27,9 % відповідно [15]), а також
порівняно швидке відновлення обсягів виробництва в країнах, що розвиваються,
частка яких у світовому товарному експорті зросла у 2011 р. у порівнянні з 2007 р. з
38,6 % до 43,3 % (рис. 2.3).
Хоча частка країн з перехідною економікою, до числа яких належить і Україна1,
у світовій торгівлі товарами залишається незначною (у 2011 р. вона склала лише 4,6 %
від світового експорту товарів), темпи зростання вартісних показників їх участі у
міжнародній торгівлі товарами перебільшують відповідні показники країн, що
До числа країн з перехідною (транзитивною) економікою, або країн з ринком, що формується, за
класифікацією країн та територій ЮНКТАД [1], станом на початок 2012 р. належали Азербайджан,
Албанія, Білорусь, Боснія та Герцеговина, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Македонія, Молдова,
Російська Федерація, Сербія, Таджикистан, Туркменістан, Україна, Узбекистан, Хорватія та Чорногорія.
1
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розвиваються, та розвинених країн, які найбільше зазнали впливу кризи. Так, сукупна
вартість товарного експорту країн з перехідною економікою у 2011 р. у порівнянні з
2007 р. зросла на 51,9 %, в країнах, що розвиваються – на 46,4 %, в розвинених
країнах – на 18,3 %.

складено за даними ЮНКТАД [1]

Рисунок 2.3 – Динаміка світового товарного експорту у 1980-2011 рр.
Щодо товарної структури світового експорту, то протягом останніх трьох
десятиліть у ній переважають промислові товари, частка яких коливається в межах 5573 %, однак у кризові та посткризові роки питома вага промислової продукції у
світовому експорті знизилася (63,5 % у 2011 р. та 68,4 % у 2007 р.) при одночасному
збільшенні частки палива та мінеральних продуктів з 19,1 % до 22,1 % (рис. 2.4).

складено за даними СОТ [15]

Рисунок 2.4 – Динаміка товарної структури світового експорту, 1980-2011 рр.
Але позитивна динаміка частки паливних і мінеральних товарів у світовому
експорті була започаткована ще наприкінці ХХ ст., що пов'язане із довготривалим
висхідним трендом цін на ці товари, темпи зростання яких перевищують темпи
зростання цін на інші види товарів (рис. 2.5).
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складено за даними ЮНКТАД [1] і СОТ [15]

Рисунок 2.5 – Динаміка світового товарного експорту та індексів світових цін на
окремі види товарів, 1980-2011 рр.
Так, за даними компанії BP plc2, протягом 1980-2011 рр. середньорічна ціна на
сиру нафту основних сортів (Dubai, Brent, Nigerian Forcados, West Texas Intermediate)
зросла у 2,8 рази, а у порівнянні з 1998 р. ціна на сиру нафту до 2011 р. зросла у 8,1
рази [34]. Ціна залізної руди на світових ринках у період 1980-2011 рр. зросла ще
відчутніше – у 5,3 рази [1], але у цей час цінові коливання для залізної руди були
менш вираженими, ніж для сирої нафти. Водночас ціни на промислові товари мали
дедалі менші темпи зростання у відновлювальний період 2010-2011 рр.: за даними
СОТ вони у середньому зросли на 4,1 % у порівнянні з 2009 р., а зниження цін у
2009 р. порівняно з 2008 р. склало лише 5,6 %. Усього протягом 1980-2011 р. ціни на
промислові товари зросли в 1,4 рази [1].
Щодо змін географічної структури міжнародної торгівлі товарами, то тут
спостерігається зростання частки країн, що розвиваються, в експорті та імпорті
товарів (рис. 2.3): якщо у 1980-1990 рр. питома вага цих країн у світовому товарному
експорті скоротилася з 30,3 % до 24,3 %, то до 2011 р. вона зросла до 43,3 %. Для
порівняння, відповідні значення питомої ваги розвинених країн у світовому
товарному експорті становили 67,0 %, 72,9 % та 52,1 %, а для країн з перехідною
економікою – 2,7 %, 2,8 % та 4,6 % відповідно. Подібна тенденція має місце і у
географічній структурі товарного імпорту.
В останні роки на тлі повільного посткризового відновлення розвинених країн
країни, що розвиваються, темпи економічного розвитку яких є значно вищими,
змушені були переорієнтовувати традиційні експортні потоки від розвинених країн,
попит в яких ще не подолав кризового скорочення. В результаті у 2010-2011 рр.
частка взаємного експорту країн, що розвиваються, сягнула 51-54 % сукупного
експорту цих країн, а щорічні темпи зростання експорту за цим напрямком склали
понад 30 % [1].
Серед окремих країн останніми роками за питомою вагою у світовому експорті
та імпорті передують Китай, США, Німеччина, Японія та Франція (табл. 2.1).
2

До 2001 р. ця компанія мала назву British Petroleum, у подальшому - Beyond petroleum [34].
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Таблиця 2.1 - Провідні експортери та імпортери у світовій торгівлі товарами, 20072011 рр.
1

2

Частка у світовому
товарному експорті, %
3

1
2
3
4
5
47
48
49

Німеччина
Китай
США
Японія
Франція
Ізраїль
Україна
Філіппіни

9,73
8,79
8,41
4,88
3,94
0,37
0,36
0,36

1
2
3
4
5
45
46
47

Німеччина
Китай
США
Японія
Франція
Аргентина
Україна
Чилі

9,35
8,99
8,22
4,68
3,77
0,44
0,42
0,42

1
2
3
4
5
52
53
54

Китай
Німеччина
США
Японія
Франція
Румунія
Україна
Філіппіни

9,70
9,32
8,66
4,40
3,82
0,33
0,33
0,30

1
2
3
4
5
49
50
51

Китай
Німеччина
США
Японія
Франція
Ірак
Україна
Філіппіни

10,46
8,62
8,56
4,83
3,42
0,36
0,35
0,34

1
2
3
4
5
47
48
49

Китай
Німеччина
США
Японія
Франція
Словаччина
Україна
Ізраїль

10,51
8,54
8,29
4,34
3,25
0,43
0,38
0,35

Ранг Країна-експортер

Ранг
4
2007 рік
1
2
3
4
5
40
41
42
2008 рік
1
2
3
4
5
39
40
41
2009 рік
1
2
3
4
5
45
46
47
2010 рік
1
2
3
4
5
42
43
44
2011 рік
1
2
3
4
5
36
37
38

складено автором за даними ЮНКТАД [1]
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5

Частка у світовому
товарному імпорті, %
6

США
Німеччина
Китай
Велика Британія
Франція
Румунія
Україна
В'єтнам

14,47
7,87
6,60
4,54
4,41
0,47
0,44
0,43

США
Німеччина
Китай
Японія
Франція
Ірландія
Україна
Румунія

13,50
7,76
6,78
4,47
4,35
0,53
0,53
0,49

США
Німеччина
Китай
Франція
Японія
Ізраїль
Україна
Єгипет

12,90
7,92
7,81
4,37
4,10
0,38
0,37
0,33

США
Китай
Німеччина
Франція
Японія
Ірландія
Україна
Греція

12,99
8,91
7,34
4,29
3,94
0,41
0,41
0,40

США
Китай
Німеччина
Японія
Франція
Норвегія
Україна
Фінляндія

12,54
9,31
7,47
4,53
3,88
0,51
0,47
0,45

Країна-імпортер

Привертає до себе увагу зростання частки Китаю у світовій торгівлі, яке стало
ще більш помітним під час кризи та у посткризові роки, протягом яких китайська
економіка розвивалася динамічніше, ніж економіки розвинених країн. У період з
2008 р. по 2011 р. середньорічні темпи приросту ВВП Китаю становили 9,2-10,4 %, у
цей же час для США цей показник коливався у межах від -3,5 % до 3,0 %, для Японії –
від -6,3 % до 4,0 %; для Німеччини – від -5,1 % до 3,7 % [1].
Щодо місця України серед провідних світових експортерів та імпортерів, то у
числі експортерів Україна посідає останніми роками 46-53 місце (найгіршим цей
показник був у кризовому 2009 р.), а на її частку приходиться 0,33-0,42 % світового
товарного експорту. За імпортом Україна посідала у 2007-2011 рр. місця у діапазоні
від 37 по 46 серед провідних імпортерів світу, при цьому питома вага України у
світовому товарному імпорті становила 0,37-0,53 %. Але незважаючи на складнощі
кризового періоду, обсяги зовнішньої торгівлі України товарами у 2010 р. почали
відновлюватися, а за результатами 2011 р. товарний експорт склав 102,2 % показника
2008 р., імпорт – 96,7 %, а зовнішньоторговельний оборот – 99,0 % (рис. 2.6, а), б)).

а)

б)
складено автором за даними ЮНКТАД [1], СОТ [15] та Держкомстату України [35]

Рисунок 2.6 - Динаміка зовнішньої торгівлі України товарами:
а) експорт, імпорт, торговельне сальдо; б) експортна та імпортна квоти
Протягом 2009-2011 рр. мало місце відновлення експортної та імпортної квот,
зменшення яких спостерігалося у 2009 р. Так, у 2009 р. експортна квота становила
33,8 %, а імпортна – 38,7 %, тоді як у 2011 р. відповідні показника склали 41,4 % та
45,0 %. Більше того, у 2011 р. імпортна квота досягла свого максимального значення
за весь період незалежності, що підкреслює високу імпортну залежність вітчизняної
економіки та зростання її відкритості та інтегрованості у світогосподарські зв'язки.
Протягом 2009-2011 рр. мало місце відновлення експортної та імпортної квот,
Загальні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України засновуються на певних
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змінах, що відбуваються у географічній та товарній структурі експорту та імпорту.
Останні, в свою чергу, залежать від дії низки чинників, що мають внутрішньоекономічний (галузева структура національної економіки, продуктивність праці,
ресурсозабезпеченість), зовнішньоекономічний (загальні тенденції розвитку світового
господарств та, зокрема, міжнародної торгівлі; міжнародна конкурентоспроможність
національної економіки, її галузей, окремих суб'єктів господарювання, виробленої
продукції тощо) та політичний характер (геополітичні та геоекономічні пріоритети
країни; її участь у дво- та багатосторонніх торговельних, економічних, політичних
угодах; членство в інтеграційних блоках та ін.).
Протягом 2009-2011 рр. мало місце відновлення експортної та імпортної квот,
Загальні тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України засновуються на певних
змінах, що відбуваються у географічній та товарній структурі експорту та імпорту.
Останні, в свою чергу, залежать від дії низки чинників, що мають внутрішньоекономічний (галузева структура національної економіки, продуктивність праці,
ресурсозабезпеченість), зовнішньоекономічний (загальні тенденції розвитку світового
господарств та, зокрема, міжнародної торгівлі; міжнародна конкурентоспроможність
національної економіки, її галузей, окремих суб'єктів господарювання, виробленої
продукції тощо) та політичний характер (геополітичні та геоекономічні пріоритети
країни; її участь у дво- та багатосторонніх торговельних, економічних, політичних
угодах; членство в інтеграційних блоках та ін.).
В географічній структурі української зовнішньої торгівлі товарами
продовжують домінувати країни СНД як за експортом, так і за імпортом (рис. 2.7).
І хоча у порівнянні з серединою 1990-х рр.. питома вага країн СНД в
українському експорті та імпорті дещо скоротилася, на їхню частку у 2011 р.
припадало 38,3 % експорту товарів з України та 45,1 % товарного імпорту. Натомість
частка ЄС в українському товарному експорті у цьому ж році склала 26,3 % за
експортом, повернувшись до докризових значень після короткотермінового
скорочення, та 31,2 % за імпортом із тенденцією до скорочення питомої ваги.

а)

б)

складено автором за даними Держкомстату України [35]

Рисунок 2.7 – Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі України товарами
за регіонами світу у 1996-2011 рр.: а) – експорт; б) – імпорт
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Серед країн СНД, як і серед усіх країн світу в цілому, найбільшим
торговельним партнером України є Російська Федерація: у 2011 р. її частка склала
29,0 % українського експорту та 37,7 % українського імпорту. Також у числі
найбільших торговельних партнерів України у 2011 р. перебували за експортом (у
порядку зменшення питомої ваги) Туреччина, Італія, Польща, Індія, Китай, Білорусь,
Казахстан, Німеччина та Ліван, а за імпортом – Німеччина, Китай, Білорусь, Польща,
США, Італія, Казахстан, Франція та Туреччина. При цьому сукупна частка десяти
найбільших імпортерів українських товарів становила у 2011 р. 59,6 % усього
українського товарного експорту, а частка десяти найбільших експортерів товарів до
України склали 71,3 % українського товарного імпорту. Детальніше зміни
географічної структури зовнішньої торгівлі України товарами за країнами –
основними торговельними партнерами подано у таблиці 2.2.
Таблиця 2.2 - Зовнішня торгівля України товарами з основними торгівельними
партнерами, 1996-2011 рр.
Країна
1

Показник
1996 р. 2000 р. 2005 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р.
2
3
4
5
6
7
8
частка в експорті. %
38,56 23,59 21,88 25,70 23,50 21,40
Російська
частка в імпорті, %
45,92 37,81 31,08 22,71 24,21 26,92
Федерація
сальдо, млрд. дол.
-1,97 -1,53 -4,91 -3,26 -7,83 -5,29
частка в експорті. %
5,33
4,04
2,08
0,88
0,82
3,61
Китай частка в імпорті, %
0,36
1,03
6,25
8,44
7,77
7,04
сальдо, млрд. дол.
0,71
0,45 -1,78 -5,49 -7,02 -2,17
частка в експорті. %
2,73
4,87
3,75
3,34
2,74
3,14
Німеччина частка в імпорті, %
7,87
9,86 11,34 11,61 9,86
9,62
сальдо, млрд. дол.
-0,90 -0,60 -3,24 -6,50 -7,76 -3,68
частка в експорті. %
2,52
2,86
2,95
3,32
3,49
3,04
Польща частка в імпорті, %
5,97
5,73
6,49
7,86
6,61
6,71
сальдо, млрд. дол.
-0,62 -0,34 -1,58 -3,87 -4,10 -2,23
частка в експорті. %
2,84
5,96
5,92
7,39
6,92
5,36
Туреччина частка в імпорті, %
1,63
1,92
2,06
2,11
2,25
2,02
сальдо, млрд. дол.
0,14
0,61
1,21
2,16
2,45
1,09
частка в експорті. %
5,01
1,86
2,60
3,17
3,14
3,17
Білорусь частка в імпорті, %
1,89
4,21
2,28
2,10
2,87
3,31
сальдо, млрд. дол.
0,41 -0,29 -0,02 0,09 -0,68 -0,43
частка в експорті. %
2,40
4,42
5,54
5,43
4,35
3,09
Італія частка в імпорті, %
2,39
3,15
3,97
3,84
3,55
3,22
сальдо, млрд. дол.
-0,05 0,23
0,31 -0,02 -0,54 -0,42
розраховано автором за даними ЮНКТАД[1] та Держкомстату України [35]

2010 р.
9
26,12
35,09
-9,68
2,56
8,45
-4,25
2,92
8,88
-4,35
3,48
5,95
-2,13
5,88
1,91
1,77
3,69
3,89
-0,66
4,69
2,53
0,74

2011 р.
10
28,98
37,67
-9,31
3,19
9,24
-4,97
2,58
9,86
-5,86
4,09
6,07
-1,90
5,48
2,31
1,97
2,81
5,37
-2,23
4,44
3,02
0,71

Негативним моментом є те, що практично з усіма основними торговельними
партнерами, тобто з країнами, які посідають вагоме місце як в українському
товарному експорті, так і в імпорті, Україна має від'ємне торговельне сальдо.
Виключення становлять Туреччина та в останні роки Італія, тоді як у торгівлі з
Білоруссю та Китаєм позитивне торговельне сальдо змінилося негативним.
Незбалансованість у торгівлі між Україною та Російською Федерацією
пояснюється значною імпортною залежністю України від російських товарів,
52

передусім від енергоносіїв (природного газу та сирої нафти), які складають понад
40 % усього імпорту товарів з Росії до України.
Диверсифікація джерел постачання природного газу до України в 2011 р. за
рахунок імпорту газу середньоазійського походження на тлі загального зростання
обсягів імпортованого газу у порівнянні з 2010 р. на 22,4 % у фізичному обчисленні
(8,2 млрд. м3), або на 49,5 % у вартісному виразі (4,7 млрд. дол.) призвела не лише до
збереження негативного сальдо у торгівлі з Російською Федерацією (-9,3 млрд. дол. у
2011 р. та -8,8 млрд. дол. у 2010 р.), але й до формування негативного сальдо у торгівлі
з Туркменістаном (-0,5 млрд. дол. та 0,2 млрд. дол. відповідно) та Узбекистаном (-0,3
млрд. дол. та 0,1 млрд. дол. відповідно), а також до істотного скорочення позитивного
сальдо у торгівлі з Казахстаном (0,2 млрд. дол. та 0,5 млрд. дол. відповідно) [35].
Диверсифікація джерел постачання природного газу зумовлена наданим ще у
2009 р. українським урядом дозволом підприємствам хімічної промисловості
("Стирол", "ДніпроАзот", черкаський та северодонецький заводи "Азот", Одеський
припортовий завод і "Рівнеазот") закуповувати природний газ для виробничих потреб
з альтернативних російському ВАТ "Газпром" джерел з метою здешевлення кінцевої
продукції та підвищення її конкурентоспроможності на світових ринках. Усі вказані
підприємства хімічної промисловості є підконтрольними міжнародній холдинговій
компанії Group DF Д. Фірташа, до якої входить і Ostchem Holding Limited (Кіпр), що
постачає цим підприємствам середньоазійський природний газ [36; 37, с. 31].
Також у 2011 р. мало місце скорочення імпорту енергоресурсів (сирої нафти) з
одного з традиційних джерел їх постачання – з Азербайджану, що пов'язане із
технічними причинами, через які постачання азербайджанської нафти у першому
півріччі 2011 р. до України було припинено [38]. В результаті у 2011 р. Україна мала
позитивне сальдо у торгівлі з Азербайджаном, яке дорівнювало 0,1 млрд. дол. (у
2010 р. сальдо становило -0,3 млрд. дол., а питома вага сирої нафти в імпорті
азербайджанських товарів до України складала 96,0 %) [35].
Другим за обсягами взаємної торгівлі партнером України з числа країн СНД
(після Російської Федерації) є Білорусь, з якою Україна також з 208 р. має негативне
торговельне сальдо, яке у 2011 р. сягнуло -2,3 млрд. дол. (у 2010 р. воно становило 0,7 млрд. дол.). Причина тому полягає у постійному зростанні фізичних та, більшою
мірою, вартісних обсягів імпортованих з Білорусі продуктів нафтопереробки, які у
2010 р. склали понад 60 % загального обсягу білоруського імпорту до України [39].
Решту білоруського імпорту складають сільгосппродукція та продукція машинобудування. Причому у цих галузях товаропотоки є зустрічними – ці ж товари
складають основу українського експорту до Білорусі [35; 39].
Загалом український експорт до країн СНД представлений переважно
традиційними для української економіки галузями: металургійною та хімічною
промисловістю, машинобудуванням, передусім важким, та АПК. Завдяки експорту
продукції вказаних галузей Україна має позитивне торговельне сальдо у торгівлі з
такими країнами СНД, як Казахстан, Азербайджан, Молдова (у 2012 р. воно склало
0,7 млрд. дол.), Вірменія (0,2 млрд. дол.), Киргизстан (0,1 млрд. дол.) та Таджикистан
(0,05 млрд. дол.), причому значення сальдо торгівлі з цими країнами протягом
останніх років має тенденцію до зростання [35].
Щодо торгівлі з ЄС, то тут традиційним є перевищення імпорту над експортом
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українських товарів у відносинах з більшістю країн цього блоку. Але якщо у торгівлі з
країнами СНД негативне сальдо зумовлене імпортом енергоносіїв, забезпеченість
якими є переважно природним фактором, то у торгівлі з країнами ЄС основними
статтями імпорту до України є товари з високим рівнем доданої вартості (готових
промислових виробів). Тому скорочення від'ємного сальдо у торгівлі з ЄС у
кризовому 2009 р. стало свідченням не врівноваження торговельних відносин між
Україною та ЄС на засадах трансформації галузевої структури української економіки,
модернізації виробництва та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної
продукції на внутрішньому та на європейських ринках, а лише відобразило
скорочення платоспроможного попиту українського населення та зниження ділової
активності, що зумовило скорочення обсягів імпорту європейських товарів до
України. Більше того, характерною тенденцією змін географічної структури
зовнішньої торгівлі України є зниження ролі європейського вектору як за експортом,
так і за імпортом, при зростанні частки країн СНД [40, с. 8-9]. У 2010-2011 рр.
значення від'ємного торговельного сальдо постійно зростало, досягнувши у 2011 р. 7,8 млрд. дол. (рис. 2.8).
Серед країн ЄС провідними імпортерами української продукції є Італія,
Польща, Німеччина, Угорщина та Іспанія, на які за результатами 2011 р. приходилося
55,1 % усього українського товарного експорту до ЄС. Україна найбільше експортує
до країн ЄС продукції чорної металургії низького та середнього рівня обробки,
продукцію сільського господарства, передусім зернові культури, а також продукцію
хімічної і нафтохімічної промисловості та продукцію машинобудування виробничого
призначення (рис.2.8, б)).

а)
б)
складено автором за даними Держкомстату України [35]

в)

Рисунок 2.8 – Зовнішня торгівля України товарами з ЄС: а) – експорт, імпорт і сальдо
у 1996-2011 рр.; б) – товарна структура експорту, 2011 р.; в) – товарна структура
імпорту, 2011 р.
В імпорті з країн ЄС до України передують електричні та електричні машини та
устаткування, фармацевтична продукція, продукція нафтохімії та полімерної хімії,
автотранспортні засоби тощо (рис. 2.8, в)), тобто товари з високим рівнем доданої
вартості, як виробничого, так і споживчого призначення. Провідними постачаль54

никами товарів на український ринок є Німеччина, Польща, Італія, Франція та
Угорщина, на які у 2011 р. приходилося 57,8 % товарного імпорту з країн ЄС до
України.
У посткризовому періоді у експортно-імпортних відносинах між Україною та
країнами ЄС виявилася тенденція до формування позитивного сальдо у відносинах з
країнами, які складно переживають кризові явища та донині не відновили своєї
економіки. Зокрема до таких країн належать Італія (у 2011 р. торговельне сальдо
становило 1,0 млрд. дол.), Болгарія (0,5 млрд. дол.), Іспанія (0,3 млрд. дол.), Греція (0,2
млрд. дол.), Словаччина (0,2 млрд. дол.), Португалія (0,1 млрд. дол.), Латвія (0,1 млрд.
дол.) тощо. Натомість у торговельних відносинах з країнами ЄС, економіки яких
демонструють більші темпи посткризового відновлення, має місце поглиблення
негативних тенденцій щодо формування торговельного сальдо. Так, у 2011 р. сальдо
торгівлі товарами України з Німеччиною становило -5,1 млрд. дол., з Францією -0,9
млрд. дол., зі Швецією -0,6 млрд. дол., з Великою Британією -0,6 млрд. дол., з
Фінляндією -0,5 млрд. дол. [35].
Серед торговельних партнерів України, які не належать ні до СНД, ні до ЄС,
найбільша питома вага в українській зовнішній торгівлі товарами належить Китаю та
Туреччині (табл. 2.2). При цьому Китай є нетто експортером по відношенню до
України, тоді як Туреччина – нетто імпортером. Причини постійного зростання частки
китайських товарів в українському імпорті у цілому відповідають виявленим вище
причинам підвищення частки Китаю у світовій торгівлі в цілому. Треба лише додати,
що Китай переважно експортує до України електричні та неелектричні машини, у т.ч.
промислове устаткування, автотракторну техніку, електронні прилади промислового
та споживчого призначення, різноманітну побутову техніку, продукти харчування та
товари широкого вжитку, включаючи одяг, взуття, побутову хімію. Натомість Україна
експортує до Китаю здебільшого продукцію гірничо-видобувного комплексу, тобто
товари з низьким ступенем обробки, а також продукцію хімічної промисловості,
автомобілі та транспортне обладнання, а також товари військового та спеціального
призначення [38].
Туреччина за результатами 2011 р. посіла друге місце серед провідних
імпортерів української продукції. До цієї країни експортувалися переважно чорні
метали (49% українського товарного експорту до Туреччини); жири та олії (11%);
палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (6%); добрива (6%); насіння і плоди
олійних рослин (6%); зернові культури (5%). Тобто до Туреччини також експортувалися традиційні для України сировинні товари та півфабрикати з числа продукції
металургії, гірничо-видобувного комплексу та сільського господарства. Найбільш
відомими українськими компаніями, які здійснюють експорт своїх товарів до
Туреччини, є металургійна холдингова компанія "Метінвест", металургійний комбінат
«Криворіжсталь», а також Сумське НВО ім. Фрунзе, що виробляє устаткування
виробничого призначення, Одеський припортовий завод і хімічний концерн "Стирол"
[38]. В свою чергу Україна імпортує з Туреччини текстильні вироби, продукцію
машинобудування, хімічні речовини, передусім побутову хімію, сільськогосподарську
продукцію тощо. Треба також зауважити. що у подальшому вірогідним є зростання
обсягів взаємної торгівлі між Україною та Туреччиною, оскільки з грудня 2011 р.
розпочато двосторонні переговори щодо укладення угоди про вільну торгівлю, а у
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вересні 2012 р. в рамках Другого засідання Стратегічної Ради високого рівня між
Україною та Туреччиною президент України та Прем'єр-міністр Турецької Республіки
підтвердили наміри щодо активізації переговорного процесу у цьому напрямі [41].
На частку проаналізованих вище головних торговельних партнерів України –
країн СНД, ЄС, а також Китаю та Туреччини – у 2011 р. припадало 73,2 %
українського товарного експорту та 85,6 % українського товарного імпорту. Це вказує
на достатньо високу географічну концентрацію зовнішньої торгівлі України товарами,
що може оцінюватися як негативне явище через високу залежність вітчизняної
зовнішньої торгівлі та, як наслідок, усієї української економіки від кон'юнктури
ринків і тенденцій розвитку національних економік обмеженого кола її торговельних
партнерів. Така залежність набуває особливого значення у період кризи та
посткризового відновлення. Проведений аналіз помісячної динаміки зовнішньої
торгівлі товарами України та її основних торговельних партнерів у кризовий та
посткризовий період (з другого півріччя 2008 р. до кінця 2011 р.) показав, наявність
достатньо високого рівня кореляції між вартісними показниками товарного експорту
та імпорту України та її торговельних партнерів (табл. 2.3).
Таблиця 2.3 - Компаративний аналіз динаміки зовнішньої торгівлі товарами України
та її основних торговельних партнерів у 2008-2011 рр.

Країна
(група
країн)

Середньоарифметичн Обсяг Обсяг
і темпи приросту експорт імпорту
Коефіцієнти кореляції щомісячних вартісних
уу
у
щомісячних
обсягів (липень 2008 - грудень 2011 рр.)
вартісних обсягів 2011 р., 2011 р.,
%
(липень 2008-грудень %
українського українського українського українського
2011 рр.), %
експорту та імпорту та експорту та імпорту та
(2008 р. (2008 р.
експорту
імпорту
імпорту
експорту
експорту імпорту =100%) =100%)
країнкраїнкраїнкраїнпартнерів партнерів партнерів
партнерів

Російська
0,95
0,94
0,94
Федерація
Білорусь
0,87
0,89
0,90
Казахстан
0,84
0,80
0,79
Італія
0,73
0,72
0,77
Німеччина
0,88
0,87
0,90
Польща
0,82
0,88
0,91
Туреччина
0,89
0,86
0,90
США
0,87
0,91
0,92
Китай
0,80
0,68
0,73
Індія
0,70
0,76
0,80
Україна
1,00
1,00
Х
розраховано автором за даними СОТ [15]

0,93

1,14

2,38

110,69 110,95

0,85
0,80
0,69
0,85
0,78
0,87
0,85
0,76
0,65
Х

1,46
3,77
1,90
0,04
0,12
0,89
0,42
1,95
1,31
0,82

1,88
2,20
0,74
0,06
-0,25
0,73
0,18
2,15
1,23
2,02

126,38
123,57
96,08
101,59
109,59
102,18
114,99
132,69
155,32
102,25

115,96
97,80
99,01
105,76
99,24
119,25
104,44
153,94
144,58
96,56

Так, для вартісних обсягів експорту коефіцієнт кореляції коливався у межах
0,70≤R≤0,95, для імпорту – у межах 0,72≤R≤0,94, для українського експорту у
порівнянні з імпортом партнерів – у межах 0,73≤R≤0,94 та для українського імпорту у
порівнянні з експортом партнерів – у межах 0,65≤R≤0,93. Особливо важливим є
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порівняння динаміки вітчизняних експорту та імпорту з протилежними за напрямами
товарними потоками країн-партнерів, оскільки воно відображає компліментарність
змін у зовнішній торгівлі країн-партнерів. Також велике значення має той факт, що
найвищі рівні кореляції за всіма аналізованими парами показників Україна має з
Російською Федерацією, яка є її основним торговельним партнером.
Однак, незважаючи на подібність змін вартісних обсягів експорту та імпорту
України та її торговельних партнерів, вітчизняна зовнішня торгівля відновлюється
дещо повільнішими темпами, поступаючись за цим показником Російській Федерації,
Білорусі, Казахстану, Німеччині. Польщі, Туреччини, США, а тим більше таким
динамічним економікам, як Китай та Індія.
Однією з причин більш повільного відновлення обсягів українського товарного
експорту та імпорту у посткризовий період є особливості товарної структури її
зовнішньої торгівлі, якій притаманна сировинна спрямованість експорту, висока
залежність від імпорту енергоносіїв і готових виробів з високим ступенем обробки, а
також порівняно високий рівень товарної концентрації експорту та низька його
диверсифікованість.
Дані про концентрацію експорту та імпорту України та її найбільших
торговельних партнерів (табл. 2.4) вказують на те, що індекс концентрації експорту
товарів з України (розраховувався за методикою ЮНКТАД як індекс ХерфіндаляХіршмана [1]) хоча і є нижчим за відповідний показник інших країн СНД, все-таки
перевищує відповідні показники розвинених країн та світу в цілому.
Таблиця 2.4 - Концентрація та диверсифікація зовнішньої торгівлі України товарами,
2007-2011 рр.
2007 рік
Країна
Індекс
Індекс
(група країн) концентра диверсифіка
ції (ІК)
ції (ІД)
1
2
3

2008 рік
ІК
4

ІД

2009 рік
ІК

5
6
Експорт
0,6108 0,1155
0,5857 0,3023
0,4586 0,1087
0,3110 0,0942
0,5136 0,1486
0,3749 0,0515
0,7357 0,5864
0,4164 0,0847

2010 рік

2011 рік

ІД

ІК

ІД

ІК

ІД

7

8

9

10

11

0,6003
0,5836
0,4548
0,3163
0,4777
0,3651
0,7740
0,4200

0,1297
0,2498
0,1065
0,0970
0,1644
0,0520
0,6279
0,0774

0,5681
0,5422
0,4522
0,3263
0,5018
0,3669
0,7639
0,4152

0,1324
0,2920
0,0988
0,0919
0,1695
0,0526
0,6095
0,0722

0,5688
0,5747
0,4576
0,3356
0,5052
0,3683
0,7313
0,4188

Україна
Білорусь
Китай
Німеччина
Індія
Італія
Казахстан
Польща
Російська
Федерація
Туреччина
США
Увесь світ
СНД
ЄС

0,1382
0,2865
0,1037
0,0980
0,1509
0,0541
0,5686
0,0780

0,5890
0,5791
0,4528
0,2928
0,5355
0,3678
0,7424
0,4224

0,1493
0,3125
0,0971
0,0917
0,1587
0,0549
0,5911
0,0756

0,3484

0,6375

0,3632 0,6211 0,3475 0,6441 0,3638 0,6477 0,4065 0,6433

0,0896
0,0738
0,0771
0,3153
0,0656

0,4642
0,2686
0,5887
0,1993

0,0982
0,0691
0,0866
0,3358
0,0652

Україна
Білорусь

0,1169
0,2245

0,3327
0,3803

0,4648
0,2690
0,5773
0,2133
Імпорт
0,1192 0,3551
0,2134 0,3282
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0,0831
0,0876
0,0736
0,3218
0,0670

0,5129
0,2560
0,5955
0,2168

0,0744
0,0826
0,0777
0,3366
0,0660

0,4612
0,2542
0,5974
0,2216

0,0838
0,0839
0,0835
0,3628
0,0600

0,5095
0,2616
0,5815
0,2229

0,1592 0,3797 0,1447 0,3687 0,1602 0,3726
0,2271 0,3668 0,1894 0,3798 0,2095 0,3721

Продовження таблиці 2.4
1
2
3
4
5
Китай
0,1496
0,3886
0,1515 0,3809
Німеччина
0,0874
0,1661
0,0895 0,1703
Індія
0,1985
0,4200
0,2251 0,4149
Італія
0,0939
0,2111
0,1057 0,2055
Казахстан
0,0693
0,3540
0,0794 0,3731
Польща
0,0644
0,2201
0,0713 0,2067
Російська
0,0819
0,3405
0,0900 0,3564
Федерація
Туреччина
0,0860
0,2933
0,1013 0,2954
США
0,1198
0,1906
0,1501 0,2001
Увесь світ
0,0747
Х
0,0858
Х
СНД
0,0683
0,2724
0,0723 0,2826
ЄС
0,0685
0,1091
0,0755 0,1126
складено автором за даними ЮНКТАД [1]

6
0,1402
0,0855
0,2123
0,0899
0,0849
0,0635

7
0,3821
0,1781
0,4356
0,2184
0,3929
0,1972

8
0,1412
0,0755
0,2259
0,0906
0,0779
0,0668

9
0,3616
0,1739
0,4369
0,2094
0,3886
0,2035

10
0,1408
0,0666
0,2495
0,0944
0,0701
0,0734

11
0,3506
0,1712
0,4399
0,2113
0,3863
0,2082

0,0527 0,3083 0,0606 0,3253 0,0618 0,3419
0,0850
0,1181
0,0717
0,0517
0,0685

0,2976
0,2073
Х
0,2564
0,1249

0,0852
0,1271
0,0767
0,0552
0,0700

0,2949
0,2160
Х
0,2639
0,1215

0,0867
0,1375
0,0820
0,0573
0,0714

0,2810
0,2139
Х
0,2765
0,1181

Більше того, якщо у 2009 р. на тлі кризових явищ відбулося зменшення
концентрації українського експорту у порівнянні з попередніми роками, то вже
починаючи з 2009 р. встановилася тенденція до зростання даного індексу. Ситуація
щодо імпорту є ще складнішою: індекс концентрації імпорту товарів до України є
вищим не лише за індекси розвинених країн світу, але й за відповідні показники
Китаю, Туреччини, Російської Федерації та СНД в цілому. До того ж індекс
концентрації імпорту товарів до України має тенденцію до зростання, збільшившись
протягом 2007-2011 рр. з 0,1169 до 0,1602. або на 37 %, тоді як загальносвітовий
індекс за цей період зріс з 0,0747 до 0,0820, або лише на 10 %.
Диверсифікація зовнішньої торгівлі передбачає збільшення обсягів і
розширення асортименту та номенклатури вітчизняної продукції, що постачається на
світові ринки, та іноземної продукції, що імпортується; розширення кола суб'єктів
господарювання – учасників зовнішньоторговельних відносин; засвоєння нових
експортних ринків і пошук нових джерел імпорту, у т.ч. щодо нетрадиційних видів
експортної та імпортної продукції [42, с. 26].
Індекс диверсифікації зовнішньої торгівлі певної країни або групи країн
(розраховувався за методикою ЮНКТАД як половина суми відхилень часток окремих
товарів в експорті країни та у світовому експорті [1]), характеризує її товарну
структуру з точки зору відмінності або подібності до товарної структури світової
торгівлі. Інакше кажучи, індекс диверсифікації зовнішньої торгівлі показує ступінь
різноманітності зовнішньоторговельних зв'язків певної країни. Для України протягом
2007 – 2011 рр. характерним було деяке зменшення індексу диверсифікації експорту
на тлі зростання індексу диверсифікації імпорту. Однак, диверсифікованість
українських експорту та імпорту протягом усього досліджуваного періоду була
нижчою за диверсифікованість зовнішньої торгівлі розвинених країн світу. Так, для
розвинених країн значення індексу диверсифікації експорту коливаються в межах 0,20,4, тоді як для країн, що розвиваються, його значення перебувають в інтервалі 0,8-0,9
[43], а для України значення цього індексу – у межах 0,57-0,59. Щодо індексу
диверсифікації імпорту, то тут Україна наближається до показників, притаманних
імпорту таких країн, як Російська Федерація, Китай, Казахстан, Білорусь, але
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залишається неподоланим перевищення показників розвинених країн, для яких індекс
диверсифікації імпорту коливається в межах 0,1-0,2 [40, с. 19].
Загалом товарна структура зовнішньої торгівлі України протягом останніх років
зазнала певних змін (табл. 2.5), зумовлених, з одного боку, вступом України у травні
2008 р. до СОТ,а з іншого – негативними явищами в національній та світовій
економіці внаслідок фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр.
Таблиця 2.5 - Товарна структури зовнішньої торгівлі України у 2000-2011 рр.

Сільськогосподарська
6,7 8,8 8,5 12,4 18,7 14,3 14,4 3,4
продукція
Продукція харчової промис2,8 3,8 4,2 3,8 5,3 5,0 4,3 3,2
ловості
Мінеральні продукти
9,6 13,7 8,7 10,5 9,8 13,1 15,0 46,9
Продукція хімічної промис12,3 10,4 10,2 9,0 7,8 8,1 9,3 10,9
ловості
Металургійна продукція
44,4 41,0 42,2 41,2 32,3 33,7 32,3 4,9
Машини, устаткування та
9,3 8,3 10,1 9,5 12,6 11,0 9,9 13,9
механізми
Транспортні засоби
3,0 4,8 6,7 6,5 4,0 6,3 7,1 3,6
Інші види товарів
11,9 9,2 9,4 7,1 9,5 8,5 7,7 13,3
розраховано автором за даними Держкомстату України [35]

2011 р.

2010 р.

2009 р.

2008 р.

2007 р.

2005 р.

2000 р.

Питома вага в імпорті, %
2011 р.

2010 р.

2009 р.

2008 р.

2007 р.

2005 р.

Товари

2000 р.

Питома вага в експорті, %

3,4 3,3 4,4 6,4 5,4 4,0
4,0 3,4 3,1 4,5 4,1 3,7
32,0 28,5 29,7 34,5 34,8 36,4
13,9 14,4 13,4 17,6 16,6 15,2
6,8 7,8 7,5 5,9 6,8 6,9
17,5 17,4 15,6 13,8 13,4 15,5
8,9 13,5 14,1 4,8 6,0 7,5
13,5 11,7 12,2 12,5 12,9 10,8

Так, починаючи з 2008 р. має місце зростання у товарній структурі експорту
частки сільськогосподарської продукції, передусім це стосується зернових культур,
частка яких зросла з 0,9 % у 2000 р. до 5,3 % у 2011 р. (у 2009 р. на тлі негативних
явищ на світових ринках промислової продукції частка зерна в українського експорті
сягнула 9,0 %). Основною причиною такого зростання стало полегшення доступу
української сільськогосподарської продукції до світових товарних ринків в результаті
приєднання України до СОТ (до 2008 р. частка сільгосппродукції в експорті не
перевищувала 8,5 %, а зернових культур – 5,5 %).
Зернові культури виступають однією зі стратегічно важливих для національної
економіки статей експорту та імпорту (хоча в імпорті їхня частка є незнаною,
коливаючись близько 0,2-0,3 %), оскільки з одного боку, зерно та продукти його
переробки необхідні для задоволення стратегічних потреб держави у продовольстві, а
з іншого – на важливості зернових як однієї з провідних статей вітчизняного експорту
(рис. 2.9)
Важливість торгівлі зерном для національної економіки зумовила створення
особливої інституційної бази, створення якої мало на меті забезпечення дотримання
національних інтересів України в процесі виконання двосторонніх угод щодо торгівлі
зерном. Зокрема, зовнішня торгівля зерном регулюється Законом України "Про зерно
та ринок зерна в Україні", яким встановлено, що забезпечення експорту та імпорту
зерна на виконання міжнародних договорів України у цій сфері покладається на
Державного агента із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його
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переробки, який визначається на конкурсних засадах Кабінетом Міністрів України з
числа державних підприємств або господарських товариств, частка держави у
статутному фонді яких становить не менше 75 % [44]. Також ст. 80 даного Закону
встановлено, що фінансування експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки
за міжнародними договорами, а також діяльність Державного агенту із забезпечення
експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки, пов'язана із виконанням цих
договорів, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету [44]. Тобто
виконання міждержавних договорів з торгівлі зерном забезпечується спеціальним
державним торговельним підприємством з використанням бюджетного фінансування.

складено за даними Держкомстату України [35]

Рисунок 2.9 – Динаміка зовнішньої торгівлі України зерном
Незважаючи на наявність законодавчої бази, станом на початок 2012 р. конкурс
щодо визначення підприємства – державного агента проведено не було і функції
такого агенту продовжує виконувати заснована ще у 1996 р. Державна акціонерна
компанія "Хліб України". Але вказана компанія монополії на експорт та імпорт зерна
не має, і зовнішню торгівлю зерном і продуктами його переробки (за межами
міждержавних угод) також здійснюють численні компанії різних форм власності,
серед яких найбільшими є ТОВ "Хліб Інвестбуд", ТОВ "Інтертрейд Груп", ТОВ
"Кернел-Трейд", ТОВ "Українські Аграрні Інвестиції", Підприємство з іноземними
інвестиціями "СЄРНА", ТОВ "Волари Експорт", ТОВ "Юнігрейн Україна Груп", ТОВ
"ТД Браво", ТОВ "Зерно-Трейд", ТОВ "Украгроком" [45].
У торгівлі сільгосппродукцією також підвищилася питома вага в експорті
олійно-жирової продукції, насамперед за рахунок зростання експорту олії
соняшникової (до 5,0 % у 2011 р. порівняно з 1,6 % у 2000 р.). Адже за результатами
2011 р. Україна увійшла до числа провідних виробників даного товару та посідає
перше місце серед його експортерів, забезпечуючи при цьому 58 % світового
експорту соняшникової олії та 25 % світового експорту насіння соняшнику [46].
Переважання в експорті саме соняшникової олії, а не сировини для її виготовлення
стало результатом збереження після вступу до СОТ вивізного мита на насіння
соняшника (а також льону та рижію), кінцевий рівень якого становив у 2011 р. 10 %
(при вихідному рівні 16 % у 2008 р.). Внаслідок цього набула додаткових імпульсів до
розвитку українська масложирова промисловість, представлена переважно великими
масложировими та маслоекстракційними комбінатами (Дочірнє підприємство з
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іноземними інвестиціями «Сан-трейд» (Bunge Ltd.), ЗАТ «АТ Каргілл» (Cargill Inc.),
ЗАТ «Євротек», ОДО «Холдинг «Зерноторгова компанія», холдинг «Кернел Групп»,
промислова група «КМТ», ВАТ «Одеський олійножировий комбінат», ЗАТ
«Пологівський МЕЗ») [47]. В результаті у 2011 р. у порівнянні з 2008 р. вартісні
обсяги експорту насіння соняшнику та інших олійних культур зросли лише на 0,6 %,
тоді як експорт готової олійно-жирової продукції за цей період збільшився майже на
75 %, що покращило структуру вітчизняного експорту сільськогосподарської
продукції у напрямку підвищення частки товарів з високим ступенем обробки та
скорочення питомої ваги сировинного експорту.
Незважаючи на зміни у товарній структурі українського експорту, найбільшою
залишається питома вага металургійної продукції. Так, у 2011 р. на товари групи
"Неблагородні метали та вироби з них" припадало 32,3 % товарного експорту. При
цьому 83,6 % експортованої металопродукції складали чорні метали, лише 12,9 %
приходилося на експорт готових виробів з чорних металів та 3,5 % – на продукцію
кольорової металургії, передусім – на мідь, алюміній та вироби з них. Тобто в експорті
металургійної продукції надто малою залишається частка товарів з високим ступенем
обробки, а переважною статтею експорту є напівфабрикати.
Також проблемою вітчизняної металургії є те, що Україна продовжує частину
сталі виплавляти у мартенівських печах на відміну від інших виробників, які вже
перейшли до більш прогресивних технологій. За даними World Steel Association [48], у
2011 р. в Україні 69,3 % сталі виплавлялося киснево-конверторним способом, 26,2 –
мартенівським та лише 4,5 % – електроплавильним способом. Для порівняння, в
цілому в світі відповідні частки становили 69,5 %, 29,2 % та 1,2 %, а такі країни –
провідні виробники сталі, як Туреччина, США, Німеччина, Індія, Південна Корея 4075 % сталі виплавляють найсучаснішим електроплавильним (безупинним) методом.
Незважаючи на технологічну відсталість вітчизняної металургійної
промисловості Україна належить до провідних світових експортерів металопродукції:
її частка у сукупному світовому експорті неблагородних металів і виробів з них
становила у 2011 р. 4,0 % (десятий результат у світі), а протягом 2000-2011 р. цей
показник коливався у межах 3,7-4,7 % [49], тобто частка України у світовому експорті
металопродукції є доволі стабільною (табл. 2.6).
Таблиця 2.6 - Країни – провідні експортери заліза та сталі
2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

20012011 рр

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

1
Весь світ
Японія
Китай
Німеччина
Республіка
Корея
США
Бельгія

Річні темпи приросту, %

2001 р.

Країна

Частка у світовому експорті, %

Експорт у
2011 р.,
млрд. дол.
2
467,0
42,2
39,9
35,7

3
100,0
9,9
2,0
9,8

4
100,0
7,0
9,3
8,6

5
100,0
7,4
10,2
7,6

6
100,0
10,2
4,9
8,3

7
100,0
10,0
7,4
7,6

8
100,0
9,0
8,5
7,6

9
315,1
277,8
1682,2
223,5

10
30,6
16,1
59,0
30,2

11
21,9
30,0
33,8
8,2

12
-47,3
-27,5
-74,8
-42,7

13
40,3
36,9
114,6
28,1

14
20,0
8,5
37,8
21,1

27,6

4,5

3,8

4,1

5,6

5,6

5,9

440,6 17,6 29,7 -27,5 40,7 26,8

25,3
22,6

4,5
6,3

4,0
6,0

4,5
5,3

5,5
5,2

5,1
4,6

5,4
4,8

404,8 35,5 39,4 -35,4 28,7 27,5
218,6 29,3 8,1 -48,1 23,0 26,0
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Продовження таблиці 2.6
1
2
3
4
5
6
7
Російська
22,0
4,9 4,9 5,4 5,3 4,9
Федерація
Нідерланди
19,6
2,7 4,2 3,7 4,0 4,2
Франція
19,3
6,7 4,8 4,2 4,7 4,3
Україна
18,5
4,4 3,9 4,4 3,7 3,8
розраховано автором за даними INTRACEN [49]

8

9

10

11

12

13

14

4,7

296,3 18,3 35,5 -48,5 29,6 15,2

4,2
4,1
4,0

549,0 55,1 9,4 -43,5 45,4 21,2
154,5 21,9 8,0 -41,0 27,0 16,3
271,0 28,2 37,2 -55,3 42,7 26,2

Основними імпортерами української металопродукції у 2011 р. стали Російська
Федерація (13,2 %), Італія (11,0 %), Туреччина (10,1 %), Ліван (6,8 %) та Польща
(3,8 %). При цьому має місце тенденція до зростання частки цих країн (за
виключенням Туреччини) в експорті продукції вітчизняної металургії.
Географічно експорт чорних і кольорових металів з України є достатньо
диверсифікованим: метали експортуються більше, ніж у 130 країн світу. Однак, в
окремих випадках колишні провідні імпортери українського металу зменшують свою
частку через різноманітні причини економічного чи політичного характеру.
Наприклад, країни Близького Сходу та Північної Африки останніми роками
скорочують імпорт металів через політичну нестабільність і спричинену цим
невизначеність перспектив економічного розвитку. У 2011 р. Єгипет скоротив обсяги
закупівля металу в Україні на 15,5 % у порівнянні з попереднім роком, Іран – на
56,1 %, Алжир – на 49,1 %, Йорданія – на 8,2 % тощо.
Економічне підґрунтя має під собою скорочення частки країн Південно-Східної
Азії, насамперед Китаю, в експорті української металопродукції. Якщо у 2001 р. на
частку Китаю у експорті металу з України припадало 7,6 %, у 2003 р. – 12,2 %, то у
2011 р. – лише 0,2 % при зростанні абсолютного показника у 2011 р. на 69,2 %
порівняно з попереднім роком. Китайська металургійна промисловість переживає
період піднесення, пов'язаний, з одного боку, з державною програмою модернізації
старих виробничих потужностей, а з іншого – з підвищенням внутрішнього попиту на
метали на тлі державної підтримки основним споживачам цієї продукції – будівельній
галузі та машинобудування. Більше того, продукція китайської металургії є більш
конкурентоспроможною, ніж українська, насамперед за ціновими критеріями, а отже
китайські виробники частково витіснили українських металовиробників з деяких
традиційних ринків збуту, у тому числі і в самому Китаї. Лише у 2009 р. мало місце
суттєве зростання експорту металів з України до Китаю (у 445 тис. разів порівняно з
2008 р.), але тоді в умовах погіршення кон'юнктури світових ринків металопродукції
та скорочення виробництва в обробних галузях більшості країн світу, китайські
підприємства демонстрували збільшення попиту на метал на 5 % у порівнянні з
2008 р., або до 552,5 млн. т. [48].
До числа основних статей українського товарного експорту також належить
продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості. Щодо хімічної
продукції, то її питома вага в товарному експорті протягом 2000-2011 рр. скоротилася
з 12,3 % до 9,3 %, а у вартісному виразі експорт хімічних продуктів зріс за цей період
у 3,5 рази (зростання сумарного товарного експорту за цей період склало 4,7 рази).
Паралельно відбувалося зростання частки продукції хімічної та пов'язаних з нею
галузей промисловості в імпорті – з 10,9 % у 2000 р. до 15,2 % у 2011 р., а у кризових
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2008-2009 рр. ця частка складала 16,6-17,6 %. При цьому експортувалися переважно
продукти неорганічної хімії (у 2011 р. – 28,3 % усього експорту хімічної продукції) та
добрива (у 2011 р. – 28,8 % хімічного експорту), тоді як імпортувалися здебільшого
фармацевтичні препарати (23,0 % імпорту хімічної продукції у 2011 р.), а також
пластмаси та вироби з них (27,3 %). Тобто, традиційно в експорті переважають
низькотехнологічні товари (навіть у складі експортованих добрив понад 80 % складає
карбамід, або сечовина, а у складі експортованих неорганічних речовин найбільшою є
частка аміаку – 45 % та корунду та оксиду амонію – 40 %)), а в імпорті – середньо- та
високотехнологічні товари – фармацевтичні препарати, передусім лікувальні засоби
(85 % імпорту фармацевтичної продукції у 2011 р.) та препарати крові, антисироватки,
різномантні вакцини та токсини (11 %); продукція індустрії пластмас і полімерів (у
2011 р. 65,6 % пластмас і полімерів імпортувалося у первинному вигляді та 34,4 % - у
вигляді готових виробів, переважно побутового призначення).
Якщо основною причиною імпорту великої кількості фармацевтичної продукції
є відсутність або нестача проміжних півфабрикатів поруч із недоліками матеріальнотехнічної бази та недостатньою розвиненістю наукоємних виробництв, то для
індустрії пластмас і полімерів причини полягають передусім у відсутності власної
сировини для їх виробництва (нафти), причому імпорт первинних пластмас і
полімерів є економічно більш доцільним, ніж імпорт нафтової сировини. Також до
числа внутрішніх чинників, що негативно позначаються на вітчизняній хімічній та
пов'язаних із нею галузях промисловості, треба віднести загальну структурну
недосконалість хімічного промислового комплексу, недостатність фінансовокредитних ресурсів і низьку інвестиційну активність у галузі, високу енергоємність
при недостатній забезпеченості власними енергоресурсами, технологічну відсталість
більшості підприємств та їх низьку інноваційну активність, недосконалість
національної інституційної бази з управління хімічним комплексом тощо [50, с. 970971; 51, с. 222-223; 52, с. 23-24].
Вказані недоліки зумовлюють низьку конкурентоспроможність української
хімічної продукції на світових ринках, негативний вплив якої підсилюється дією
таких зовнішніх факторів, як зростання конкуренції на міжнародному рівні, активне
просування на світові ринки хімічної продукції з країн, що розвиваються (Китай,
Саудівська Аравія, Оман, Єгипет, Мексика тощо), зумовлене ціновою конкурентоспроможністю їхньої продукції завдяки державній підтримці та наявності власної
дешевої вуглеводневої сировинної бази; посилення екологічних і технічних бар'єрів в
розвинених країнах, що ускладнює доступ до їх ринків; переорієнтація світової
хімічної промисловості на виробництво високотехнологічної, наукомісткої продукції,
що характеризується малими фізичними обсягами та високими цінами [50, с. 970-971;
51, с. 222-223; 52, с. 23-24].
В результаті дії зазначених чинників відбуваються зміни у структурі
українського хімічного комплексу, які далеко не завжди сприяють його наближенню
до світових стандартів. Зокрема, вітчизняні хімічні підприємства віддають перевагу
спеціалізації на виробництві традиційних експортних товарів на кшталт мінеральних
добрив (ВАТ "Концерн Стирол", ВАТ "Одеський припортовий завод", ВАТ
"ДніпроАзот", ВАТ "Сумихімпром", ЗАТ "Кримський титан"), тоді як у занепаді
перебувають виробництво пластмас і синтетичних смол: в основному нині це
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виробництво є або неосновним у складі азотних підприємств – ВАТ "Концерн
Стирол", "Об'єднання Азот", ВАТ "Азот" тощо, або функціонує на основі
міжгалузевого комбінування з метою задоволення потреб підприємств іншої галузі.
Прикладом такого комбінування є виробництво поліпропілену у нафтопереробній
промисловості (ВАТ ЛиНОС), карбамідних смол у лісохімічній промисловості,
фенолформальдегідних та епоксидних смол у машинобудуванні тощо. Практично
відсутнє нині в Україні виробництво хімічних ниток і волокон, у занепаді
перебувають виробництво калійних і фосфатних добрив, гумотехнічних виробів тощо
[53, с. 13-19; 52, с. 23-24].
Основними споживачами української хімічної продукції є Індія, Бразилія,
Туреччина, Пакистан, Мексика (сумарно 60,5 % експорту добрив у 2011 р.) та
Російська Федерація (44,1 % експорту неорганічних сполук у 2011 р.), тобто
географічна концентрація експорту продукції хімічного комплексу є доволі високою,
а питома вага експорту у загальному обсязі виробництва хімічної промисловості та
споріднених галузей (65,3 % від загального обсягу реалізованої продукції хімічного
комплексу) ставить ці галузі у залежність від кон'юнктури світових ринків, а особливо
ринків країн – основних імпортерів вітчизняної хімічної продукції.
Серед країн – джерел імпорту хімічної продукції до України перевага щодо
постачання фармацевтичних препаратів належить Німеччині, Індії, Франції, Австрії та
Швейцарії (сумарно на ці країни у 2011 р. приходилося 46,8 % імпорту
фармацевтичних препаратів до України), а щодо постачання пластмас та виробів з них
– Німеччині, Російській Федерації, Китаю, Польщі та Італії (сумарна частка в імпорті
у 2011 р. – 55,0 %). При цьому географічна структура імпорту основних статей
хімічної продукції протягом останніх років не зазнає суттєвих змін, що в умовах
високої імпортної залежності вітчизняної хімічної промисловості (імпорт у 2011 р.
склав 79,6 % від загального обсягу реалізованої продукції хімічного комплексу
України) ставить під загрозу задоволення внутрішнього попиту на хімічну продукцію
в умовах нестабільності світової економіки, насамперед – повільного посткризового
відновлення розвинених країн.
Продукція гірничодобувного комплексу посідає провідні місця як в
українському експорті, так і в українському імпорті. Якщо в імпорті безперечна
перевага належить енергоресурсам, передусім – природному газу, то в експорті
переважають продукти нафтопереробки. Україна є нетто-імпортером сирої нафти:
протягом 2000-2011 р. коефіцієнт покриття експортом імпорту сирої нафти коливався
у межах 0,00-0,07. З 2010 р. сира нафта разом і з природним газом увійшла до числа
товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, а обсяг квот щодо експорту цих товарів
не затверджувався; у 2012 р. встановлено нульову квоту на експорт сирої нафти та
природного газу українського походження [54]. За практичного нульового експорту та
при значних обсягах імпорту сирої нафти постійно зростаючий експорт продуктів
нафтопереробки вказує на те, що робота вітчизняних нафтопереробних заводів
залежить від імпорту сировини. Нині в Україні переробка сирої нафти здійснюється
на шести нафтопереробних заводах (НПЗ) – Кременчуцькому НПЗ, Лисичанському
ПАТ "ЛИНИК", Херсонському НПЗ ВАТ "Херсоннафтопереробка", Дрогобицькому
НПЗ ВАТ "Нафтопереробний комплекс Галичина", ВАТ "Лукойл-Одеський НПЗ" та
Надвірнянському НПЗ ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" [55, с. 11-12].
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Сумарна потужність цих НПЗ дозволяє переробляти понад 50 млн. тонн сирої
нафти на рік, але ці НПЗ працюють з неповним навантаженням. У 2009 р. було
перероблено близько 10 млн. тонн нафти, а за 2011 року на НПЗ. надійшло 8453,4 тис.
тонн нафти, в тому числі 2,9 млн. тонн українського походження (34,7% від
загального обсяг), і 5,5 млн. тонн (65,3 %) імпортної нафти (відповідно – 65,3%), в
тому числі 4,7 млн. тонн (55,2%) з Російської Федерації. [55, с. 11; 56]. Після значного
падіння цін на нафту та нафтопродукти наприкінці 2008 р. у наступні роки
зберігається висхідний ціновий тренд як на сиру нафту, так і на нафтопродукти [57],
однак українські НПЗ залишаються недостатньо конкурентоспроможними аби
скористатися можливостями від випереджаючого зростання світових цін на продукти
нафтопереробки у порівнянні із цінами на сиру нафту. Серед причин низької
конкурентоспроможності – переважання первинної перегонки нафтопродуктів
(глибина переробки нафти в Україні складає 73 %, у США та країнах ОПЕК – 92 %,, у
країнах ЄС – 85-89 %, в Російській Федерації – 79 %) та низький вихід світлих
нафтопродуктів – бензину, гасу, реактивного, моторного та дизельного палива (на
українських НПЗ цей показник становить 60 %, тоді як у середньому в світі він
коливається в межах 67-76 %) [58; 59, с. 115], а також інституційна недосконалість
регулювання нафтопереробного сектору, особливо зовнішньоекономічних зв'язків у
цій сфері, коли за наявності власних нафтопереробних потужностей перевага
віддається імпорту не сирої нафти, а продуктів нафтопереробки (табл. 2.7).

2010 р.

2011 р.

Питома вага у товарному імпорті, %
Мінеральне паливо, нафта та продукти її переробки
39,6 29,5 26,3 26,7
у т.ч.
природний газ
20,9 10,9 10,8 11,1
сира нафта
13,4 12,7 7,5
5,3
продукти нафтопереробки
3,2 3,1 5,0
7,0
Зростання вартості імпорту, 2001 р.=100%
Мінеральне паливо, нафта та продукти її переробки
100,0 172,0 256,9 378,3
у т.ч.
природний газ
100,0 120,2 198,4 287,9
сира нафта
100,0 218,5 216,3 214,4
продукти нафтопереробки
100,0 225,8 603,8 1187,3
Зростання фізичних обсягів імпорту, 2001 р.=100%
Мінеральне паливо, нафта та продукти її переробки
Х
Х
Х
Х
у т.ч.
природний газ
100,0 105,7 88,0 92,4
сира нафта
100,0 109,7 73,8 49,6
продукти нафтопереробки
100,0 103,1 240,6 333,0
розраховано автором за даними INTRACEN [49].

2009 р.

2008 р.

2007 р.

Категорія товарів

2005 р.

2001 р.

Таблиця 2.7 - Динаміка імпорту мінерального палива, нафти та продуктів його
переробки до України, 2001-2011 рр.

32,2 32,3

34,6

17,7 15,7
6,6 6,9
5,9 6,4

17,3
5,2
8,4

233,4 314,2 446,5
243,7 289,5 434,5
142,0 198,1 202,9
536,3 779,0 1387,4
Х

Х

Х

66,9 30,7 79,4
54,1 58,6 42,8
246,6 269,4 350,5

Загалом в імпорті паливно-енергетичних ресурсів спостерігається тенденція до
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скорочення фізичних обсягів закупівлі при зростанні вартості імпорту внаслідок
підвищення імпортних цін. Виключення становлять лише згадувані продукти
нафтопереробки, обсяг імпорту яких у 2011 р. зріс у порівнянні з 2001 р. у 3,5 рази.
Натомість обсяг імпорту сирої нафти скоротився на 57,2 %, а природного газу – на
20,6 %.
Природний газ представляє собою ключову статтю імпорту товарів до України.
На його частку в останні роки припадає від 15,7 до 17,7 % українського товарного
імпорту. Незважаючи на поступове скорочення обсягів імпортованого газу, зростання
цін на нього не дозволяє зменшити грошові витрати на його імпортування: лише
протягом 2005 – 2011 рр. середньорічна ціна імпортного природного газу в Україні
зросла з 93,1 дол. за 1000 м3 до 389,1 дол. за 1000 м3 [55, с. 8], в результаті чого за
відповідний період мало місце зростання вартості імпорту природного газу у 3,6 рази
при зменшенні фізичного обсягу його імпорту на 24,9 %.
Проблема України полягає, з одного боку у недостатності власних ресурсів
природного газу (за оцінками фахівців, при щорічному споживанні близько 50 млн. м3
природного газу Україна за рахунок власного видобутку задовольняє лише близько
37 % від потреби, а решту змушена імпортувати), а з іншого – у великій енергоємності
вітчизняної промисловості як основного споживача природного газу (у 2011 р. на
промисловість і теплоенергетику приходилося 58,7 % споживання природного газу в
Україні) [56].
Крім того, проблемою України як імпортера природного газу є недостатня
диверсифікованість джерел імпорту (рис. 2.10). Якщо протягом 2001 – 2004 рр. імпорт
природного газу практично порівну розподілявся між Російською Федерацією та
Туркменістаном при збереженні незначних часток Казахстану та Узбекистану, то
починаючи з 2005 р. розпочався період домінування одного постачальника
природного газу. У 2005-2008 рр. таким постачальником був Туркменістан, а з 2009 р.
від 88 % до 99 % імпортного природного газу в Україні має російське походження.

складено автором за даними Держкомстату [35] та INTRACEN [49]

Рисунок 2.10 – Динаміка географічної структури імпорту природного газу до України,
2001-2011 рр.
Згідно з вітчизняною методикою розрахунку рівня економічної безпеки [59],
66

частка власних джерел у балансі паливних ресурсів держави має бути не меншою за
50 % від потреби, а частка імпорту палива з однієї з країн в загальному обсязі імпорту
даного ресурсу не має перевищувати 30 %. Натомість Україна має фактичну
забезпеченість власним природним газом набагато меншу за порогове значення, але
тут проблема полягає не лише у низькій ефективності вітчизняного газовидобутку, а й
у природну чиннику факторонаділеності.
Проблема диверсифікації джерел постачання вимагає від України розширення
кола постачальників природного газу за рахунок країн Середньої Азії (у 2011 р. на
частку Туркменістану, Узбекистану та Казахстану приходилося лише 12,5 % імпорту
природного газу до України). Проте питання диверсифікації джерел імпорту
природного газу має вирішуватися з урахуванням двох важливих моментів. З одного
боку, Україна володіє газотранспортною системою, що є основним джерелом
надходження природного газу до країн Європи. А отже вітчизняна політика
енергетичної безпеки у даному аспекті має узгоджуватися із відповідною політикою
країн Європи, передусім із спільною політикою ЄС. З іншого боку, імпорт природного
газу є надзвичайно важливим для розвитку національної економіки і відносини у цій
сфері регулюються міждержавними угодами та угодами між підприємствами обох
країн, на які державою покладено повноваження із здійснення експортно-імпортних
операцій із природним газом. З боку України такі повноваження покладено на НАК
"Нафтогаз України", а з боку Російської Федерації – на ВАТ "Газпром".
На основі двосторонніх міжурядових домовленостей 19 січня 2009 р. у Москві
було укладено контракти між НАК "Нафтогаз України" та ВАТ "Газпром" щодо
купівлі та продажу природного газу у 2009-2019 рр. та щодо обсягів та умов транзиту
природного газу протягом цього ж періоду. У квітні 2010 р. в Харкові до вказаних
контрактів було укладено додаткові угоди, змістовно зумовлені укладенням
міждержавної Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування
Чорноморського флоту Російської Федерації на території України [60].
Повноваження із здійснення імпорту природного газу до України покладено на
ЗАТ "Укргаз-Енерго, яке створене у 2006 р. на виконання угоди між НАК "Нафтогаз
України", ВАТ "Газпром" та компанією "РосУкрЕнерго" АГ (Швейцарія). Таке
тристороннє узгодження інтересів було покликано дотримуватися інтересів усіх
сторін, пов'язаних із постачанням природного газу до України з Центральної Азії
(після 2010 р. ці поставки відновилися, хоча і в незначних обсягах), транзиту
природного газу з Російської Федерації (та середньоазійського газу через територію
Росії та України) до Європи, споживання природного газу в Україні тощо. Створення
спільного підприємства за участю як українського оператора енергоринку так і
іноземного постачальника природного газу дещо стабілізувало ситуацію з імпортом
природного газу до України та його транзитом українською територією, покращило
енергетичний баланс країни, покращило ситуацію у сфері енергетичної безпеки
країни та сприяло певній деполітизації міждержавних відносин у сфері постачання та
транзиту енергоресурсів [61].
У товарній структурі українського експорту та імпорту значною є питома вага
продукції машинобудування (без урахування транспортних засобів). У 2011 р. частка
продукції машинобудування в українському товарному експорті складала 9,9 %, а в
імпорті – 15,5 %. Однак у вартісному вимірі обсяги імпорту машинобудівної
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продукції набагато перевищують обсяги її імпорту: коефіцієнт покриття експортом
імпорту таких товарів в останнє десятиліття коливався у межах 0,45-0,70, а у 20102011 рр. намітилася тенденція до подальшого зниження цього показника (табл. 2.8).
Це ж стосується обох основних компонентів машинобудівної продукції – електричних
та неелектричних машин – істотне переважання імпорту над експортом притаманне як
торгівлі неелектричними, так і електричними машинами та обладнанням.

Продукція машинобудування (з урахуванням транспортних
0,73
засобів)
XVI. Механічне
обладнання;
машини
та
механізми,
електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або
0,70
відтворення звуку, прилади для записування або відтворення
зображення і звуку по телебаченню та частини і приладдя до них
84 Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні пристрої;
0,66
їх частини
85 Електричні машини і устаткування та їх частини; апаратура для
записування або відтворення звуку; апаратура для записування
0,79
або відтворення зображення і звуку по телебаченню та частини і
приладдя до них
XVII. Транспортні засоби, устаткування та пристрої, пов'язані з
0,87
транспортом
86 Залізничні або трамвайні локомотиви, засоби пересування по
залізниці або аналогічних коліях та їх частини; шляхове
обладнання та пристрої для залізничної та трамвайної мережі та їх 1,91
частини; механічне (у тому числі електромеханічне) обладнання
сигналізації для шляхів сполучення
87 Автомобілі, тягачі, велосипеди та інші наземні транспортні
0,39
засоби, їх частини та пристрої
88 Аеронавігаційні або космічні апарати; їх частини
7,03
89 Плавучі засоби морські або річкові
5,10
складено автором за даними Держкомстату [35]

2011 р.

2010 р.

2009 р.

2008 р.

2007 р.

Товари

2005 р.

2000 р.

Таблиця 2.8 - Покриття експортом імпорту машинобудівної продукції до України,
2000-2011 рр.

0,47 0,44 0,42 0,53 0,76 0,61

0,45 0,47 0,47 0,49 0,69 0,53

0,47 0,37 0,37 0,45 0,69 0,50

0,40 0,71 0,75 0,56 0,70 0,56

0,51 0,40 0,36 0,69 0,89 0,78

6,62 5,51 4,19 0,36 8,69 7,69

0,12 0,13 0,11 4,12 0,16 0,12
4,00 2,91 4,99 0,10 3,86 4,64
12,04 8,50 4,58 4,69 5,58 0,47

Товарна структура експорту неелектричних машин та обладнання є доволі
диверсифікованою: Україна у 2011 р. експортувала товари 52 з 87 товарних позицій
групи 84 "Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні пристрої; їх частини"
за Гармонізованою системою опису та кодування товарів (ГС), а найбільша частка у
структурі експорту у даній товарній групі належала позиції 8411 "Двигуни
турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни" та складала 22 % [49]. Гіршою є
ситуація щодо географічної концентрації експорту товарів даної групи: тут на частку
пострадянських країн (Російська Федерація, Казахстан, Білорусь та ін.) приходиться
70-80 %, а питома вага Російської Федерації склала у 2011 р. 61,3 % від експорту
товарів даної групи з України [49]
В експорті електричних машин номенклатура продукції також є доволі
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широкою – у 2011 р. Україною експортувалися товари за 36 позиціями з загальної
кількості 46 товарних позицій у відповідній товарній групі, причому найбільшою була
питома вага ізольованих проводів і кабелів (товарна позиція 8544) – 33,8 %. У
порівнянні з експортом неелектричних машин та обладнання експорт електричних
машин є більш диверсифікованим за колом імпортерів. Серед провідних імпортерів
української електротехніки є Російська Федерація (33,1 % експорту електричних
машин та обладнання у 2011 р.), Угорщина (20,1 %), Німеччина (10,2 %), Польща
(7,5 %) та Казахстан (4,2 %).
Однак, проблемою вітчизняних експортоорієнтованих виробників електричних
машин та обладнання залишається їхня спеціалізація на виготовленні комплектуючих,
різноманітних деталей електротехніки, а з числа готової продукції перевага віддається
експорту технологічно нескладних виробів.
Одночасно в Україні за допомогою імпорту задовольняється внутрішній попит
на таку наукомістку продукцію машинобудування, як сучасне металургійне,
поліграфічне, сільськогосподарське, текстильне обладнання, електронні прилади
промислового та побутового призначення та ін. І якщо побутові електротехнічні
товари закуповуються на первинному ринку, то в імпорті машинобудівної продукції
промислового призначення великою є частка товарів, що були у вжитку. Така
ситуація у вітчизняній промисловості пояснюється фахівцями як наслідок низького
технологічного рівня та фінансової нестійкості вітчизняних підприємств – споживачів
продукції машинобудування [62, с. 135]. Основними постачальниками продукції
машинобудування до України є для неелектричних машин – Німеччина (21,4 %
імпорту даної товарної групи у 2011 р.), Російська Федерація (17,5 %), Китай (10,7 %),
Італія (7,1 %) та США (5,0 %), а для електричних машин та обладнання – Китай
(30,2 %, Німеччина – 12,2 %), Російська Федерація (12,1 %), Угорщина (7,8 %) та
Польща (4,6 %) [49].
Схожа ситуація спостерігається і щодо зовнішньої торгівлі транспортними
засобами: їхня питома вага в експорті коливалася протягом 2000-2011 рр. у межах 3,07,1 %, в імпорті – у межах 3,6-13,5 %. У 2011 р. показники питомої ваги транспортних
засобів в експорті та імпорті товарів були подібними – 7,1 % та 7,5 % відповідно,
проте за співвідношенням вартості експорту та імпорту перевага перебуває на боці
імпорту – коефіцієнт покриття експортом імпорту протягом досліджуваного періоду
не перевищував 0,89 (у 2010 р.), а у 2011 р. скоротився до 0,78.
При цьому відзначається переважання в українському експорті залізничної
техніки – локомотивів, інших складових рухомого составу – у 2011 р. вони склали
78,1 % сукупного експорту транспортних засобів з України, а співвідношення між
експортом та імпортом у цій товарній групі стабільно (крім кризового 2009 р.) вказує
на кількаразове – до 8,7 разів у 2010 р. – перевищення експорту над імпортом.
Основними імпортерами вітчизняної залізничної техніки є країни пострадянського
простору – Російська Федерація, Білорусь, Казахстан (їхня сукупна частка у 2011 р.
склала 96,0 % експорту подібних товарів). Експорт інших видів транспортних засобів
є порівняно невеликим – на наземні (не залізничні), водні та повітряні транспортні
засоби сумарно у 2011 р. приходилося лише 21,9 % від усього експорту транспортних
засобів з України
Дедалі більш розвиненим є імпорт транспортних засобів, у якому провідними
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постачальниками є Німеччина, Японія, Російська Федерація, Республіка Корея та
США – з цих країн у 2011 р. імпортовано 56,5 % транспортних засобів усіх видів до
України [49]. Пояснюється це переважанням в українському імпорті транспортних
засобів групи наземного транспорту, та тим, що саме вказані країни (крім Російської
Федерації) є провідними постачальниками транспортних засобів на світові ринки –
вони посідають перші місця серед світових експортерів наземних транспортних
засобів [15]. Щодо імпорту з Російської Федерації, то це джерело поставок наземного
транспорту є традиційним з часів СРСР, а торговельні відносини у цій сфері є
важливими для обох учасників – на частку Росії приходиться 11,3 % українського
імпорту наземних транспортних засобів, а для Російської Федерації Україна є
споживачем 20,3 % експорту даних товарів [49].
Таким чином, в експорті продукції машинобудування з України провідну роль
відіграють усталені зв'язки в межах пострадянського простору, а у товарній структурі
переважає продукція промислового призначення та середньотехнологічного рівня.
Виключення становить продукція аерокосмічного комплексу, споживачами якої є
крім країн СНД ще і США, країни Європи, Близького Сходу та Перської затоки,
Африки та ін. Причина цього полягає у виконанні українськими підприємствами
аерокосмічної промисловості окремих етапів у рамках міжнародних проектів на
зразок проекту "Морський старт" (Україна, Російська Федерація, США, Норвегія) та у
розвиненості торгівлі не лише готовою продукцією галузі, але й комплектуючими та
деталями задля подальшого їх збирання у країні – імпортері, наприклад. В рамках
співпраці з російським ВАТ "Авіакор – авіаційний завод" (Самара) [38]. Натомість у
структурі імпорту значною є частка високотехнологічної машинобудівної продукції, у
тому числі електронної техніки, а також товарів споживчого призначення, у т. ч.
легкових автомобілів, мотоциклів та ін.
Така ситуація у вітчизняному машинобудуванні має за підґрунтя низку причин,
найважливішими з яких, на нашу думку, є незбалансованість структури вітчизняного
машинобудування із переважанням металомістких виробництв і з недостатньою
розвиненістю наукоємних високотехнологічних виробництв; втрата цінових
конкурентних переваг через неповне завантаження виробничих потужностей та
зношеність основних фондів; нестача фінансових ресурсів для модернізації та
переоснащення виробництва; недостатня розвиненість внутрішньогалузевої торгівлі,
особливо її західного вектору (якщо у торгівлі з країнами СНД індекс
внутрішньогалузевої торгівлі України продукцією машинобудування складає близько
30 %, то для країн ЄС цей індекс дорівнює 10 % [63, с. 148]).
На основі проведеного аналізу виявлено такі тенденції розвитку та характерні
риси сучасного стану зовнішньої торгівлі України товарами:
1) високий рівень зовнішньоторговельної відкритості національної економіки,
який засвідчують показники експортної та імпортної квот (41,4 % та 50,0 % у 2011 р.,
відповідно) із тенденціями до подальшого зростання;
2) відновлення у посткризові роки тенденції до поглиблення дисбалансу між
експортом та імпортом товарів – у 2011 р. сальдо торговельного балансу склало 14,2 млрд. дол., або 8,6 % ВВП та 9,4 % зовнішньоторговельного обороту;
3) збереження біполярності географічної структури з переважанням експорту
сировинних товарів і півфабрикатів до ЄС та готової промислової продукції
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(передусім продукції машинобудування) до країн СНД та імпорту енергоносіїв з країн
СНД і промислових товарів з високим ступенем обробки з ЄС;
4) недостатня диверсифікованість географічної структури експорту та
імпорту – сумарна питома вага десяти країн – найбільших імпортерів українських
товарів становила у 2011 р. 59,6 % українського товарного експорту, а десяти
найбільших країн-експортерів – 71,3 % українського товарного імпорту;
5) висока концентрація товарної структури експорту та імпорту з переважанням
в експорті металургійної продукції (у 2011 р. її частка склала 32,3 %) та продукція
АПК (18,8 %), а в імпорті – енергоносіїв (34,6 % товарного імпорту у 2011 р.) і
продукції машинобудування, включаючи транспортне машинобудування (23,0 %);
6) залежність експорту від кон'юнктури зовнішніх ринків через велику частку
металургійної та агропромислової продукції в експорті та енергоносіїв в імпорті.
Згідно із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" [64],
суб'єктами ЗЕД, у т.ч. і зовнішньоторговельних операцій, можуть виступати фізичні та
юридичні особи, їх об'єднання, структурні одиниці іноземних суб'єктів господарювання, спільні підприємства тощо. Також цим законом визначена особлива роль
держави як суб'єкта ЗЕД у частині можливості участі держави у здійсненні
зовнішньоекономічних операцій в особі створених нею спеціальних зовнішньоторговельних підприємств або організацій. Інакше кажучи,в Україні суб'єктами
зовнішньоторговельних відносин можуть виступати підприємства усіх форм
власності, включаючи державні торговельні підприємства.
Якщо в умовах державної монополії зовнішньої торгівлі здійснення усіх
експортно-імпортних операцій покладено державою на створені нею зовнішньоторговельні підприємства, установі та організації, то за умов свободи ведення ЗЕД
переважними суб'єктами експортно-імпортних операцій виступають підприємства
приватної форми власності (рис. 2.11).
Найхарактернішими для вітчизняних підприємств різних форм власності (крім
спеціалізованих державних торговельних підприємств) є імпортні операції із закупівлі
товарів, необхідних для задоволення потреб виробництва продукції, призначеної для
реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках, та операції з експорту виробленої
продукції.
Експорт

Державні підприємства

Імпорт

Комунальні підприємства

Приватні підприємства

складено автором за даними Держкомстату України [35]

Рисунок 2.11 – Розподіл експорту та імпорту товарів за формами власності суб'єктів
зовнішньоторговельної діяльності
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Товарна структура українського експорту засвідчує, що провідними
українськими експортерами виступають підприємства металургійної галузі. При
цьому високою залишається частка у товарному експорті продукції з низьким
ступенем обробки (табл. 2.9), тоді як товари вищого ступеня обробки та споживчі
товари мають набагато меншу питому вагу.
Таблиця 2.9 - Структура експорту товарів з України за ступенем обробки, 2010 р.
Експортовані товари

Питома вага товарів різного ступеня обробки, %
Частка
Частка в високотехнотовари
первинна напівфабспоживчі
експорті, % логічного
виробничого
продукція рикати
товари
експорту, %
споживання

Разом
за
товарною
100,0
2,6
15,9
номенклатурою
у тому числі:
Чорні метали
28,4
0,0
1,5
Енергетичні матеріали;
нафта та продукти її
7,1
0,0
15,5
перегонки
Котли, машини, апарати
6,1
24,4
0,0
і механічні пристрої
Жири та олії тваринного
або рослинного поход5,1
0,0
0,0
ження
Руди, шлаки та зола
5,0
0,0
100,0
Електричні машини і
4,9
9,8
0,0
устат-кування
Зернові культури
4,8
0,0
99,9
Залізничні транспортні
4,7
0,0
0,0
засоби
Вироби з чорних металів
3,9
0,0
0,0
Продукція неорганічної
2,2
6,7
0,0
хімії
складено автором за даними ІNTRACEN [49]

70,8

7,5

5,1

98,5

0,0

0,0

84,5

0,0

0,0

24,5

71,9

3,6

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41,0

45,0

14,0

0,1

0,0

0,0

98,7

1,3

0,0

94,0

1,3

0,0

100,0

0,0

0,0

Причини такої ситуації полягають, на нашу думку, насамперед у низькій
конкурентоспроможності готових промислових товарів, вироблених в Україні, через
застарілість виробничого обладнання, технологічне відставання та неефективний
менеджмент; недостатність державної підтримки експорту, зокрема у частині
інформаційної та організаційної підтримки щодо пошуку вітчизняними виробниками
нових ринків збуту власної продукції; недостатній кількості та рівні кваліфікації
фахівців у сфері управління ЗЕД підприємства.
У структурі товарного імпорту (крім енергоносіїв), навпаки, переважають
готові промислові вироби, як промислового призначення, так і широкого вжитку
(табл. 2.10). При цьому вітчизняні підприємства імпортують широкий спектр
виробничого обладнання, устаткування, а також різноманітні транспортні засоби
виробничого призначення. В імпорті сировини та півфабрикатів переважають товари,
виробництво яких в Україні не спроможне задовольнити внутрішній попит, або
товарів, виробництво яких є неможливим в Україні через відсутність відповідної
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природно-ресурсної бази чи відповідних переробних підприємств.
Таблиця 2.10 - Структура імпорту товарів з України за ступенем обробки, 2010 р.
Імпортовані товари

Питома вага товарів різного ступеня обробки, %
Частка
Частка в високотехнотовари
первинна напівфабспоживчі
імпорті, % логічного
виробничого
продукція рикати
товари
імпорту, %
споживання

Разом за товарною номен100,0
6,0
клатурою
у тому числі:
Енергетичні матеріали; наф32,3
0,0
та та продукти її перегонки
Котли, машини, апарати і
7,5
17,5
механічні пристрої
Електричні машини і устат5,9
30,9
кування
Наземні транспортні засоби,
5,5
0,0
крім залізничних
Полімерні матеріали, пласт4,7
8,8
маси та каучук
Фармацевтична продукція
4,0
22,7
Чорні метали
3,2
0,0
Папір та картон; вироби з
2,4
0,0
них
Руди, шлаки та зола
1,8
0,0
складено автором за даними ІNTRACEN [49]

31,2

42,8

12,5

12,9

78,3

21,7

0,0

0,0

0,0

4,9

84,5

10,7

0,0

16,2

64,4

19,4

0,0

92,4

7,2

0,3

0,1

93,9

0,0

6,1

0,0
0,2

12,3
99,8

0,0
0,0

87,8
0,0

0,0

79,7

0,0

20,3

100,0

0,0

0,0

0,0

Хоча нині переважна більшість експортно-імпортних операцій здійснюється за
участі приватних підприємств, монопольне право торгівлі такими видами товарів, як
озброєння, окремі види ліків, наркотичних і психотропних речовин, спиртом, деякими
видами енергоносіїв, покладено державою на спеціально створені нею торговельні
підприємства. За даними, що Україна надала Робочій групі з питань вступу України
до СОТ, у 2009 р. в Україні функціонувало вісім державних торговельних
підприємств, які відповідають вимогам до подібних підприємств, що містяться у ст.
ХVІІ ГАТТ 1994 р. [65]. До їх числа належать:
1) Державний концерн «Укрспирт», до складу якого входять 80 підприємств
державної форми власності;
2) Закрите акціонерне товариство "УкрГазЕнерго" – спільне підприємство,
50 % якого належить компанії "Нафтогаз України", а інші 50 % – компанії "РосУкрEнерго", яке має монополію на імпорт природного газу з Російської Федерації та
Центральної Азії для його постачання приватним промисловим споживачам в Україні;
3) Державна компанія «Укрспецекспорт», уповноважена бути стороною
міжнародних контрактів (з іншими урядами або юридичними особами) з
експорту/імпортну військового обладнання та носіїв інформації, що складає державну
таємницю, в тому числі товарів з криптографічними властивостями;
4) Державне акціонерне товариство «Ліки України»;
5) Харківське державне фармацевтичне підприємство «Здоров’я народу»;
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6) Відкрите акціонерне товариство «Інтерхім»;
7) Державне хімічне та фармацевтичне підприємство «Інтерхім-1»;
8) Комунальне підприємство «Фармація» (Київ) – останні п’ять підприємств є
державними або комунальними фармацевтичними підприємствами, що мають
виняткове право на здійснення імпортних та експортних операцій з певними
наркотичними, психотропними речовинами та прекурсорами [66].
При визначенні тенденцій розвитку та особливостей поточного стану
зовнішньої торгівлі України вже аналізувалися масштаби та механізми зовнішньоторговельної діяльності держави в особі спеціалізованих торговельних підприємств у
сфері торгівлі природним газом і зерном. Ще одним важливим напрямом участі
держави в експорті та імпорті товарів є зовнішня торгівля зброєю. Нині в Україні
монополію на здійснення операцій щодо експорту та імпорту озброєнь та інших
товарів військового та спеціального призначення покладено на Державну компанію з
експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення (ДК
"Укрспецекспорт"). Ця компанія виступає посередником при здійсненні експортноімпортних операцій щодо товарів військового призначення, а також бере участь у
формуванні, розміщенні та виконанні державного замовлення з експорту та імпорту
зазначеної продукції [67].
Ця сфера діяльності є важливою для України не лише щодо забезпечення
боєздатності її армії, але й з економічної точки зору, адже Україна входить до числа
провідних виробників та експортерів озброєнь і військової техніки у світі. За даними
фахівців CIPRI, на Україну припадає близько 2 % світового експорту озброєнь, а
основними імпортерами українських товарів військового призначення є Китай, Індія,
Об'єднані Арабські Емірати, Австралія тощо [68]. Україна є нетто-експортером
озброєнь, причому в останні роки обсяги імпорту озброєнь дорівнював нулю, тоді як
експорт озброєнь у 2011 р. склав 484 млн. дол., але цей показник виявився на 33,9 %
менший, ніж аналогічний показник докризового 2007 р. [68].
ДК "Укрспецекспорт" є центром мережі дочірніх підприємств, яким делеговано
певні повноваження щодо виконання окремих функцій, покладених державою на
державну компанію. До основних завдань діяльності ДК "Укрспецекспорт" належать,
зокрема, участь у реалізації державної політики щодо експорту та імпорту озброєнь та
інших товарів військового та спеціального призначення; сприяння підвищенню
ефективності розвитку та використання експортного, наукового та виробничого
потенціалу українських підприємств, що працюють в оборонній сфері; розширення
ринків збуту вітчизняних товарів і послуг військового та спеціального призначення
шляхом інформаційної та організаційної підтримки підприємств – виробників такої
продукції; ведення переговірної та договірної діяльності щодо експорту та імпорту
товарів і послуг військового та спеціального призначення тощо [67].
У сфері зовнішньої торгівлі держава виступає не лише як суб'єкт експортноімпортних відносин (суб'єкт міжнародного приватного права) в особі спеціалізованих
торговельних підприємств, наділених повноваженнями здійснювати таку діяльність
від імені держави. В умовах свободи ведення ЗЕД та передачі більшості суб'єктних
функцій держави, традиційних для монополії зовнішньої торгівлі, підприємствам
різних форм власності, на перший план виходить функція держави як регулятора
зовнішньоторговельної діяльності.
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При викладенні теоретичних засад регулювання зовнішньої торгівлі нами було
виокремлено два рівні такого регулювання, притаманних сучасному етапу розвитку
світового господарства: міжнародний рівень (у складі багатостороннього та
двостороннього субрівнів) і національний рівень.
Зовнішня торгівля України також зазнає регулюючого впливу з боку усіх цих
рівнів та субрівнів. Так, основним інститутом багатостороннього регулювання
міжнародної торгівлі є СОТ, повноправним членом якої Україна стала 16 травня
2008 р. після завершення тривалого (близько 15 років) переговорного процесу.
Вступивши до СОТ, Україна приєдналася до низки угод цієї організації, які
регулюють різні аспекти міжнародних торговельних відносин. Зокрема, Україна стала
учасницею обов'язкових угод СОТ (угод, які містяться у Додатку А1 до Маракеської
угоди; Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, Домовленість
про правила і процедури врегулювання суперечок, Механізм огляду торговельної
політики тощо), а також приєдналася до деяких необов'язкових угод СОТ, зокрема до
Угоди про торгівлю цивільною авіатехнікою.
В ході переговорів щодо приєднання до СОТ було укладено понад 50
двосторонніх протоколів за участю України та інших держав – членів СОТ, що
врегульовували питання взаємного доступу до ринків. Також протягом переговорного
періоду тривала робота України щодо гармонізації національного законодавства до
вимог і правил СОТ. Але робота у цій сфері не завершилася із приєднанням України
до СОТ. За інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
протягом 2008-2010 рр. було прийнято вісім Законів України, що мали на меті
подальшу гармонізацію законодавства України у відповідності до взятих нею при
вступі до СОТ зобов'язань. Найважливіші зі змін законодавства в рамках процесу
подальшої гармонізації полягають у такому:
1) змінами у Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" заборонено
обмеження імпорту квотованих товарів до повного використання таких квот і
послаблено вимоги до митного оформлення окремих видів ліцензованих товарів;
2) приведено у відповідність до ГАТТ-1994 та Угоди про захисні заходи норми
національного законодавства щодо застосування антидемпінгових, компенсаційних і
спеціальних обмежувальних заходів;
3) удосконалено законодавство у сфері фітосанітарного, ветеринарного,
санітарно-епідеміологічного контролю, ліцензування, сертифікації експорту та
імпорту товарів тощо [45].
Однак, залишається необхідним запровадження додаткової низки заходів щодо
гармонізації інструментарію та методів вітчизняної зовнішньоторговельної політики із
зобов'язаннями, взятими Україною в рамках вступу до СОТ. Цій проблемі присвячено
низку нормативно-правових актів, зокрема, Кабінетом Міністрів України прийнято
розпорядження від 30.10.2008 №1381-р "Про затвердження плану заходів щодо
адаптації української економіки до вимог СОТ" та від 17.12.2008 №1570-р "Про
затвердження плану першочергових заходів щодо виконання зобов’язань України в
рамках членства у Світовій організації торгівлі", якими встановлений перелік
регуляторних актів, розробка та реалізація яких покладена на центральні органи
виконавчої влади в межах їхніх компетенцій. Але інерційність вітчизняної
адміністративної системи та нестабільність інституційного середовища гальмують
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процес подальшої гармонізації законодавства.
Крім норм і правил СОТ багатосторонній рівень регулювання зовнішньої
торгівлі України представлений міжнародними товарними угодами та міжнародними
конвенціями у сфері регулювання міжнародної торгівлі товарами, учасницею яких є
Україна як суб'єкт міжнародного публічного права. Серед міжнародних товарних угод
треба відзначити згадувані вище Міжнародну угоду про цукру (Україна приєдналася
до неї у 1994 р.) та Міжнародну угоду про зерно (у 2010 р.). Також Україна
ратифікувала низку міжнародних конвенцій, які стосуються регулювання зовнішньої
торгівлі товарами (табл. 2.11).
Таблиця 2.11 - Конвенції щодо регулювання міжнародної торгівлі товарами,
ратифіковані Україною
Назва конвенції

Сфера застосування

1

2
Застосовується до арбітражних угод фізичних та
юридичних осіб, які на момент укладення такої
угоди мали постійне місце проживання або
місцезнаходження у різних державах, про
вирішення в порядку арбітражу суперечок, які
виникають при здійсненні операцій у зовнішній
торгівлі.
Надання державам, які не мають виходу до моря,
іншими державами на основі взаємності права
вільного та необмеженого транзиту для вільної
участі у міжнародній торгівлі.
Конвенція застосовується до договорів між
державами
Конвенція застосовується до договорів купівліпродажу товарів між сторонами, комерційні
підприємства яких перебувають у різних
державах, коли ці держави є Договірними
державами; або коли згідно з нормами
міжнародного приватного права застосовано право
Договірної держави.
Створення та засади функціонування Ради
Митного Співробітництва
Експорт, реекспорт, імпорт та інтродукція з моря
видів тварин та рослин, які перебувають під
загрозою зникнення, у відповідності до переліку,
який є додатком до Конвенції
Створення номенклатури товарів та правил
класифікації товарів для сприяння міжнародні
торгівлі товарами, спрощення збору статистичних
даних про торгівлю товарами, запобігання
суперечкам щодо класифікації товарів в цілях
митно-тарифного та нетарифного регулювання

Європейська конвенція про
зовнішньоторговельний
арбітраж
Конвенція про транзитну
торгівлю
внутрішньоконтинентальних
держав
Віденська конвенція про право
міжнародних договорів
Конвенція Організації
Об'єднаних Націй про договори
міжнародної купівлі-продажу
товарів
Конвенція про створення Ради
Митного Співробітництва
Конвенція про міжнародну
торгівлю видами дикої фауни і
флори, що перебувають під
загрозою зникнення
Міжнародна конвенція про
Гармонізовану систему опису та
кодування товарів

76

Дата
ратифікації
або
приєднання
3

25.01.1963 р.

21.07.1972 р.
14.05.1986р

23.08.1989р

10.11.1992р
14.05.1999р

26.08.2002р

Продовження таблиці 2.11
1

Конвенція про тимчасове
ввезення

2
Кожна із Договірних Сторін зобов'язується
надавати згоду на тимчасове ввезення товарів (у
тому числі транспортних засобів), зазначених у
Додатках до Конвенції. Режим тимчасового
ввезення надається з загальним умовним
звільненням від ввізного мита і податків та без
застосування ввізних обмежень чи заборон
економічного характеру.

3

24.03.2004р

Складено автором

На двосторонньому субрівні регулювання зовнішньої торгівлі України
представлене низкою угод, укладених між Україною та іншими державами (або їх
об'єднаннями, як, наприклад, в рамках регіональних інтеграційних угруповань), які
створюють правову базу для регулювання зовнішньоторговельних відносин між ними
та спрямовані визначення їх взаємних прав та обов'язків у галузі здійснення та
регулювання експортно-імпортних операцій.
Фактична участь України в інтеграційних угодах нині обмежується участю в
СНД (Україна ратифікувала угоду про створення зони вільної торгівлі в рамках СНД
24 липня 2012 р. і з 20 вересня 2012 р. стала четвертою повноцінною учасницею цієї
зони, приєднавшись до Російської Федерації, Білорусі та Казахстану); ГУАМ та ОЧЕС
(обидва інтеграційні угруповання не ставлять на меті поглиблення інтеграційної
взаємодії та обмежуються питаннями економічного співробітництва), а також
перебуває у процесі створення поглибленої зони вільної торгівлі з ЄС (відповідна
угода була парафована 19 липня 2011 р. і надалі очікує ратифікації її усіма країнамичленами ЄС та Україною).
Крім того, Україною укладено низку двосторонніх угод про вільну торгівлю. На
заміну зоні вільної торгівлі в рамках СНД, яку не вдалося створити за допомогою
багатосторонньої угоди 1994 р., було укладено мережу двосторонніх угод про вільну
торгівлю між Україною та іншими країнами – учасницями СНД,, а у 2001 р. укладено
угоду про вільну торгівлю з Македонією. Останнім часом також розробляються
положення угод про вільну торгівлю з країнами Близького Сходу (Туреччина, Сирія.
Ізраїль тощо), Південно-Східної Азії (Сінгапур) та ін.
Характерною рисою укладених Україною двосторонніх угод про вільну
торгівлю є встановлення безмитного імпорту усіх груп товарів між країнами –
учасницями угоди, але з можливістю запровадження ними необмеженої кількості
вилучень; безоплатний транзит товарів територіями цих країн; право тимчасового
запровадження кількісних обмежень експорту та імпорту з метою термінового
регулювання внутрішнього ринку та у деяких інших випадках, а також право
запровадження тимчасових обмежувальних заходів щодо імпорту певних товарів з
країни – партнера. Вилучення з режиму вільної торгівлі запроваджуються
додатковими протоколами до угод про вільну торгівлю та є їх невід'ємними
частинами. До товарів, що є вилученнями з режиму вільної торгівлі, застосовують
ставки мита та інші торговельні обмеження, що відповідають режиму найбільшого
сприяння. Найчастіше з режиму вільної торгівлі між Україною та її партнерами
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вилучалися цукор, шкіряна сировина, тютюнові та алкогольні вироби тощо. Однак,
станом на початок 2012 р. практично всі вилучення з режиму вільної торгівлі були
скасовані на основі низки двосторонніх протоколів про узгодження термінів
поетапного скасування вилучень між Україною та відповідними країнамипартнерами.
Загалом Україна є стороною понад двох тисяч двосторонніх торговельноекономічних угод, укладених з різними країнами світу, причому торговельним
питанням присвячені не лише власне торговельні угоди: вони також є суттєвою
частиною багатьох угод, що стосуються більш загальної тематики (угод про дружбу
та співробітництво між двома державами, угод про економічне співробітництво
тощо). Зокрема, Договором про дружні відносини і співробітництво між Україною та
Чеською Республікою від 17 березня 1994 р. відзначено першочерговість торговельноекономічного співробітництва та необхідність удосконалення механізму взаємних
торговельних зв'язків з метою поглиблення інтегрованості національних економік
обох сторін до світового господарства та отримання вигід від збереження та розвитку
традиційних двосторонніх відносин [69]. Прикладом міждержавної угоди у
торговельно-економічній сфері може слугувати Угода про торговельно-економічне
співробітництво між Урядом України та Урядом Мексиканських Сполучених Штаті
від 27 травня 2003 року, якою крім торговельних відносин між Україною та
Мексикою встановлено правові рамки інвестиційного, фінансового співробітництва
тощо. Власне торговельною двосторонньою угодою є, зокрема, Торговельна угода
між Урядом України та Урядом Малайзії від 19 серпня 2002 року, якою обумовлено
застосування заходів щодо сприяння розвитку двосторонніх торговельних відносин на
засадах норм і правил СОТ, запровадження режиму найбільшого сприяння у взаємній
торгівлі, розвиток організаційного та інформаційного забезпечення експортноімпортної діяльності у формі міжнародних виставок, ярмарків тощо.
Національний рівень регулятивної діяльності у зовнішньоторговельній сфері
представлений державним регулюванням зовнішньої торгівлі, функції якого
покладено в Україні на низку органів законодавчої та виконавчої влади (Додаток А,
табл. А.1) – Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, Національний банк
України, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, Державну митну
службу України, Антимонопольний комітет України, Міжвідомчу комісію з
міжнародної торгівлі тощо.
Нормативно-правова база державного регулювання зовнішньої торгівлі
складається з актів загального та спеціального характеру. До числа нормативноправових актів загального характеру, що тим або іншим чином стосуються
регулювання зовнішньої торгівлі, належать:
1. Конституція України, якою встановлено базові правові засади укладання та
чинності міжнародних договорів, правового статусу нерезидентів, здійснення
підприємницької діяльності, захисту конкуренції та прав споживачів тощо [70].
2. Господарський кодекс України, у якому визначено поняття ЗЕД, її принципи,
суб'єкти, види, загальні засади регулювання зовнішньої торгівлі та її оподаткування
тощо [71].
3. Податковий кодекс України, який містить правила оподаткування експорту
та імпорту (крім обкладення товарів експортним та імпортним митом) [72].
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4. Цивільний процесуальний кодекс України та ін.
Спеціальні нормативно-правові акти у сфері регулювання зовнішньої торгівлі
включають:
1. Закон "України "Про зовнішньоекономічну діяльність", який визначає зміст
понять експорту та імпорту товарів, окремих інструментів і заходів державного
регулювання зовнішньої торгівлі (квоти, ліцензії, митне регулювання, тимчасова
митна надбавка та ін.), встановлює принципи ведення ЗЕД та, зокрема,
зовнішньоторговельної діяльності (принцип еквівалентності обміну, неприпустимості
демпінгу при експорті та імпорті товарів тощо); визначає правові режими здійснення
зовнішньоторговельних операцій (національний, режим найбільшого сприяння,
преференційний режим) [64].
2. Митний кодекс України, який визначає сутність і принципи митної політики
України, забезпечує виконання державою фіскальних, правоохоронних, регулятивних
функцій у галузі митного регулювання зовнішньої торгівлі; встановлює правила
митної оцінки, визначення митної вартості та країни походження товарів [73].
3. Закони України "Про Єдиний митний тариф" [74] та "При митний тариф
України"[75], які охоплюють практичні аспекти митного регулювання, встановлюючи
ставки ввізного та вивізного мита, визначаючи перелік товарів та інших предметів, які
підлягають обкладенню митом тощо.
4. Численні підзаконні акти у сфері митно-тарифного регулювання, зокрема,
Постанова Кабінету міністрів України "Про затвердження Порядку ведення
Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності", Постанова
Кабінету міністрів України "Про затвердження Порядку визначення країни
походження товару, що переміщується через митний кордон України" та ін.
5. Низка законів та підзаконних актів, що стосуються нетарифного регулювання
зовнішньої торгівлі – ліцензування та квотування зовнішньоекономічних операцій,
застосування спеціальних заходів щодо імпорту товарів в Україну; санітарноепідеміологічних, фітосанітарних, ветеринарних, екологічних, контрольних заходів
тощо (табл. 2.12).
Таблиця 2.12 - Правове регламентування запровадження заходів нетарифного
регулювання зовнішньої торгівлі України
Заходи нетарифного
регулювання
1
Ліцензування і
квотування
зовнішньоекономічних
операцій

Нормативно-правові акти

2
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (ст. 2, ст. 16)
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1360 "Про
затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає
ліцензуванню, та квот на 2012 рік"
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (ст. 6)
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 р. № 1254 "Деякі
питання укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів"
Процедура реєстрації
Наказ Міністерства економіки України від 16.03.2006 р. № 98 "Про порядок
зовнішньоекономічних
обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних контрактів, предметом яких є
контрактів
операції з давальницькою сировиною українського замовника, коли
контрактом передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або
вивезення її до іншої країни"
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Продовження таблиці 2.12
1
Процедура видачі
ліцензій на право
імпорту, експорту спирту, алкогольних
напоїв та тютюнових
виробів

2
Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів" (ст. 14, 15)
Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від
14.02. 2002 р. № 42 " Про порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту
спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (ст. 28, 29, 31)
Закон України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в
Застосування
Україну"
спеціальних заходів
Закон України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового
щодо імпорту товарів в
імпорту"
Україну
Закон України "Про захист національного товаровиробника від
субсидованого імпорту"
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (ст. 20)
Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами
Дозвільна система
товарів військового призначення та подвійного використання"
служби експортного
Наказ Державної служби експортного контролю України від 29.112004 р.
контролю
№ 355 "Про затвердження Інструкції про порядок оформлення і використання
дозвільних документів у галузі державного експортного контролю"
Декрет кабінету міністрів України від 10.05.1993 р. № 46-93" Про
стандартизацію і сертифікацію"
Сертифікація товарів,
Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та
що ввозяться в Україну
споживчої політики від 01.02.2005 р. № 28 " Про затвердження Переліку
продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні"
Дозвільна система
органів державної
влади, що здійснюють
Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (ст. 18)
санітарноЗакон України "Про безпечність та якість харчових продуктів"
епідеміологічний,
Закон України "Про ветеринарну медицину"
ветеринарний,
Закон України "Про карантин рослин"
фітосанітарний,
екологічний та інші
види контролю
Реєстрація лікарських
засобів, виробів
медичного
призначення,
Закон України "Про лікарські засоби" (ст. 9, 17, 18)
імунобіологічних
препаратів, харчових
добавок
складено автором

Сучасний етап розвитку регулювання зовнішньої торгівлі України розпочався у
травні 2008 р., коли Україна стала повноправним членом СОТ. Цим були обумовлені
реформи у системі державного регулювання вітчизняної зовнішньої торгівлі, що, у
свою чергу, спричинило певні зміни у власне зовнішній торгівлі. Так, покращилися
позиції вітчизняних експортерів металургійної та хімічної продукції внаслідок зміни
умов доступу вітчизняних товарів на закордонні ринки: іноземні конкуренти змушені
нині застосовувати до українських експортерів спеціальні заходи лише на основі
Угоди про застосування Статті VІ ГАТТ 1994 р. та Угоди про субсидії та компен80

саційні заходи, що істотно зменшило їхні можливості щодо запровадження
відповідних розслідувань та обмежувальних заходів стосовно українського експорту.
За даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, якщо у середині
2007 р. проти експортованих з України товарів у світі було запроваджено 37
спеціальних обмежувальних заходів, то станом на початок 2012 р. до вітчизняної
продукції застосовувалося 29 таких заходів, у тому числі лише чотири заходи,
зумовлені розслідуванням, започаткованим після вступу України до СОТ (з них три
запроваджені Митним союзом Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та
Російської Федерації, у складі якого на момент започаткування розслідувань жодна з
країн не була членом СОТ, та один – Канадою) [45].
Важливим моментом також стало скасування кількісних обмежень на імпорт
українських товарів, зокрема – металургійної продукції. Передусім це стосується
скасування квот на ввезення українських сталеливарних виробів до країн ЄС. Останні,
як було показано вище, є важливим ринком збуту продукції вітчизняної металургії,
але до 2008 р. торгівля цими товарами між Україною та ЄС здійснювалася в рамках
відповідної двосторонньої угоди (з 1995 р.), а у 2002-2004 рр. – в умовах
впровадження з боку ЄС автономних заходів щодо квотування українського
металургійного експорту та щодо так званого "попереднього моніторингу імпорту
сталеливарних виробів", який створював додатковий адміністративний бар'єр для
доступу української металопродукції на європейський ринок. В результаті,
незважаючи на побоювання фахівців [76] щодо можливостей запровадження
Євросоюзом спеціальних обмежувальних заходів у разі значного зростання обсягів
експорту української металопродукції, у 2011 р. експорт даної продукції з України до
країн ЄС зріс у порівнянні з 2007 р. на 29,7 % навіть в умовах повільного
посткризового відновлення європейських економік.
Членство України у СОТ також змінило вітчизняну торговельну політику у
галузі як митно-тарифного, так і нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі.
За даними, представленими Національною тристоронньої соціальноекономічною радою [77], після вступу України до СОТ середньоарифметична ставка
ввізного мита по всій номенклатурі товарів знизилася з 5,09 % у 2008 р. до 4,96 % у
2011 р. При цьому ставка ввізного мита на сільськогосподарські товари та продукти
харчування знизилася з 13,79 % до 9,16 %, а на промислові товари – з 4,43 % до 4,22 %
(детальніше динаміка ставок мита за основними групами товарів наведена у табл.
2.13).
Найбільше протягом 2008-2011 рр. знизилися ставки ввізного мита на продукцію тваринництва, фруктово-овочеву та олійно-жирову продукцію, цукор, напої та
тютюнові вироби. Слід відзначити, що за такими групами товарів, як продукція
машинобудування, хімічної промисловості та металургії, мінеральна сировина, ставки
мита ще до вступу України до СОТ були нижчими за максимальні ставки зв'язаного
мита, тобто рівень захисту вітчизняної промисловості є нижчим за той, якого вимагає
СОТ.
Також після зниження ставок ввізного мита протягом 2008-2011 рр. менші
ставки порівняно зі зв'язаним рівнем встановлено на окремі товари сільського господарства – на живі тварини, м'ясо, рибу, молоко, овочі, каву, чай, зернові, борошно;
добрива та деяку іншу хімічну продукцію, пластикові та гумові вироби; текстиль і
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вироби з нього; автотранспортні засобі; деякі види нафтопродуктів і мінеральної
сировини тощо [40, с. 34]. Тому з метою захисту вітчизняних товаровиробників було
запроваджено у дію механізм підвищення ставок ввізного мита на товари до
приведення його у відповідність із рівнем міжнародних зобов'язань. Функціонування
даного механізму законодавчо зумовлене дією ст. 2 Закону України "Про Митний
тариф України" [75], якою повноваження зі встановлення та зміни ставок мита
покладено на Верховну Раду України.
Зменшення в рамках зобов'язань України перед СОТ зазнав і рівень експортних
мит: їх розмір має поступово зменшуватися, але навіть його кінцеві ставки залишаться
достатньо високими: 10 % на живу худобу (вихідний рівень з моменту вступу України
до СОТ – 50 %), 20 % на шкіряну сировину (вихідний рівень – 30 %), 10 % на насіння
соняшнику, льону та рижію (вихідний рівень – 16 %), 10 євро за 1 тонну брухту
чорних металів (вихідний рівень – 25 євро за 1 тонну).
Таблиця 2.13 - Середні ставки мита на імпорт деяких груп товарів в Україну, 20062011 рр.
2006 рік

Duty-free, %

AVG, %

Max, %

Duty-free, %

AVG, %
14
11,0
10,0
9,9
5,8

4,1 14,0 30

4,0

12,7 20 3,3 12,6 20

13,8 142 16,6 13,6 134 16,6 10,8 30

17,2

10,8 30 11,1 8,2

58,7 142 0,6

0,6 39,4 50

0,0

17,5 50 0,6 17,5 50

72,4 581 0,0 78,1 816 0,0 35,1 94
2,4 5 20,0 2,4 5 20,0 2,4 5

0,0
20,0

5,2 20 26,2 12,8 445 26,2
1,4 5 40,0 1,4 5 40,0

6,8 114 36,6

6,7 103 36,6 6,0 20

35,8

7,7 20 23,6 5,5

20 45,2

3,3 10 58,7
3,6 20 42,7
0,6 6 78,3

3,3
3,6
0,6

10 58,7 3,2 20
20 42,7 3,5 20
6 78,3 0,6 9

61,1
43,6
83,4

3,6 20 62,2 2,6
4,5 20 42,4 3,0
1,5 10 72,0 0,9

20 68,2
20 47,6
10 84,3

3,3 15 34,1

3,3

15 34,1 3,2 10

36,5

5,1 10 16,1 3,1

7

53,2
35,2
1,0
24,1

0,4
4,1
11,4
7,2

10 95,8
13 35,8
12 1,1
25 27,0

2,9
3,7
11,4
6,9

20
15
12
103

4,1

16,3 73

46,5 90

52,2 2,9 20
36,8 3,7 15
1,0 11,4 12
23,8 7,2 125

82

52,2
36,8
1,0
23,8

3,0
3,9
11,4
6,9

20
15
12
25

10
13
12
25

95,8
33,7
1,0
14,9

0,3
3,8
11,3
5,4

Duty-free, %

Max, %

13
0,0
0,0
10,2
35,4

Max, %

AVG, %

12
20
10
20
20

16,8 55

Duty-free, %

11
13,0
10,0
13,1
5,8

Max, %

10
8,8
0,0
13,6
33,3

3
277
85
162
20

AVG, %

9
20
10
20
20

2
23,7
36,0
21,4
7,3

Duty-free, %

4
5
6
7
8
6,3 41,3 466 6,3 13,9
0,0 33,3 76 0,0 9,8
12,9 22,3 183 12,9 11,8
31,9 7,3 20 31,9 7,1

Max, %

1
Продукти тваринництва
Молочні продукти
Фрукти, овочі та рослини
Кава та чай
Зернові та продукти їх
переробки
Жири, олії, олійні культури
Цукор та кондитерські
продукти
Напої, тютюн
Бавовна
Інші сільськогосподарські
товари
Риба та рибні продукти
Мінерали та метали
Бензин
Продукція хімічної
промисловості
Деревина, папір тощо
Текстиль
Одяг
Шкіра, взуття і т. ін.

2011 р.

Зв'язані
Ставки мита за Ставки мита за
Ставки мита за
Ставки мита
ставки мита
РНС до вступу РНС після
РНС
за РНС
до СОТ
вступу до СОТ
AVG, %

Групи товарів

2008 рік

15 16
20 9,0
10 0,0
20 18,9
20 35,4
3,8

30 21,5
0,0

39,3

Продовження таблиці 2.13
2 3
4
5
6
7
8
9
10
11 12 13 14 15 16
1
Неелектричні машини та
3,1 25 32,8 3,1 25 32,8 3,0 25 33,3 4,2 12 38,7 2,1 10 51,3
обладнання
Електричні машини та
4,9 25 26,2 4,9 25 26,2 5,0 25 25,7 5,3 25 33,0 3,8 25 39,1
обладнання
7,9 25 33,2 7,9 25 33,2 7,9 25 32,8 7,5 20 15,8 5,1 20 39,6
Транспортні засоби
6,3 25 23,4 6,3 25 23,4 6,3 25 24,0 6,4 25 31,8 5,5 25 32,0
Інші промислові товари
Примітки. 1. AVG – середньоарифметична ставка ввізного мита; 2. Max – максимальна ставка
ввізного мита; 3. Duty-free – питома вага товарів, що імпортуються за нульовою ставкою мита.
складено автором за даними СОТ [15]

У галузі нетарифних заходів Україна, вступивши до СОТ, зобов'язалася
скасувати та більше на запроваджувати кількісні обмеження імпорту у вигляді
квотування та ліцензування. Зокрема, заборонено квотувати імпорт наземних
транспортних засобів, старших за 8 років; окремих видів м'ясної продукції; експорт
брухту кольорових металів, зернових, окремих видів дорогоцінних металів і каменів
(крім золота та срібла). Але існує можливість запровадження квот та ліцензій,
використання яких не суперечить правилам СОТ. Тому в Україні щороку
встановлюється перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та
перелік товарів, щодо яких застосовуються квоти, і обсяги відповідних квот.
Наприклад, у 2012 р. в Україні запроваджено ліцензування та квотування експорту
срібла та золота, а також брухту дорогоцінних металів; шлаку та золи зі вмістом
цинку та міді; нафти сирої та природного газу українського походження.
Ліцензування є обов'язковим для експорту та імпорту фарб друкарських із захисними
властивостями; паперу некрейдованого з водяними знаками; матеріалів та обладнання
для вироблення дисків для лазерних систем зчитування; товарів з вмістом
озоноруйнівних речовин. Також вимагається ліцензувати імпорт окремих видів
м'ясної продукції та жирів тваринного походження; інсектицидів та експорт товарів,
що містять леговані чорні та кольорові метали або їх сплави [54].
Застосування технічних бар'єрів є одним з найпоширеніших інструментів
прихованого протекціонізму у сучасній зовнішньоторговельній політиці багатьох
країн світу. В рамках СОТ проблема використання технічних бар'єрів врегульовується
Угодою про технічні бар'єри, вимоги якої було виконано Україною у частині
гармонізації національного законодавства ще в процесі вступу до СОТ. Однак, у
більш конкретному вимірі гармонізація вітчизняних стандартів є незавершеною
донині, оскільки не всі національні стандарти є гармонізованими із відповідними
міжнародними стандартами. Так, протягом 2007-2008 рр. було гармонізовано близько
500 національних стандартів і 19 технічних регламентів, а Планом заходів щодо
адаптації української економіки до вимог СОТ [78] передбачено протягом 20092012 рр. гармонізувати ще 18 технічних регламентів, що стосуються промислової
продукції, які відповідатимуть не лише міжнародним стандартам, а й європейським
директивам щодо запровадження модульного підходу до процедур оцінки
відповідності.
Загалом в Україні діє понад 13 тис. стандартів ГОСТ (колишнього СРСР),
близько 4 тис. міждержавних стандартів ГОСТ та 10251 національний стандарт
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ДСТУ. З них станом на 1 червня 2010 р. в Україні чинними було 6396 національних
стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами (із них
4859 гармонізовано з міжнародними та 1537 з європейськими стандартами) [77]. З
огляду на таку ситуацію, можна вважати, що недостатньо ефективною та
оперативною є робота уповноважених органів щодо використання технічних бар'єрів
як протекціоністського інструменту та як інструменту захисту здоров'я та безпеки
населення, рослин і тварин, охорони довкілля та збереження національної безпеки.
Із числа захисних механізмів, використання яких дозволено СОТ, Україна
використовує спеціальні обмежувальні інструменти у складі антидемпінгових,
компенсаційних (антисубсидиційних) і спеціальних заходів. Але якщо до вступу до
СОТ Україна виступала переважно відповідачем в антидемпінгових і компенсаційних
справах, то після 2008 р. зросла кількість подібних справ, у яких Україна була
позивачем, захищаючи інтереси вітчизняних товаровиробників.
Від моменту здобуття Україною незалежності та до її вступу до СОТ проти
українських експортерів було запроваджено понад 90 антидемпінгових,
компенсаційних і спеціальних заходів в різних країнах світу. За цей час, за оцінками
фахівців, українські експортери втратили можливості виходу на закордонні ринки
сукупною ємністю понад 2 млрд. дол. [79]. Оскільки більшість цих справ стосувалася
експорту металургійної продукції, яка є провідною статтею українського товарного
експорту, а до 2006 р. заборонні заходи застосовувалися не до окремих підприємств, а
до цілих галузей через неринковий статус української економіки, то втрати
вітчизняної економіки від таких обмежень є дуже вагомими.
Після вступу до СОТ Україна активізувала започаткування антидемпінгових і
спеціальних розслідувань: протягом 2008 р. було ініційовано шість таких справ,
протягом 2009 р. – сім справ, а з 2001 р., коли в Україні було впроваджено у дію
механізм використання антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних
обмежувальних заходів [80; 81; 82], усього було проведено близько 30 таких
розслідувань. Зокрема, після вступу до СОТ Україною було проведене
антидемпінгове розслідування щодо імпорту окремих видів курячого м'яса з США та
Бразилії, щодо імпорту трикотажних і махрових полотен з Китаю та Республіки
Корея; спеціальне розслідування щодо імпорту сірників незалежно від країни
походження тощо [45]. Усього станом на середину 2011 р. Україна застосовували 19
антидемпінгових заходів та 2 спеціальні захисні заходи, тоді як антисубсидійні
розслідування не проводилися та компенсаційні заходи не запроваджувалися [15].
Узагальнений огляд сучасного стану державного регулювання зовнішньої
торгівлі України у частині використання засобів торговельної політики, наведено у
таблиця 2.14.
Таблиця 2.14 - Огляд зовнішньоторговельної політики України у 2011 р.
Заходи торговельної політики
1
Кількість повідомлень СОТ і діючих заходів торговельної політики
Невиконані повідомлення про запроваджені торговельні обмеження у Центральному
реєстрі СОТ
Регіональні торговельні угоди про торгівлю товарами, повідомлені СОТ
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Кількість
2
11
15

Продовження таблиці 2.14
1
Угоди про економічну інтеграцію у сфері послуг, повідомлені СОТ
Антидемпінгові заходи (станом на 30 червня 2011 р.)
Компенсаційні мита (станом на 30 червня 2011 р.)
Захисні заходи (станом на 26 жовтня 2011 р.)
Кількість торговельних суперечок (позивач-відповідач)
Прохання про консультації
Звіти групи про врегулювання суперечок / Апеляційного органу СОТ
Звіти групи оцінки відповідності / Апеляційного органу СОТ
Арбітражні рішення
складено автором за даними СОТ [15]

2
1
19
н.д.
2
3-1
0-0
0-0
0-0

На основі результатів проведеного аналізу тенденцій розвитку та сучасного
стану зовнішньої торгівлі України товарами та її державного регулювання можна
стверджувати, що діяльність із удосконалення механізмів провадження та
регулювання зовнішньоторговельних операцій має бути зосереджено на досягненні
низки стратегічних і тактичних цілей. Серед стратегічних цілей розвитку зовнішньої
торгівлі слід відзначити такі:
1) сприяння досягненню сталого зростання національної економіки;
2) підвищення якості життя настелення;
3) підвищення конкурентоспроможності національної економіки на
міжнародному рівні;
4) дотримання економічної безпеки та збереження економічної незалежності
нашої держави.
На шляху до стратегічних цілей мають бути досягнуті проміжні тактичні цілі,
до числа яких належать:
1) вирівнювання платіжного балансу;
2) підвищення ефективності використання національних конкурентних переваг
для забезпечення рівноправної участі у міжнародній торгівлі;
3) удосконалення товарної та географічної структури зовнішньої торгівлі
України з урахуванням її геополітичних та геоекономічних особливостей;
4) удосконалення системи державного регулювання зовнішньої торгівлі з
дотриманням вимог СОТ;
5) визначення галузевих пріоритетів розвитку експортного та імпортозамінного
виробництва.
Тобто реформування системи зовнішньоторговельних відносин має
здійснюватися за такими основними напрямами, як структурний (удосконалення
структури експорту та імпорту), фінансовий (фінансове сприяння реформуванню
експортно-імпортних відносин), інноваційний (стимулювання інноваційної діяльності
в експортних та імпортозамінних галузях), інституційний (удосконалення
інституційного забезпечення зовнішньої торгівлі) напрями.
Підвищення ефективності експортної діяльності має на меті, передусім,
удосконалення товарної та географічної структури експорту, що передбачає
розширення товарної номенклатури експорту з одночасним удосконаленням його
товарної структури з наданням переваги готовій продукції перед товарами низького
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ступеня обробки; диверсифікацію географічної структури експорту через сприяння
освоєнню експортерами нових ринків збуту своєї продукції та розвиток і
реформування експортних зв'язків з тими торговими партнерами, щодо яких
експортний потенціал використовується недостатньо.
Засобами для досягнення поставлених цілей мають стати зміни у характері
фінансового забезпечення виробництва та реалізації експортної продукції. У цій сфері
доцільно вжити наступних заходів:
1) створення сприятливих умов для інвестування у експортоорієнтовані галузі.
Особлива увага тут має бути приділена наукомістким технологіям, виробництвам 5-го
(фармацевтична, автомобільна, хімічна, інструментальна промисловість) та 6-го
(біотехнології, аерокосмічна промисловість; нанотехнології; системи штучного
інтелекту; мікроелектроніка; програмне забезпечення; системи управління
персоналом) технологічних укладів, а також інвестиціям в основні фонди та технічне
переоснащення підприємств традиційних експортних галузей (металургії, хімічної
промисловості) з метою підвищення конкурентоспроможності їхньої продукції;
2) фінансове сприяння розвитку експортних галузей, зокрема, бюджетне
фінансування розвитку пріоритетних експортних галузей, надання державних
гарантій банкам і страховим компаніям щодо фінансово-кредитного забезпечення
експортної діяльності, розвиток системи страхування зовнішньоторговельних
контрактів, активізація діяльності спеціалізованого експортно-імпортного банку АТ
"Укрексімбанк" у сфері кредитування експортної діяльності, надання зв'язаних
кредитів імпортерам української продукції;
3) різноманітні форми фінансового сприяння розвитку інноваційного та
високотехнологічного експорту, зокрема податкове заохочення шляхом надання
"податкових канікул", податкового кредиту, зниження ставок податків для
підприємств – інноваторів, виключення витрат на НДДКР з бази оподаткування,
використання прискорених методів амортизації інноваційного обладнання тощо;
створення особливо сприятливого клімату для інвестування на усіх етапах
інноваційного ланцюжка: "наука – технологія – виробництво – ринок", розвиток
венчурного інвестування та залучення коштів приватних інвесторів; надання
державою гарантій захисту прав власності інвесторів та прав інтелектуальної
власності.
Удосконалення товарної структури експорту, яке полягає у збільшенні питомої
ваги експортних товарів високого ступеня обробки, разом із необхідністю підвищення
конкурентоспроможності вітчизняних товарів на світових ринках вимагає вжиття
низки заходів щодо розвитку інноваційної компоненти товарного експорту, а саме:
1) підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції шляхом
зменшення ресурсомісткості та енергомісткості виробництва, підвищення рівня
технологічності продукції. Застосування новітніх технологій у сфері енергозбереження, підвищення рівня використання наявних ресурсів, особливо імпортованих, сприятиме зменшенню імпортної залежності вітчизняної економіки, зниженню
собівартості виробленої продукції, та, відповідно, підвищенню її конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках;
2) розвиток перспективних форм високотехнологічного експорту. Серед таких
форм варто відзначити так званий "відкладений" експорт, коли споживачі експортної
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продукції фінансують її виробництво в рамках довгострокових домовленостей;
компенсаційний лізинг (лізинг обладнання з умовою оплати лізингових платежів
продукцією з певною часткою високого ступеня обробки).
Зовнішньоторговельна політика також має бути удосконалена з точки зору
підвищення якості інституційного забезпечення експортно-імпортної діяльності. На
увагу заслуговують такі заходи у цій сфері:
1) удосконалення нормативно-правового забезпечення експортної діяльності.
Зокрема, у вітчизняному законодавстві недостатньо чітко прописані норми щодо
правового регулювання міжнародного лізингу, франчайзингу, компенсаційної
торгівлі, транскордонного економічного співробітництва тощо; вимагають
гармонізації з нормами міжнародного права нормативно-правові акти України у сфері
технічного регулювання експортно-імпортної діяльності, у сфері захисту прав
інтелектуальної та промислової власності;
2) розбудова інфраструктури збуту та обслуговування експортної продукції в
країнах продажу – створення закордонної мережі центрів з продажу та центрів
сервісного обслуговування експортної продукції сприятиме покращенню її іміджу у
іноземних споживачів; інформаційне забезпечення розвитку експорту шляхом
активізації діяльності торговельно-економічних місій України з просування
українського експорту за кордоном, формування його позитивного іміджу, захист
інтересів вітчизняних товаровиробників, сприяння налагодженню прямих зв'язків між
українськими експортерами та закордонними споживачами. Крім того, потрібним є
створення спеціалізованих баз даних з метою забезпечення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності економічною, правовою, науково-практичною інформацією у
сфері експортного виробництва;
3) розвиток фінансових інституцій у сфері підтримки інноваційного розвитку –
розширення мережі та активізація діяльності вже існуючих державних і комунальних
інноваційних фінансово-кредитних фондів, приватних венчурних фондів, спільне
фінансування об'єднаннями підприємств НДДКР з отриманням усіх державних
гарантій та пільг, належних підприємствам – інноваторам, використання позичкових
форм фінансування за рахунок коштів банків, приватного сектору тощо;
4) реформування системи державної підтримки вітчизняних підприємств,
особливо в агропромисловому комплексі, у відповідності до правил СОТ з метою
усунення підстав для запровадження іноземними партнерами компенсаційних чи
антидемпінгових розслідувань проти українських товаровиробників. Також має бути
підвищена прозорість розв'язання торгових суперечок шляхом використання
відповідних механізмів СОТ, що дозволить, з одного боку, захистити інтереси
українських експортерів на іноземних ринках, а з іншого – зробити вітчизняний ринок
більш привабливим для зарубіжних товаровиробників. Запровадження такого
механізму потребує вирішення проблеми кадрового забезпечення як органів
державної влади, так і підприємств – експортерів кваліфікованими фахівцями у галузі
міжнародного торговельного права;
5) державне регулювання експортної діяльності, як, до речі, і імпортної,
повинно ґрунтуватися на розробці та впровадженні комплексної державної стратегії у
сфері зовнішньоторговельної політики, яка має забезпечити послідовність і
системність захисних і лібералізаційних заходів, визначити пріоритетні з точки зору
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застосування захисних заходів галузі виробництва.
Крім комплексного підходу до державного регулювання, сутнісними
елементами діяльності щодо підвищення ефективності інституційного забезпечення
імпорту мають стати:
1) удосконалення митно-тарифного регулювання шляхом внесення змін до
Митного тарифу України в частині уніфікації ставок з метою скорочення числа
тарифних коридорів та збереження диференційованості ставок мита щодо товарів,
імпорт яких потребує посилення регулюючого впливу з боку держави; використання
принципу тарифної ескалації в рамках зв'язаного рівня тарифів задля захисту
вітчизняних виробників готової промислової продукції та поліпшення товарної
структури імпорту;
2) поліпшення захисту внутрішнього ринку від недобросовісного та надмірного
імпорту. Тут стануть у нагоді традиційні тарифні та нетарифні протекціоністські
інструменти – встановлення висоти ставок ввізного мита у залежності від то того, чи
має імпортована продукція вітчизняні аналоги, широке застосування антидемпінгових
та компенсаційних заходів проти недобросовісного імпорту, гармонізація технічних
норм, стандартів, регламентів із міжнародними з метою недопущення імпорту
недоброякісної та шкідливої продукції, застосування дозволених в рамках СОТ видів
субсидіювання (субсидії сільгоспвиробникам, у природоохоронній сфері, субсидії на
вирівнювання регіонального розвитку тощо), заходи з обмеження імпорту з метою
вирівнювання платіжного балансу. Потрібно також активізувати діяльності
Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі з проведення антидемпінгових,
антисубсидійних і попереджувальних розслідувань і застосування відповідних
обмежувальних заходів з метою захисту внутрішнього ринку від недобросовісного
імпорту;
3) лібералізація торгівлі технологічними товарами та послугами – формування
державної політики щодо участі у міжнародному трансфері технологій, встановлення
преференційних торговельних режимів в рамках програм науково-технічної та
технологічної співпраці з країнами – ключовими інноваторами, пільгове
оподаткування імпорту проміжних високотехнологічних товарів та послуг, зниження
нетарифних бар'єрів щодо імпорту високотехнологічних товарів, зокрема, у частині
стандартизації та сертифікації;
4) застосування пропагандистських заходів з метою формування у споживачів
позитивного іміджу вітчизняної імпортозамінної продукції – рекламні компанії,
виставкові заходи, інформування потенційних споживачів (передусім, вітчизняних
аналогів імпортних товарів виробничого вжитку) про перспективні проекти,
можливості співпраці у сфері імпортозаміщення, застосування новітніх маркетингових методів просування товару на ринок, у тому числі з використанням
інформаційних технологій, тощо.
Метою структурного удосконалення імпорту є поліпшення його товарної та
географічної структури. Змістом такого поліпшення має стати диверсифікація джерел
критичного імпорту, особливо це стосується імпорту енергоносіїв, та зменшення
імпортної залежності вітчизняної економіки шляхом розвитку імпортозамінного
виробництва в різних галузях промисловості та надання їм всебічної державної
підтримки. Щодо диверсифікації джерел імпорту, то тут стане доцільним є
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запровадження енергозберігаючих заходів, налагодження співпраці з західноазійськими державами – експортерами нафти та природного газу, сприяння розвитку
вітчизняної нафтогазовидобувної промисловості тощо.
Також підвищення ефективності імпорту вимагає вжиття низки заходів щодо
сприяння інноваційному розвитку галузей, які були визначені як пріоритетні для
впровадження політики імпортозаміщення. Особлива увага з боку держави має
приділятися імпортозамінним галузям, що виробляють високотехнологічну або
інноваційну продукцію. Для них доцільно передбачити сприятливі умови
започаткування бізнесу, можливість підвищення кваліфікації дослідницького,
виробничого, управлінського персоналу новостворюваних та діючих підприємств на
відповідних підприємствах країн – ключових інноваторів. Потребує державного
сприяння модернізація імпортозамінних виробництв, відаючи перевагу в
амортизаційній політиці перевагу прискореній амортизації основних фондів, надаючи
державну підтримку таким підприємствам щодо технологічного, фінансового,
кадрового забезпечення процесу модернізації.
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Додаток А
Таблиця А.1 - Повноваження органів центральної влади України щодо регулювання
зовнішньої торгівлі
Найменування органу
Функції у сфері регулювання зовнішньої торгівлі
влади
1
2
Верховна Рада
 прийняття,
зміна
та
скасування
законів,
що
стосуються
України
зовнішньоекономічної діяльності;
 затвердження головних напрямів зовнішньоекономічної політики України;
 розгляд, затвердження та зміна структури органів державного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності;
 укладання міжнародних договорів України відповідно до Законів України
про міжнародні договори України та приведення чинного законодавства
України у відповідність з правилами, встановленими цими договорами;
 затвердження нормативів обов’язкового розподілу валютної виручки між
державою та місцевими радами народних депутатів України, ставок та умов
оподаткування, митного тарифу, митних зборів та митних процедур України
при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
Кабінет Міністрів  вживає заходів до здійснення зовнішньоекономічної політики України
України
відповідно до законів України;
 координує роботу торговельних представництв України в іноземних
державах;
 приймає нормативні акти управління з питань зовнішньоекономічної
діяльності у випадках, передбачених законами України;
 проводить переговори і укладає міжурядові договори України з питань
зовнішньоекономічної діяльності у випадках, передбачених законами України
про міжнародні договори України, забезпечує виконання міжнародних
договорів України з питань зовнішньоекономічної діяльності всіма
державними органами управління, підпорядкованими Кабінету Міністрів
України, та залучає до їх виконання інші суб'єкти зовнішньоекономічної
діяльності на договірних засадах.
Національний банк  здійснює зберігання і використання золотовалютного резерву України та
України
інших державних коштовностей, які забезпечують платоспроможність України;
 представляє інтереси України у відносинах з центральними банками інших
держав, міжнародними банками та іншими фінансово-кредитними установами
та укладає відповідні міжбанківські угоди;
 регулює курс національної валюти України до грошових одиниць інших
держав;
 здійснює облік і розрахунки по наданих і одержаних державних кредитах і
позиках, провадить операції з централізованими валютними ресурсами, які
виділяються з Державного валютного фонду України у розпорядження
Національного банку України.
Центральний орган  забезпечує проведення єдиної зовнішньоекономічної політики при здійсненні
виконавчої влади з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності виходу на зовнішній ринок,
питань економічної координацію їх зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі відповідно до
політики (нині – міжнародних договорів України;
Міністерство
 здійснює контроль за додержанням всіма суб'єктами зовнішньоекономічної
економічного
діяльності чинних законів України та умов міжнародних договорів України.
розвитку та торгівлі
України)
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Продовження Додатку А
1
2
Державна митна служ-  здійснює митний контроль в України згідно з чинними законами України.
ба України
Антимонопольний
 здійснює контроль за додержанням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
комітет України
законодавства про захист економічної конкуренції.
Міжвідомча комісія з  приймає рішення про порушення і проведення антидемпінгових,
міжнародної торгівлі антисубсидиційних або спеціальних розслідувань та застосування відповідно
антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів
складено на підставі ст. 9 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" [64].
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РОЗДІЛ 3
ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ І
ЗМІНИ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
3.1. Сутність міжнародної торгівлі послугами та її роль у економічному
розвитку країн
Міжнародна торгівля послугами, особливо транспортними, фінансовими,
туристичними, останнім часом привертає пильну увагу дослідників. Це пояснюється
стрімким розвитком даної форми міжнародних економічних відносин під впливом
процесів глобалізації світових ринків, що найбільш чітко проявляється не так давно,
тільки в останні 20 років. Концептуальні засади щодо особливостей і механізмів
міжнародної торгівлі послугами висвітлено у працях багатьох вітчизняних та
зарубіжних авторів таких, як Дж.Боддевіна, Б.Данилишина, А.Деадорфа,
Л.Демидової, І.Дюмулена, Р.Заблоцької, Р.Мердика, Ю.Мельник, В.Новицького,
Р.Рассела, Б.Рендера, Є.Савельєва, К.Сєдова, А.Філіпенка, Дж.Фітцзімонса,
М.Фітцзімонс та ін. Не зважаючи на великий перелік опублікованих праць з даного
напрямку, ще недостатньо систематичними є, з одного боку, дослідження питань
комплексної оцінки зовнішньої торгівлі послугами з конкретизацією факторів, які
складають умови її розвитку, а з іншого – оцінки зовнішньої торгівлі послугами як
впливового чинника на розвиток національної економіки. Більшість сучасних
наукових праць стосуються головним чином міжнародної торгівлі окремими видами
послуг, які займають найбільші частки у загальному масштабі світового ринку і на
яких Україна поки недостатньо представлена, хоча має потенційні можливості щодо
зайняття більш вигідних позицій. Виключенням, однак, є роботи Ю.Мельник [1, 2, 3],
в яких достатньо повно розкриті окремі питання транснаціоналізації ринку послуг
взагалі. З цього приводу, зазначена проблема вимагає особливої дослідницької уваги з
урахуванням питань такої популярної у теперішній час тематики посилення впливу
глобалізаційних та транснаціоналізаційних процесів.
Класична економічна література, як правило, характеризує послуги з точки зору
їх нематеріальності, нездатності до зберігання, цим протиставляючи їх товарам –
предметам торгівлі, які є безсумнівно матеріальними, з властивостями накопичування.
Зазначена точка зору притаманна і класичній економічній школі, і неокласичній [4, 5].
Але під впливом розвитку НТП, процесів всебічної глобалізації це сприйняття
поняття послуги вже є частково неточним, бо результат надання багатьох наприклад
інформаційних, фінансових послуг має і матеріальний характер (наприклад, надання
корисної інформації у вигляді електронних або паперових носіїв). Тому в даній роботі
економічну категорію „послуги” будемо визначати так, як пропонується
міжнародними інститутами ЮНКТАД і Світовий банк у довіднику „Лібералізація
міжнародних операцій з послугами” (1994 р.) [6], а саме:
послуга - це зміна в положенні інституційної одиниці, що сталася внаслідок дій і
на основі взаємної угоди з іншою інституційною одиницею. Там же зазначено:
„інституційні одиниці – це юридичні або фізичні особи, які володіють товарами і
активами, мають економічні зобов’язання і від свого імені виконують угоди з іншими
юридичними або фізичними особами”.
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Послугу як особливий вид товару і об’єкт комерційної діяльності міжнародні
інститути характеризують за такими властивостями [7]:
1) виробництво, реалізація i споживання послуг здійснюється часто одночасно,
ці процеси не відділяються один від одного;
2) послуги не підлягають зберіганню, транспортуванню;
3) тісний взаємозв’язок між торгівлею послугами і торгівлею товарами, їх
взаємний вплив є суттєвим;
4) більша захищеність державою ринку послуг від іноземної конкуренції
порівняно з товарними ринками;
5) наявність різновидів послуг, які не є предметом міжнародної торгівлі.
Послуги охоплюють різноманітні види діяльності - перевезення, передача та
обробка інформації, туризм, будівництво, освіта, медицина, фінансова й банківська
діяльність, оборона й соціальна допомога, державне управління, консалтинг та ін.
Багато з цих видів діяльності можна охарактеризувати як платежі по нетоварних
комерційних справах, що укладаються між юридичними й фізичними особами різних
країн і відбиваються у платіжному балансі, що пов’язує їх з операціями міжнародної
торгівлі.
Динамічність зростання обсягів міжнародної торгівлі послугами базується на
закономірностях розвитку ринкових відносин, які пов’язані зі зростанням стійкого
розширення потреб у сфери послуг внаслідок розвитку продуктивних сил, НТП і, як
наслідку, зміни структури економіки. Теоретичні основи дослідження стрімкого
розвитку міжнародної торгівлі послугами у світовому господарстві та факторів, що
впливають на цей процес, доцільно ґрунтувати на теоріях, які виокремлюють
доіндустріальну, індустріальну, постіндустріальну (інформаційне суспільство) стадії
економічного розвитку.
Так, теорія трьохсекторної економічної моделі Кларка-Фішера ґрунтується на
трактуванні етапів розвитку економіки в залежності від співвідношення ресурсів,
зайнятих у первинному (сільське господарство, риболовство, лісництво), вторинному
(промисловість) і третинному секторах (сектор послуг) економіки. Існування
залежності між підвищенням доходів населення і зростанням сукупного попиту,
подальше перенесення його із первинних до вторинних, а потім – і до третинних
галузей господарства, обґрунтовує високу еластичність послуг від зміни доходу. Як
результат цього висновку дана теорія стверджує, що різним цивілізаційним етапам
розвитку суспільства притаманна перевага того чи іншого сектору економіки:
доіндустріальному суспільству - первинного, індустріальному – вторинного,
постіндустріальному суспільству - третинного [8, 9, 10]. Пізніше зазначену теорію
було успішно розвинуто іншими авторами, які доповнили її дослідженнями інших
факторів, що вплинули на вражаючі досягнення у третинному секторі.
Термін «постіндустриалізм» був уведений у науковий оборот на початку ХХ ст.
ученим А. Кумарасвамі, який спеціалізувався на доіндустриальному розвитку
азійських країн. У сучасному значенні цей термін уперше був застосований
наприкінці 1950-1950-х рр.,а широке визнання концепція постіндустріального
суспільства одержала в результаті робіт професора Гарвардського університету Деніела Белла, зокрема, після виходу у 1973 р. його книги з цієї тематики [11].
Так, Д.Белл, запропонував концепцію постіндустріального суспільства, трактуючи
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його, як „суспільство, в економіці якого ключовим стало вже не виробництво товарів,
а надання послуг, організація системи освіти, наукові дослідження, підвищення рівня
життя населення, в якому…впровадження інновацій все більше стало залежати від
наукових досягнень [12]”. Д.Белл підкреслив, що у постіндустріальному суспільстві
основна роль відводиться такому ресурсу як інформація, а тому постіндустріальне
суспільство є наукоємним, де виробничою діяльністю є сервісна. Крім Д.Белла інші
науковці такі, як Дж.Гелбрейт, Е.Паркер, М.Порат, Г.Шмідт звертали увагу у своїх
працях на важливість впливу науково-технічного прогресу, інноваційних процесів,
технологічної інфраструктури на розвиток сервісних галузей, і, як наслідку,
підвищення їх ролі у економіці та у зміні загальної економічної структури
національних господарств. При цьому найвагомішого значення автори віддавали
впливу на ці закономірності комп’ютерним та інформаційним технологіям [13].
Продовжуючи вищезазначене теоретичне обґрунтування та розвиваючи
характеристику основних рис постіндустріального суспільства професор Іноземцев
В.Л. обґрунтовує факт появи четвертинного сектору у структурі національних
економік з виробництва не тільки високотехнологічної продукції, а ще й такої
специфічної продукції як інформаційні технології, інформація, знання. Виробництво
зазначеної специфічної продукції стає підґрунтям і ознакою формування так званої
«інформаційної економіки». Головними ресурсами «інформаційної економіки» є
інтелектуальний капітал, інформація з їх основними перевагами перед іншими видами
ресурсів – невичерпаністю. На основі цього розуміння В.Л.Іноземцев, виконуючи
порівняльну характеристику індустріального та постіндустріального виробництв,
відмічає, що внутрішня обмеженість індустріального виробництва пов’язана, з одного
боку, із вичерпністю наявних ресурсів, а з другого – характером матеріальних потреб,
які насичуються; постіндустріальне виробництво немає обмежень для свого
розширення, його ресурси не скорочуються в міру споживання, а кожен акт
використання інформаційних ресурсів породжує інтерес до наступних [14, с.325].
Основні положення теорії „інформаційної економіки” піддавалися спростуванням представниками інших економічних шкіл. Так, у своїй роботі „Гіперіндустріальне проти постіндустріального суспільства” Ф.Елвелл говорить про
відсутність ознак інформаційного (постіндустріального) суспільства, бо економічні
структурні перетворення ґрунтуються на подальшому розвитку процесу
індустріалізації, а інформатизація суспільства та розвиток сервісних сфер – це лише
продукт гіперіндустріалізації. Однак, розвиток економічних подій у світовому
господарстві минулого часу дозволяє ґрунтовно не погоджуватись з даною точкою
зору. Теорія постіндустріальної економіки у подальшому була підтверджена світовою
практикою: суспільство масового споживання і новітніх технологій спородило умови
для становлення і нестримного розвитку сервісної економіки, особливо її
інформаційного сектору. Процес індустріалізації, котрий проявлявся в експансії
вторинного сектора, перетворився у процес витіснення його третинним сектором, що
відбулося здебільшого завдяки активної діяльності ТНК, сприяючих переміщенню
вторинного сектору у країни «Третього світу». Вплив індустріалізації на доходи
населення (рис. 3.1), який найбільш значно проявлявся у період першої та другої
промислових революцій, з часом поступився впливу сервісного сектору (рис. 3.2а,б).
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Рисунок 3.1 – ВВП індустріальних країн у порівнянних цінах на душу населення [15]
Отже, помітним стало зменшення частки вторинного сектора у валовому
внутрішньому продукті з середини 70-х років у промислово розвинутих країнах, при
цьому із значним зростанням у них частки сфери послуг (рис. 3.2в). Якщо у 1970р.
частка промисловості у ВВП складала у Великобританії – 52 %, в Німеччині – 56 %, у
Франції – 51 %, то у 1980 р. вона становила у цих країнах менше половини з
подальшим продовженням зростання частки сфери послуг у ВВП.
Постіндустріальні країни, вони ж колишні метрополії, переміщуючи товарне
виробництво в інші держави, змушені були підтримувати підвищення рівня
кваліфікації і добробуту робочої сили у своїх колишніх колоніях. Якщо з початку XIX
століття й аж до 80-х років ХХ сторіччя (в індустріальну епоху), розрив у ВВП на
душу населення між відсталими й розвиненими країнами усе більше збільшувався, то
постіндустріальна фаза розвитку економіки сповільнила цю тенденцію, у результаті
чого до 90-х років XX століття більшість країн «Третього світу» домоглися певного
росту грамотності і підвищення ринкового споживання. Але варто враховувати, що
міжнародні товарні потоки відбуваються найчастіше у рамках однієї ТНК, яке
контролює підприємства в країнах реципієнтах. Отже, основна частина доданої
вартості створюється саме в тій країні, де перебуває головний офіс, тому що там
ведуться розробки, створюються нові технології й формуються зв'язки зі
споживачами.
Практика останніх десятиліть - це розміщення штаб-квартир й фінансових
активів більшості ТНК на територіях з пільговим оподатковуванням, але на цих
територіях відсутні виробничі, маркетингові, дослідницькі підрозділи ТНК, що
виробляють більшу дохідну частину і ТНК, і країн базування цих ТНК. Тобто в
постіндустріальній економіці найбільший внесок у вартість матеріальних благ, які
виробляються усередині даної економіки, вносить кінцева складова виробництва, а
саме: торгівля, реклама, маркетинг, тобто сфера послуг, а також її інформаційна
складова роялті, ліцензії, патенти, НДДКР і т.п. Особливої уваги вимагає при цьому
інформаційна індустрія, яка економічно ефективніша за матеріальне виробництво,
тому що достатньо значних разових витрат для виготовлення первісного зразку, а
подальші витрати щодо копіювання вже є несуттєвими, а прибутки вагомими.
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Рисунок 3.2 – Розвиток промислового виробництва та сфери послуг за деякими
країнами світу у період з 1970р. по 2010 р. за даними [66]
Таким чином, сфера послуг взагалі та зовнішня торгівля послугами зокрема є
чинником до зміни структури національної економіки, формування міжнародного
ринку послуг відбувається в умовах становлення постіндустріального та
інформаційного суспільств, а основними причинами його стрімкого розвитку у
світовій економіці є науково-технічний прогрес і підвищення рівня життя населення.
У теорії світової економіки одним з першим авторів, який відзначив вагомість
торгівлі послугами був Г.Корбет. Вивчаючи нетарифні бар’єри у торгівлі товарами та
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можливості переговорів щодо них в рамках Генеральної угоди з торгівлі товарами
(ГАТТ), він дійшов висновку, що аналогічні дослідження можуть стати основою
переговорів щодо торгівлі послугами. З його ініціативи розпочато вивчення
міжнародних потоків послуг та обмежень в цій сфері, результатом чого стало видання
у 1975 р. книги Б.Гріффітса „Невидимі бар’єри у невидимій торгівлі”, яка стала
відправною точкою для наступних досліджень міжнародної торгівлі та інвестицій у
сфері послуг. Першим документом, у якому надання послуг трактувалося як „торгівля
послугами” (trade оn services), став Звіт щодо довгострокових проблем торгівлі у
світовій економіці, підготовлений в рамках ОЕСР, у якому вказується, що „...хоча
багато видів діяльності у сфері послуг ще не піднялись до міжнародного рівня,
існують сервісні галузі, у яких міжнародні операції різко зросли фактично у тій же
пропорції, що й торгівля товарами, або навіть більшою мірою... Для деяких країн
торгівля послугами є принаймні такою ж важливою, а в деяких випадках і
важливішою, ніж торгівля товарами [16]” [51].
Нематеріальний характер послуг створює значні проблеми в організації торгівлі
ними як для продавців послуг, так i для споживачів: у процесі продажу послуг їх
реалізаторам складно продемонструвати клієнтам цей товар (послугу) i ще складніше
обґрунтувати її ціну продажу.
Суттєвою характеристикою послуги є економічна цінність, що робить її
об’єктом комерційної діяльності i предметом міжнародної торгівлі, який за своєю
специфікою не проходить митного контролю і на який не оформлюється вантажна
митна декларація.
В практиці міжнародних економічних відносин розрізняються поняття
міжнародної і зовнішньої торгівлі послугами, а саме, під міжнародною торгівлею
послугами розуміється оплачуваний обіг послуг між різними країнами світу, який
створює особливу форму міжнародних економічних відносин між суб'єктами різних
країн з приводу купівлі та продажу послуг та особливу форму міжнародної
економічної діяльності; під зовнішньою торгівлею послугами - процес оплачуваного
обміну послугами між суб’єктами окремо взятої країни та інших країн. Як і у випадку
зовнішньої торгівлі товарами, зовнішня торгівля послугами засновується на
міжнародному поділі праці, який проявляється у спеціалізації окремих країн, галузей
національної економіки та підприємств у наданні певних послуг для зовнішніх ринків.
З причин важливості забезпечення уніфікованих інструментів обліку показників
міжнародної торгівлі послугами на національному та міжнародному рівнях і
ефективного регулювання міжнародних торговельних процесів міжнародними
організаціями були розроблені класифікаційні критерії послуг та методики контролю
за ринком послуг. Класифікація послуг покликана допомогти урядам усунути
дисбаланс даних і надати їм статистичні інструменти для відстеження даних, їх
економічного аналізу та прийняття рішень. Крім того, для будь-якого аналізу ринків
необхідна можливість погоджування даних про торгівлю послугами з даними про
випуск цього виду продукції. Класифікація послуг необхідна учасникам торговельних
переговорів як орієнтир при розробці конкретних зобов'язань в області торгівлі
послугами й наступним моніторингом їхнього виконання, а також виникаючих змін
по кожному виду послуг. Статистичні дані на основі уніфікованої класифікації послуг
допомагають в оцінці можливостей доступу на ринки, забезпечують інформацію для
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прийняття рішень по встановленню пріоритетів, сприяють зіставленню партнерських
зобов'язань та оцінці досягнутого ступеню лібералізації по конкретних послугах і
ринкам, забезпечують статистичний довідковий матеріал для урегулювання спорів.
В процесі еволюції розвитку статистичної номенклатури різновидів послуг було
сформовано низку класифікаційних систем, які відрізняються між собою, бо мають
різне призначення. Найбільш вагомими серед них є:
1. Розширена класифікація послуг платіжного балансу Міжнародного валютного фонду (РКППБ МВФ), різновиди послуг якої відбиваються у Керівництві з
платіжного балансу Міжнародного валютного фонду (п‘яте видання 1993 р. (КПБ5),
шосте видання - 2009 р. (КПБ6)). КПБ5, КПБ6 - це керівництва щодо методики
складання платіжних балансів країн, які ґрунтуються на РКППБ МВФ, і специфіки
збору статистичних даних щодо зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів країни.
2. Класифікація послуг GNS/W/120 - ґрунтується на Класифікації основних
продуктів ООН (Сentral Product Classification of the UN, CPC UN).
Розглядаючи більш детально кожну з класифікацій окремо можна відзначити,
що РКППБ МВФ (табл.3.1) вміщує перелік різновидів послуг, визначений для
зручності систематичного простеження за операціями зовнішньоторговельного
балансу між певною країною та іншою частиною світу за певний період часу.
РКППБ МВФ використовується також у статистичній звітності ЮНКТАД
(Міжнародна конференція ООН з торгівлі та розвитку) з приводу дослідження і
аналізу показників міжнародної торгівлі послугами. Станом на 01.01.2012 р.
аналітичні дані ЮНКТАД ґрунтуються ще на РКППБ МВФ п’ятого видання 1993 р.
Необхідність у редагуванні Керівництва з платіжного балансу (п’яте видання
1993 р., КПБ5, яке вміщує РКППБ МВФ), за результатами чого у 2009 р. була
опублікована нова, шоста, версія платіжного балансу (КПБ6), виникла з причин [31]:
1. Зміни протягом часу (з 1993 р.) економічних і фінансових умов міжнародної
економічної діяльності країн світу.
Таблиця 3.1 – Класифікація послуг за системою РКППБ МВФ [17, 49]
Види послуг РКППБ МВФ –
Види послуг РКППБ МВФ –
шосте видання, останнє
п’яте видання, 1993 р.
оновлення (квітень 2011 р.)
1
2
1. Послуги з промислової обробки
2. Послуги з технічного обслуговування; поточний ремонт;
ремонт; починка
3. Транспортні послуги
1.Транспортні послуги
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Підвиди послуг РКППБ МВФ – п’яте
видання, 1993 р.
3

1.1 Морський транспорт
1.2 Повітряний транспорт
1.3 Інші види транспорту
1.4 Космічний транспорт
1.5 Залізничний транспорт
1.6 Автодорожний транспорт
1.7 Внутрішній водний транспорт
1.8 Транспортування по трубопроводах і передача

Продовження таблиці 3.1
1

4. Поїздки

2

2. Поїздки

-

3. Послуги зв'язку

5. Будівельні послуги

4. Будівельні послуги

6. Страхування та соціальні
послуги

5. Страхування

7. Фінансові послуги
-

6. Фінансові послуги
7. Комп’ютерні і інформаційні послуги
8. Використання інтелектуальної
власності
8. Роялті і ліцензійні платежі
9. Телекомунікаційні,
комп'ютерні та інформаційні
послуги
10. Інші бізнес–послуги

9. Інші бізнес–послуги

11. Особисті, культурні і
рекреаційні послуги

10. Особисті, культурні і
рекреаційні послуги

12. Урядові послуги

11. Урядові послуги

-

3
електроенергії
1.9 Інші супутні й допоміжні транспортні послуги
2.1 Ділові
2.2 Особисті
3.1 Поштові послуги й послуги
кур'єрського зв'язку
3.2 Послуги в області
телекомунікацій
4.1 Будівництво за рубежем
4.2 Будівництво в країні, що складає
статистику
5.1 Страхування життя й пенсійне
забезпечення
5.2 Страхування вантажів
5.3 Інші види прямого страхування
5.4 Перестрахування
5.5 Допоміжні послуги
7.1 Комп'ютерні послуги
7.2 Інформаційні послуги
8.1 Франшизи й аналогічні права
8.2 Інші роялті й ліцензійні платежі
-

9.1 Перепродаж товарів та інші
пов'язані з торгівлею послуги
9.2 Послуги по операційному
лізингу
9.3 Різні ділові, професійні й
технічні послуги
10.1 Аудіовізуальні й пов'язані з
ними послуги
10.2 Інші послуги приватним особам
і послуги у сфері культури й
відпочинку
11.1 Посольства й консульства
11.2 Військові представництва й
установи
11.3 Інші державні послуги

2. Змін у міжнародних правилах складання таблиць Системи національних
рахунків (нова редакція 2008 р.). Оновлення РКППБ МВФ – п’яте видання 1993 р.
здійснювалось паралельно з оновленням СНР 1993 р. для забезпечення
максимального ступеню узгодженості.
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3. Уточнення керівництва зі статистики торгівлі послугами, яке виконується у
рамках нового раунду міжнародних торговельних переговорів СОТ.
4. Виникнення змін у статистиці опитно-конструкторських робіт, методиці
нарахування процентів, статистиці похідних фінансових інструментів, державних
фінансів і зовнішнього боргу, міжнародних резервів тощо.
У квітні 2011 р. Статистичним департаментом МВФ було представлено
кінцевий варіант Керівництва з платіжного балансу (у шостому виданні 2009 р.), якій
вміщує РКППБ МВФ (шосте видання). Оновлення було виконано у тісному
співробітництві з Комітетом МВФ зі статистики платіжного балансу при виконанні
широких консультацій з національними компіляторами, а також при участі
регіональних і міжнародних організацій [49].
Дані таблиці 3.1 дають змогу встановити відмінності, які появились після
редагування п’ятого видання РКППБ МВФ, а саме:
1) поява нових класифікаційних позицій „Послуги з промислової обробки”,
„Послуги з технічного обслуговування; поточний ремонт; ремонт; починка”;
2) до складу транспортних послуг додані поштові і кур’єрські послуги;
3) „Роялті і ліцензійні платежі” замінені більш широким колом послуг під
назвою „Використання інтелектуальної власності ;
4) до статті „Комп’ютерні та інформаційні послуги” додані телекомунікаційні,
які у попередні версії не ураховувались окремо, тощо.
Стосовно іншої класифікаційної системи слід відмітити, що класифікація
послуг GNS/W/120 в якості головної класифікаційної ознаки має ділове призначення
послуги (табл. 3.2).
Таблиця 3.2 – Класифікація послуг GNS/W/120*
№
1
І

Назва розділу
2
Ділові послуги

ІІ

Комунікаційні послуги

ІІІ
IV
V
VI
VII

Будівні та конструкторські послуги
Дистриб’юторські послуги
Освітні послуги
Послуги з охорони довкілля
Фінансові послуги

VIII
IX

Медичні послуги
Туристичні послуги

Назва підрозділу
3
А. Професійні послуги
В. Комп’ютерні послуги
С. Науково-дослідницькі послуги
D. Послуги, пов’язані з орендою нерухомості
Е. Послуги, пов’язані з орендою та лізингом
F. Інші ділові послуги
А. Поштові послуги
В. Кур’єрські послуги
С. Телекомунікаційні послуги
D. Аудіовізуальні послуги
Е. Інші
А. Страхування
В. Банківські послуги
С. Інші
-
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Продовження таблиці 3.2
1
X
XI

2
Розваги, культурні та спортивні послуги
Транспортні послуги

3
А. Послуги морського транспорту
В. Послуги внутрішнього водного транспорту
С. Послуги повітряного транспорту
D. Послуги космічного транспорту
Е. Послуги залізничного транспорту
F. Послуги наземного транспорту
G. Послуги трубопровідного транспорту
H. Допоміжні послуги для всіх видів транспорту
I. Інші транспортні послуги
ХІІ Інші послуги, не зазначені вище
*Складено на основі Класифікації GNS/W/120 [18]

Дана класифікація є базовою для Генеральної угоди з торгівлі послугами
(ГАТС) країн-членів Світової організації торгівлі (СОТ). Завдяки цьому вона
застосовується у СОТ для підготовки конкретних пропозицій під час здійснення
міжнародних торговельних переговорів.
Як видно з таблиць 3.1, 3.2, структура РКППБ МВФ (як п’яте 1993 р., так і
шосте видання 2009 р.) не відповідає класифікації ГАТС, а саме, класифікації
різняться за такими параметрами:
1. Класифікатор GNS/W/120 ГАТС не включає державні послуги. Це
пояснюється тим, що у ГАТС зазначено наступне: "послуги включають будь-який вид
послуг у будь-якому секторі за винятком послуг, що постачаються при виконанні
функцій державної влади”. При цьому "послуга, що надається при виконанні функцій
державної влади, означає будь-яку послугу, яка надається не на комерційній основі і
не за умовами конкуренції з одним або кількома постачальниками послуг”.
2. Більшість товарів, які направлені за кордон для ремонту, а також більшість
послуг, пов'язаних із наступною обробкою, розглядаються в класифікаторі ГАТС як
послуги, а в РКППБ Інструкції з платіжного балансу МВФ вони віднесені до товарів.
3. До сфери ГАТС не входять роялті та ліцензійні платежі (за винятком
франчайзингових).
У зв’язку із зростаючою потребою в більш докладних, порівнянних і
комплексних статистичних даних з міжнародної торгівлі послугами в різних її
формах, а також для ведення міжнародних торговельних переговорів і укладання
міжнародних угод, спеціальним робочим комітетом представників шістьох
міжнародних організацій (МВФ, ООН, ОЕАР, ВТО, ЮНКТАД, Європейська комісія)
було створено Керівництво із статистики міжнародної торгівлі послугами.
Рекомендації, які вміщує Керівництво, включають погоджену на міжнародному рівні
структуру збору й повідомлення статистичних даних про міжнародну торгівлю
послугами в самому широкому змісті, а також надають механізм представлення
таблиці відповідності для двох основних міжнародних класифікацій послуг: РКППБ
МВФ та GNS/W/120. Крім того, Керівництвом забезпечується механізм зіставлення
кодів цих двох класифікацій із класифікацією основних продуктів ООН (CPC).
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Дане Керівництво, яке відповідає й повністю співвідноситься із Системою
національних рахунків й п'ятим виданням Керівництва з платіжного балансу МВФ,
дозволяє країнам поступово розширювати й структурувати інформацію про зовнішню
торгівлю послугами у вигляді, який відповідає міжнародним вимогам і придатний для
порівняння і зіставлення и з іншими країнами. Керівництво призначене для
використання національними й міжнародними установами, і країнам рекомендується
поступово впроваджувати його для обліку зовнішньоторговельних операцій з
послугами, національних потреб, опису ресурсів і пріоритетів у сервісній сфері. У
подальшому зазначене Керівництво планується модифікувати відповідно до нової
редакції КПБ6 [31].
3. 2. Регулювання міжнародної торгівлі послугами у системі міжнародних
економічних відносин
Будь-яка зовнішньоторговельна угода з купівлі-продажу товарів не може бути
здійснена без отримання послуг, передусім транспортних, фінансових, страхових
(зокрема транспортно-експедиторських операцій, обслуговування суден в іноземних
портах, здійснення міжнародних розрахунків, міжнародного кредитування тощо).
Традиційні зовнішньоторговельні операції неможливі також за відсутності
міжнародного обміну юридичними послугами, послугами у сфері зв’язку, діловими
послугами, реклами, консалтингу, оподаткування, аудиту та ін. Торгівля послугами,
як правило, супроводжує або торгівлю товарами або рух капіталу, тому регулювання
міжнародної торгівлі послугами є достатньо складним процесом з численністю
інструментів.
Механізм міжнародного регулювання торгівлі послугами формувався при
участі міжнародних організацій протягом тривалого часу. Так, у рамках діяльності
Міжнародного валютного фонду було забезпечено універсальну основу для платежів
у сфері торгівлі послугами. Основою сучасного універсального регуляторного
механізму міжнародної торгівлі послугами відносно її лібералізації виступає Світова
організація торгівлі (СОТ). Головним комплексом уніфікованих, гнучких, імперативних норм, які забезпечують цей механізм є Генеральна угода з торгівлі послугами
(ГАТС), яка має офіційний статус Додатку до Угоди про COT.
ГАТС установлює норми, що регламентують застосування країнами - членами
СОТ заходів в сфері торгівлі послугами. Ці норми включають угоди, нормативні акти,
адміністративні правила й рішення, що стосуються придбання, оплати або
використання послуг або присутності іноземних постачальників послуг.
ГАТС складається з VI частин, які описують зобов’язання членів СОТ,
поділяючи їх на:
1. Зобов’язання загального характеру і розповсюджуються на всіх членів СОТ і
всі різновиди послуг (Частини І, ІІ).
2. Конкретні зобов'язання, що випливають із результатів переговорів, дія яких
обмежується тими конкретними секторами й операціями, по яких її члени приймають
на себе зобов'язання по забезпеченню доступу на ринки (Частини ІІІ, IV).
3. Інституційні положення стосовно зобов’язань з врегулювання суперечок,
компетенції відповідального органу з торгівлі послугами (Рада з торгівлі послугами),
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інших процедурних питань: технічне співробітництво та відносини з міжнародними
організаціями, відмова країн-членів від надання вигід (Частини V, VI).
ГАТС не визначає поняття терміну „послуги”, а лише трактує поняття торгівлі
послугами, уточнюючи характеристикою чотирьох способів надання послуг. Тобто у
статті І, пт.2. ГАТС відмічається, що для цілей Угоди торгівля послугами означає
поставку послуг [25]:
1. З території однієї країни-члена на територію будь-якої іншої країни-члена.
2. На території однієї країни-члена споживачеві послуг будь-якої іншої країниЧлена.
3. Постачальником послуг однієї країни-члена шляхом комерційної присутності
на території будь-якої іншої країни-члена.
4. Постачальником послуг однієї країни-члена шляхом присутності фізичних
осіб країни-члена на території будь-якої іншої країни-члена.
Особливості регулювання міжнародної торгівлі послугами відбиваються у
статтях ГАТС, які ґрунтуються на таких основних положеннях:
1. Згідно зі ст. ІІ. п.1, міжнародна торгівля послугами має ґрунтуватися на
принципі режиму найбільшого сприяння (РНС), згідно з яким забороняється
дискримінація по відношенню послуг та постачальників послуг, що мають різні
країни походження. Таким чином, незалежно від того, чи допускає країна іноземну
конкуренцію в секторі чи ні, вона повинна застосовувати однакові умови відносно
послуг і постачальників послуг зі всіх інших країн-членів СОТ.
2. Країна-член СОТ може вживати заходів, несумісних з РНС, за умови, що
такий захід внесено до Переліку вилучень і відповідає умовам Додатка щодо відмови
від зобов’язань за ст. II.
3. Ставлення до послуг, наданих нерезидентами, на внутрішньому ринку
закордонних країн повинно виходити з національного режиму, тобто бути
недискримінаційним, транспарентним. Національний режим іноземним послугам
відповідно до ГАТС надається не автоматично, а на основі конкретних переговорів. У
відношенні того або іншого сектора й способу надання послуг відповідне конкретне
зобов'язання може змінюватися, про що країни зобов'язані сповіщати інші країни
протягом року.
4. Для забезпечення активної участі у міжнародній торгівлі послугами країн, що
розвиваються, дані країни розробляють Графік специфічних зобов’язань в секторі
послуг згідно з Переліком вилучень з режиму найбільшого сприяння (РНС),
відповідно до статті ІІ ГАТС.
У ст. XX ГАТС зазначено, кожний член повинен скласти Розклад конкретних
зобов'язань, які він бере відповідно до положень Частини III ГАТС. Розклади
конкретних зобов'язань додаються до ГАТС і є її невід'ємною частиною. Щодо
секторів, для яких такі зобов'язання приймаються, кожний Розклад має визначати:
1) правила, обмеження і умови щодо доступу до ринку;
2) умови і вимоги національного режиму;
3) заходи, що стосуються додаткових зобов'язань;
4) часові рамки впровадження таких зобов'язань, де це можливо;
5) дату набрання чинності такими зобов'язаннями.
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Але до ГАТС включені зобов'язання сторін не накладати обмеження на
міжнародну торгівлю послугами в таких формах (згідно зі ст. XVI, частина ІІІ):
1) обмеження на кількість постачальників послуг, квоти на обсяг наданих
послуг;
2) обмеження на вартість послуг;
3) обмеження загальної кількості операцій з послугами або загального обсягу
продукції послуг;
4) обмеження числа фізичних осіб, що надають послуги;
5) обмеження юридичних форм, у яких можуть бути зареєстровані організації,
що надають послуги;
6) обмеження участі іноземного капіталу в організаціях, що надають послуги.
Отже, до питань, які згідно ГАТС залишаються у компетенції регулювання
національного рівня, відносяться:
1. Визначення секторів, в яких держава надаватиме гарантії іноземним
постачальникам послуг щодо можливості їх реалізації на внутрішньому ринку. Кожна
держава має перелік гарантованих секторів, але при цьому не існує вимог стосовно
мінімальної кількості таких гарантій. Тобто держава сама може визначити лише один
сектор сфери послуг, або лише її частку, де будуть надані такі гарантії.
2. Встановлення в таких гарантованих секторах певних обмежень та визначення
рівня доступу та ступінь наближення до національного режиму, який вона
гарантуватиме іноземним постачальникам послуг.
3. Встановлення обмежень, залежно від одного з чотирьох визнаних способів
надання послуг.
4. Складання Переліку вилучень з режиму найбільшого сприяння (РНС),
відповідно до статті ІІ ГАТС.
3.3 Тенденції міжнародних торговельних процесів на ринку послуг
Як вже зазначалося вище, у процесах міжнародної економічної взаємодії країн
торгівля послугами тісно взаємопов’язана з торгівлею товарами: супроводжуючи
певний сегмент товарного ринку, пожвавлюючи його міжнародна торгівля послугами
впливає на прискорення оборотності товарних ресурсів. При обслуговуванні
міжнародної торгівлі товарами відповідний обмін послугами визначається темпами
росту, структурою й географічним розподілом товарних потоків. Протягом останніх
десятиліть міжнародна торгівля послугами є такою ж динамічною сферою у розвитку
світового господарства, як і торгівля товарами. Так, з 1991 р. по 2008 р. обсяги
експорту послугами зростали на рівні з обсягами експорту товарів, поступаючись
тільки у 1994-1995 рр., 2000 рр. та 2005-2006 рр. (рис. 3.3).
Найбільше перевищували темпів приросту експортом послуг (на 3 %) експорту
товарів спостерігалось у 2007р. З 1991 р. по 2008 р. темпи росту світового експорту
послуг зросли на 10 % (у 2004 р. майже на 20%) і має місце схожість тенденцій у
порівнянні з темпами росту світового експорту товарів, з 1991 р. по 2008 р. темпи
росту яких збільшилися на 12,1%.
Визначені тенденції зумовлюються зростанням рівня диференціації попиту та
індивідуалізацією потреб споживачів і розширенням можливостей виробників. У 2009
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р. темпи росту як експорту товарів так і послуг знизилися відповідно на 11 % та
22,4%, що пов’язано із світовою фінансовою кризою. У 2010 р. приріст підвищився до
рівня 1994 р., склавши 9,9 %.
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Рисунок 3.3 – Динаміка світового експорту послуг і товарів, %
Протягом представленого на рисунку 3.3 двадцятирічного періоду частка
експорту послуг у загальній світовій торгівлі займала стабільні позиції з невеликими
відхиленнями, займаючи у середньому 19,9 %.
За оцінкою Секретаріату СОТ, місткість світового ринку послуг у 2011 р.
складала більше 7,3 трлн. дол., але за статистикою міжнародної торгівлі UNCTAD, яка
ураховує головним чином транскордонні поставки і послуги, що надаються через
комерційну присутність, зареєстровано близько 4,22 трлн. дол. За дванадцять останніх
років у світовому експорті послуг значних структурних змін не відбулось (табл. 3.3).
Таблиця 3.3 - Структура світового експорту послуг за категоріями послуг РКППБ
МВФ, %
Категорії послуг
1
Транспортні послуги
Подорожі
Комунікації
Будівельні послуги

2000
2
22,35
30,69
2,15
1,90

2001
3
22,09
29,96
2,27
1,96

2002
4
21,60
29,57
2,14
1,92

2003
5
21,27
28,58
2,21
1,92

2004
6
22,03
28,01
2,23
1,89
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2005 2006
7
8
22,62 22,32
27,19 26,09
2,29 2,42
2,02 2,12

2007
9
22,27
25,15
2,36
2,19

2008
10
23,06
24,68
2,38
2,51

2009
11
19,85
25,25
2,26
2,36

2010
12
21,31
25,15
2,35
2,6

2011
13
20,25
25,19
2,16
2,5

Продовження таблиці 3.3
1
Страхування
Фінансові послуги
Комп’ютерні та
інформаційні
Роялті та ліцензійні
платежі
Інші ділові послуги
Персональні,
культурні та
рекреаційні послуги
Державні послуги
Разом

2
1,70
6,65

3
1,83
6,36

4
2,69
5,63

5
2,84
5,65

6
2,42
6,08

7
1,89
6,51

8
2,12
7,55

9
2,17
8,36

10
2,12
7,53

11
2,30
7,47

12
2,27
6,86

13
2,22
7,54

2,99

3,39

3,61

3,99

4,22

4,25

4,61

4,85

5,29

4,44

6,01

6,16

5,38 5,28 5,41 5,27 5,44 5,60 5,31 5,20 4,84 5,76 5,59 6,97
22,34 23,17 23,66 24,36 23,96 24,06 23,83 24,21 24,40 23,49 24,88 24,02

1,36
2,64
100

1,27
2,71
100

1,35
2,77
100

1,33
2,83
100

1,31
2,64
100

1,17
2,55
100

1,24
2,48
100

1,17
2,22
100

1,07
1,96
100

1,14
2,21
100

1,1
1,89
100

1,24
1,75
100

У галузевому розрізі станом на 2011 р. найбільшу частку у світовому експорті
послуг займали „Подорожі” – 25,19% (1064100 млн. дол. США), за ними – „Ділові
послуги” 24,02% (1014728,1 млн. дол. США), „Транспортні послуги” – 20,25%
(855500 млн. дол. США), „Фінансові” – 7,5% (318639,1 млн. дол. США), „Роялті та
ліцензійні” – 6,97 % (294546,87 млн. дол. США) (табл. 3.3).
Простежуючи тенденції розвитку світового експорту послуг за основними
категоріями РКППБ МВФ, слід відмітити коливальну динаміку зміни обсягів даного
показника за всіма категоріями послуг (рис. 3.4).
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Рисунок 3.4 – Темпи росту світового експорту послуг за категоріями РКППБ МВФ,
які займають найбільшу частку у загальному світовому експорті послуг, % (складено
за даними [66])
У 2009 р. з причин світової фінансової кризи світовий експорт послуг за всіма
видами зазнав помітне падіння темпів росту. Найбільше це торкнулося „Транспортних
послуг” – падіння у 2009 році на 32,6%, „Ділових послуг” – 24,7% і „Фінансових
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послуг” – падіння на 22,3%. Найбільш динамічним у своєму розвитку є світовий
експорт інформаційних послуг, який перевищував всі інші різновиди послуг протягом
майже десяти років (крім 2005 р.) з 2001 по 2010 рр., поступаючись тільки фінансовим
послугам (у період з 2005 р. по 2007 р., у 2010 р.), у 2011 р., крім фінансових, ще й
„Роялті і ліцензійним послугам” (рис. 3.4).
Найбільше за значенням зростання (на 32,3%) відзначається у 2007 р. у
світовому експорті фінансових послуг, та у 2011 р. у світовому експорті „Роялті” (на
46,2 %).
Географічний розподіл світового експорту послуг у розрізі за основними
групами країн протягом останніх років залишається практично незмінним і
відрізняється крайньою нерівномірністю й асиметричністю: більше 70% обсягів
торгівлі припадає на розвинуті країни, біля 25% у світовому експорті послуг займають
країни, що розвиваються, а інша частина відноситься до країн з перехідною
економкою (рис. 3.5).
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Рисунок 3.5 – Географічна структура світового експорту послуг за групами країн, %

У 2011 році у порівнянні з 2001 р. частка у світовому експорті послуг розвинутих країн зменшилася на 8 % у бік інших країн (частка країн, що розвиваються,
збільшилася на 7%, країн з перехідною економікою – на 1,1%).
Головними "макрогравцями" на світовому ринку послуг є США, Велика
Британія, Німеччина, Японія, Італія, Франція, Нідерланди. Вони надають не тільки
найбільший обсяг послуг, а й забезпечують найрізноманітнішу номенклатуру послуг.
В багатьох випадках ці країни виступають "колективним монополістом" окремих
видів послуг. Наприклад, у структурі ділових послуг у світі в 90-х рр. XX ст. та на
початку XX ст. 82—90% обсягу припадало саме на ці країни [20].
Вивчення статистичних даних за тридцятирічний період щодо експорту послуг
вищеназваних країн (рис. 3.6) показало, що найбільші частки у їх загальному експорті
незмінно займають „Транспортні”, „Подорожі” та „Базнес-послуги”, але, якщо
„Подорожі” та „Бізнес-послуги” практично не змінили свої позиції (відповідно 20,6% і
25,5%), то частка транспортних зменшилась майже у двічі (до 18%).
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Рисунок 3.6 – Структурні зміни у експорті послуг групи країн-найбільших світових
експортерів послуг (США, Велика Британія, Німеччина, Японія, Італія, Франція,
Нідерланди), % [66]
Протилежна ситуація склалась відносно телекомунікаційних, комп’ютерних,
фінансових послуг та роялті – їх частка за останні тридцять років збільшилась
відповідно у 3 рази (до 2,3%), 8,4 разів (до 3,5%), 8,4 рази (до 8,4%) та 2 рази (10,3%).
Так, результатом структурних перетворень в секторі послуг розвинених країн стало
поширення наукомістких видів послуг, які в сукупності з наукомісткими галузями
промисловості створюють на тільки більш вигідні позиції на міжнародних ринках, але
і основу розвиненої економіки.
Взагалі, розглядаючи процеси розвитку міжнародної торгівлі послугами, які
притаманні розвитку світового господарства на етапі, що досліджувався, слід
відокремити наступні її особливості:
Як і у виробництві товарів, певні країни мають певні переваги у виробництві
одних послуг, закупаючи інші, у виробництві яких вони не мають переваг. Тобто
згідно з загальними принципами класичної теорії міжнародної торгівлі Сміта, Рікардо,
Хекшера-Оліна, Самуельсона торгівля послугами переважно не відрізняється від
торгівлі товарами, а тому ці теорії можуть бути застосовані до пояснення
закономірностей її розвитку.
Номенклатура міжнародної торгівлі послугами пов'язана з технічними
обмеженнями, звідси певні види послуг не можуть надаватися на міжнародному рівні,
а тому відносяться до неторгуємих на міжнародних ринках, наприклад, послуги
соціальної сфери, побутові, комунальні, тощо.
Глобалізація та інтернаціоналізація виробництв, подальше удосконалення
можливостей моментального розповсюдження інформації зумовили посилення
впливу міжнародної торгівлі послугами на торгівлю товарами, передусім у
високотехнологічних та наукомістких сферах, взаємодію з міжнародним рухом
капіталів, переміщенням робочої сили.
У сучасному міжнародному господарському обігу послуги можуть
спрямовуватись на зміну споживчої якості певного товару, тобто обов'язково
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прив'язуватись до цілком конкретного матеріального об'єкту, наприклад,
удосконалення програмного забезпечення, а тоді продуктом послуги буде
матеріальний носій з комп’ютерною програмою, тобто послуга буде мати
матеріальний характер – вона буде належати до матеріальних за природою послуг та
виробничих за характером.
Послуги, на відміну від товарів, виробляються і споживаються здебільшого
одночасно, тому більшість їх видів ґрунтується на прямих контактах між
виробниками та споживачами, що спричиняє більшу мобільність учасників
відповідних угод та предметів торгівлі.
Інтенсивність диверсифікації попиту на сучасному міжнародному ринку послуг
спричиняє до появи ринкових ніш, які займають невеликі спеціалізовані
підприємства, бо це можливе за невеликого стартового капіталу.
У багатьох країнах транспортні послуги, телекомунікаційні, фінансові, страхові,
освітні, послуги з охорони здоров'я перебувають у цілковитій або частковій власності
держави чи суворо контролюються нею, тому сфера послуг є більш захищеною
державами від іноземної конкуренції, ніж сфера матеріального виробництва, а в
міжнародній торгівлі послугами існує більше бар'єрів, ніж в торгівлі товарами.
3.4. Специфіка інструментів державного регулювання зовнішньої торгівлі
на ринку послуг України та характеристика основних суб’єктів даного ринку
Засоби регулювання зовнішньої торгівлі послугами країни ґрунтуються на
інструментах міжнародного права і національного законодавства. Зовнішня торгівля
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України на ринку послуг регламентується
Законом України „Про зовнішньоекономічну діяльність”. У ст. 4 даного закону
відмічається, що до видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Україні
суб'єкти цієї діяльності відноситься „надання суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому
числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних,
маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших,
що прямо і виключно не заборонені законами України; надання вищезазначених
послуг іноземними суб'єктами господарської діяльності суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України” [27].
Ефективність Зовнішньої торгівлі послугами країни багато в чому залежить від
імплементації міжнародних правових норм до внутрішніх правових інструментів
держави. Достатньо вагомою є необхідність досягнення уніфікації національного і
міжнародного правового регулювання. При цьому уніфікація правової системи
держави ґрунтується на [50]:
1) міжнародних угодах (непряма уніфікація);
2) міжнародних конвенційних нормах (пряма уніфікація).
Найбільш характерною для сфери міжнародної торгівлі послугами є непряма
уніфікація, при якій у міжнародній угоді фіксується не сама норма, що підлягає
застосуванню, а певні зобов'язання держав урегулювати певним чином ті або інші
конкретних відносини усередині країни.
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Так, Україна має численні двосторонні домовленості (станом на 2011 р. більш
ніж зі 110 країнами світу) про торговельно-економічне співробітництво, про
економічне, промислове, науково-технічне співробітництво, які визначають засоби
лібералізації торгівлі послугами, котрі стосуються як окремих, цільових галузей, так і
загальних режимів торгівлі послугами.
Ставши у 2008 році членом СОТ, Україна приєдналась до багатосторонніх
міжнародних угод (Протокол про вступ України до СОТ (981_049), підписаний у м.
Женеві 05.02.2008 р. і ратифікований Законом України від 10.04.2008 N 250-VI (25017)), які складають основу механізму міжнародного регулювання торгівлі послугами і
правове підґрунтя глобалізаційних процесів у даній сфері. Тобто з набранням
чинності даним Протоколом Україна приєдналася до Марракеської Угоди про
заснування СОТ (995_342), невід'ємними частинами якої є угоди та пов'язані з ними
правові документи, включені до її додатків, серед яких є і ГАТС.
У зв’язку з цим основними законодавчими актами, які регламентують
зовнішньоторговельну діяльність суб’єктів ЗЕД України на ринку послуг та
забезпечують участь України у процесах транснаціоналізації міжнародного ринку
послуг є:
1. Генеральна угода про торгівлю послугами (ГАТС), який українською мовою
підготовлено у Верховній Раді України.
2. Перелік вилучень з режиму найбільшого сприяння (РНС) відповідно до статті
ІІ ГАТС.
3. Графік специфічних зобов’язань в секторі послуг.
Згідно з ГАТС основним чинником в напрямку усунення інституційних бар'єрів
транснаціоналізації ринку послуг в Україні стає запровадження принципів РНС, який
регламентується Генеральною угодою з торгівлі послугами. Перелік вилучень
України з РНС, відповідно до статті ІІ ГАТС стосується аудіовізуальних послуг,
перевезення пасажирів і вантажів внутрішнім водним, залізничним, наземним
транспортом, послуг комп’ютерної системи резервування квитків (КРС) (Додаток А).
Формуючи позицію на переговорах з доступу до ринку послуг, Україна обрала
шлях використання інвестиційної моделі зобов'язань та підвищення конкуренції. У
Розкладі специфічних зобов'язань України щодо приєднання до ГАТС містяться
зобов'язання майже за 134 секторами.
Зобов'язання України у рамках ГАТС в основному стосуються «якісних»
обмежень, а саме [21]:
1) підтвердження професійної кваліфікації (зокрема, наявність необхідної
професійної підготовки, знання мови тощо) в секторах медичних та освітніх послуг;
2) вимоги акредитації (зокрема, реєстрація юридичної особи в Україні) у
секторах професійних, фінансових, транспортних послуг;
3) обмеження на здійснення деяких видів послуг (сектор фінансових,
юридичних, аудіовізуальних, транспортних, рекреаційних і культурних послуг).
Наприклад, у секторі банківських послуг немає обмежень на ведення основної
банківської діяльності, але передбачено обмеження у підсекторах, зокрема щодо
торгівлі деривативами, емісії цінних паперів та операцій з управління активами. Такі
обмеження, з одного боку, мають забезпечити приплив іноземних інвестицій, з іншого
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- досить ефективно захистити ті підсектори ринку послуг, які ще є чутливими до
іноземної конкуренції.
Основні принципи і вимоги ГАТС, які регламентуються загальними та
конкретними зобов’язаннями, захисними та іншими обмежуючими для іноземних
інвесторів заходами у галузях послуг визначають завдання для подальшого
реформування національного законодавства у сфері торгівлі послугами з метою
удосконалення регуляторного механізму зовнішньої торгівлі на ринку послуг.
Станом на 2011 р. в Україні вже здійснено низку заходів щодо приведення
законодавства України у сфері послуг у відповідність до положень ГАТС СОТ, а саме:
внесено зміни до законів, що стосуються адвокатських та інформаційних послуг,
видавничих, страхових, банківських послуг, сфери інтелектуальної власності, а також
режимів, що надаються зарубіжним компаніям-постачальникам послуг (табл. 3.4).
Таблиця 3.4 – Відповідність законодавства України основним положенням ГАТС
СОТ
Назва Закону

Статті ГАТС СОТ

«Про внесення змін до статті
25 Закону України «Про
видавничу справу»

Ст. ІІ, Ст. XVI
параграф 2 (е)
ГАТС.

«Про внесення змін до
Закону України «Про страхування»

Ст.ІІ, Ст. XVI
параграф 2 (е)
ГАТС

«Про внесення доповнення
до Закону України «Про
адвокатуру»
«Про внесення змін до
Закону України «Про банки
і банківську діяльність»

Ст. ІІ, Ст. XVI
параграф 2 (е)
ГАТС.
Ст. ІІ, Ст. XVI
параграф 2 (е)
ГАТС.

Основні засади закону відповідно статтям ГАТС
СОТ
Скасування обмежень іноземного капіталу по
послугах щодо розповсюдження друкованої
продукції протягом перехідного періоду 5 років з
моменту вступу до СОТ.
Скасування обмежень на посередницьку діяльність на території України з укладання договорів
страхування з іноземними страховиками протягом перехідного періоду у 5 років з моменту
вступу до СОТ.
Передбачається надання дозволу на здійснення
перестрахування по страхуванню ризиків, пов’язаних із морськими перевезеннями, комерційною
авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом
(включаючи супутники) з моменту вступу до
СОТ.
Регламентує право доступу адвокатів іноземних
держав для зайняття адвокатською діяльністю на
території України.
Регламентує:
- включення до банківської системи України
філій іноземних банків, що створені і діють на
території України;
- застосування положень Закону України «Про
банки і банківську діяльність» також до філій
іноземних банків з особливостями, встановленими цим Законом».

складено за [72]

Іншими міжнародними угодами в сфері уніфікації міжнародних правил з
торгівлі послугами, до якої приєдналась Україна, є:
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1. Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації
знаків (Закон України «Про приєднання України до Ніццької угоди про Міжнародну
класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків» від 1.06.2000р.) [23, 24].
Зазначена угода визначає основні позиції послуг для реєстрації торгових марок.
2. Багатостороння угода про міжнародний транспорт щодо розвитку коридору
Європа - Кавказ – Азія [29] (Закон України «Про ратифікацію Основної багатосторонньої угоди про міжнародний транспорт щодо розвитку коридору Європа Кавказ - Азія та технічних додатків до неї», підписані 8 вересня 1998 року в м. Баку
(998_022) [28]).
Уніфікація національного законодавства, яка базується на безпосередньому
застосуванні конвенційних норм (тобто пряма уніфікація) в сфері торгівлі послугами
використовується досить обмежено - у конкретних галузях. Так, Україною
ратифіковано ряд конвенцій стосовно транспортних послуг (табл. 3.5).
Одним з основних елементів прямої уніфікації правових норм є угоди, які
дозволяють відстежувати та зіставляти статистичні показники міжнародної торгівлі
країн світу. Як вже зазначалось, до таких норм відносяться класифікаційні системи
РКППБ МВФ, GNS/W/120 (табл. 3.1, 3.2), CPC UN.
Зазначені класифікаційні системи узгоджені Керівництвом із статистики
міжнародної торгівлі послугами [30], складеним за участю СОТ, МВФ, ЮНКТАД та
ОЕСР. Цей документ пропонує здійснювати розрахунок усіх показників, які
стосуються послуг, за видами економічної діяльності CPC UN (by activity), що
дозволяє порівнювати особливості структурних зрушень в економіці країни з іншими
країнами, та за видами послуг, що належать до конкретних галузей (by product),
гармонізованих із методикою GNS/W/120 СОТ.
Таблиця 3.5 – Основні угоди про правове регулювання міжнародних перевезень та
участь у них України
Назва

Дата підписання

1

2

Залізничний транспорт
Конвенція про міжнародні залізничні перевезення
09.05.1980 р.
(КОТІФ)
Авіаційний транспорт
Чиказька конвенція про міжнародну цивільну авіацію
07.12.1944р.
Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються
міжнародних повітряних перевезень (Варшавська
12.10.1929 р.
конвенція)
Гаазький протокол щодо зміни Конвенції для уніфікації
деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних
28.09.1955 p.
перевезень, підписаної у Варшаві 12 жовтня
Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних
28.05.1999 р.
повітряних перевезень
Автомобільний транспорт
Конвенція про договір міжнародного автомобільного
19.05.1956 р.
перевезення вантажів
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Дата ратифікації
Україною
3
05.06.2003 р.
10.08.1992 р.
14.08.1959 p.

11.04.1960 p.
06.05.2009 р.
01.08.2006 р.

Продовження таблиці 3.5
1
2
Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів
14.11.1975 р.
із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП)
Конвенція про договір міжнародного автомобільного
01.03.1973 р.
перевезення пасажирів і багажу (КАПП)
Морський транспорт
Конвенція Організації Об'єднаних Націй з морського
30.04.1982 р.
права 1982 року

3
15.07.1994 р.
15.12.2004 р.
3.06.1999 р.

Станом на 2011 р. в статистичній системі України практикується використання
одночасно різних класифікаційних схем для послуг:
1. Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД, ДК 009-96) (для оцінки
частки послуг у ВВП, оцінки ПІІ, обсягу вироблених та реалізованих послуг, оцінки
зайнятості у сфері послуг).
2. Класифікатора послуг зовнішньоекономічної діяльності (ДК 012-97),
розробленого на основі класифікатора видів економічної діяльності Статистичної
комісії ЄС (для оцінки зовнішньої торгівлі послугами України), який значно, але не
повністю співпадає з РКППБ МВФ (п’яте видання).
Облік послуг в Україні згідно з вищезазначеною класифікацією налічує 99
розділів. Разом з тим, у національній статистиці послуг не використовується
класифікаційна схема GNS/W/120 СОТ (за секторами та підсекторами послуг), що
ускладнює порівняння даних статистики експорту - імпорту послуг України та
статистичних даних СОТ. У методологічних роз’ясненнях зі статистики міжнародної
торгівлі послугами наводиться суть та порядок нарахування обсягів послуг у
вартісному значенні за їх основними видами.
До основних різновидів послуг згідно класифікації, що використовується в
Україні відносяться [42]:
1. Транспортні послуги.
2, Подорожі (туристичні, медичні, сфери освіти).
3. Послуги зв'язку.
4. Будівельні послуги.
5. Страхові послуги.
6, Фінансові послуги.
7. Комп'ютерні та інформаційні послуга.
8. Роялті та ліцензійні послуги.
9. Інші ділові послуги (перепродаж товарів за кордоном, операційні лізинг).
10. Різні ділові, професійні та технічні послуги: юридичні. бухгалтерські,
аудиторські послуги, послуги, пов'язані з рекламою та вивченням ринку,
консультаційні, науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки, послуги в
галузі архітектури, інженерні та інші технічні поступі, послуги в галузі сільського
господарства, видобутку корисних копалин, переробки продуктів на місцях, послуги
пов'язані з мисливством, лісовим господарством, риболовством, послуги, які
відносяться до гірничої, обробної промисловості.
11. Послуги приватним особам та послуги у галузі культури та відпочинку.
12. Державні послуги.
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13. Послуги з ремонту.
Джерелом даних для розрахунку показників щодо зовнішньої торгівлі
послугами, які відбиваються у платіжному балансі України, є дані банківської
звітності про операції з нерезидентами, які закодовані згідно із стандартною
міжнародною класифікацією платіжного балансу (РКППБ МВФ – 5 версія, 1993), і
квартальна статистична звітність Державного комітету статистики України про
експорт/імпорт послуг. Для розрахунку експорту-імпорту страхових послуг
використовуються дані Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України. Оцінка статті «Подорожі» базується на даних відомчих статистичних
спостережень Адміністрації державної прикордонної служби України (квартальні) та
Державної служби туризму та курортів Міністерства культури та туризму України,
законодавчих актах КМ України, даних державних статистичних спостережень
(Держкомстат України), даних ЗМІ та мережі Internet [42].
Невідповідність класифікації послуг України до міжнародних норм створює
певні перепони для порівняння даних вітчизняної статистики та статистичних даних
СОТ, МВФ та ООН щодо торгівлі послугами. Але, не зважаючи на існування ряду
проблем у сфері гармонізації статистичної інформації щодо зовнішньої торгівлі
послугами України, розвиток міжнародної економічної діяльності України у цій сфері
відбувається за умов дедалі більш вираженої відкритості національної економіки і
зростання впливів, спричинених розповсюдженням процесів глобалізації.
Україна як суб’єкт міжнародного економічного права є членом багатьох
міжнародних організацій, котрі виконують ключові функції щодо галузевого
регулювання міжнародної торгівлі послугами, а саме:
1. Всесвітній поштовий союз.
2. Всесвітня медична асоціація.
3. Всесвітня організація інтелектуальної власності.
4. Всесвітня організація охорони здоров’я.
5. Всесвітня психіатрична асоціація.
6. Всесвітня туристська організація.
7. Інтернет корпорація з призначенням доменних імен.
8. Міжнародна асоціація академій наук.
9. Міжнародна асоціація повітряного транспорту.
10. Міжнародна морська організація.
11. Міжнародна організація цивільної авіації.
12. Міжнародна торговельна палата.
13. Міжнародний союз автомобільного транспорту.
14. Міжнародний союз електрозв'язку.
15. Міжнародний союз залізниць.
16. Міжнародний союз патентної кооперації.
Приєднавшись до відповідних Угод в рамках вищеназваних організацій,
Україна має певні зобов’язання та права, визначені у міжнародних конвенціях
(наприклад, надані у табл. 3.5 та ін.), резолюціях, протоколах розроблених даними
міжнародними інститутами.
Основними суб’єктами зовнішнього ринку послуг України, які пов’язані з
динамікою розвитку окремих сегментів національних відтворювальних комплексів та
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відповідних підгалузей, є приватні та державні підприємства. Поряд з ними, не менш
вагомими учасниками ринку послуг, є ТНК, які також визначають загальні тенденції
розвитку зовнішньої торгівлі послугами.
Згідно з єдиним державний реєстром підприємств та організацій основними
державними підприємствами України, які є найбільш активними учасниками
міжнародної економічної діяльності у сфері послуг, є наступні:
1. Державна адміністрація залізничного транспорту України („Укрзалізниця”),
котра є органом керування залізничним транспортом загального користування і була
створена в грудні 1991 р. До сфери керування „Укрзалізниці” входять Донецька,
Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також
інші підприємства й організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що
забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.
Укрзалізниця здійснює централізоване керування процесом перевезень у
внутрішньому й міждержавному сполученнях, регулює виробничо-господарську
діяльність залізниць. Державна адміністрація залізничного транспорту України є
одним із засновників Ради з залізничного транспорту країн-учасників СНД та брала
участь у всіх її засіданнях. Активна участь у роботі Ради - один із пріоритетних
напрямків зовнішньоекономічної діяльності українських залізниць [31].
2. Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» (УДППЗ
«Укрпошта») – це національний оператор поштового зв’язку України згідно з
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 року. УДППЗ
«Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства транспорту та зв’язку
України. Діяльність УДППЗ «Укрпошта» регламентується Законом України «Про
поштовий зв’язок» від 4 жовтня 2001 року, іншими Законами України, а також
нормативними актами Всесвітнього поштового союзу, членом якого Україна стала у
1947 році. Укрпошта функціонує як самостійна господарська одиниця з 1994 року.
Коли було утворено Українське об’єднання поштового зв’язку «Укрпошта», яке в
липні 1998 року реорганізовано в нині діюче УДППЗ «Укрпошта» згідно з Програмою
реструктуризації Укрпошти, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України
від 04.01.98 за №1 [32].
3. Національна акціонерна компанія (НАК) «Нафтогаз України» - провідне
підприємство паливно-енергетичного комплексу країни. НАК «Нафтогаз України» —
вертикально-інтегрована нафтогазова компанія, що здійснює повний цикл операцій з
розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння,
транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу
споживачам. Понад 97% нафти і газу в Україні видобувається підприємствами
Компанії. Компанія має фірмову мережу автозаправних станцій. У складi НАК
„Нафтогаз” 4 дочiрньої компанiї, газовидобувнi пiдприємства, пiдприємство з бурiння
свердловин, управлiння з переробки газу i газового конденсату (2 газопереробнi
заводи). НАК „Нафтогаз” має представництва в Лівії, в ОАЕ, філії у Єгипті, в
Російській Федерації (м. Москва), в Туркменістані.
До підприємств даної корпорації, діяльність яких безпосередньо стосується
сфери послуг, відносяться [33]:
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3.1. ДАТ «Чорноморнафтогаз» - здiйснює розвiдувальне та експлуатаційне
бурiння, видобування нафти i газу в акваторiї Чорного i Азовського морів,
транспортування та зберігання газу в Автономній Республiцi Крим.
ДК «Укртрансгаз» - здійснює весь обсяг транспортування та зберiгання
природного газу на території України (за винятком Автономної Республіки Крим),
подачу його споживачам, транзитні поставки російського газу до країн Європи та
Туреччини, експлуатаційне обслуговування i будівництво об’єктів газотранспортної
системи. У складі дочірньої компанії – 18 основних виробничих i обслуговуючих
підроздiлiв, в тому числі 6 підприємств – операторів газопроводів високого тиску.
3.2. ВАТ «Укртранснафта» - здійснює поставки нафти на нафтопереробнi
заводи України, а також транзит російської та казахської нафти на експорт до інших
країн Європи. У складі підприємства – двi фiлiї: «Приднiпровськi магiстральнi
нафтопроводи» та «Магiстральнi нафтопроводи «Дружба».
3.3. ДП «Науканафтогаз» - здійснює наукове і проектне забезпечення
виробничої діяльності Компанії за такими напрямками: пошук нових покладів
вуглеводнів, розвідка та розробка нафтових і газових родовищ, транспортування і
зберігання газу та нафти, консультації з вдосконалення систем організаційного
управління.
3.4. ДАТ «Укрспецтрансгаз» - надає послуги з перевезення зрідженого газу у
спеціальних газових цистернах від заводів – виробників до споживачів в межах
України та за кордон.
3.5. ДП «Нафтогазбезпека» - здійснює охорону виробничих об’єктів компанії
«Нафтогаз України».
4. Українське державне підприємство «Укрхімтрансаміак» створене за
рішенням Уряду України з метою створення цілісного промислового комплексу, який
повинен забезпечувати ефективне функціонування системи транспортування аміаку,
оскільки основними пріоритетами діяльності Міністерства промислової політики
України являється підвищення конкурентоспроможності промисловості та посилення
інноваційної спрямованості розвитку промисловості, підвищення ефективності
державного управління промисловістю та запровадження системи стратегічного
планування промислового сектору економіки. Основні види діяльності:
транспортування аміаку; торгівля; ремонт автомобiлiв, побутових виробів та
предметів особистого вжитку, оптова торгiвля i посередництво в оптовiй торгiвлi,
дiяльнiсть транспорту та зв'язку, дiяльнiсть наземного транспорту, дiяльнiсть
трубопровідного транспорту, дiяльнiсть трубопровiдного транспорту, транспортування iншої продукцiї трубопроводами тощо[34].
5. Державне підприємство «Сумський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України» створене 1 жовтня 1998 р. наказом Комітету по нагляду за
охороною праці України від 23.09.1998р. № 191 на базі Сумської філії Східного ЕТЦ.
Основним завданням Сумського ЕТЦ є науково-технічна підтримка державного
нагляду за промисловою безпекою та охороною праці. Сумський ЕТЦ є колективним
членом науково-технічної асоціації «Підйомні споруди» та Українського товариства
неруйнівного контролю та технічної діагностики. У відповідності з Постановою КМУ
від 26.05.2004р. № 687 та Порядком визначення уповноважених організацій на
підставі рішення державної комісії з визначення уповноважених організацій наказом
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Держпромгірнагляду МНС України від 08.06.2006р. №95. Центром розроблена,
впроваджена і сертифікована на відповідність вимогам стандартам ДСТУ ISO
9001:2009 та ISO 9001:2008 система якості, випробувальна лабораторія акредитована
Національним агентством з акредитації (НААУ) на право проведення сертифікаційних випробувань продукції та послуг, фахівцями з НК освоєні, практично, всі
методи неруйнівного контролю та діагностики, що застосовуються країнами СНД.
Сумський експертно-технічний центр визначений уповноваженою організацією для
здійснення функцій щодо устаткування підвищеної небезпеки:
5.1. Проведення первинного технічного огляду перед введенням його в
експлуатацію.
5.2. Проведення позачергового технічного огляду у разі закінчення граничного
строку експлуатації, виникнення аварії або пошкодження, спричинених надзвичайною
ситуацією природного чи техногенного характеру.
5.3. Ведення обліку даних про технічний стан устаткування [35].
6. Державне підприємство „Волинський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” – територіальний орган Держспоживстандарту
України, який виконує державні функції у сфері стандартизації, метрології,
сертифікації і державного нагляду за дотриманням стандартів, норм та правил,
забезпеченням єдності та достовірності вимірювань, веде свою історію з жовтня 1944
року. Основна мета діяльності – здійснення державної політики у сфері технічного
регулювання, захисту прав споживачів, створення в регіоні умов для забезпечення
виробниками якості та безпечності вітчизняної продукції (товарів, робіт, послуг),
підвищення їх конкурентоспроможності. Основними функціями ДП "Волиньстандартметрологія" є [36]:
6.1. Здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил
та державного метрологічного нагляду згідно з чинним законодавством України на
підприємствах, організаціях, установах Волинської області.
6.2. Здійснення науково-виробничих та науково-організаційних робіт в сфері
стандартизації, метрології, оцінки відповідності, управління якістю, а також
координуючої та науково-методичної діяльності серед підприємств, організацій
установ, незалежно від форм власності та виду діяльності і фізичних осіб підприємців (надалі - суб'єкти господарювання).
6.3. Виконання (надання) платних робіт (послуг) у сфері стандартизації,
метрології, оцінки відповідності (сертифікації), управління якістю.
6.4. Надання інформаційно-консультативних та науково-методичних послуг
суб'єктам господарювання, проведення семінарів, науково-технічних конференцій,
виставок у сферах захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, оцінки
відповідності.
6.5. Здійснення в межах своєї компетенції контролю за додержанням
законодавства у сфері регулювання виробництва та оптової торгівлі спиртом
етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами.
7. ДП "Львівстандартметрологія" у своєму регіоні забезпечує впровадження
єдиної технічної політики Держспоживстандарту України щодо функціонування
державних систем стандартизації, єдності та достовірності вимірювань, сертифікації,
які спрямовані на захист інтересів споживачів і суспільства в цілому з питань безпеки
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продукції для здоров’я людей, охорони навколишнього природного середовища,
підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг, застосування
ресурсозберігаючих технологій. Основними завданнями ДП “Львівстандартметрологія” є [37]:
7.1. Зберігання та розвиток еталонної бази, послуги з надання відповідної
інформації.
7.2. Державний метрологічний контроль і нагляд.
7.3. Ремонт засобів вимірювальної техніки і випробувального обладнання.
7.4. Забезпечення функціонування довідково-інформаційного фонду нормативних документів.
7.5. Реєстрація технічних умов і змін до них.
7.6. Сертифікація продукції та послуг.
7.7. Сертифікація систем управління якістю та навколишнього середовища.
7.8. Проведення всіх видів випробувань, у тому числі сертифікаційних.
7.9. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією.
7.10. Оцінка відповідності вимогам технічних регламентів.
7.11. Здійснення наукових і науково-організаційних робіт у сфері
стандартизації, метрології, оцінки відповідності та захисту прав споживачів, а також
інформаційної, координуючої та науково-методичної діяльності серед підприємств,
установ, організацій.
7.12. Інформування про діяльність Центру через засоби масової інформації.
8. Державне підприємство "Українські спеціальні системи" (ДП «УСС») є
провайдером з надання послуг конфіденційного зв'язку. Відповідно до Статуту ДП
«УСС», предметом його діяльності є розгортання та забезпечення функціонування
Національної системи конфіденційного зв'язку (НСКЗ), прийняття комплексних
рішень щодо захисту інформаційних ресурсів, надання послуг з конфіденційного та
електрозв`язку, захищеного доступу до мережі Інтернет, проведення робіт із
створення, атестації комплексних систем захисту інформації та державної експертизи
обладнання, впровадження електронного цифрового підпису, а також захищеного
документообігу. Мета діяльності підприємства – утримання держави одного з перших
місць в галузі технічного захисту інформації на території України та координація
робіт з виконання Державної програми створення, розвитку та забезпечення
функціонування НСКЗ, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від
11 жовтня 2002 року № 1520 "Про затвердження Державної програми створення,
розвитку та забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного
зв'язку", організація та здійснення інформаційної, експертної, патентно-ліцензійної,
виставково-ярмаркової, освітньої, будівельної, дилерської, редакторсько-видавничої,
лізингової, торговельної діяльності в галузях зв'язку, інформатизації та захисту
інформації. [38]
9. Лізингова компанія «Укртранслізинг» - найбільший оператор українського
ринку лізингових послуг. Спеціалізацією компанії є лізинг залізничної, авіаційної та
сільськогосподарської техніки. Компанія «Укртранслізинг» була заснована у 1998
році за ініціативою Міністерства транспорту та Міністерства промислової політики
України для забезпечення залізничного транспорту рухомим складом та підтримки
вітчизняних підприємств транспортного машинобудування. Компанія реалізує
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значний обсяг лізингових операцій із залізничним рухомим складом, вкладаючи
кошти в його розширення та відновлення. Підприємство надає лізингові послуги, в
основному, за рахунок власних коштів, що забезпечує низькі процентні ставки за
лізинговими платежами та надійність лізингових відносин. «Укртранслізинг» є
членом Всеукраїнської асоціації лізингу «Укрлізинг», основною метою діяльності якої
є інформаційне, методичне та наукове сприяння розвитку лізингу в Україні. За
підсумками 2010 року чистий прибуток компанії склав 20,083 млн. грн. Конкурентні
переваги ПАТ «Укртранслізинг»: висока якість лізингових послуг; низькі процентні
ставки за лізинговими платежами; співпраця з провідними постачальниками та
виробниками залізничної, авіаційної та сільськогосподарської техніки; відкритість та
прозорість бізнесу з надання лізингових послуг; надійне забезпечення інтересів
клієнтів компанії [39].
10. Національна акціонерна компанія (НАК) "Украгролізинг" - була створена на
підставі постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 року №354.
Документом встановлено, що 100 відсотків акцій Компанії закріпляються у державній
власності. НАК "Украгролізинг" – одна з найпотужніших компаній України, яка має
великий досвід у сфері інвестування коштів а агропромисловий комплекс України. З
моменту започаткування фінансового лізингу (1998 рік) по 01.12.2010 р. Компанією
придбано сільськогосподарської техніки та обладнання і передано підприємствам
агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу на суму 2 млрд. 80 млн.
гривень. За рахунок цих коштів аграрному сектору поставлено 21 043 одиниці техніки
та обладнання, з яких:
10.1. 6 780 тракторів.
10.2. 867 зернозбиральних комбайнів.
10.3. 10 343 одиниці ґрунтообробної та посівної техніки тощо[40].
Згідно з даними, що надаються країнами Робочій групі з питань вступу до СОТ
[40], у 2011 р. в Україні лише 2 останні компанії з вище наданого переліку (НАК
"Украгролізинг", «Укртранслізинг») є державними торговельними підприємствами,
які відповідають критеріям СОТ і ураховуються в аналітичних звітах СОТ щодо
міжнародної економічної діяльності України в сфері торгівлі послугами.
Діяльність ТНК в Україні забезпечується відповідними нормативно-правовими
засобами регулювання, а саме:
1. Законом України «Про господарські товариства» [44] та Господарським
Кодексом України [45], які визначають: порядок реєстрації господарських товариств
(до яких належать ТНК), права створення дочірніх підприємств, філій та
представництв, особливостей акціонерних товариств, особливостей здійснення
іноземних інвестицій корпораціями (як вітчизняними, так і зарубіжними ТНК в
Україні) тощо.
2. Законом України від 16.11.2006 р. № 358-V «Про внесення змін до Закону
України «Про банки і банківську діяльність», де зазначено, що іноземні ТНБ отримали
право відкривати на території України філії, що можуть здійснювати банківську
діяльність [46]. Закон сприятиме розвитку банківській системі України, завдяки
широкому залученню іноземного капіталу, застосуванню сучасних банківських
технологій, розширенню спектру та якості банківських послуг, підвищуючи
конкуренцію та стимулюючи розвиток вітчизняних банків.
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3. Ст.82 Земельного Кодексу України (2768-14) щодо скасуванням обмежень,
встановлених на володіння земельними ділянками несільськогосподарського
призначення юридичними особами з часткою іноземного капіталу, включаючи ті,
частка яких становить 100% [46].
Ратифікація Конвенції «Про транснаціональні корпорації» від 6.03.98 р. [43],
приєднала Україну до уніфікованої системи правил, які регламентують
функціонування ТНК у міжнародному просторі. Згідно з п.1 ст.2 Конвенції, ТНК
подають звітність відповідно до законодавства країни-місця реєстрації ТНК, тобто
консолідована звітність надається лише у країні базування, і українські ТНК повинні
подавати повну звітність, в тому числі щодо продажу послуг на зарубіжних ринках, на
території України. [43] Зазначене положення створює механізм для отримання
статистичної інформації щодо надання послуг шляхом комерційної присутності (3
спосіб надання послуг згідно ГАТС).
Згідно з даними ЮНКТАД [48], яка виконує дослідження і публікує аналітичні
звіти щодо різних форм міжнародної економічної діяльності, станом на 2011 р. в
Україні розташовано взагалі 363 філії іноземних ТНК, але, що стосується діяльності
ТНК у сфері послуг, то Україна не заявила у міжнародній звітності жодної вітчизняної
ТНК. При цьому у якості приймаючої країни зацікавила лише невелику кількість
іноземних корпорацій. Наприклад, серед 50 найбільших ТНК світу у сфері послуг на
українському ринку (станом на 2011 р.) діють 8 компаній, які представлені у таблиці
3.6.
Таблиця 3.6 – Іноземні ТНК, що діють на українському ринку [48]
ТНК
1
на ринку послуг:
1. Veolia
Environnement

Країна
базування
2
Франція

2. TeliaSonera

Швеція

3. AES Corp.

США

4. Telenor
5. Nortel Networks

Норвегія
Канада

6. SES

Люксембург

7. Tele2

Швеція

8. AT&T Inc.
на ринку послуг і
1. IBM
2. Fujitsu
3. Tech Data Corp

США
товарів:
США
Японія
США

Представництво та діяльність в Україні
3
Повне представництво, діяльність у сфері водозабезпечення
Володіє контрольним пакетом акцій компанії у сфері
телекомунікацій (38 % акцій компанії "Астеліт" - мобільний
оператор Life)
Володіє
Київобленерго
та
Рівнеенерго
у
сфері
енергозабезпечення
Володіє акціями компанії "Київстар" у сфері телекомунікацій
Повне представництво у сфері послуг мережі 4G
(телекомунікації)
Володіє дочірнею компанією SES-ASTRA, діяльність у сфері
телекомунікацій
Повне представництво, діяльність у сфері телекомунікацій
Володіє дочірньою компанією Utel у сфері телекомунікацій
Представництво, діяльність у сфері КТ
Представництво, діяльність у сфері КТ, електроніки
Представництво, діяльність у сфері КТ, електроніки
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Продовження таблиці 3.6
1
4. Computer Sciences
Corporation
5. CapGemini
6. SAIC
7. Automatic Data
Processing
8. First Data1
9. Atos Origin

2
США
Франція
США
США
США
Франція

3
Представництво, діяльність у сфері КТ
Представництво, діяльність у сфері консалтингових послуг,
менеджменту та інформаційних технологій
Представництво, діяльність у науково-технічній сфері
Представництво, діяльність у сфері облікових систем,
аутсорсингу для автомобілів, вантажівок, мотоциклів,
морського транспорту
Діяльність у сфері фінансів, електронної комерції
Представництво, діяльність у сфері КТ

Отже український ринок послуг вважається недостатньо перспективним для
іноземних ТНК: з 8 іноземних ТНК, функціонуючих тільки в українській сервісній
сфері, 6 задіяні у наданні телекомунікаційних послуг, 2 – у сферах водо- та
енергозабезпечення. За підсумками експертів ЮНКТАД [48] такі показники пов’язані
з нестабільністю нормативно-правової бази та недостатнього рівня захисту іноземних
інвестицій.
В умовах транснаціоналізації міжнародного ринку послуг є закономірним
зростання вимог до українських виробників послуг, які визначаються стандартами
Міжнародної системи стандартизації та сертифікації послуг, сформульованими
Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO), Європейським комітетом зі
стандартизації (CEN), Міждержавною Радою зі стандартизації, метрології і
сертифікації (МДР). Зазначені інститути створюють вимоги до надання послуг
транснаціональними корпораціями.
Послуги, що надаються вітчизняними підприємствами, орієнтовані на
національну систему стандартизації та сертифікації, яка регулюється:
1. Державним комітетом України з питань технічного регулювання та
споживчої політики (Держспоживстандартом України).
2. Державним комітетом по стандартизації, метрології та сертифікації України.
Слід відзначити, що більшість стандартів гармонізована із міжнародними
стандартами якості ISO 9001, а цей факт сприяє наданню конкурентоспроможних
послуг вітчизняних виробників на міжнародному ринку послуг. Згідно з Наказом
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики від 01.02.2005 р. № 28 [74] затверджений Перелік продукції, що підлягає
обов’язковій сертифікації в Україні. Серед усіх видів послуг, що виробляються в
Україні, такій сертифікації підлягають послуги, пов’язані з туризмом (готельні та
послуги харчування) та з транспортом. Інші види послуг підлягають добровільній
сертифікації, в тому числі і високотехнологічні послуги (ділові, комп’ютерні,
інформаційні, роялті, аутсорсинг та ін.), які є пріоритетними для розвитку
національної економіки України. Тому, можна відзначити, що ще однією перепоною
для ефективного розвитку міжнародної економічної діяльності України у сфері послуг
є недостатнє інституційне забезпечення виходу вітчизняних компаній на міжнародний
ринок наукомістких послуг, що зменшує конкуренті переваги країни на даному ринку.
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Для вирішення даної проблеми необхідним є розширення мережі центрів із
стандартизації та сертифікації за міжнародними системами:
1. ISO 9001 - гарантує, що підприємство виконує проекти вчасно і з високою
якістю.
2. CMM (Capability Maturity Model) – сертифікує підприємства за одним із п’яти
рівнів зрілості процесу розробки програмного забезпечення та управління цим
процесом, чим вищий рівень зрілості отримується, тим більший авторитет
підприємства на ринку комп’ютерних послуг.
3. CP3M (Company Project Management Maturity Model) – система сертифікації
технологічної зрілості підприємств у сфері управління проектами, чим вищий рівень
зрілості отримується, тим більший авторитет у підприємства на ринку послуг.
Зазначена сертифікація є важливим критерієм для зарубіжних ТНК при виборі
аутсорсера, тому збільшення сертифікованих вітчизняних підприємств може
підвищити привабливість України серед виробників і споживачів високотехнологічних послуг.
3.5 Структурні особливості та тенденції розвитку зовнішньої торгівлі
послугами України
Зовнішня торгівля послугами України відіграє особливу роль у національній
економіці. За останні десять років в країні практично відбулось становлення ринку
послуг: в умовах гострої міжнародної конкуренції сформувалися суб'єкти ринку і
відносини між ними, що відбивається на даних про питому вагу експорту та імпорту
послуг у загальному експорті та зальному імпорті України (табл. 3.7).
Таблиця 3.7 – Обсяги зовнішньої торгівлі послугами України [67]

Роки

Експорт услуг,
млн.дол.США

Частка експорту
послуг услуг у
загальному
експорті
України, %

Імпорт послуг,
млн.дол.США

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

3486,8
3544,4
4055,3
4248
5307,9
6134,7
7505,5
9038,9
11741,3
9598,3
11636,6
13697,6

19,31
17,89
18,42
15,55
13,98
15,2
16,36
15,49
14,92
19,47
18,45
18,8

1150,9
1147,5
1191,6
1458
2058,6
2935
3719,4
4980,6
6468
5173,5
5440,3
6247,98

Частка
імпорту
послуг услуг
у загальному
імпорті
України, %
7,62
6,78
6,56
5,96
6,63
7,51
7,63
7,59
7,03
10,22
8,22
8,76

Сальдо балансу
послуг,
млн.дол.США
2335,9
2396,9
2863,7
2790
3249,3
3199,7
3786,1
4058,3
5273,3
4424,8
6196,3
7449,6

За 2011 рік обсяг експорту послуг становив 13697,6 млн.дол. США і збільшився
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по відношенню до минулого року на 16,5%, обсяг імпорту – 6248 млн.дол. і зріс на
14,7%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 7449,6 млн.дол.
Протягом останніх десяти років експорт послуг займав у середньому 17% від
загального експорту товарів і послуг України, а імпорт – 7,5%. Даний період
характеризується позитивним сальдо балансу послуг, який мав тенденції поступового
збільшення і за весь період зростання відбулось на 265,3% (2011 р. у порівнянні з 2000
р.). Не зважаючи на зниження темпів росту показників зовнішньої торгівлі послугами
нижче рівня 1995 р. під час фінансової кризи 2008 р., позитивне сальдо балансу послуг
у 2008-2011 рр. мало найвищі показники (табл. 3.7), що говорить про збільшення
різниці між обсягами експорту та імпорту послуг за рахунок більшого зниження
обсягів імпортних операцій у 2008-2011 рр.
Дослідження динаміки розвитку зовнішньої торгівлі послугами України за
п’ятнадцятирічний період показало, що найбільші темпи росту притаманні імпорту
послуг, крім 1999 р. та 2002 р. та 2010 р. (рис. 3.7).
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Рисунок 3.7 - Динаміка зовнішньої торгівлі послугами України
Найбільшого зростання експорт послуг досягав у 1996 р. (181%) та у 2008 році
(129,9 %), але і тоді його зростання не перевищило імпорт. Стосовно імпорту послуг
простежується менш варіативна ситуація – у середньому темпи росту з 2000 по 2011
рр. складали 120%, крім 2009 року, коли і експорт, і імпорт мали зниження темпів
росту відповідно на 19% і 21% у зв’язку з загальними зниженнями
зовнішньоторговельних операцій, викликаними світовою фінансовою кризою.
Найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського експорту у 2011 р.
складали транспортні (66%), різні ділові, професійні та технічні (13,6%) послуги
(Додаток Б, табл. 3.1). Порівняно з 2010р. експорт послуг збільшився
на 1938,2 млн.дол., у т.ч. за рахунок зростання обсягів послуг трубопровідного
транспорту – на 397,3 млн.дол. (на 11,8%), різних ділових, професійних та технічних
послуг – на 360,5 млн.дол. (на 23,9%), послуг повітряного транспорту – на 318,9
млн.дол. (на 27%), залізничного – на 283,7 млн.дол. (на 19,1%), послуг з ремонту –
на 189,1 млн.дол. (на 44,3%). При цьому зменшилися обсяги фінансових послуг – на
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164,6 млн.дол. (на 34,5%) та послуг морського транспорту – на 23,1 млн.дол. (на
1,9%).
Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту послуг у 2011 р. складали
транспортні послуги (25,1%), різні ділові, професійні та технічні (17,9%), фінансові
(15,3%) та державні послуги, які не віднесені до інших категорій (9,8%) (Додаток Б,
табл. Б.1). Імпорт послуг до України збільшився порівняно з 2010р. на 800,3 млн.дол.
за рахунок зростання обсягів отриманих різних ділових, професійних та технічних
послуг – на 243,4 млн.дол. (на 27,7%), послуг повітряного транспорту – на 238,2
млн.дол. (на 53,2%), залізничного – на 126,8 млн.дол. (на 27,4%), послуг з подорожей
– на 114,2 млн.дол. (на 32,9%), державних послуг, які не віднесені до інших категорій
– на 82,4 млн.дол. (на 15,6%), комп’ютерних послуг – на 53,7 млн.дол. (на 29,9%),
будівельних – на 47,6 млн.дол. (на 44,7%), послуг приватним особам та послуг в галузі
культури та відпочинку – на 38,7 млн.дол. (на 19,9%). При цьому зменшилися обсяги
імпорту фінансових – на 131,6 млн.дол. (на 12,1%), роялті та ліцензійних – на 50,5
млн.дол. (на 11,6%) та інших ділових послуг – на 12,5 млн.дол. (на 5,3%).
Зовнішньоторговельні операції послугами у 2011 р. проводились з партнерами
217 країн світу. Експорт послуг до країн СНД становив 45,5% від загального обсягу
експорту, до країн Європейського Союзу – 26,1% (Додаток Б, табл. Б.2). Основною
країною-партнером залишається Російська Федерація, обсяги послуг якій становили
5624,9 млн.дол. (41,1% від загального обсягу експорту послуг, рис. 3.8).
Основні країни-партнери в експорті послуг
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Рисунокунок 3.8 - Основні країни-партери в експорті послуг України, % [67]
Обсяг послуг, наданих країнам СНД, збільшився порівняно з минулим роком на
619,6 млн.дол. (на 11%). При цьому найбільше зростання експорту послуг
спостерігалося до Російської Федерації – на 467,8 млн.дол. (на 9,1%), Казахстану –
на 75,4 млн.дол. (на 90,2%), Туркменістану – на 42 млн.дол. (на 37,7%) та Білорусі – на
22,7 млн.дол. (на 17,2%) (дод.Б, табл. Б.2). Обсяг послуг, наданих іншим країнам світу,
збільшився порівняно з 2010р. на 1318,6 млн.дол. (на 21,4%).
Імпорт послуг з країн СНД становив 18,6% від загального обсягу імпорту, з
країн Європейського Союзу  53,6% (дод. Б, табл. Б.2). Обсяг послуг, одержаних з
країн СНД, збільшився порівняно з минулим роком на 222,7 млн.дол. (на 23,7%), у т.ч.
з Російської Федерації – на 153,4 млн.дол. або на 19,3%, Казахстану – на 21,4 млн.дол.
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(на 97%), Туркменістану – на 20,1 млн.дол. (у 3,8 раза) та Білорусі – на 15,9 млн.дол.
(на 25,2%) (рис. 3.9).
Імпорт послуг з інших країн світу збільшився на 577,6 млн.дол. (на 12,8%) за
рахунок зростання обсягів послуг, одержаних з Німеччини – на 98,8 млн.дол. (на
27,9%), Австрії – на 86,6 млн.дол. (на 60,1%), Ізраїлю – на 66,7 млн.дол. (у 3,3 раза),
Туреччини – на 56,4 млн.дол. (на 25,1%), Угорщини – на 47,3 млн.дол. (на 90,5%),
Швейцарії – на 43,4 млн.дол. (на 24,3%), Великої Британії – на 39 млн.дол. (на 6,5%),
Італії – на 24,2 млн.дол. (на 68,6%), Фінляндії – на 24 млн.дол. (у 2,1 рази), Чехії – на
20 млн.дол. (на 51,8%). При цьому зменшилися обсяги імпорту послуг з Франції –
на 59,1 млн.дол. (на 25,7%), Швеції – на 19 млн.дол. (на 11,9%), Панами – на 15,2
млн.дол. (на 50,8%) та Єгипту – на 13,3 млн.дол. (на 41,5%).
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Рисунок 3.9 – Основні партнери України в імпорті послуг, % [67]
Як вже зазначалось вище, з причин невідповідності між класифікаційною
системою послуг РКППБ МВФ, яка використовується для відстеження світових
експортно-імпортних потоків послуг, та України далі в роботі для визначення ролі
України на міжнародному ринку послуг доцільно застосовувати статистичні дані за
показниками ЮНКТАД. Отже, в таблиці 3.8 представлені дані обсягів експорту
послуг за категоріями РКППБ МВФ та визначена їх частка у світовому експорті
послуг.
На світовій арені у торгівлі послугами Україна займає незначні позиції (табл.
3.8): найбільші частки у 2011 р. склали транспортні послуги (1%), послуги зв’язку
(0,64%), комп’ютерні та інформаційні послуги (0,63%). За період з 2000 р. по 2011 р. в
шестеро збільшилась частка категорії „Подорожі”, втричі послуги зв’язку і будівельні
та в п’ятнадцять разів комп’ютерні послуги, але це взагалі значно не покращило
позиції України на світовому ринку послуг.
У загальному експорті послуг України у 2000 р. питома вага транспортних
послуг складала найбільшу частку - понад 76%, за ними - „Подорожі” 10,4% та
„Ділові послуги” – 8,5%. У 2005 р. зменшилася частка транспортних послуг до 48%,
що було пов’язано із збільшенням категорій „Подорожі” (на 23%) та „Державні
послуги” (на 4,7%).
Незважаючи на динамічний розвиток фінансових та страхових послуг, їх частка
в товарній структурі експорту залишається низькою через слабкий розвиток
фінансового та страхового ринків України. Так за рейтинговою оцінкою
конкурентоспроможності Світового Економічного форуму за рівнем фінансового
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розвитку в 2011р. Україна зайняла 115-е місце серед 142 оцінюваних країн з
показником 3,7 (при максимальному 6,6) [52].
Таблиця 3.8 - Структура зовнішньої торгівлі послугами України на світовому ринку

Частка у
світовому імпорті
послуг, %

Частка у
світовому
експорті послуг

Частка у
світовому імпорті
послуг

Всього
1. Транспортні послуги
2. Подорожі
3. Послуги зв’язку
4. Будівельні послуги
5. Страхові послуги
6. Фінансові
7. Комп’ютерні та інформаційні
8. Роялті та ліцензійні послуги
9. Інші ділові послуги
10. Особисті, культурні і
рекреаційні послуги
11. Державні

Частка у
світовому
експорті послуг,
%

Категорії РКППБ МВФ

2011 р.

Частка у
світовому імпорті
послуг, %

2005 р.

Частка у
світовому
експорті послуг,
%
Частка у
світовому імпорті
послуг, %
Частка у
світовому
експорті послуг,
%

2000 р.

Абсолютне
відхилення, %
2011 р. до % 2000
р.

0,25
0,85
0,08
0,27
0,15
0,02
0,02

0,20
0,09
0,11
0,30
0,79
0,19
0,15

0,38
0,78
0,45
0,35
0,27
0,05
0,02

0,31
0,30
0,43
0,18
0,31
0,12
0,34

0,49
1,04
0,47
0,64
0,37
0,06
0,16

0,44
0,51
0,52
0,02
0,12
0,18
1,12

0,24
0,19
0,39
0,37
0,22
0,04
0,14

0,24
0,41
0,41
-0,28
-0,67
-0,01
0,96

0,04

0,36

0,13

0,48

0,63

0,23

0,59

-0,13

0,00

0,76

0,02

0,27

0,06

1,30

0,06

0,54

0,09

0,17

0,14

0,16

0,26

0,94

0,17

0,77

0,01

0,06

0,05

0,38

0,24

0,03

0,23

-0,03

-

0,76

0,68

0,70

0,80

1,46

-

0,70

Структура українського експорту послуг (табл. Б.1, дод.Б) відрізняється від
світової (табл. 3.3) та країн ЄС-15 (рис. 3.10). Це пов’язано з тим, що в українському
експорті послуг частка так званих високотехнологічних послуг значно менша ніж в
країнах ЄС-15: „Комп’ютерних” – вдвічі (в ЄС їх частка складає 5,6%), „Роялті,
ліцензійних” – майже в шестеро (в ЄС - 5,8%).
70

66

60

Частка в експорті послуг України, %

50

Частка в експорті послуг країн ЄС-15, %

40

26,2

21,1

20

3,3

10

1,8

2,5
2,7

1,5

3,7
0,8

2,3

8,9

3,5 5,6

0,3 5,8
Роялті та ліцензийні
послуги

22,5

Компютерні послуги

30

13,5
0,3 1,7
Послуги приватним
особам та послуги в
галузі культури та
відпочинку

Ділові послуги

Фінансові послуги

Страхові послуги

Будівельні послуги

Послуги звязку

Подорожі

Транспортні послуги

0

Рисунок 3.10 – Структура експорту послуг України та країн ЄС-15 у 2011 р.
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Про ступінь залежності виробництва національної економіки від збуту своїх
товарів на ринках інших країн свідчить показник експортної квоти послуг, або частка
експорту у валовому внутрішньому продукті. Даний індикатор показує можливості
даної країни провадити певну кількість продукції для продажу на світовому ринку
(табл. 3.9).
Таблиця 3.9 – Інтенсивність зовнішньої торгівлі послугами України
Показники
Експортна квота послуг України, %
Імпортна квота послуг України, %
Коефіцієнт відставання імпорту від
експорту, % [73]
Коефіцієнт відносної експортної
спеціалізації України у торгівлі послугами

2000
12,16
9,61

2005
10,86
8,76

Роки
2007
2008
10,03
5,48
8,32
2,97

20,95

19,31

17,09

45,67

46,22

46,41

48,83

95,63

54,79

57,83

51,51

38,7

2009
4,00
2,15

2011
3,5
1,6

Інтенсивність надходжень до України іноземних послуг з 2000 р. по 2007 р. у
середньому складали 9,1%, а у 2008 р. та 2009 р. знизилися вчетверо відповідно на 2,9%
та 2,15% у порівнянні з середньою величиною імпортної квоти, продовжуючи
знижуватись і у 2011 р. до 1,6%. Експорт послуг у ці роки перекриває імпорт у
середньому на 54%, тоді як з 2000 по 2007 рр. позиції України на міжнародному ринку
послуг були такими, що імпорт перекривався майже на 80%.
Ще одним інформативним показником, наданим в таблиці 3.9, є коефіцієнт
відносної експортної спеціалізації України у торгівлі послугами (відношення частки
експорту послуг країни в її загальному експорті до частки експорту послуг країни у
світовому експорті послуг). Чим нижче значення даного коефіцієнта, тим виразніше
експортна спеціалізація країни. Україна має високі значення даного показника
протягом всього періоду, який досліджувався (2000-2011 рр.), особливо у 2005 р., коли
коефіцієнт відносної експортної спеціалізації досяг величини 95,6, хоча до 2011 р. цей
показник значно знизився практично на 56,9 %.
Отже, взагалі позиції України на світовому ринку послуг є доволі нестійкими,
сфера виробництва і експорту послуг країни не визначають її міжнародну
спеціалізацію. Участь України у міжнародній торгівлі послугами більшою мірою
зводиться до рішення поточних проблем, а модель розвитку у більшості є
екстенсивною, не відповідає завданням розвитку «інформаційного суспільства»,
заснованого на досягненнях НТП і не дозволяє конкурувати на світовому ринку з
економічно розвиненими країнами. Відставання в цієї галузі вітчизняної економіки від
світових лідерів, з одного боку, та наявність потенціалу для розвитку сфери послуг - з
другого — визначають рівень та специфіку участі вітчизняних суб'єктів ринку послуг у
міжнародному співробітництві, а отже механізм функціонування зовнішнього ринку
послуг України. Тому далі доцільно більш докладно розглянути фактори, що
впливають на торгівлю послугами на міжнародному ринку.
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3.6. Фактори, що впливають на розвиток зовнішньої торгівлі послугами
України
Відповідно до законів економічної теорії, згідно з якими попит визначає
пропозицію і є зворотно пропорційною величиною до ціни товару, головним
впливовим фактором на попит і пропозицію на любому ринку є насамперед ціна. При
цьому, на відміну від товарних ринків, ринку послуг притаманна кон’юнктура, яка
характеризується відносною рівновагою попиту і пропозиції, що пояснюється
практично одночасним виробленням і споживанням послуги, для якої властиве
встановлення рівноважної ціни, що відповідає суспільній вартості послуги. Тому далі
в роботі доцільно розглянути більш докладно фактори, які формуються специфікою
механізму функціонування сучасного ринку послуг.
Крім того, на сучасному етапі розвитку світового господарства відбувається
залучення України до процесу транснаціоналізації міжнародного ринку послуг, що
обумовлено недостатньою конкурентоспроможністю вітчизняних сервісних
підприємств та відсутністю вітчизняних сервісних ТНК. Розвиток зовнішнього ринку
послуг в умовах транснаціоналізації економіки України як країни-реципієнту
відбувається під впливом чинників, які визначають рішення ТНК щодо переміщення
капіталу в ту чи іншу країну:
1) загальний розмір ринку країни-реципієнта і його зростання;
2) комерційна присутність клієнтів сервісної ТНК у приймаючій країні;
3) відкритість приймаючого ринку;
4) конкурентні переваги сервісних галузей;
5) глобальна олігополістична реакція;
6) концентрація галузі; здатність сервісної галузі до торгівлі.
Зазначені детермінанти випливають із аналізу низки теорій, таких як еклектична
парадигма Дж.Даннінга, теорії інтернаціоналізації, теорії олігополістичної реакції,
теорії культурних відмінностей, теорії стратегії фірми, досліджень специфіки
міжнародного ринку послуг, зокрема, особливостей його регулювання та ПІІ на ньому
(чинник відкритості приймаючого ринку), стратегії „слідування за клієнтом” сервісної
ТНК, нездатності до транскордонної торгівлі деяких видів послуг [51].
Вплив чинника розміру ринку країни-реципієнта і темпи його зростання
доцільно вивчати за допомогою аналізу показників ВВП країни: зростання рівня ВВП
– ознака позитивної динаміки розвитку національної економіки і формування
середовища, яке дозволяє внутрішньому виробництву ефективно досягати економії
масштабів і створювати сприятливі умови для зростання ПІІ на даному ринку.
Комерційна присутність клієнтів сервісної ТНК у країні-реципієнті вимірюється
балансовою вартістю накопичених ПІІ з тієї ж країни-інвестора (країни базування
ТНК). Враховуючи тенденцію зростаючого припливу ПІІ на ринки фінансових послуг
країн ЦСЄ, доцільно оцінити можливості проникнення на ринок України низки
найбільших фінансових ТНК світу, що входять до рейтингу ЮНКТАД. Зокрема, із 20
лідируючих ТНК у галузі фінансових послуг 10 ще поки не розмістили свої філії на
території України (табл. 3.10).
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Таблиця 3.10 - Потенційні компанії-інвестори на ринок фінансових послуг України [51]
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назва ТНК
2
UBS AG
Zurich Financial Services
HSBC Holdings PLC
Deutsche Bank
Credit Suisse
ABN Amro Holding
General Motors Financial
Services
Merrill Lynch & Company Inc
Grupo Santander
KBC Group

Країна базування

Кількість
приймаючих
країн

3
Швейцарія
Швейцарія
Великобританія
Німеччина
Швейцарія
Нідерланди

4
45
32
48
41
35
48

Сума накопичених ПІІ з
країни базування в
Україну, млн. дол. (на
1.11.2010 р.)
5
629,3
622,7
1990,2
5989,8
671,1
2883,6

США

39

1741,2

США
Іспанія
Бельгія

26
30
18

1561,4
78,1
52,2

Враховуючи дані щодо суми накопичених ПІІ з країни базування та щодо
кількості приймаючих країн названих ТНК, слід очікувати проникнення на
вітчизняний ринок фінансових послуг корпорацій з Німеччини (Deutsche Bank),
Нідерландів (ABN Amro Holding) та Великобританії (HSBC Holdings PLC). Основним
із потенційних інвесторів вважаємо Deutsche Bank, зважаючи на те, що він уже
розмістив свої філії у країнах-сусідах України – Польщі та Росії. Зауважимо
можливість похибки в обчисленні даної детермінанти у зв’язку з тим, що клієнтами
сервісної ТНК у приймаючій країні є компанії і з інших країн, а не лише з її країни
походження [51].
Вагомим чинником також є державне регулювання ринку послуг, їх рівень
відкритості для ПІІ. Як вже зазначалось раніш, ринки послуг є найбільш
регульованими у світовому господарстві, що також пов’язано із великим
економічним, соціальним і військово-стратегічним значенням багатьох видів послуг
(фінансових, транспортних, зв’язку, медичних, послуг енергопостачання). Для
розрахунку даного чинника можна використовувати індекс відкритості сектора і у
країні j для відкриття нових зарубіжних філій транснаціональних сервісних
корпорацій [53]:

O


ij

ЕХij  ІМ
VA

ij

(3.1),

ij

де Oij - індекс відкритості сектора (галузі) і у країні j;
EXij – номінальний експорт країни j у секторі (галузі) і;
IMij – номінальний імпорт країни j у секторі (галузі) і; VAij – номінальна додана
вартість країни j у секторі (галузі) і.
Аналіз відкритості ринку послуг України (станом на 2011 р.) підтвердив, що він
є менш відкритим, ніж ринок товарів, бо індекс відкритості ринку товарів (1,74)
перевищує індекс відкритості ринку послуг (0,27). Високий рівень відкритості ринків
послуг може мати як позитивний наслідок, який пов’язаний із залученням ПІІ у сферу
135

послуг, так і негативний – це вразливість національних сервісних компаній,
можливість їх витіснення з ринку зарубіжними ТНК.
На міжнародну конкурентоспроможність якої-небудь компанії, згідно із
дослідженнями М.Портера [54], впливають такі чинники: місцезнаходження країни
базування, властивості попиту та інституційні структури у приймаючих та країнах
базування. Тому, міжнародна конкурентоспроможність у сфері послуг країни
базування сервісної ТНК позитивно впливає на здійснення останньою ПІІ на
міжнародному ринку послуг. Розрахунок впливу даної детермінанти можна
виконувати за допомогою індексу міжнародної конкурентоспроможності (ІСІ), який
пропонується Б.Баласси [55], Дж.Нормана та Дж.Даннінга [56] (2). Двний індекс
дозволяє порівнювати міжнародну конкурентоспроможність певної сервісної галузі
тієї чи іншої країни на галузевому рівні. Враховуючи те, що вітчизняні сервісні
компанії поки не мають власних зарубіжних філій, індекс ІСІ для будь-якої галузі
сфери послуг України становить -1 (станом на 2011 р.).
(3.2),
ICI ij  (Qij  I ij) ( Qij  I ij)
де Qij – кількість зарубіжних філій у галузі і, створених за кордоном ТНК, що
базуються у країні j; Iij – кількість зарубіжних філій в галузі і, утворених в країні j
компаніями, що не базуються в країні j; ICIij – індекс міжнародної
конкурентоспроможності [57, с.15].
Конкуренція на міжнародному ринку послуг у більшості галузей (зокрема,
торгових, фінансових та ділових послуг) характеризується олігополістичною
взаємозалежністю між ТНК на ньому. Будь-яке рішення компанії потребує
передбачення найімовірнішої реакції конкурентів. Дію чинника олігополістичної
реакції на міжнародному ринку послуг можна пояснити за допомогою моделі
олігополії Дж.Неша (так званої „рівноваги Неша”). Рівновага Неша – це сукупність
стратегій або дій, згідно з якими кожен учасник ринку (зокрема, сервісна ТНК)
реалізовує оптимальну стратегію, передбачаючи дії суперників [58, с.247]. Вплив
даної детермінанти на здіснення ПІІ на ринок послуг певної приймаючої країни
можна визначити за допомогою індексу олігополістичної реакції:
(3.3),
OLIGOP ij  Cij Pij
де Cij – кількість інших зарубіжних ТНК з філіями в галузі і у приймаючій країні
j, за виключенням ТНК, що розглядається; Pij – загальна кількість усіх зарубіжних
ТНК, які потенційно можуть встановлювати філії в галузі і країни j (тобто усі інші
ТНК даної галузі, що не мають філій у досліджуваній країні); OLIGOPij – індекс
олігополістичної реакції [59, с.17].
Чим вище даний показник, тим більш спрогнозованою буде поведінка ТНК на
міжнародному ринку послуг відносно напрямків переміщення її капіталу залежно від
дій конкурентів. Тому даний індекс доцільно розраховувати у порівнянні з іншими
країнами.
Однією із причин здійснення ПІІ є бар’єри для проникнення на ринок для інших
способів поставки, зокрема: високі витрати на рекламу, значні капітальні витрати,
ефект масштабу, інтенсивність НДДКР. Названі перешкоди зумовлюють високу
концентрацію галузі, яка теж позитивно впливає на здійснення ПІІ сервісними ТНК.
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При цьому останні мають більше можливостей для подолання цих бар’єрів порівняно
із національними постачальниками послуг. Показники концентрації характеризують
питому вагу продукції найбільших фірм у загальному обсязі виробництва галузі й
відображають ступінь конкурентності або монополізації різних галузей. Експерти
ЮНКТАД пропонують вимірювати рівень галузевої концентрації (CONC) часткою
продажів чотирьох найбільших фірм у обсягу продажів 100 найбільших сервісних
компаній світу в цій галузі. Т.К.Руткаускас називає такий показник „індексом
концентрації ринку” [60, с.34].
Емпіричний аналіз концентрації окремих галузей міжнародного ринку послуг
(табл. 3.11) показав, що цей показник найвищий у галузі торгових послуг (28,4%), що
свідчить про її привабливість для появи нових ТНК у зв’язку із вищим рівнем бар’єрів
для інших способів поставки [51].
Найнижчий рівень концентрації серед обраних галузей – у секторі фінансових
послуг (13,7%), проте він відрізняється за окремими підгалузями: для банківських
послуг – 19,6%, страхових послуг – 26,2%, диверсифікованих фінансових послуг –
31,2%. Отже, остання є найперспективнішою для припливу ПІІ. У зв’язку із
специфічними властивостями послуг не всі їх види підлягають транскордонній
торгівлі. Тому, чим меншою мірою послуга здатна надаватись транскордонним
шляхом, тим більша імовірність її надання через комерційну присутність ТНК.
Отримані результати свідчать про те, що найпридатнішими для торгівлі шляхом
комерційної присутності є фінансові та страхові, телекомунікаційні та ділові послуги
(в тому числі управлінські та консалтингові, послуги з досліджень та розробок).
Найвищий рівень торгованості мають освітні і транспортні послуги, а тому надаються
переважно транскордонним шляхом. Доцільно зауважити, що вплив даного чинника
поступово зменшується у зв’язку з досягненнями в сфері ІТ та лібералізаційними
кроками в рамках ГАТС СОТ, що збільшують здатність послуг до торгівлі. [51].
Це пояснює експансію американських ТНК на іноземні ринки саме у названих
галузях і підтверджується галузевою структурою рейтингу Fortune Global 500 [61]. Не
є виключенням і Український ринок послуг, де найбільш представленими, особливо у
високотехнологічних сферах (ділові послуги комп’ютерні та інформаційні,
телекомунікаційні, роялті та ін.), є ТНК США (табл. 3.6).
Ізоляція економіки України від процесів транснаціоналізації ринку послуг за
умов недостатнього розвитку високотехнологічних сфер може призвести до
подальшого значного відставання країни від створення розвинутого,
постіндустріального суспільства.
Таблиця 3.11 - Концентрація окремих галузей міжнародного ринку послуг, 2006 р.
[51]
№п/п
1
1.
2.

Галузь
2
Торгові послуги
Транспортні послуги

Обсяги продажів 4-х найбільших ТНК
галузі, млрд. дол.
Q1

Q2

Q3

Q4

3
312,43
58,58

4
98,60
42,58

5
81,51
30,85

6
76,54
30,27
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Обсяг
продажу 100
ТНК, млрд.
дол.
7
2005,74
769,87

CONC
8
28,4%
21%

Продовження таблиці 3.11
1
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

2
Ділові послуги
Послуги електро-, водо-,
газопостачання
Фінансові послуги, в
т.ч.:
Банківські послуги
Страхові послуги
Диверсифіковані
фінансові послуги

3
41,36

4
31,80

5
23,35

6
19,76

7
584,38

8
20%

66,67

63,68

55,63

55,28

1201,61

20%

13,711

124,41

120,32

115,20

3628,17

13,7%

120,32
124,41

85,39
115,20

81,10
106,98

79,90
88,95

1871,44
1660,98

19,6%
26,2%

137,11

81,48

78,25

76,33

1195,65

31,2%

Водночас забезпечення економічної безпеки держави потребує оцінки
готовності включення національної економіки до транснаціоналізаційних процесів.
Неконтрольована діяльність ТНК на ринку високотехнологічних послуг України може
спричинити втрату технологічних галузей, а з ними і взагалі економічний суверенітет.
Це пояснюється тим, що на сучасному етапі економічного розвитку фінансові та
технологічні можливості окремих ТНК перевищують можливості України. Отже,
гострота загроз у сфері транснаціоналізації ринку послуг високотехнологічного
сектору національної економіки з одного боку, та необхідність залучення інвестицій у
дану сферу, з іншого, визначає необхідність визначення засобів вирішення основних
проблем щодо нейтралізації негативних наслідків впливу ТНК на зазначеному ринку
та основних напрямків розвитку зовнішньої торгівлі високотехнологічними
послугами України як чиннику розвитку і покращення структури національної
економіки.
Країни, які свій економічний розвиток і стабільно кращі позиції на ринку
високотехнологічних послуг пов’язують із здобутками науки та активними
інноваційними процесами, мають дієву державну підтримку, яка визначає
концептуальне та стратегічне підгрунття національної інноваційної системи.
Особливу значимість у цій системі має організація та стимулювання процесів передачі
наукових розробок із сфери одержання знань у виробництво, що досягається за
допомогою розвитку системи освіти, ринку інтелектуальної власності, створення
інноваційної інфраструктури, фінансового та податкового стимулювання науковотехнічної діяльності. Серед країн Європейського Союзу мінімальні показники
інноваційної активності підприємств мають Португалія — 26 % та Греція — 29 %, але
навіть вони у два рази вищі, ніж в Україні. Порівняно з країнами лідерами, такими як
Нідерланди (62 %), Австрія (67 %), Німеччина (69 %), Данія (71 %) та Ірландія (74 %)
розрив з Україною ще більший (3-4 рази) [71].
Отже ключова роль у формуванні національної інноваційної системи як
основної бази для виробництва високотехнологічних послуг належить державі.
Державні регуляторні інструменти встановлюють стратегічні цілі розвитку та
функціонування національної інноваційної системи, яка забезпечує ресурсну
підтримку високотехнологічного виробництва, включаючи і бюджетне фінансування,
і податкове стимулювання, кредитну підтримку тощо.
В даній роботі під високотехнологічними послугами будемо розуміти перелік
послуг, які відповідають категоріям Розширеної класифікації послуг керівництва
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платіжного балансу МВФ (РКППБ МВФ – п’яте видання) [49] і за значенням
зіставляються з переліком послуг групи knowledge-intensive services (KIS,
„наукомісткі”), визначених Євростатом стосовно класифікації видів економічної
діяльності ЄС (NACE Rev. 2), надані у додатку В, таблиця В.1.
За даними табл. В.1, дод. В можна зробити висновки, що практично всі види
послуг за класифікацією РУППБ МВФ, за виключенням „Поїздки” (2), „Будівельні
послуги” (4), „Роялті...” (8), у сучасному економічному світі відносяться до
високотехнологічних. Але слід звернути увагу на особливості послуг „Роялті і
ліцензійні платежі” (8). Так, за визначенням у Законі України «Про оподаткування
прибутку підприємств» п. 1.30 ст. 1 роялті – це платежі будь-якого виду, одержані як
винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким
авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи
комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети,
кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення; за
придбання будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари і послуги чи торгової
марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули, процесу, права на
інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау). З
наданого визначення витікає, що „Роялті” не тільки впливають на розвиток ринку
об'єктів промислової власності, а ще й забезпечують трансфер високих технологій між
країнами, у свою чергу, складаючи умови для розвитку ринку високотехнологічних
товарів і послуг. Крім того, у статистиці Світового банку даний вид послуг також
відноситься до наукомісткої продукції, тому в даній роботі зазначені послуги також
будемо відносити до високотехнологічних.
Таким чином, остаточним переліком послуг, які будемо вважати високотехнологічними і які будуть включені до аналізу у даній роботі, є: 3. „Послуги
зв'язку”, 5.”Страхування”, 6.”Фінансові послуги”, 7.”Комп'ютерні і інформаційні
послуги”, 8.”Роялті і ліцензійні платежі”, 9.”Інші бізнес–послуги”, 10.”Особисті,
культурні і рекреаційні послуги”. До переліку не включені 1.”Транспортні послуги”,
бо складають окрему велику статтю у зовнішній торгівлі послугами України та за
класифікацією технологічних послуг Євростату до цієї групи увійшли тільки чотири
визначених Євростатом з дев’яти підвидів транспортних послуг розділу РКППБ МВФ
[62].
Обсяг експорту високотехнологічних послуг (далі ВТП) за аналізований
одинадцятирічний період (табл. 3.12) збільшився майже на 1036% (або на 4191 млн.
дол. США - з 448 млн. дол. США у 2000 р. до 4685 млн. дол. США у 2011 р.). Частка
ВТП у загальному експорті послуг України у 2000 році склала 11,79% з подальшою
тенденцією до збільшення до 27,7 % у 2011 р.
Таблиця 3.12 – Показники зовнішньої торгівлі високотехнологічними послугами
(ВТП) України*, млн. дол. США
Показники
1
Обсяги експорту ВТП

2000 2001 2002 2003 2004
2
3
4
5
6

2005
7

Роки
2006 2007
8
9

2008
10

2009
11

2010
12

2011
13

448

1192

1797

3688

3251

4639

4685,4

336

382

513

786
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Продовження таблиці 3.12
1
2
Частка ВТП у загальному експорті послуг 11,79
України, %
1559
Обсяги імпорту ВТП
Частка ВТП у загальному імпорті послуг 51,90
України,%
Індекс покриття екс0,12
портом імпорту ВТП
-1111
Сальдо ВТП
Темпи росту експорту
ВТП України, %
Темпи росту імпорту
ВТП України, %
Експортна квота ВТП 0,02
0,16
Імпортна квота ВТП

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

8,41 8,16 9,84 10,00 12,74

15,92

19,74

20,61

23,46

27,19

27,7

1729 1783 1708 1871

1981

2414

3482

5043

4118

4171

4203

48,30 50,44 38,43 28,25 26,25

26,34

29,66

31,22

35,79

34,18

34,9

0,07 0,13 0,25 0,38

0,34

0,71

1,19

1,16

1,56

1,74

1,8

-1393 -1401 -1195 -1085 -789

-617

-687

-1355

-867

468

482,4

75,00 113,7 134,3 153,2 151,65 150,76 155,54 131,95

88,15 142,69 101,2

110,9 103,1 95,79 109,5 105,88 121,86 144,24 144,83

81,66 101,29 100,8

0,02 0,02 0,03 0,05
0,25 0,18 0,13 0,12

0,29
0,19

0,05
0,15

0,09
0,13

0,13
0,11

0,18
0,15

0,31
0,18

0,32
0,2

* Складено за даними [67]

За останні одинадцять років обсяг імпорту ВТП України збільшився на 2612
млн. дол. США (табл. 3.12). Частка ВТП у загальному імпорті послуг України має
коливальну динаміку її найвище значення було у 2000 році – 51,9%. Період з 2003
року до 2005 року тренд мав тенденцію до зниження частки ВТП у загальному імпорті
послуг України склавши у 2005 році 26,3%, але після цього, маючи коливальні
тенденції, до 2011 р. відбулось зростання частки імпорту ВТП на 8,6 % у порівнянні з
2005 р.
У структурі експорту ВТП України у 2000 р. перше місце займали бізнес
послуги – 72,1%, друге місце послуги зв’язку – 19,87%, на третьому місці фінансові
послуги – 4,9%, на четвертому – КІП – 1,34%, на п’ятому місці послуги страхування –
0,89%, на шостому та сьомому місці особисті, культурні та рекреаційні послуги та
роялті і ліцензійні платежі 0,67% і 0,22% відповідно (рис. 3.11).

2,85
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Рисунок 3.11 – Структура експорту ВТП України, %
За одинадцять останніх років структурних зрушень у експорті ВТП України
майже не здійснилось, але у 2010 році змінилося деяке співвідношення експортованих
ВТП: зменшили свої частки бізнес послуги до 63,38%, послуги зв’язку до 11,17%, а
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КІП мали найбільше серед усіх інших послуг збільшення – майже у 7 разів (до 9,25%).
Цей факт свідчить про збільшення ролі КІП у експорті ВТП за досліджений період.
Імпорт ВТП у 2000 році складався значною частиною з роялті- ліцензійних
платежів – 42,53% та бізнес послуг – 36,95% (рис. 3.12).
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Рисунок 3.12 – Структура імпорту ВТП України, %
У 2011 році відбулися помітні структурні зміни: перше місце зайняли бізнес
послуги – 39,8%, друге місце фінансові послуги – 26,04%, на третьому місці роялті і
ліцензійні платежі – 17,87%. При цьому імпортування КІП збільшилося на 2,65% : з
3,27% до 5,92%, а у структурі ВТП з шостого місця у 2000 р. КІП піднялися до
четвертого місця у 2011 р.
Зважаючи на незадовільні показники розвитку українського високотехнологічного сектору ринку послуг, одним із шляхів збільшення витрат на
структурну перебудову економіки ті підвищення високотехнологічної продукції
вважається взаємодія з іноземними ТНК на предмет залучення інвестиційних ресурсів
на інноваційні цілі. Тенденції зростання транснаціоналізації міжнародного ринку
послуг зумовлюють вироблення Україною адаптаційних інструментів як країниреципієнта на дії ТНК на вітчизняному ринку послуг щодо ефективної взаємодії з
ними. Але необхідні заходи для створення умов щодо розвитку власного
транснаціонального капіталу з їх подальшим виходом на міжнародний ринок послуг.
Формування стратегічних пріоритетів зовнішньої торгівлі високотехнологічними
послугами України повинно враховувати зазначену тенденцію і випливати із
стратегічної орієнтації зарубіжних ТНК, які з’являються на вітчизняному ринку.
У зв’язку з цим перед Україною постає низка важливих стратегічних проблем
відносно державної реакції на посилення транснаціоналізаційних процесів на ринку
послу [51]: відсутність дієвих, інституційно визначених механізмів регулювання
діяльності ТНК в Україні, які б регламентували дії останніх, запобігали вчиненню
ними недобросовісних кроків та заохочували інвестування у стратегічні для України
галузі послуг; незв’язаність залучення ПІІ в Україні із потребами модернізації
економіки, розвитку експорту наукоємних послуг; несформованість транснаціонального капіталу українського походження, подальший розвиток якого стримується через
низьку конкурентоспроможність відносно нових потужних учасників українського
ринку послуг; відсутність механізмів запобігання виведенню з-під оподаткування
грошових потоків зарубіжними компаніями через використання можливостей
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трансфертного ціноутворення в рамках ТНК; імовірність використання ПІІ
нерезидентами як механізму подолання бар’єрів проникнення та завоювання
внутрішніх ринків послуг України з подальшим економічним витісненням реальних
або потенційних конкурентів.
Виходячи із проаналізованих тенденцій зовнішньої торгівлі України на ринку
високотехнологічних послу, відмічаючи збереження провідних позицій на ньому
розвинутих країн і акцентуючи увагу на існування вищевказаних проблем, постає
необхідність у визначенні пріоритетних державних дій щодо підтримки галузей
виробництва високотехнологічної послуг в Україні, від чого залежить подальше
покращення позицій країни у міжнародній торгівлі високотехнологічними послугами.
З причин того, що Україна вже майже втратила резерв, що був закладений за
часи існування радянських науково-технічних потужностей, інноваційний шлях
розвитку країни не може бути реалізований засобами вітчизняної технологічної бази
існує необхідність отримання вигід від транснаціоналізаційних процесів. У сучасному
економічному світі ТНК є одними з основних і найбільш активних суб’єктів
сучасного науково-технологічного прогресу, бо вони забезпечують головну частину
світових витрат на НДДКР, внаслідок чого, ТНК повинні стати для України не тільки
важливим джерелом ПІІ а й трансферу технологій.
Але, з причин можливості виникнення негативних наслідків для економіки від
діяльності ТНК на українському ринку, на сьогодні існує необхідність у виробленні
оптимальних інструментів регулювання відносин з транснаціональними корпораціями
і націлення їхньої діяльності у бік інноваційної стратегії випереджального розвитку
національної економіки.
Як вже зазначалось, в умовах відкритості ринків послуг України проникнення
ТНК у деякі сфери послуг буде корисним для розвитку економіки країни, і галузей, а
деякі сфери послуг будуть з цього приводу дуже вразливими перед більш
конкурентними зарубіжними сервісними виробниками. Згідно з результатами оцінки
наслідків вступу України до СОТ, яку виконували фахівці Українського центру
економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова, можна визначити позитивні
сторони для залучення ТНК та подальшої лібералізації їх діяльності на ринках
телекомунікаційних послуг України, туристичних, страхових, банківських послуг,
фондових ринках. Залучення ТНК із певними обмеженнями стосовно сертифікації
якості до сфери освітніх, медичних послуг, послуг морського та залізничного
транспорту, і зі збереженням протекціоністських заходів у секторах енергопостачання
та авіаційного транспорту.
У контексті інтеграції України до міжнародного ринку послуг та удосконалення
приватизаційного механізму сервісних підприємств продаж державних підприємств
сфери послуг зарубіжним інвесторам доцільно проводити поетапно [51]:
1. Спочатку держава продає зарубіжній ТНК 49% приватизованого
підприємства сфери послуг та одним із інвестиційних зобов’язань ставить
представлення його акцій на біржах. Уже сам вихід на фондовий ринок означає
впровадження системи звітності підприємства відповідно до міжнародних стандартів,
прозору форму власності, проведення якісного регулярного аудиту, ефективність
управління, підвищення ліквідності цінних паперів компанії тощо.
2. На другому етапі розпочинається підготовка підприємства до первинного
розміщення акцій (initial public offering, ІРО), держава випускає у відкритий продаж
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половину акцій, що залишились у її власності. У результаті 26% акцій підприємстваоб’єкта належать державі, 25% – дрібним власникам (теоретично повинні постійно
обертатися на біржі), решта 49% – зарубіжній ТНК.
Основні переваги зазначеного механізму: у державній власності залишається
частина активів, які приносять дивіденди щороку, а також, якщо це необхідно,
зберігається контроль над підприємством; забезпечується більший дохід від продажу,
ніж одноразовий продаж контрольного пакету, особливо з подальшим підвищенням
вартості акцій компанії на міжнародних біржах; підвищується конкурентоспроможність вітчизняних сервісних компаній на міжнародному ринку послуг;
досягається певний рівень економічної безпеки держави у стратегічно важливих
галузях послуг. Даний спосіб приватизації за участю іноземних інвесторів може
застосовуватись для підприємств галузей послуг зв’язку, транспортних, енергетичних
послуг.
У ближчому майбутньому боротьба ТНК за ринок послуг країн ЦСЄ буде
посилюватись. Тому уряди цих країн повинні застосовувати усі можливості
модернізації економіки, підвищення її конкурентоспроможності на міжнародному
ринку послуг, сприяти зміні структури економіки і збільшенню обсягів експорту
послуг, використовувати більш ефективні форми взаємодії із ТНК. Так, пріоритетні
форми співробітництва українських сервісних компаній із ТНК, що працюють на
вітчизняному ринку послуг, найвигідніші способи поставки на зовнішній ринок
вітчизняними провайдерами у окремих галузях послуг із врахуванням їх специфіки
представлені у таблиці 3.13.
Таблиця 3.13 - Пріоритетні способи поставки на зовнішній ринок та форми
співробітництва із ТНК вітчизняних підприємств сфери послуг [51]
№
п/п
1.

Галузь послуг
Ділові послуги

2.
3.
4.

Послуги зв’язку
(телекомунікаційні)
Послуги з будівництва
Послуги дистриб’юторів
(торгові послуги)

Пріоритетні способи поставки на
міжнародний ринок послуг
транскордонна поставка;
присутність фізичних осіб;
споживання за кордоном
транскордонна поставка;
комерційна присутність
комерційна присутність
споживання за кордоном;
комерційна присутність
споживання за кордоном;
комерційна присутність
споживання за кордоном;
комерційна присутність
споживання за кордоном;
присутність фізичних осіб
споживання за кордоном;
присутність фізичних осіб

5.

Послуги у сфері освіти

6.

Фінансові послуги

7.

Послуги у сфері охорони
здоров’я та в соціальній сфері

8.

Туристичні послуги

9.

Послуги в сфері культури та
відпочинку

споживання за кордоном

10.

Транспортні послуги

транскордонна поставка
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Пріоритетна форма
співробітництва із ТНК
аутсорсинг
аутсорсинг, створення
МСА
будівництво «під ключ»
франчайзинг
ліцензування
аутсорсинг
аутсорсинг
(телемедицина)
франчайзинг, створення
спільних підприємств
франчайзинг,
ліцензування
створення МСА та
спільних підприємств

Узагальнюючи вищесказане, можна підсумувати, що для росту та розвитку
зовнішньої торгівлі України на ринку високотехнологічних послуг становиться
необхідною науково-технічна трансформація суспільства, досягнення якої можливе за
допомогою:
1) залучення ПІІ до високотехнологічних галузей послуг та формування
власного транснаціонального капіталу для виходу на міжнародний ринок послуг
шляхом комерційної присутності;
2) сприяння зміні структури експорту України у напрямку наукомістких видів
послуг, які базуються, наприклад, на розвитку аутсорсингу, інформаційнотелекомунікаційної сфери та відповідної інфраструктури і випереджуючий розвиток
яких зумовлює перехід до інформаційного суспільства;
3) зосередження на створенні вітчизняних потужних промислово-фінансових
груп, які були б здатні через свої масштаби сприяти зростанню високотехнологічних
галузей і виходити на транснаціональний рівень діяльності. Їх утворення повинне
здійснюватися у пріоритетних сервісних галузях або промисловості, які здатні досягти
успіхів в науково-технічних розробках і мають високопрофесійний трудовий
потенціал.
4) сприяння участі України у міжнародних стратегічних альянсах
високотехнологічних галузей (інформаційних, комп’ютерних, телекомунікаційних,
космічних, авіаційних послуг, послуг із досліджень та розробок);
5) визначення пріоритетів включення України в міжнародні інтеграційні
процеси, спрямованих на зростання вітчизняного високотехнологічного сектору.
Необхідність цього обумовлюється існуванням на сьогоднішній день принципових
коопераційних зв’язків з країнами СНД, передусім в аерокосмічній галузі, об’єднанні
великих підприємств високотехнологічного промислового комплексу України і Росії,
незважаючи на значне високотехнологічне відставання країн ЄЕП, порівняно з
країнами ЄС;
6) сприяння виходу вітчизняних сервісних компаній на світові фондові біржі з
метою підвищення їх капіталізації і репутації на міжнародному ринку послуг.
Повною мірою реалізувати потенціал високотехнологічного сектору і, як
наслідок, зайняти більш вигідні позиції на світовому ринку, Україні не дозволяє також
ряд внутрішніх факторів [68]: обмежений доступ приватного капіталу до
високотехнологічного сектору економіки України, слабка система венчурного
фінансування, нерозвиненість внутрішньої корпоративної бази, незначна активність
вітчизняних підприємств у створенні на договірній основі високотехнологічних
об'єднань для реалізації окремих науково-виробничих проектів за участю українських
підприємств і провідних компаній інших країн.
Згідно офіційної державної статистики, найбільш значними чинниками, які
створюють несприятливе середовище для розвитку інноваційних процесів взагалі, а
тому і, зокрема, для сектору ВТП є: нестача власних коштів (80,1% обстежених
підприємств), великі витрати на нововведення (55,5%), недостатня фінансова
підтримка держави (53,7%), високий економічний ризик (41%), тривалий термін
окупності нововведень (38,7%), відсутність коштів у замовників (33,3%). Також
заважає недосконалість законодавчої бази (40,4%), брак попиту на продукцію (16%),
відсутність кваліфікованого персоналу (20%), можливостей для кооперації з іншими
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підприємствами і науковими організаціями (19,7%), нестача інформації про ринки
збуту (17,4%) та інформації про нові технології (17,3%) [69].
Для усунення цих недоліків та посилення позицій України на міжнародному
ринку ВТП потрібно з боку держави звернути значну увагу на підтримку і розвиток
потенціалу високотехнологічних виробників, а саме необхідне:
1) визначення і нормативне закріплення переліку високотехнологічних послуг з
метою уніфікованої їх ідентифікації, надання їх виробникам податкових пільг для
стимулювання сервісного виробництва, надання преференції при поверненні ПДВ при
експорті КІП, ВТП;
2) надання пільг іноземним інвесторам, які створюють виробничі процеси у
сфері комп’ютерної індустрії;
3) створення умов для забезпечення ефективної системи капіталізації
результатів інтелектуальної діяльності у сфері ІКТ, застосування прозорого та
ефективного механізму стимулювання та державної підтримки інноваційної
діяльності суб'єктами господарювання відповідно до норм Європейського Союзу та
СОТ;
4) удосконалення механізму трансферу технологій;
5) створення ефективної системи державної підтримки модернізації економіки
на основі технологічних інновацій засобами розвитку сучасної національної індустрії
венчурного капіталу і сприяння залучення закордонних венчурних фондів для
виготовлення кінцевого продукту;
6) активізація державної підтримки щодо реалізації цільових інвестиційних та
інноваційних програм за пріоритетними напрямами інноваційної діяльності у сфері
ІКТ з метою персоніфікації державних преференцій, надання фіскальних пільг,
державних грандів, грошових асигнувань, позик, держзамовлень або пільгових умов
кредитування [70].
За результатами проведеного аналізу можна зробити наступні висновки:
1) формування міжнародного ринку послуг відбувається в умовах становлення
постіндустріального суспільства, супроводжується трансформацією структури ринку
з одного боку, а з іншого, сам виступає динамізуючим чинником розвитку
національної економіки під впливом науково-технічного прогресу, розвитку
інформаційних технологій та Інтернету, поширення процесів транснаціоналізації
світової економіки і політики лібералізації торгівлі;
2) з появою принципово нових видів виробництва, формуванням міжгалузевих
виробничих комплексів відбувається диверсифікація попиту на послуги, які
передбачають залучення ресурсів різних виробничих галузей. Цей процес зумовлює
активізацію діяльності і посилення позицій на міжнародному ринку послуг великих
ТНК, які сприяють появі на ринку нових венчурних підприємств, а також в окремих
секторах міжнародного ринку послуг зумовлюють монопольне положення компанійлідерів НТП, які мають технологічні переваги;
3) ТНК, які переважно базуються у економічно розвинутих державах і діють на
ринку послуг, завдяки процесам транснаціоналізації забезпечують ринкові позиції
країн-метрополій на міжнародному ринку послуг, що впливає як на розвиток
національної економіки окремих країн, так і на геостратегічні реалії сучасних
міжнародних економічних відносин;
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4) ринок послуг, як і всі інші елементи світової економічної системи,
регулюється засобами міжнародних правових інструментів і має загальновизнану
класифікацію основних видів продукції, які є предметом міжнародних торговельних
операцій;
5) основними міжнародними класифікаційними системами послуг є: Розширена класифікація послуг платіжного балансу Міжнародного валютного фонду
(РКППБ МВФ), яке застосовуються для систематичного простеження за операціями
зовнішньоторговельного балансу між певною країною та іншою частиною світу за
певний період часу, використовується у статистичній звітності ЮНКТАД з приводу
дослідження і аналізу показників міжнародної торгівлі послугами; Класифікація
послуг GNS/W/120, яка ґрунтується на Класифікації основних продуктів ООН, є
базовою для Генеральної угоди з торгівлі послугами країн-членів СОТ і
застосовується у СОТ для підготовки конкретних пропозицій під час здійснення
міжнародних торговельних переговорів;
6) механізм міжнародного регулювання торгівлі послугами формувався при
участі міжнародних організацій: у рамках діяльності МВФ було забезпечено
універсальну основу для платежів у сфері торгівлі послугами; у рамках діяльності
СОТ був забезпечений механізм міжнародної торгівлі послугами відносно її
лібералізації за допомогою ГАТС, яка має офіційний статус Додатку до Угоди про
COT і є головним комплексом міжнародних уніфікованих, гнучких, імперативних
норм щодо торгівлі послугами;
7) сучасний міжнародний ринок послуг характеризується поглибленням
міжнародного поділу праці у наданні послуг, незважаючи на коливальні тенденції
розвитку, характеризується загальним трендом зростання темпів росту обсягів
торгівлі і має такі особливості: до основних учасників ринку відносяться розвинуті
країни в особі великих ТНК, їх стратегічних альянсів, які формують пропозицію;
надання послуги на міжнародному ринку супроводжується поєднанням міжнародної
торгівлі послугами із міжнародним рухом факторів виробництва; основним способом
поставки послуг на міжнародному ринку є комерційна присутність сервісного
виробника у країні-реципієнті;
8) Україна як суб’єкт міжнародного ринку послуг є учасником багатосторонніх
міжнародних угод СОТ, які складають основу механізму регулювання її зовнішньої
торгівлі послугами та забезпечують участь України у процесах транснаціоналізації
міжнародного ринку послуг. До основних законодавчих актів з цього приводу
відносяться: ГАТС, Перелік вилучень з режиму найбільшого сприяння (РНС)
відповідно до статті ІІ ГАТС, Графік специфічних зобов’язань в секторі послуг;
9) в статистичній системі України практикується використання одночасно
різних класифікаційних схем для послуг: Класифікатора видів економічної діяльності
(КВЕД, ДК 009-96) (для оцінки частки послуг у ВВП, оцінки ПІІ, обсягу вироблених
та реалізованих послуг, оцінки зайнятості у сфері послуг), Класифікатора послуг
зовнішньоекономічної діяльності (ДК 012-97), розробленого на основі класифікатора
видів економічної діяльності Статистичної комісії ЄС (для оцінки зовнішньої торгівлі
послугами України), що недостатньо сприяє функціонуванню регуляторного
механізму зовнішньої торгівлі послугами України;
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10) транснаціоналізація світової економіки впливає на тенденції розвитку як
міжнародного ринку послуг, так і ринку України, тому визначає основні фактори, що
складають умови розвитку зовнішньої торгівлі послугами України. До них
відносяться: загальний розмір ринку країни-реципієнта і його зростання; комерційна
присутність клієнтів сервісної ТНК у приймаючій країні; відкритість приймаючого
ринку; конкурентні переваги сервісних галузей; глобальна олігополістична реакція;
концентрація галузі; здатність сервісної галузі до торгівлі;
11) протягом останніх десяти років зовнішня торгівля послугами України мала
загальний тренд до зростання за своїми обсягами. При цьому експорт послуг займав у
середньому 17% від загального експорту товарів і послуг України, а імпорт – 7,5%.
Даний період характеризується позитивним сальдо балансу послуг, який мав
тенденції поступового збільшення і за весь період зростання відбулось на 265,3%.
Найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського експорту у 2011 р. складали
транспортні (66%), різні ділові, професійні та технічні (13,6%) послуги. Структура
українського експорту послуг якісно відрізняється від розвинутих країн світу і є
недостатньо ефективною з причин низької питомої ваги високотехнологічних послуг;
12) загальні позиції України на світовому ринку послуг є незначними і не
відповідають завданням розвитку «інформаційного суспільства», заснованого на
досягненнях НТП, що також не дозволяє конкурувати на світовому ринку з
економічно розвиненими країнами;
13) основними чинниками, що сприяють розвитку зовнішньої торгівлі країн на
ринку послуг, збільшенню рентабельності сервісної галузі, розвитку технологічної
бази, є: орієнтація країн на експорт високотехнологічних послуг; розповсюдження
процесу роздержавлення та приватизації на підприємствах високотехнологічного
сектору; зростання обсягів прямого іноземного інвестування підприємств
високотехнологічного сектору; поширення практики коопераційних відносин для
реалізації науково-технічних проектів; державна підтримка високотехнологічного
сектору країни;
14) сучасний стан українського ринку високотехнологічних послуг істотно
відрізняється від загальносвітових тенденцій: питома вага високотехнологічних
послуг в загальному обсязі українського експорту вкрай незначна; більшість
високотехнологічних сервісних підприємств, що діють на вітчизняному ринку
належать іноземному приватному капіталу; недостатньо розвинуті коопераційні
зв'язки українських високотехнологічних підприємств із компаніями інших країн;
15) удосконалення зовнішньої торгівлі високотехнологічними послугами
України як засобу покращення структури національної економіки послуг доцільно
ґрунтувати на впровадженні в економічну політику України наступних елементів:
розвиток потенціалу високотехнологічних виробників; підвищення конкурентоспроможності українських сервісних підприємств високотехнологічних галузей;
збільшення експорту високотехнологічних послуг; сприяння виходу вітчизняних
сервісних підприємств високотехнологічних галузей на міжнародний ринок послуг
шляхом комерційної присутності; гармонізація національних економічних інтересів із
сервісними іноземними ТНК; створення сприятливого інвестиційного клімату в
контексті залучення та діяльності іноземних ТНК в науково-технічних галузях.
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ДОДАТОК А
УКРАЇНА, ПЕРЕЛІК ВИЛУЧЕНЬ З РЕЖИМУ НАЙБІЛЬШОГО СПРИЯННЯ (РНС),
ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ ІІ ГАТС [25]
Сектор чи
підсектор

Опис заходу із зазначенням
Країна або
Термін дії,
того, чому вона не відповідає країни, до яких
який
Статті II.
застосовуються передбачається
ця заходи.

2
Заходи, які дають визначенням
робіт європейського
походження таким чином, щоб
- Виробництво та надати національний режим
розповсюдження аудіовізуальним роботам, які
аудіовізуальних
відповідають певним
робіт через
лінгвістичним критеріям і
трансляцію або
критеріям походження,
інші форми
стосовно доступу до трансляції
передачі на
або подібних форм передачі.
аудиторію

Умови, що
викликають
необхідність
виключення

1
Аудіовізуальні
послуги

3
4
5
Сторони Ради Необмежений.
Умови
Європейської
спрямовані в
конвенції про
межах сектору на
транскордонне
поширення
телебачення або
культурних
інші
цінностей як в
європейські
Україні, так і в
країни, з якими
інших країнах
може бути
Європи, а також
укладено угоди
на досягнення
цілей
лінгвістичної
політики.

Аудіовізуальні
послуги

Заходи ґрунтуються на
Всі країни, з Необмежений. Мета таких угод
укладених між урядами
якими
полягає у
рамкових угодах про спільне співробітництво
сприянні
виробництво аудіовізуальних
в галузі
культурним
робіт, які надають
культури може
зв’язкам між
національний режим
бути бажаним.
відповідними
аудіовізуальним роботам, що
країнами.
охоплюються цими угодами,
зокрема по відношенню до
розповсюдження та доступу до
фінансування.
Заходи, що надають пільги
Європейські Необмежений.
Ці програми
будь-яких програм підтримки
країни.
направлені на
(таких як План дій щодо
збереження та
передових телевізійних послуг,
підтримку
MEDIA або Європейський
регіональних
фонд підтримки співособливостей
виробництва
європейських
кінематографічних робіт
країн, які мають
(EURIMAGES)
давні культурні
аудіовізуальним роботам, а
зв’язки.
також постачальникам таких
робіт, які відповідають певним
європейським критеріям
походження.

- Виробництво та
розповсюдження
кінематографічних
робіт і
телевізійних
програм

Аудіовізуальні
послуги
- Виробництво та
розповсюдження
телевізійних
програм і
кінематографічних
робіт
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Продовження додатка А
1
Перевезення
пасажирів і
вантажів
внутрішнім
водним
транспортом

2
Заходи, що вживаються згідно з
існуючими або майбутніми
угодами, що регулюють доступ
і/або права на здійснення
перевезень та умови здійснення
цього виду економічної
діяльності на території України
або між країнами, які є сторонами
у відповідних угодах, в тому
числі угоди відносно
використання системи РейнМайн-Дунай

3
4
5
Усі країни, з
Поступове
Захист цілісності
якими угоди вилучення із інфраструктури,
є чинними
остаточним
захист
або набудуть вилученням
навколишнього
чинності
через 8 років з середовища, а також
дати вступу до регулювання прав
СОТ
на здійснення
перевезень на
території України та
між зацікавленими
країнами.

Перевезення
пасажирів і
вантажів
залізничним
транспортом

Заходи, що вживаються згідно з
існуючими або майбутніми
угодами, що регулюють доступ
і/або права на здійснення
перевезень та умови здійснення
цього виду економічної
діяльності на території України
або між країнами, які є сторонами
у відповідних угодах

Усі країни, з Невизначений
якими угоди
є чинними
або набудуть
чинності

Перевезення
пасажирів і
вантажів
наземним
транспортом

Заходи, що вживаються згідно з Усі країни, з
існуючими або майбутніми
якими угоди
угодами, які резервують і/або
є чинними
обмежують надання цих видів або набудуть
транспортних послуг та
чинності
визначають умови такого
надання, в тому числі дозволи на
здійснення транзиту і/або
пільгових податків на
автомобільні перевезення, на
території України або за межами
України
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Законодавство
України. Захист
цілісності
інфраструктури,
захист
навколишнього
середовища, а також
регулювання прав
на здійснення
перевезень на
території України та
між зацікавленими
країнами, з
врахуванням
специфіки регіону
цих видів послуг.
Невизначений
Двосторонні
міжурядові Угоди
про міжнародні
автомобільні
перевезення,
Міжнародні
конвенції.
Захист цілісності
інфраструктури,
захист
навколишнього
середовища, а також
регулювання прав на
здійснення
перевезень на
території України та
між зацікавленими
країнами.

Продовження додатка А
1
Послуги
комп’ютерної
системи
резервування
квитків (КРС)

2
3
4
5
Надання даного виду послуг на
Сторони Невизначений Метою застосування
підставі міжнародної інвесторної згаданих
цього заходу є
системи “Габріель” та
міжнародних
гарантування
дистриб’ютерній “Гетс” з
систем
рівного доступу на
поступовим переходом до
Країни СНД
ринок інших країн
системи “Галілео”
для українських
На внутрішньому ринку система
постачальників
“Сирена-2”
таких видів послуг.
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ДОДАТОК Б
Таблиця Б.1 - Структура зовнішньої торгівлі послугами за 2011 рік
Експорт
Параметри

тис.дол.
США

Імпорт

у % до
загального
у % до
обсягу, розділу, 2010р.
підрозділу

Всього
13697618,0
Транспортні послуги
9045204,9
Подорожі
454168,6
Послуги зв’язку
366507,0
Будiвельнi послуги
206426,7
Страхові послуги
111442,6
Фiнансовi послуги
312271,0
Комп’ютернi послуги
485393,5
Роялті та лiцензiйнi
45565,6
послуги
Інші дiловi послуги
145151,2
Рiзнi дiловi, професiйнi та
1869708,1
технiчнi послуги
Послуги приватним
особам та послуги в галузі 35666,3
культури та відпочинку
Державні послуги, які не
вiднесенi до інших
4153,9
категорій
Послуги з ремонту
615958,7

100,0
66,0
3,3
2,7
1,5
0,8
2,3
3,5

116,5
115,3
119,2
106,2
146,5
158,2
65,5
135,6

у % до
загального
у % до
обсягу, розділу, 2010р.
підрозділу

тис.дол.
США

6247981,3
1566910,6
461399,8
144117,7
154223,3
118444,7
953927,1
233205,0

100,0
25,1
7,4
2,3
2,5
1,9
15,3
3,7

114,7
133,8
132,9
114,5
144,7
104,6
87,9
129,9

Сальдо
7449636,7
7478294,3
–7231,2
222389,3
52203,4
–7002,1
–641656,1
252188,5

0,3

109,8 384827,3

6,2

88,4 –339261,8

1,1

110,4 220921,0

3,5

94,7 –75769,8

13,6

123,9 1121531,0

17,9

127,7 748177,1

0,3

129,1 233372,4

3,7

119,9 –197706,0

0,0

187,2 612027,7

9,8

115,6 –607873,8

4,5

144,3 43074,0

0,7

90,0 572884,7

Таблиця Б.2 - Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами за 2011 рік
Країни
1
Всього
Країни СНД
Азербайджан
Бiлорусь
Вiрменiя
Казахстан
Киргизстан
Молдова, Республіка
Росiйська Федерацiя
Таджикистан
Туркменiстан
Узбекистан
Iншi країни світу
Європа
Азія
Африка

Експорт

Імпорт

тис.дол.
США

у % до
2010р.

тис.дол.
США

у % до
2010р.

Сальдо

2
13697618,0
6229164,1
29365,2
154469,0
13644,9
159140,0
3759,7
65807,5
5624925,3
5775,6
153521,1
18755,9
7468453,9
4060378,3
1183357,5
166343,4

3
116,5
111,0
115,9
117,2
106,6
190,2
117,6
98,1
109,1
164,7
137,7
138,1
121,4
123,1
110,4
108,8

4
6247981,3
1162473,7
14829,4
79226,8
8707,7
43460,6
1098,3
33806,2
946879,8
450,2
27345,6
6669,1
5085507,6
2783336,6
1382314,4
36464,3

5
114,7
123,7
113,0
125,2
131,4
197,0
84,8
116,0
119,3
106,0
378,4
210,2
112,8
115,0
113,0
81,1

6
7449636,7
5066690,4
14535,9
75242,2
4937,2
115679,4
2661,4
32001,3
4678045,4
5325,4
126175,5
12086,8
2382946,3
1277041,6
–198956,9
129879,1
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Продовження Додатку В
1
Америка
у тому числі
США
Австралія і Океанія
у тому числі
Австралiя
Невизначені країни

2
1450449,6

3
117,4

4
570430,6

5
99,9

6
880019,1

690220,3
136074,4

115,6
333,4

387081,0
10137,8

102,0
126,8

303139,3
125936,7

3892,5
471850,7

125,8
134,9

2561,8
302824,1

277,4
126,2

1330,7
169026,7
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ДОДАТОК В
Таблиця В.1 - Різновиди високотехнологічних послуг за видами РКППБ МВФ та їх
відповідність NACE Rev. 2
Види послуг РКППБ
МВФ – п’яте видання
1
1.Транспортні послуги

2.Поїздки
3.Послуги зв'язку
4.Будівельні послуги
5.Страхування

6.Фінансові послуги
7.Комп'ютерні і
інформаційні послуги
8.Роялті і ліцензійні
платежі
9.Інші бізнес–послуги

Підвиди послуг РКППБ МВФ – п’яте
видання
2
1.1 Морський транспорт
1.2 Повітряний транспорт
1.3 Інші види транспорту
1.4 Космічний транспорт
1.5 Залізничний транспорт
1.6 Автодорожній транспорт
1.7 Внутрішній водний транспорт
1.8 Трубопровідний і передача
електроенергії
1.9 Інші супутні й допоміжні
транспортні послуги
2.1.Ділові
2.2.Особисті
3.1 Поштові послуги й послуги
кур'єрського зв'язку
3.2 Послуги в області телекомунікації
4.1 Будівництво за рубежем
4.2 Будівництво в країні, що складає
статистику
5.1 Страхування життя й пенсійне
забезпечення
5.2 Страхування вантажів
5.3 Інші види прямого страхування
5.4 Перестрахування
5.5 Допоміжні послуги
7.1 Комп'ютерні послуги
7.2 Інформаційні послуги
8.1 Франшизи й аналогічні права
8.2 Інші роялті й ліцензійні платежі
9.1 Перепродаж товарів та інші
пов'язані з торгівлею послуги
9.2 Послуги по операційному лізингу
9.3 Різні ділові, професійні й технічні
послуги
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Підвиди послуг групи KIS NACE
Rev. 2
3
50, 51 Водний
транспорт, повітряний транспорт.

61 Телекомунікації.

65 Страхова діяльність

64, 66 Фінансова діяльність
62, 63 Комп'ютерне
програмування, консультації й
суміжні види діяльності з ІТ,
інформаційна діяльність.
69 - 74 Юридична й бухгалтерська
діяльність; управлінський
консалтинг, інженерні
вишукування і аналіз, технічні
випробування,
72 Наукові дослідження і
розвиток, реклама й дослідження
ринку, інша професійна, наукова й
технічна діяльність;
75 Ветеринарна діяльність;
78 Діяльність щодо зайнятості;
80 Безпека й розслідування.

Продовження Додатку В
1
2
10.Особисті, культурні і 10.1 Аудіовізуальні й пов'язані з
рекреаційні послуги
ними послуги
10.2 Інші послуги приватним особам
і послуги у сфері культури й
відпочинку
11.Урядові послуги

11.1 Посольства й консульства
11.2 Військові представництва й
установи
11.3 Інші державні послуги
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3
58-60 Видавнича діяльність, кіно-,
виробництво відеофільмів і
телевізійних програм, звук;
запис музики й видавнича
діяльність, програмування й
радіомовлення;
93 Послуги з розваг і відпочинку.
84-92 Державне керування й
оборона, обов'язкове соціальне
забезпечення, охорона здоров'я й
соціальні роботи.

РОЗДІЛ 4
УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО РУХУ ПРЯМИХ ТА
ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
На сучасному етапі економічної глобалізації однією з найважливіших умов
розвитку національної економіки будь-якої країни світової спільноти є рух
міжнародних інвестицій.
Питанням, що пов’язані з аналізом питань міжнародного руху капіталу,
присвячена велика кількість наукових публікацій, досліджень. Значний внесок у
розвиток теорії міжнародного руху капіталу зробили класики теорії економіки,
представники різних наукових шкіл, концепцій, у т.ч. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо, К.
Маркс, Дж. Гобсон, Д. Кейнс та ін. У наш час заслуговують на особливу увагу роботи
таких закордонних авторів, як Р. Вернон, Дж. Даннінг, Дж. Деніелс, Р. Джілпін, Ч.
Кідлебергер, П. Ліндерт, Ж. Перар, Е. Петерс, М. Портер, Л. Радеба, А. Ругман, Ф.
Рут, П. Фішер, У. Шарп, Ю. Аджубей, Є. Балацький, С. Долгов, О. Кирєєв, Е. Кочетов,
А. Кудров, Г. Чибриков, А. Чухно та ін. Великий внесок у подальший розвиток теорії
міжнародного руху капіталу зробили учені України: В. Андрійчук, О. Білорус, В.
Будкіна, В. Геєць, О. Гаврилюк, В. Губський, В. Єрьоменко. А. Кредісов, Г. Климко,
И. Лукінов, Д. Лук’яненко, Ю. Макогон, Ю. Пахомов, А. Поручник, А. Рум’янцев, Є.
Савельєв, В. Супрун, А. Филипенко, М. Чумаченко та ін.
Але, незважаючи на існуючі значні дослідження, залишається низка питань, які
ще не є достатньо вивченими. Особливий науковий інтерес викликає проблема
включення України в систему міжнародного руху капіталу.
Виходячи з цього, головною метою нашого дослідження є аналіз особливостей
іноземного інвестування української економіки й українських інвестицій за кордоном
і всебічна оцінка України як експортера і імпортера капіталу в формі прямих і
портфельних інвестицій.
Для досягнення цієї мети, перш за все, необхідно дати аналіз міжнародного
руху прямих і портфельних інвестицій в цілому як особливої форми міжнародних
економічних відносин.
4.1. Сутність, форми і особливості прямих іноземних інвестицій
Згідно з Керівництвом МВФ з платіжного балансу (шоста редакція, 2009 р.),
пряма іноземна інвестиція (foreign direct investment) – це категорія транскордонного
інвестування, за якої резидент певної економіки встановлює контроль або значний
ступінь впливу на менеджмент підприємства, що знаходиться в іншій економіці; це
закордонні інвестиції, розміром у понад як 10 відсотків статутного капіталу, що дає
зацікавленій стороні право на управління підприємством [1].
В Україні, відповідно до статті 14 (п.п. 1.81) Податкового кодексу України, під
прямими інвестиціями розуміються господарські операції, що передбачають внесення
коштів або майна в обмін на корпоративні права, емітовані юридичною особою при
розміщенні їх такою особою [2].
В своєму дослідженні ми виходимо з того, що об’єктивний, всебічний аналіз
процесу прямого іноземного інвестування можливий лише на основі представлення
даного процесу як певної системи.
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Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) являють собою складну систему. Складність
полягає в тому, що така система містить в собі різні структури, які за нашими
науковими дослідженнями розрізняються за певними ознаками. Характеризуючи ці
структури, дуже важливо і необхідно дати їх якісний і кількісний аналіз.
Якісний аналіз виявляє структури прямих іноземних інвестицій за змістом, за
формами, за наслідками здійснення, за суб’єктами (або за організаційноінституціональною структурою), за об’єктами (або за галузями), за географією.
За своїм змістом структура прямих іноземних інвестицій характеризується
наступними особливостями:
1. ПІІ – це реальні капіталовкладення в економічні об’єкти (підприємства,
обладнання, технології, та ін.). Реальність полягає в тому, що на основі таких
інвестицій створюються нові економічні об’єкти або розширюється бізнес всіх
функціонуючих компаній, підприємств, організацій в приймаючій країні.
2. Пряме іноземне інвестування – це організація інвестором (експортером
капіталу) виробничої, підприємницької діяльності приймаючій країні, що
супроводжується встановленням контролю над економічним об’єктом іноземним
інвестором. Саме в цьому (в установленні контролю над економічним об’єктом)
полягає головна відмінність прямих інвестицій від усіх інших форм міжнародного
руху капіталу. Важливо зазначити, що завдяки прямому, безпосередньому контролю з
боку іноземних економічних суб’єктів над об’єктами інвестування за цією категорією
закріпився термін прямі іноземні інвестиції. Питання лише в тому, яким має бути
ступінь цього контролю. Експерти МВФ, Всесвітнього банку, ЮНКТАД
(Конференція ООН з торгівлі і розвитку) і інших міжнародних інститутів виходять з
того, що мінімальний розмір контрольного пакета акцій або частки власності в об'єкті
інвестування, що контролюється іноземним інвестором, складає 10%. Але, аналіз
показує, що контрольний пакет акцій може складати і менш ніж 10%. Це залежить від
кількості акціонерів в даній компанії і, головне, від їх організаційної сутності (наймані
робітники, домогосподарства, незалежні інститути, малі та великі компанії, і т.д.).
3. ПІІ – це довгострокові вкладення з набагато більшим життєвим циклом
порівняно з іншими формами іноземних інвестицій.
Аналізуючи структуру прямих іноземних інвестицій за формами, слід
використовувати певні критерії класифікації. На основі таких критеріїв, проведений
аналіз виявляє наступні категорії ПІІ.
Залежно від організаційно-галузевої інтеграції:
1) горизонтальні ПІІ – це іноземні інвестиції в межах однієї галузі;
2) вертикальні ПІІ – це іноземні інвестиції в галузі, які належать до різних
стадій виробництва окремого продукту;
3) конгломеративні ПІІ – це іноземні інвестиції в галузі, які не мають між
собою жодних зв’язків.
Залежно від цілей, що ставлять перед собою іноземні інвестори:
1) засновницькі ПІІ – це інвестиції, спрямовані на організацію нового бізнесу за
кордоном. Фаза засновницьких інвестицій вважається завершеною, якщо підприємство в змозі вперше вийти на ринок. Це відбувається в тому випадку, коли
здатні функціонувати виробництво, управління і збут. При заснуванні, інвестиції, як
правило, спрямовуються в такі сфери: земельні ділянки; машини; транспортні засоби;
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виробниче і підприємницьке обладнання; сировинні, допоміжні й виробничі матеріали
для випуску першої продукції; ліцензії; засновницькі операції (вповноважені
представники, нотаріус, консультанти); інвестиції в персонал; різні виробничі витрати
до повного запуску підприємства;
2) замінюючі ПІІ – це капіталовкладення, спрямовані на заміну факторів
виробництва, які використовуються, або зношених факторів виробництва, зокрема
обладнання, яке з технічних причин не підлягає подальшій експлуатації. Важливо
підкреслити, що часто фактором, що зумовлює необхідність замінюючих інвестицій, є
не ступінь зношеності тих чи інших фондів, а технічний прогрес. При цьому, нове
обладнання, або демонструє кращі кількісні (якісні) продуктивні можливості
(наприклад, більші обсяги виробництва, точніша обробка деталей), або пов'язане з
раціоналізаторськими ефектами;
3) доповнюючі ПІІ – інвестиції, що розширюють наявний виробничий
потенціал підприємства. При цьому зростання попиту задовольняється наявними
виробничими потужностями. Додатково випускаються нові продукти, освоюються
нові ринки. Планування таких інвестицій пов'язане з високим ступенем ризику, який
насамперед стосується відкриття нових ринків. На практиці капітальні доповнюючі
інвестиції часто тягнуть за собою значні додаткові інвестиції в інші сфери
підприємства. Так, додаткові капіталовкладення в машинне устаткування часто
приводять до зростання витрат на персонал і матеріали;
4) раціоналізаторські ПІІ – інвестиції переважно в галузі виробничого і
технологічного процесів;
5) гарантійні та інноваційні ПІІ – інвестиції, які сприяють безпеці та
інноваційному розвитку всього підприємства. Види їх надзвичайно різноманітні й
охоплюють інвестиційні витрати в галузі досліджень і розробок, рекламу і роботу з
громадськістю, спеціальні проекти, спрямовані на утримання певного ринку [3].
Залежно від типу цін, в яких оцінюються прямі іноземні інвестиції:
1. ПІІ в історичних цінах (FDI on a historical cost basis) – інвестиції за
початковою вартістю на момент інвестування, без урахування рівня інфляції на
певний період;
2. ПІІ в поточних цінах (FDI at current cost) – інвестиції за остаточною вартістю,
тобто дисконтовані за певною ставкою. Такі інвестиції враховує (розмежовує)
статистика багатьох країн світу. Наприклад, в США в 2007 р. загальна сума
накопичених іноземних інвестицій в поточних цінах складала 3451,48 млрд. дол.
США, а балансова вартість прямих іноземних інвестицій, тобто в «історичних цінах»
– 2916,93 млрд. дол. США [4].
Залежно від способу фінансування:
1. ПІІ, які здійснюються за рахунок власних коштів іноземного інвестора –
інвестиції, що здійснюються на основі власного капіталу інвестора;
2. ПІІ у вигляді реінвестицій – інвестиції з доходів (прибутку) вже існуючих
підрозділів в приймаючій країні, що контролюються іноземними корпораціями;
3. ПІІ за рахунок внутрішньофірмового перерозподілу інвестицій – інвестиції,
які здійснюються не головною компанією, а одним з підрозділів фірмової структури;
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4. ПІІ за рахунок позичання коштів у незалежних фінансових інститутів –
інвестиції, які утворюються через систему зовнішнього фінансування (позичання на
ринках капіталів);
5. ПІІ, що формуються у результаті виходу на фондові ринки – інвестиції, які
формуються на підставі позик на фондових ринках через випуск цінних паперів
(акцій, облігацій) підрозділами іноземного сектору в економіці приймаючих країн.
Проведений аналіз виявляє таку важливу проблему, як наслідки процесу
іноземного прямого інвестування в сучасній світовій економіці. При цьому важливо
зазначити, що наслідки здійснення прямих іноземних інвестицій також можна і
доцільно представляти як певну структуру, яка складається з двох елементів –
позитивні наслідки та негативні наслідки.
Дуже важливо підкреслити, що прямі іноземні значно позитивно впливають,
як на економіку країн-реципієнтів, так і на результати діяльності прямих інвесторів.
До переваг інвесторів належать:
1) розширення ринків збуту;
2) отримання додаткового прибутку;
3) використання ефекту масштабу;
4) підсилення конкурентоспроможності.
Це обумовлює гостру конкурентну боротьбу між прямими інвесторами за
більш вигідні об'єкти інвестування.
Прямі іноземні інвестиції більш вигідні й для приймаючих країн порівняно з
іншими формами надходжень іноземних фінансових ресурсів. Переваги проявляються
в тому, що ПІІ:
1) мають продуктивний, творчий характер;
2) здійснюють безпосередній внесок в розвиток виробництва;
3) сприяють надходженню нових технологій, методів управління;
4) сприяють вирішенню низки соціальних проблем (перш за все, проблеми
безробіття).
Разом з тим, прямі іноземні інвестиції можуть впливати і негативно на
соціально-економічний розвиток приймаючих країн. Такий вплив виявляється в
наступному:
1) збільшення від’ємного сальдо платіжного балансу за рахунок відпливу за
кордон прибутків, що отримано на підприємствах, які контролюються іноземними
інвесторами;
2) встановлення контролю над певною частиною національної економіки в
інтересах іноземних інвесторів;
3) витіснення національних компаній з певних галузей, сфер економіки, з
лідируючих позицій. Багато національних компаній втрачають свою незалежність,
стають частиною власності іноземних інвесторів. Зокрема, у Великобританії за десять
років (2000-2010 рр.) 5400 місцевих компаній стали власністю іноземних інвесторів
[51];
4) переділ світових ресурсів (в т.ч. матеріальних, науково-технічних, кадрових та
ін.) через захоплення їх в певних країнах і вивезення в країни іноземних інвесторів.
Прямі іноземні інвестиції негативно впливають і на економіку країн-донорів:
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1) скорочення обсягу виробництва в певних галузях за рахунок переміщення
частини виробництва до країн імпорту капіталу;
2) відплив ресурсів з країни, в т.ч. матеріальних, фінансових, людських, науковотехнічних, і т.д.;
3) скорочення чисельності зайнятих у галузях, частина підприємств з яких
перенесена до країн-реципієнтів інвестицій;
4) збільшення від’ємного сальдо платіжного балансу за рахунок відпливу
капітальних, фінансових ресурсів.
Аналіз міжнародного руху капіталу на сучасному етапі економічної глобалізації
виявляє значну особливість в системі міжнародної економіки, пов’язану з процесом
прямого іноземного інвестування. Особливість полягає в тому, що в даній системі
формується специфічна категорія економіки, яку ми визначаємо терміном «друга
економіка». Специфіка «другої економіки», яка співіснує з першою, або національною
економікою виявляється в тому, що вона утворюється на основу прямого іноземного
інвестування і контролюється економічними суб’єктами (компаніями, підприємствами, різними організаціями, інститутами) країн-експортерів капіталу. Дослідження
свідчить про значну і зростаючу роль «другої економіки» як в національних
економіках, так і в світовій економіці в цілому. Зокрема, обсяг доданої вартості,
створеної в «другій економіці» зріс з 1,02 трлн. дол. в 1990 р. до 6,56 трлн. дол. в 2010 р.
і до 7,28 трлн. дол. в 2011 р. А частка цієї вартості в світовому продукті зросла з 4,58% в
1990 р. до 10,4% в 2010-2011 рр. [52] Разом з цим, в рамках національної економіки
формується іноземний сектор, тобто частка національної економіки, що контролюється
іноземними компаніями. Зокрема, обсяг доданої вартості, створеної в іноземному
економічному секторі США зріс за 1999-2009 рр. на 36% – до 3593млрд. дол., що
склало 25,8% ВВП США [53, 54].
Досліджені нами проблеми ПІІ, свідчать про те, що за своєю організаційноінституціональною структурою система прямих іноземних інвестицій являє собою
світовий ринок прямих інвестицій. На цьому ринку виокремлюються певні категорії
суб’єктів, основними з яких є: приватні компанії, державні інститути; міжнародні
фінансові організації; посередницькі інститути (інвестиційні компанії, консультанти,
аналітики і т.д.).
З урахуванням суб’єктів іноземного інвестування виокремлюється певна галузева
структура системи прямих іноземних інвестицій. Ця структура характеризується
значною диверсифікацією, яка виявляється в охопленні прямими іноземними
інвестиціями багатьох галузей і сфер сучасної світової економіки (табл. 4.1).
Таблиця 4.1 – Галузева структура накопичених прямих іноземних інвестицій в
світовій економіці в 1990 р., 2009 р. [5]
1990 р.
Сектор / Галузь
1
Первинний сектор
сільське, мисливське, лісове та рибне
господарство

2009 р.

Країни
Розвинуті Країни, що Світ в Розвинуті Країни, що
Світ в
ПСЄ та
країни розвиваються цілому країни розвиваються
цілому
СНД
2
3
4
5
6
7
8
161,0
31,5
192,5
896,1
349,0
59,5
1304,7
3,7

4,9

8,6

164

16,3

31,0

3,0

50,4

Продовження таблиці 4.1
1
видобувна промисловість
інші
Вторинний сектор
хімічна
промисловість
харчова та тютюнова
промисловість
металургійна
промисловість
автомобілебудування
та транспортне обладнання
машинобудування і
обладнання
електричне та електронне обладнання
Інші
Третинний сектор
фінансові послуги
бізнес-послуги
Торгівля
транспортні, складські та комунікаційні
послуги
комунальні послуги
Інші
Приватні купівля і
продаж власності
Невизначені
Всього

2

3

4

5

6

7

8

157,3

24,5

181,8

873,5

318,0

56,5

1248,0

0,0
687,8

2,1
167,7

2,1
855,5

6,3
3695,8

0,0
1181,4

0,0
85,3

6,3
4962,5

134,1

50,6

184,7

779,8

160,1

8,7

948,6

76,1

11,0

87,1

487,6

67,7

13,2

568,5

54,5

16,4

70,9

323,2

49,8

26,4

399,4

52,7

8,7

61,4

340,8

55,3

2,9

399,1

57,2

10,9

68,2

278,9

88,3

2,1

369,2

75,4

19,3

94,7

268,0

88,7

2,0

358,6

237,8
835,2
308,1
133,7
217,8

50,8
179,6
101,1
17,7
27,4

288,5
1014,8
409,2
151,4
245,2

1217,5
8100,8
3020,0
1572,1
1507,8

671,5
3020,0
827,5
1125,3*
379,4

30,0
188,2
52,1
62,5
32,2

1919,1
11308,9
3899,6
2759,9*
1919,4

18,4

14,1

32,5

750,0

321,3

16,5

1087,8

7,1
150,1

3,2
16,1

10,4
166,1

361,8
889,1

87,9
278,6

7,8
17,1

457,5
1184,7

0,0

0,0

0,0

30,9

0,0

0,0

30,9

13,9
1697,9

4,6
383,4

18,5
2081,3

248,2
12971,8

92,5
4642,9

2,8
335,8

343,5
17950,5

Аналіз даних виявляє особливості галузевої структури прямих іноземних
інвестицій, що накопичені в світовій економіці. Такі інвестиції охоплюють більшою
або меншою мірою всі галузі сучасної світової економіки. Але спостерігається
нерівномірний розподіл подібних інвестицій за трьома галузевими секторами: не
третинний сектор (сектор послуг) припадає найбільша частина – 63,0% (11,3 трлн.
дол.) в 2009 р., у вторинному секторі (обробна промисловість) зосереджено 27,6% (5,0
трлн. дол.) ПІІ, в первинному (сировинному) секторі – 7,3% (1,3 трлн. дол.); інші 2,1%
(374,4 млрд. дол.) – це невизначені інвестиції або приватні купівля і продаж власності.
В свою чергу, загальна сума іноземних прямих інвестицій нерівномірно
розподіляється між галузями в межах кожного з трьох секторів. Зокрема, в
третинному секторі переважна частина інвестицій припадає на три сфери послуг –
фінансові послуги (34,5%), бізнес-послуги (24,4%), торговельні послуги (17,0%). У
*

Значна частка ПІІ у бізнес-послуги припадає на Гонгконг і складає 75% в загальній сумі цих
послуг країн, що розвиваються і 31% усіх країн світу [5]
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вторинному секторі майже 47% прямих іноземних інвестицій зосереджені в чотирьох
галузях – хімічній (19,1%), харчовій (11,5%), металургійній і автомобілебудівній (по
8,0%). В первинному секторі переважна частина іноземних інвестицій припадає на
видобувну промисловість (95,7%).
Географічна структура прямих іноземних інвестицій також характеризується
значною диверсифікацією, а разом з тим – концентрацією (табл. 4.2).
Аналіз даних підтверджує широку географічну структуру іноземних інвестицій.
Разом з тим, географічна структура іноземних прямих інвестицій характеризується
значною концентрацією. Переважна частина накопичених на початок 2011 р. прямих
іноземних інвестицій зосереджена в розвинутих країнах – 65,3% (12,5 трлн. дол.), в
т.ч. на п’ять найбільших країн-реципієнтів (США, Велика Британія, Франція,
Німеччина, Бельгія) припадало 36,0% загальносвітового обсягу накопичених прямих
іноземних інвестицій і 55,1% загального обсягу накопичених прямих іноземних
інвестицій в розвинутих країнах. В країнах, що розвиваються на початку 2011 р. було
накопичено 31,1% (6,0 трлн. дол.) загальносвітової суми прямих іноземних інвестицій,
в т.ч. в п’яти найбільших країнах-реципієнтах цієї групи (Гонконг, Китай, Бразилія,
Сінгапур, Мексика) зосереджено 15,4% загальносвітового обсягу накопичених
прямих іноземних інвестицій і 49,5% загального обсягу накопичених прямих
іноземних інвестицій в країнах, що розвиваються. На країни Південно-Східної Європи
і СНД на початку 2011 р. припадало 3,6% (622,8 млрд. дол.) загальносвітової суми
прямих іноземних інвестицій, в т.ч. в п’яти найбільших країнах-реципієнтах цієї групи
(Росія, Казахстан, Україна, Хорватія, Сербія) зосереджено 3,2% загальносвітового
обсягу накопичених прямих іноземних інвестицій і 89,8% загального обсягу
накопичених прямих іноземних інвестицій в країнах Південно-Східної Європи і СНД.
Кількісний аналіз системи іноземного прямого інвестування виявляє наступні її
особливості:
1. Накопичена сума прямих іноземних інвестицій в світовій економіці у цілому
або в окремих приймаючих країнах помітно зростає. Достатньо сказати, що світова
накопичена сума ПІІ за останнє десятиріччя (2000-2010 рр.) зросла майже в 2,6 рази, а
за двадцять років (1990-2010 рр.) – в 9,2 рази – до 19,1 трлн. дол. США [5].
Таблиця 4.2 - Географічна структура накопичених іноземних інвестицій в світовій
економіці в 1990 р., 2000 р., 2010 р. [5]
Регіон / Країна
1
Розвинуті країни
Європа
ЄС
Велика Британія
Франція
Німеччина
Бельгія
Іспанія

Накопичений обсяг імпорту
ПІІ
1990 р.
2000 р.
2010 р.
2
3
4
1564,0
5653,2
12501,6
808,9
2440,5
7614,8
761,9
2322,3
6890,4
203,9
438,6
1086,1
97,8
391,0
1008,4
111,2
271,6
674,2
58,4
195,2
670
65,9
156,3
614,5

166

Накопичений обсяг експорту
ПІІ
1990 р. 2000 р. 2010 р.
5
6
7
1948,7
7083,5 16803,5
887,5
3759,7 10023,9
810,5
3492,9
8933,5
229,3
897,8
1689,3
112,4
925,9
1523,0
151,6
541,9
1421,3
40,6
179,8
736,7
15,7
129,2
660,2

Продовження таблиці 4.2
1
Інші країни ЄС
Інші країни Європи
Північна Америка
США
Канада
Інші розвинуті країни
Австралія
Японія
Країни, що розвиваються
Африка
ПАР
Єгипет
Нігерія
Інші країни Африки
Латинська Америка та країни
Карибського басейну
Бразилія
Мексика
Чилі
Британські Віргінські о-ви
Кайманові о-ви
Інші країни Латинської Америки
та Карибського басейну
Азія і Океанія
Гонконг, Китай
Китай
Сінгапур
Індія
Туреччина
Саудівська Аравія
Таїланд
Південна Корея
Малайзія
Інші країни Азії і Океанії
Південно-Східна Європа і країни
СНД
Росія
Казахстан
Україна
Хорватія
Сербія
Інші країни Південно-Східної
Європи і СНД
Всього у світі

2
224,7
47,0
652,4
539,6
112,8
102,7
80,4
9,9
517,3
60,7
9,2
11,0
8,5
32,0

3
1006,4
118,2
2996,0
2783,3
212,7
216,7
118,9
50,3
1731,6
154,3
43,5
20,0
23,8
67,0

4
3448,8
724,4
4012,5
3451,4
561,1
874,3
508,1
214,9
5951,2
554,0
132,4
73,1
60,3
288,2

5
243,1
77,0
816,6
731,8
84,8
244,6
37,5
201,4
145,5
20,2
15,0
0,2
1,2
3,8

6
939,7
266,8
2931,6
2694,0
237,6
392,2
96,0
278,4
857,4
44,2
32,3
0,7
4,1
7,1

7
3581,3
1090,4
5459,4
4843,3
616,1
1320,2
402,2
831,1
3131,9
122,4
81,1
5,4
5,0
30,9

111,4

502,0

1722,3

57,6

204,5

732,8

37,1
22,4
16,1
0,1
1,7

122,3
97,2
45,8
32,1
25,6

472,6
327,3
139,5
212,0
134,0

41,0
2,7
0,2
0,9
0,6

51,9
8,3
11,2
67,1
20,8

180,9
66,2
49,8
239,3
84,5

34,0

179,0

436,9

12,2

45,2

112,1

345,3
201,7
20,7
60,5
1,7
11,2
15,2
8,2
5,2
10,3
10,6

1075,3
455,5
193,4
110,6
16,3
19,2
17,6
29,9
43,7
52,7
136,4

3675,0
1097,6
578,8
469,9
197,9
181,9
170,5
127,3
127,0
101,3
622,8

67,7
11,9
4,5
7,8
0,1
1,2
2,3
0,4
2,3
0,8
36,4

608,6
388,4
27,8
56,8
1,7
3,7
5,3
2,2
21,5
15,9
85,3

2276,6
948,5
297,6
300,0
92,4
23,8
17,0
25,5
139,0
96,8
336,0

–

60,8

687,8

–

21,3

472,9

–
–
–
–
–

32,2
10,1
3,9
2,8
1,0

423,2
81,4
58,0
34,4
20,6

–
–
–
–
–

20,1
0,0
0,2
0,8
–

433,7
16,2
8,0
4,2
3,9

–

10,8

70,2

–

0,2

6,9

2081,3

7445,6

19140,6

2094,2

7962,2

20408,3

2. За показником співвідношення між фінансовими активами резидентів економіки та обов’язками цих резидентів нерезидентам (інвестиційна позиція) країни
виступають, або в якості чистих імпортерів прямих інвестицій, або в якості чистих
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експортерів прямих інвестицій. Зокрема, розвинуті країни в своїй більшості – це чисті
експортери прямих інвестицій. В 2010 р. загальна сума накопичених ПІІ розвинутими
країнами за кордоном в цілому склала 16,8 трлн. дол. США, а загальна сума
накопичених ПІІ в цих країнах – 12,5 трлн. дол. США, тобто на 4,3 трлн. дол. США
менше [5]. У більшості країн, що розвиваються – зворотна картина. В усіх раїнах, що
розвиваються в цілому сума накопичених ПІІ в 2010 р. (6,0 трлн. дол. США) була на
2,9 трлн. дол. США більше суми накопичених ПІІ цими країнами за кордоном [5]. В
країнах Південно-Східної Європи та СНД накопичена сума ПІІ в 2010 р. (687,2 млрд.
дол. США) на 214,9 млрд. дол. США перевищила суму накопичених ПІІ цими
країнами за кордоном [5]. Важливо зазначити, що накопичення ПІІ інвестицій
відбувається більш швидкими темпами порівняно із зростанням світового продукту і
світового експорту товарів і послуг. Якщо в 1982 р. накопичена сума ПІІ складала
лише 6,6% першого і 33,0% другого [6], то в 1990 р. – відповідно – 9,4% і 47,2% [5], а
в 2010 р. – 32,4% і 109,1% [5]. Зміни в таких співвідношеннях багато в чому пояснює
теорія Раймонда Вернера, відповідно до якої пряме інвестування здійснюється тоді,
коли експорт капіталу приносить даній компанії (майбутньому прямому інвестору)
достатній прибуток [7].
3. На суму щорічних надходжень ПІІ можуть впливати багато факторів, в т.ч.
термін здійснення інвестицій (короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий); способи фінансування ПІІ; циклічний характер розвитку ринкової економіки,
який безпосередньо обумовлює не тільки суму приросту іноземних інвестицій, але і їх
темпи.
Зростання обсягів прямих іноземних інвестицій обумовлюється різними
факторами, серед яких необхідно виділити наступні:
1) зростання ступеню виробничо-технологічної (разом із фінансово-економічною) взаємозалежності національних економік;
2) розширення географії іноземного прямого інвестування, тобто збільшення
кількості країн-донорів реального капіталу, у тому числі країн, що розвиваються;
3) швидке зростання кількості ТНК, які можуть ефективно функціонувати,
лише проводячи широку міжнародну інвестиційну експансію, транснаціоналізацію
своєї підприємницької діяльності [7]. Кількість ТНК збільшилась з 7 тис. в 1970 р. до
65 тис. в 2001 р. і понад 103 тис. в 2010 р. [5, 6];
4) удосконалення системи законодавства, пов’язане з регулюванням процесу
прямого іноземного інвестування.
Під впливом цих факторів відбувається збільшення або зниження суми
щорічного приросту іноземних інвестицій. Так, сума ПІІ в світовій економіці зросла з
58 млрд. дол. США в 1982 р. до 208 млрд. дол. США в 1990 р. і до 1979 млрд. дол.
США в 2007 р., але під впливом світової фінансової кризи скоротилася в 2008 р. до
1771 млрд. дол. США і в 2009 – до 1114 млрд. дол. США [6; 8].
Проведене дослідження виявляє важливу і зростаючу роль такого фактора, що
впливає на міжнародний рух прямих інвестицій, як валютні курси та їх динаміка.
Проблема полягає в тому, що зміна валютних курсів може по різному впливати на
обсяги і географічну структуру ПІІ – стимулюючи і стримуючи. Зокрема, зниження
курсу національної валюти певної країни стимулює приплив ПІІ до даної країни і
стримує відплив прямих інвестицій з цієї країни за кордон. Це пов’язано з тим, що
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зниження валютного курсу супроводжується зменшенням витрат іноземного
інвестування в дану країну і збільшенням витрат на експорт інвестицій з країни.
4.2. Сутність і характерні риси портфельних інвестицій
В системі міжнародного руху капіталу значну і зростаючу роль грають
портфельні іноземні інвестиції (foreign portfolio investment). Портфельні іноземні
інвестиції, за визначенням МВФ, це транскордонні трансакції, які передбачають
купівлю боргових цінних паперів та акцій, які не входять до категорії ПІІ або до
резервних активів [1]. Такі інвестиції не дають інвестору право реального контролю
над об’єктом інвестування. Тобто об’єктом інвестування є цінні папери економічних
суб’єктів приймаючих країн. Метою портфельного інвестування є не участь в
управлінні підприємством, а одержання прибутку у вигляді дивідендів, відсотків, а
також у вигляді спреда (різниці між ринковою і номінальною вартістю цінних
паперів). У випадку здійснення інвестицій в акціонерні цінні папери офіційна
статистика визначає кількісним критерієм портфельних інвестицій володіння менш
ніж 10% акціонерного капіталу.
Відповідно до статті 14 (п.п. 1.81) Податкового кодексу України, портфельні
інвестиції – господарські операції, що передбачають купівлю цінних паперів,
деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку або на
біржовому товарному ринку [2].
Світова статистика свідчить про значні і зростаючі масштаби портфельних
іноземних інвестицій. Особливо значні обсяги таких інвестицій припадають на
розвинуті країни, зокрема, США (табл. 4.3).
Таблиця 4.3 - Портфельні іноземні інвестиції в США і портфельні інвестиції США за
кордон, млн. дол. США [9, 10, 11]
Категорії портфельних інвестицій
Загальна сума портфельних іноземних інвестицій в США,
в т.ч.
корпоративні та інші облігації
корпоративні акції
Загальна сума портфельних інвестицій США за кордон,
в т.ч.
корпоративні та інші облігації
корпоративні акції

2005 р.

2007 р.

2009 р.

4352998

6190067

5319867

2243135
2109863

3289077
2980990

2825591
2494276

4345889

6835482

5565636

1038179
3317705

1587089
5247990

1570341
3995295

Аналіз даних свідчить про великі обсяги як іноземних портфельних інвестицій в
США, так і американських портфельних інвестицій за кордон. Причому ці обсяги
щорічно помітно зростають. Так, загальна сума іноземних портфельних інвестицій в
США за два роки (2005-2007 рр.) зросла майже на 42%. Звертає на себе увагу той
факт, що сума корпоративних та інших облігацій в загальній сумі іноземних
портфельних інвестицій перевищує суму корпоративних акцій: в 2005 р. на 133272
млн. дол. США, а в 2007 р. – на 298087 млн. дол. США. Ще більш швидкими темпами
зростає портфельне інвестування з США: за 2005-2007 рр. такі інвестицій зросли
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більш ніж на 57%. Головна відмітна особливість портфельних інвестицій з США
полягає в тому, що переважна їх частина припадає на корпоративні акції. В 2005 р. ця
частина склала більше 76,3%, в 2007 р. – 76,8%. Це багато в чому пояснюється тим,
що в процес портфельного інвестування більшою мірою включаються великі
корпорації США, які планують в майбутньому перетворити портфельні інвестиції в
прямі і згодом посилити і навіть захопити контроль над економічними об’єктами в
іноземних країнах, що інвестуються. Показники припливу і відпливу портфельних
інвестицій в США та з США за кордон дещо знизилися в 2009 р. через глобальну
фінансову кризу.
Ознаками активізації міжнародних портфельних інвестицій є наступні:
1) збільшення питомої ваги іноземних цінних паперів у портфелях пенсійних
фондів;
2) збільшення кількості міжнародних та глобальних інвестиційних фондів і
зростання вартості їхніх активів;
3) збільшення практики емісії (в США – американських) депозитарних
розписок на іноземні акції;
4) збільшення випадків реєстрації транснаціональними корпораціями своїх
цінних паперів на зарубіжних ринках акцій;
5) поширення практики розповсюдження акцій філій ТНК серед місцевих
інвесторів.
Зростання обсягів міжнародних портфельних інвестицій обумовлюються
наступними причинами:
1) лібералізація та дерегуляція фінансових ринків;
2) намагання інституційних інвесторів знизити ризики шляхом міжнародної
диверсифікації портфеля;
3) виникнення додаткових джерел фінансування внаслідок збільшення обсягу
ринку євровалют та національних грошових ринків;
4) значна перебудова та модернізація роботи провідних фондових бірж світу;
5) зростання обсягу необхідної для інвесторів інформації про зарубіжні ринки
цінних паперів;
6) формування та швидкий розвиток нової категорії інвесторів – інституціональних (institutional investors) на противагу індивідуальним (individual), або
роздрібним інвесторам (retail investors). Їхня специфіка полягає в тому, що вони є не
безпосередніми інвесторами, а посередниками між власниками фінансових коштів і
ринками капіталу, тобто є установами-вкладниками, фінансовими інститутами, що
акумулюють грошові кошти фізичних і юридичних осіб і розміщують їх на фондових
ринках. У світі нараховується понад 70 тисяч різних інвестиційних фондів (у тому
числі пенсійні, хедж-фонди, взаємні, пайові, трастові, будівельні, поштові суспільства
та ін.);
7) зростання обсягів та потоків міжнародного переміщення капіталу, у тому
числі портфельних інвестицій, що обумовлено формуванням і швидким розвитком
дійсно міжнародних ринків капіталу – євровалютних і офшорних фінансових центрів.
Вони характеризуються двома головними особливостями: є позанаціональними, посуті, неконтрольованими урядами країн їх розміщення; стрімко розвиваються.
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8) широке розгортання та використання системи сек'юритизації (процес
переміщення фінансових активів від одного суб'єкта до іншого, з однієї країни в іншу
за допомогою цінних паперів і інших фінансових інструментів). Використання
фінансових інструментів, цінних паперів як засобу переміщення фінансових активів
має тривалу історію, але широке поширення дістало з 80-х р. XX ст. Це багато в чому
можна пояснити зростанням ступеня економічних, кредитних, інвестиційних,
валютних ризиків у сучасній ринковій економіці; кризою платоспроможності багатьох
країн, що позначилася в хронічній незбалансованості, хронічних глобальних
дефіцитах платіжних балансів, у стрімкому зростанні зовнішньої заборгованості
світового співтовариства; зростанням кількості «поганих позик» (bad loans), «поганих
боргів» (bed debts), дефолтів.
Разом з тим, під впливом різних факторів спостерігається скорочення темпів і
масштабів міжнародного руху портфельних інвестицій, в т.ч. в США в окремі
періоди. Зокрема, значний вплив у цьому відношенні чинить остання світова
фінансова криза 2007-2009 рр. Так, сума іноземних портфельних інвестицій в США
скоротилася за 2007-2009 рр. на 14,1% – до 532,0 млрд. дол.; а сума американських
портфельних інвестицій в зарубіжних країнах зменшилася на 18,6% – до 556,6 млрд.
дол.
Значна і зростаюча роль в процесі міжнародного руху капіталу, в т.ч. особливо в
процесі міжнародного руху прямих і портфельних інвестицій на сучасному етапі
економічної глобалізації належить системі регулювання таких інвестицій.
4.3. Регулювання прямого і портфельного інвестування
Система регулювання прямого і портфельного інвестування являє собою
механізм, який формується і існує на двох рівнях:
1) на національному рівні приймаючих країн. В більшості країн світу
гарантується недоторканність власності й обмовляється, що її експропріація можлива
тільки за рішенням суду, а для державних потреб – тільки за умови попередньої і
рівноцінної компенсації. Ці права традиційно поширюються і на іноземних власників;
2) на міжнародному рівні, в т.ч.: на двосторонньому рівні (переважно через
укладання країнами угод про взаємний захист і заохочення інвестицій), на
багатосторонньому рівні (через створення міжнародних інвестиційних норм в межах
міжнародних організацій).
Значна роль в регулюванні процесу міжнародного руху капіталу, в здійсненні
іноземних прямих і портфельних інвестицій належить національним законодавчим
системам з регулювання цих процесів і інвестицій. Зараз у всіх країнах більшою або
меншою мірою розроблені і функціонують такі системи. Кожна з таких систем має
певні особливості. Але всі ці системи мають спільні методи регулювання. А саме:
правові, адміністративні, економічні, соціально-психологічні методи.
Правові методи реалізуються через систему цивільного і процесуального права.
Адміністративні методи юридично визначають господарську суб’єктність,
регламентують питання власності, процедури вирішення суперечок у судовому
порядку тощо.
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Економічні методи реалізуються через систему дотацій, кредитів, здійснення
фіскальної політики.
Соціально-психологічні методи орієнтовані на формування і розвиток тієї чи
іншої тієї чи іншої ідеології, виховання відповідного типу менталітету громадян і
суспільства в цілому за допомогою організаційно оформлених інститутів.
Між методами регулювання міжнародної інвестиційної діяльності є очевидний
взаємозв’язок. Усі вони так чи інакше оформлені у конкретних нормативно-правових
документах. Їх ефективність залежить від тривалості існування відповідної
нормативно-правової бази, від досконалості правових методів регулювання [12].
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що діяльність іноземних
інвесторів в більшості країн регулюється в основному національними законами,
постановами й адміністративними процедурами, обов'язковими для всіх місцевих
підприємців, у т.ч. і іноземних. Тому в більшості розвинутих країн взагалі немає
спеціальних законів або кодексів для іноземних інвестицій, а є лише
деякі адміністративні постанови для них, а також параграфи окремих законів, що їх
стосуються. Також немає спеціальних державних органів, що регулюють діяльність
компаній з іноземним капіталом, і немає валютних обмежень. Однак це не означає, що
в цих країнах не існує ніяких обмежень для іноземних підприємців у порівнянні з
національними. Подібні обмеження діють у будь-якій країні, але спостерігається
тенденція до зм'якшення і скасування багатьох з них.
Головною метою державного інвестиційного регулювання є створення
сприятливого інвестиційного клімату в державі. Основним засобом досягнення цієї
мети є забезпечення реального захисту іноземних інвестицій, гарантування безпеки і
нормального їх функціонування. По суті механізм гарантій є єдиним надійним
засобом отримання інвестором швидкої і за можливістю повної компенсації своїх
втрат, які були понесені внаслідок некомерційних ризиків. Важливо зазначити, що
функції гарантування інвестицій на національному рівні покладаються зазвичай на
спеціальні установи, сформовані державою, що наділяються правами юридичної
особи, але під надійним контролем держави. У США, наприклад, – це Overseas Private
Investments Corporation (OPIC) – Корпорація по зарубіжних приватних інвестиціях; у
Канаді – Корпорація розвитку експорту (EDC); у Франції – Французька компанія
страхування зовнішньої торгівлі, Французький банк для зовнішньої торгівлі і т.п. [13].
Важливо відзначити, що законодавчі системи, які стосуються міжнародного
руху капіталу, в т.ч. у формах прямого і портфельного інвестування, з розвитком
глобальної економіки певним чином змінюються. В законодавчій системі
регулювання міжнародного руху капіталу виділяються два основних напрями.
Перший напрям стосується законодавства, яке стимулює, підтримує процеси
міжнародного переміщення прямих і портфельних інвестицій; другий –
законодавства, що стримує, обмежує пряме і портфельне інвестування. Під впливом
різних факторів на тому або іншому етапі розвитку міжнародної економіки переважає
той або інший напрям у даній законодавчій системі. Зокрема, після другої світової
війни посилюється контроль над ввозом і вивозом капіталу саме у формі прямих
інвестицій. Це пов’язано, з одного боку, з необхідністю використання внутрішніх
фінансових ресурсів на відновлення зруйнованої економіки, з іншого, – з розколом
світу на дві протилежні системи, що скорочувало географічну сферу прямого
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іноземного інвестування, а також із процесом деколонізації (з 60-х р. XX ст.),
супроводжуваним утворенням величезної кількості нових країн, що розвиваються.
Останні, побоюючись заміни політичної залежності економічною від колишніх
метрополій, здійснювали ворожу політику щодо іноземних прямих інвесторів, в т.ч.
через масову експропріацію іноземної власності.
У перші післявоєнні десятиліття й розвинуті країни здійснювали обмежувальну
політику щодо іноземних прямих інвестицій. У цей період міжнародні потоки
капіталу строго контролювалися національними урядами. Панувала думка про те, що
мобільність капіталу вже є зайвою та небажаною. Так, у Франції, аж до початку 80-х
р. XX ст. було потрібно в кожному конкретному випадку одержувати дозвіл міністра
фінансів, якщо іноземні інвестиції складали більш ніж 20% капіталу французької
компанії; до кінця 70-х р. з метою підтримки платіжного балансу залишалися в силі
обмеження на французькі інвестиції за кордон. Причинами введення подібних
обмежень є:
1) побоювання країн щодо встановлення надто високого закордонного
контролю над національною економікою;
2) побоювання щодо втрати частини національного надбання;
3) прагнення сприяти участі місцевого населення у керівництві компаній,
сприяти зростанню його зайнятості;
4) бажання контролювати приплив технологій та управлінського досвіду з
точки зору їхнього ретельного відбору з урахуванням якості.
Дослідження виявляє той факт, що засоби державного регулювання припливу
іноземних інвестицій умовно поділяються на дві групи:
1) прямі, чи формальні, засоби;
2) приховані, чи неформальні, засоби.
До прямих чи формальних належать засоби, що регулюють приплив іноземних
інвестицій на основі законодавчих норм і правил. Вони мають очевидний характер і
впливають на приплив інвестицій. До них відносять:
1) порядок реєстрації і діяльності компаній з іноземними інвестиціями;
2) законодавчі чи інші обмеження на частку закордонної власності і контроль в
окремих галузях;
3) вимоги, пов'язані з торговими аспектами інвестицій, — встановлення
мінімального обсягу експорту, вимога максимального рівня цін на збут продукції на
внутрішньому ринку та ін.;
4) вимоги стосовно умов виробничої діяльності компаній — частки місцевого
компонента у вартості готової продукції, встановлення мінімального обсягу
внутрішньофірмових досліджень, мінімального обсягу використання місцевої робочої
сили.
Досліджуючи цю проблему, нами визначено, що у свою чергу, прямі
обмеження поділяють на абсолютні й відносні. Відмінності між ними полягають у
тому, що абсолютні обмеження створюють бар'єри стосовно іноземних інвестицій і
компаній, що належать іноземним інвесторам чи контролюються ними.
Абсолютні обмеження передбачають визначення максимальної частки
іноземної власності чи контролю над діяльністю компанії (тобто відсоткові
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обмеження на частку в статутному капіталі) або в окремих галузях (відсоткові
обмеження на частку в обсязі активів у тій чи іншій галузі).
Приклади відносних обмежень: вимоги щодо найму місцевої робочої сили,
проведення внутрішньофірмових досліджень у приймаючій країні, передачі торгової
марки материнської компанії та ін.
Абсолютні обмеження на іноземну власність і/чи контроль за кінцевим ефектом
еквівалентні квотам на імпорт. Відносні обмеження аналогічні тарифам, оскільки
вони негативно позначаються на припливі інвестицій за рахунок збільшення витрат
при реєстрації і/чи функціонуванні іноземних філій у приймаючій країні.
Приховані (неформальні) державні обмеження на приплив іноземних інвестицій
являють собою бар'єри, пов'язані зі специфікою адміністративних процедур,
жорсткою інституціональною структурою приймаючих країн, з діяльністю
політичних і соціально-культурних організацій. Тобто вони безпосередньо не
обмежують приплив інвестицій і не застосовуються з дискримінаційних міркувань
проти іноземних інвесторів. Але їх не можна ігнорувати. Більше того, у даний час
прихованим обмеженням надається пріоритет, зважаючи на значний їх вплив на
діяльність на діяльність іноземних компаній [12].
Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що політика «закритих дверей», яка
проводилася більшістю країн, що розвиваються, щодо прямих інвестицій, не
виправдала себе. У розвинутих країнах лібералізація ринків капіталу (національного й
іноземних) починається з прийняття в 70-ті роки програм інвестиційних гарантій і
продовжується дотепер. З 80-х років XX ст. спостерігається лібералізація системи
руху капіталу в країнах, що розвиваються, у 90-ті роки – у країнах перехідної
економіки. Особливо різко змінюється політика щодо прямих іноземних інвестицій у
країнах, що розвиваються: від ворожості до нейтральності і стимулювання.
Формується нова система законодавства з іноземних інвестицій або вносяться
виправлення в неї.
Особлива роль в процесі регулювання міжнародного руху інвестицій належить
системі міжнародних інвестиційних угод (international investment agreements – IIAs).
Дана система включає три категорії угод: двосторонні інвестиційні угоди; угоди про
уникнення подвійного оподаткування; інші міжнародні інвестиційні угоди. Кожна з
цих категорій має свої особливості.
Двосторонні інвестиційні угоди – ДІУ (bilateral investment treaties – BITs) – це
міждержавні угоди, які визначають умови, форми, засоби здійснення прямих
іноземних інвестицій в країнах угоди.
Угоди про уникнення подвійного оподаткування – УУПО (double taxation
treaties – DTTs) – це угоди, які передбачають утримання податків з доходів на іноземні
інвестиції або в країні базування головної компанії, або в країні, де розташовані її
підрозділи.
Інші міжнародні інвестиційні угоди – ІМІУ (other international investment
agreements – other IIAs) це угоди, які укладаються між країнами-членами регіональних
інтеграційних організацій.
ЦІ угоди є «сигналами» для ТНК про те, що країна-реципієнт відкрита для
бізнесу. Такі угоди укладаються щорічно та кількість їх зростає. Так, якщо протягом
1991-1995 pp. у 50-80 країнах було внесено 485 змін у законодавство з ПІІ (у тому
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числі 474 – пов'язані з поліпшенням інвестиційного клімату і лише 11 – з
погіршенням), то протягом 1996-2001 pp. – 908 (847 і 67); з 2002 р. частка
обмежувальних змін в національній політиці країн світу постійно підвищується (рис.
4.1) [14].
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Рисунок 4.1 - Зміни в національній політиці, 1992-2009 роки, %
Зі 102 вжитих у 2009 р. нових заходів національної політики в області
іноземних інвестицій більшість (71) були орієнтовані на подальшу лібералізацію
(лібералізацію доступу до раніше закритих секторів, лібералізацію режиму придбання
земельних ділянок, ліквідацію монополій і приватизацію державних підприємств) і
заохочення іноземних інвестицій (створення податково-бюджетних та фінансових
стимулів для заохочення ПІІ в конкретних галузях чи регіонах, включаючи спеціальні
економічні зони; спрощення процедур перевірки; спрощення процедур затвердження,
і прискорення процедур видачі дозволів на реалізацію проектів). 31 нова міра
національної політики передбачала посилення регулювання ПІІ. Перевищивши 30%-й
рівень, частка таких заходів досягла найвищої позначки з 1992 р., коли ЮНКТАД
почала публікувати дані про такі заходи. Заходи спрямовані на захист стратегічних
галузей і національних ресурсів, забезпечення національної безпеки (нові обмеження
іноземної участі в деяких галузях, посилення процедур відбору і затвердження
інвестиційних проектів).
У 1990-2001 pp. було укладено 2099 двосторонніх інвестиційних угод і 2185
угод про скасування подвійного оподатковування [14]. За даними на червень 2011 р. в
цілому нараховується 6092 міжнародних інвестиційних угод, з яких 2807 – це
двосторонні інвестиційні угоди, 2976 – угоди про скасування подвійного
оподаткування і 309 – інші міжнародні інвестиційні угоди (угоди укладені в межах
регіональних інтеграційних організацій), в т.ч., в 2010 р. було укладено 178 нових
міжнародних інвестиційних угод (54 двосторонніх інвестиційних угод, 113 угод про
уникнення подвійного оподаткування і 11 інших міжнародних інвестиційних угод),
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тобто в середньому підписувалося більш ніж три нових угоди на тиждень [5] (рис.
4.2).
Тенденція до збільшення кількості укладення договорів продовжувала
розвиватися в 2011 р., і за перші п'ять місяців було укладено ще 48 МІУ (23 ДІД, 20
ДІДН і 5 інших МІУ). Їх кількість в середині 2011 р. перевищила 6100 угод. Серйозні
зміни відбулися в ЄС: Відповідно до Лісабонського договору питання ПІІ тепер
віднесено до компетенції ЄС, а не держав-членів.
Крім того, система міжнародних інвестиційних угод швидко розвивається, і
країни, виходячи з необхідності забезпечення злагодженості і взаємодії з іншими
аспектами політики (наприклад, економічними, соціальними та екологічними),
активно переглядають і уточнюють режими своїх міжнародних інвестиційних угод з
урахуванням сучасних вимог.
На думку ЮНКТАД, багато останніх договорів, будь то ув'язнені заново,
переукладені або переглянуті, свідчать про те, що уряди і розвинених, і країн, що
розвиваються, все частіше прагнуть більш точно формулювати положення угод,
уточнюючи їх сферу дії або значення конкретних зобов'язань, з тим щоб зберегти
право держави здійснювати регулювання. Крім того, в угоди все частіше включаються
природоохоронні положення, а також положення, спрямовані на забезпечення
належної поведінки корпорацій в таких областях, як соціальна практика.
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У 2009 р. було розпочато 32 нових справи і прийнято 44 рішення щодо
врегулювання спорів між інвесторами та державою, тобто на кінець року загальна
кількість будь-коли порушених справ досягла 357, а справ, розгляд яких завершено, –
164. У переважній більшості цих 357 випадків позивачами виступали інвестори з
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розвинених країн, а відповідачами - країни, що розвиваються, та країни з перехідною
економікою.
Головним інструментом вирішення інвестиційних спорів виступає міжнародний
інвестиційний арбітраж.
Аналітики ЮНКТАД відзначають, що в існуючому механізмі врегулювання
суперечок все виразніше видно системні проблеми. В результаті низка країн в режимі
ручного настроювання допрацьовує існуючі в їхніх МІУ положення про
врегулювання спорів між інвесторами і державою, прагнучи понизити для себе ризик
отримання претензій інвесторів або підвищити ефективність і легітимність процесу
врегулювання спорів. Нові умови вимагають перегляду ряду норм Міжнародного
арбітражу, включаючи правила Міжнародного центру по врегулюванню
інвестиційних спорів (МЦВІС), Міжнародної торгової палати (МТП) та Комісії
Організації Об'єднаних Націй по праву міжнародної торгівлі (ЮНСИТРАЛ). У той же
час ряд країн, що розвиваються, відмовляються від процедур міжнародного
арбітражу, денонсуючи Конвенцію МЦВІС або розглядаючи можливість застосування
альтернативних механізмів вирішення та попередження спорів.
Одним з основних правових засобів регулювання державних інтересів у сфері
транскордонного переміщення капіталовкладень є також двосторонні угоди про
заохочення і захист інвестицій. Міжнародні угоди з питань інвестицій є відносно
новим явищем. Початок практики укладання таких угод на двосторонній основі
поклали промислово розвинуті країни, що встали на шлях експорту капіталів в країни,
що розвиваються. Причина укладання угод – прагнення розвинутих країн забезпечити
для своїх інвесторів захист від політичних ризиків, пов'язаних з можливістю
експропріації, заборонами валютних трансферів, з ущербом від воєн і так далі [13].
Країни, що розвиваються, у свою чергу зацікавлені в залученні капіталів,
нерідко надають іноземним інвесторам або у зв'язку з укладеними міжнародними
угодами, або в односторонньому порядку на основі внутрішнього законодавства
податкові пільги, додаткові кредитні можливості, консультаційні послуги і т.п. [13].
У світі укладено близько 300 особливих двосторонніх угод про заохочення і
захист інвестицій. Лідером за кількістю таких угод (понад 60) є Німеччина, причому
усі вони складаються по єдиній моделі, лише з невеликими модифікаціями. Існують
подібні модельні типи угод також у США, Великобританії, Швейцарії, Нідерландах і
інших країнах. У двосторонніх угодах розвинуті країни бачать більшу гарантованість
інвестицій своїх інвесторів, ніж в національному нестабільному законодавстві тих
країн, в які вкладаються інвестиції [13].
Характеризуючи угоди про заохочення і захист інвестицій, необхідно
підкреслити, що хоча в назвах угод про заохочення і захист інвестицій на першому
місці значиться «заохочення», фактично пріоритетний саме «захист», причому захист,
природно, інтересів основних іноземних інвесторів, включаючи ТНК, з розвинутих
країн. Саме умови такого захисту (головним чином від некомерційних ризиків) і є
реальним ядром угод про заохочення і захист інвестицій. Що ж до «заохочень», такі
по суті в угодах про заохочення і захист інвестицій спеціально не встановлюють якінебудь конкретні зобов'язання, виходячи з того, що «захист», міра її надійності,
гарантованість відшкодування можливих збитків від некомерційних ризиків і є
головним «заохоченням» іноземного інвестування [13].
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Проведене дослідження дозволило виявити різні засоби стимулювання
іноземних капіталовкладень. Всі ці заходи підрозділяються на три групи стимулів:
1) фіскальні пільги;
2) фінансові пільги;
3) інші пільги.
Фіскальні стимули поділяються на такі види:
1) зниження ставки податку на прибуток корпорацій;
2) податкові канікули;
3) збільшення сум амортизаційних відрахувань;
4) дозвіл на подальший залік втрат, отриманих протягом першого періоду
роботи, у рахунок майбутніх прибутків;
5) інвестиційні та реінвестиційні знижки;
6) скорочення внесків у соціальні фонди;
7) скорочення суми оподатковуваного прибутку залежно від кількості
працюючих та інших витрат на робочу силу;
8) стимули, пов'язані зі зниженням ставки ПДВ, включаючи зменшення
податку на прибуток корпорацій чи надання кредитів у зв'язку зі збільшенням частки
місцевої сировини чи напівфабрикатів;
9) зниження експортного мита;
10) преференційне оподаткування доходів від експорту;
11) скорочення податкових ставок на спеціальні надходження іноземної
валюти, у тому числі за експорт вироблених товарів;
12) податкові кредити на внутрішні продажі в обмін на експортні надходження;
13) податкові кредити у зв'язку з використанням місцевої сировини у
виробництві товару, призначеного на експорт;
14) скорочення оподаткування експортоорієнтованого виробництва.
Група фінансових стимулів включає:
1) прямі субсидії на покриття частини капітальних витрат, виробничих чи
маркетингових витрат конкретного інвестиційного проекту;
2) субсидовані позики;
3) гарантії на надані позики;
4) гарантовані експортні кредити;
5) участь державного капіталу в інвестиціях у проекти з високим комерційним
ризиком;
6) урядове страхування пільгових кредитів, надане для деяких видів ризику.
Наприклад, при зміні курсу валюти чи девальвації по некомерційних ризиках –
експропріації, зміні політичного ладу країни та ін.
Третя група засобів стимулювання – інші пільги – поділяється на:
1) субсидування витрат на створення чи реконструкцію інфраструктури
інвестиційного проекту;
2) субсидування послуг, у т. ч. допомога в пошуках джерела фінансування, у
розробці проектів, надання інформації про кон'юнктуру ринків, наявність сировини,
допомога в підготовці кадрів, надання технічних можливостей для розвитку ноу-хау
або поліпшення контролю за якістю;
3) укладання преференційних державних контрактів;
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4) закриття ринку для приходу інших виробників або надання монопольних
прав на виробництво тих чи інших товарів;
5) захист від імпортної конкуренції;
6) спеціальні програми з надання іноземної валюти (у т. ч. за спеціальними
валютними курсами), гарантування ризику при одержанні іноземних позик, концесій
по кредитах в іноземній валюті і спеціальні пільги по репатріації доходів і капіталу.
Таким чином, промислово розвинуті країни віддають перевагу фінансовим
стимулам перед фіскальними, оскільки перші ефективніші: вони забезпечують
адресний характер впливу і концентрують зусилля на досягненні конкретних
національних та національно орієнтованих результатів. Країни, що розвиваються, та
країни з перехідними економіками використовують переважно податкові стимули та
адміністративні заходи (це зумовлено нестачею фінансових ресурсів у цих країнах).
Система гарантій дотримання прав іноземного інвестора традиційно
складається з: гарантій включення прав іноземного інвестора до національної системи
права; гарантій дотримання інвестиційних пільг і сталості законодавства протягом
інвестиційного циклу; гарантій захисту від заходів конфіскаційного характеру.
У розвинутих країнах з метою заохочення приватних інвесторів щодо
інвестування у країни, що розвиваються, та країни з перехідними економіками
створюються спеціальні інститути підтримки та стимулювання інвестування за
кордон. Такі інститути функціонують аналогічно інвестиційним банкам чи установам
стратегічного розвитку і користуються довірою інвесторів країни базування завдяки
суворим фінансовим стандартам і високому ступеню надійності. Приймаючі країни
теж зацікавлені у діяльності цих інститутів на території своєї країни через вигідні
умови їх інвестування [9].
Для регулювання прямих і портфельних інвестицій на багатосторонньому рівні
формуються певні міжнародні інститути, організації, які безпосередньо розробляють
законодавчі системи і спостерігають за їх виконанням усіма країнами світової
спільноти.
Дослідження свідчить, що особлива роль належить п’яти інститутам, які
входять в групу Світового Банку:
1. Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (Multilateral Investment
Guarantee Agency) – БАГІ (MIGA) [15]. Почало функціонувати з 12 квітня 1988 р. У
своїй діяльності БАГІ керується Конвенцією про створення БАГІ від 11 жовтня 1985
р. (Сеульська конвенція Ради Директорів Світового Банку), яку було переглянуто і
оновлено 14 жовтня 2005 р. [15]. В сучасних умовах, з одного боку, значного
зростання ролі іноземного інвестування, з іншого, – загострення різного роду
економічних (фінансових, комерційних, інвестиційних і т.п.) і політичних криз,
зростає значення міжнародних інститутів, які надають певні гарантії інвесторам. До
основних цілей БАГІ належать: здійснення досліджень, збір і поширення інформації
для сприяння інвестуванню; надання технічної допомоги країнам, проведення
консультацій з інвестиційних питань; сприяння збільшенню притоку інвестицій в
країни, що розвиваються, через надання гарантій, включно страхування, по
некомерційним ризикам (війни, соціальні вибухи, експропріація вкладеного капіталу,
неможливість переводу прибутку за кордон і таке інше). Такі гарантії БАГІ видаються
на 15-20 років по прямих інвестиціях і на 3 роки по кредитах, і розповсюджуються на
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175 країн-членів (за станом на 22 листопада 2010 р.). За 1998-2008 рр. БАГІ надала
більше ніж 900 гарантій на загальну суму 17,4 млрд. дол. США, які було розміщено у
вигляді прямих іноземних інвестицій в 96 країнах, що розвиваються [16].
2. Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів (International Center
for Settlement of Investment Disputes) – МЦУІС (ICSІD) [17]. Офіційно функціонує з 14
жовтня 1966 р. В своїй діяльності Центр керується Конвенцією з урегулювання
інвестиційних спорів між державами і громадянами інших держав (Вашингтонська
конвенція, створена Виконавчими Директорами Світового Банку), що була відкрита
для підписання 18 березня 1965 р. і оновлена 10 квітня 2006 р. Конвенція містить в
собі адміністративні і фінансові правила, інституційні правила, правила примирення
та правила арбітражу [17]. Головна мета даного інституту полягає в стимулюванні
приватних інвестицій, в першу чергу прямих інвестицій. Стимулювання здійснюється
на підставі регулювання конфліктів між іноземними інвесторами і місцевими
органами влади і надання різного роду консультацій, проведення дослідної роботи,
публікації видань з питань правового регулювання іноземних інвестицій. Центр
виступає в ролі арбітра між інвестором й урядом країни в разі виникнення конфлікту.
Процес урегулювання інвестиційних спорів має дві форми: примирення й арбітраж.
Примирення досягається в тому випадку, якщо вдається переконати обидві сторони у
можливості вирішити конфлікт узгоджено, через взаємні поступки. Якщо ж
примирення неможливе, то МЦУІС виносить аргументоване рішення на користь
однієї з сторін; така процедура має назву арбітражу. Кількість країн-членів МЦУІС
постійно зростає і склала в 2010 р. 155 країн.
3. Міжнародна фінансова корпорація (International Financial Corporation) – МФК
(IFC) [18]. Сформована в 1956 р. В своїй діяльності МФК керується Засновницьким
договором зі змінами і доповненнями від 28 квітня 1993 р. [18]. Головна мета МФК –
забезпечення стійкого припливу приватних інвестицій до країн, що розвиваються;
сприяння їх економічному зростанню через заохочення приватного підприємництва у
виробничому секторі. В 2010 р. ця організація включала 182 країни. Основні функції,
задачі даного інституту полягають в формуванні фінансових установ, що складають
базу зародження ринків капіталів в різних країнах, в першу чергу, тих, що
розвиваються; мобілізації приватного капіталу для інвестування в виробничі
структури; наданні консультацій з питань іноземного інвестування (формування
законодавчої системи зі створення інвестиційного клімату, розробка правил, процедур
інвестування; підвищення ефективності іноземних інвестицій). З цією метою в межах
МФК в 1986 р. була створена Консультаційна служба з іноземних інвестицій. В
Україні МФК діє з 1992 р., зосередивши свої зусилля в двох основних напрямах:
консультаційні послуги (перш за все з питань приватизації); технічна допомога
(підтримка приватного підприємництва, реструктуризація сільського господарства та
ін.).
4. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (International Bank for
Reconstruction and Development) – МБРР (IBRD) – основна кредитна установа
Світового банку, яка створена в 1944 р. на Міжнародній конференції в Бреттон-Вудсі
(США) та почала свою офіційну діяльність з 1946 р. Однією з цілей МБРР є
заохочення іноземного інвестування через надання гарантій або участь в позиках та
інших інвестиціях приватних кредиторів. До МБРР входять 186 країн.
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5. Міжнародна асоціація розвитку (International Development Association) – МАР
(IDA). Була створена 24 вересня 1960 р. Діяльність МАР спрямована, головним
чином, на допомогу країнам, що розвиваються, через заохочення розвитку приватного
сектора, мобілізації внутрішніх і зовнішніх джерел капіталу. МАР І МБРР є
взаємодоповнюючими інститутами, але МАР звертає увагу переважно на найбідніші
країни. До МАР входять 163 країни. Загальна сума кредитів і грантів, що були надані
МАР країнам-членам складає більше 222 млрд. дол. США, 50% з яких спрямовано до
країн Африки [19].
В Україні власне законодавство про інвестиційну діяльність і про іноземні
інвестиції з’явилося після прийняття 24 серпня 1991 р. Акта проголошення
незалежності України. Сьогодні правова система України складається з більш ніж 100
законів та інших нормативних актів, які регулюють інвестиційну діяльність.
Чинне українське законодавство з питань іноземних інвестицій складається з
двох масивів нормативних актів:
1) законодавчі акти України, пов’язані із здійсненням іноземних інвестицій;
2) законодавчі акти, пов’язані із системою міжнародних договорів, учасником
яких є Україна і які складають частину національного законодавства України.
Серед усіх законів і нормативних актів, які регулюють інвестиційну діяльність в
Україні виокремлюються закони, що пов’язані з регулюванням іноземних інвестицій.
Основними з них є: закони «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про інвестиційну
діяльність», «Про підприємництво», «Про державну програму заохочення іноземних
інвестицій», «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних)
економічних зон», «Про цінні папери і фондову біржу», «Про режим іноземного
інвестування», «Про захист економічної конкуренції», «Про інститути сумісного
інвестування» (пайові і корпоративні – інвестиційні фонди), «Про акціонерні
товариства», «Про приватизацію майна державних підприємств».
Основним нормативним документом, що регулює здійснення іноземного
інвестування в Україні є Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19
березня 1996 р. Даний Закон включає 7 розділів, 27 статей [21]. Його прийняття
означало якісно нову модифікацію підходів до надання пільг; встановлення
національного режиму інвестиційної та іншої господарської діяльності, за винятками,
передбаченими законодавством України та її міжнародними угодами [3].
Відповідно до статті 3 цього закону, іноземні інвестори можуть здійснювати
інвестиції на території України в формі:
1) часткової участі у підприємствах, що створюються спільно з українськими
юридичними і фізичними особами, або придбання частки діючих підприємств;
2) створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, філій
та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у
власність діючих підприємств повністю;
3) придбання не забороненого законами України нерухомого чи рухомого
майна, включаючи будинки, квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби
та інші об'єкти власності, шляхом прямого одержання майна та майнових комплексів
або у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів;
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4) придбання самостійно чи за участю українських юридичних або фізичних
осіб прав на користування землею та використання природних ресурсів на території
України;
5) придбання інших майнових прав;
6) господарської (підприємницької) діяльності на основі угод про розподіл
продукції;
7) яка не заборонена законами України, в тому числі без створення юридичної
особи на підставі договорів із суб'єктами господарської діяльності України [20].
Значне місце в структурі Закону «Про режим іноземного інвестування» займає
другий розділ – «Державні гарантії захисту іноземних інвестицій» (статті 7-12). А
саме: для окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють інвестиційні
проекти із залученням іноземних інвестицій може встановлюватися пільговий режим
інвестиційної та іншої господарської діяльності. (ст. 7); гарантії у разі зміни
законодавства (ст. 8); гарантії щодо примусових вилучень, а також незаконних дій
державних органів та їх посадових осіб; іноземні інвестиції в Україні не підлягають
націоналізації (ст. 9); компенсація і відшкодування збитків іноземним інвесторам (ст.
10); гарантії в разі припинення інвестиційної діяльності. У разі припинення
інвестиційної діяльності іноземний інвестор має право на повернення не пізніше
шести місяців з дня припинення цієї діяльності своїх інвестицій в натуральній формі
або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску (ст. 11); іноземним інвесторам
після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів гарантується
безперешкодний і негайний переказ за кордон їх прибутків, доходів та інших коштів в
іноземній валюті, одержаних на законних підставах внаслідок здійснення іноземних
інвестицій. Порядок переказу визначається Національним банком України (ст. 12).
Третій розділ – «Державна реєстрація та контроль за здійсненням іноземних
інвестицій» (статті 13-15) – визначає, що: державна реєстрація іноземних інвестицій
здійснюється в обов’язковому порядку; незареєстровані іноземні інвестиції не дають
права на одержання пільг та гарантій, передбачених цим Законом (ст. 13); відмова в
державній реєстрації іноземних інвестицій можлива лише у разі порушення
встановленого порядку реєстрації. Відмова з мотивів її недоцільності не допускається
(ст. 14); статистичну звітність про іноземні інвестиції подають певні органи
відповідно до встановлених форм та термінів (ст. 15).
Четвертий розділ Закону «Підприємства з іноземними інвестиціями» визначає,
що: на території України підприємства з іноземними інвестиціями створюються і
діють у формах, передбачених законодавством України (ст. 16); установчі документи
цих підприємств повинні містити відомості, передбачені законодавством України для
відповідних організаційно-правових форм підприємств, а також відомості про
державну належність їх засновників (учасників) (ст. 17); майно, що ввозиться в
Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємств з
іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання),
звільняється від обкладення митом (ст. 18); умови реалізації продукції (робіт, послуг)
– підприємство з іноземними інвестиціями самостійно визначає умови реалізації
продукції (робіт, послуг), включаючи ціну на них, якщо інше не передбачено
законодавством України (ст. 19); підприємства з іноземними інвестиціями сплачують
податки відповідно до законодавства України (ст. 20); охорона та здійснення прав
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інтелектуальної власності підприємств з іноземними інвестиціями забезпечуються
відповідно до законодавства України (ст. 21).
П’ятий розділ Закону «Іноземні інвестиції на основі концесійних договорів,
договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види
спільної інвестиційної діяльності» визначає наступні поняття та їх сутність:
концесійні договори – надання іноземним інвесторам права на проведення
господарської діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів, що перебувають у
державній або комунальній власності і передаються у концесію (ст. 22); договори
(контракти) про інвестиційну діяльність (виробничу кооперацію, спільне виробництво
тощо), не пов'язану із створенням юридичної особи (ст. 23); регулювання
господарської діяльності за договорами (контрактами) (ст. 24) – такі договори
регулюються законодавством України; сторони за договорами (контрактами) повинні
вести окремий бухгалтерський облік та складати звітність про операції та відкрити
окремі рахунки в установах банків України; договори (контракти) повинні бути
зареєстровані у терміни та в порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів
України.
У законодавчій системі України, зокрема в Законі «Про режим іноземного
інвестування», особлива увага приділяється регулюванню іноземних інвестицій у
спеціальних (вільних) економічних зонах. Підкреслюється, що: правовий режим
іноземних інвестицій, що встановлюється у спеціальних (вільних) економічних зонах,
не може створювати умови інвестування та здійснення господарської діяльності менш
сприятливі, ніж встановлені цим Законом (ст. 25).
Закон України «Про режим іноземного інвестування» приділяє особливу увагу
вирішенню спорів між іноземним інвестором і державою з питань державного
регулювання іноземних інвестицій та діяльності підприємств з іноземними
інвестиціями: спори підлягають розгляду в судах України, якщо інше не визначено
міжнародними договорами України. Усі інші спори підлягають розгляду в судах
України або за домовленістю сторін – у третейських судах, у тому числі за кордоном
(ст. 26).
Важливим аспектом регулювання прямих інвестицій в економіку України є
питання вирішення спорів. Так, за внутрішнім законодавством України, спори між
іноземним інвестором і Україною з питань державного регулювання інвестицій
розглядаються судами загальної юрисдикції України, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами України.
Окрім того, згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції про порядок
вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами» від 16
березня 2000 р. Україна стала учасником Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами 1965 р. Згідно з Конвенцією,
будь-яка іноземна особа, що здійснює інвестиції в Україні, має право звернутись до
Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів з метою врегулювання
будь-якого правового спору, що виникає безпосередньо з відносин, пов'язаних із
такими інвестиціями, за умови наявності згоди України на передачу такого спору на
розгляд МЦУІС.
Із зростанням ступеню включення України в процес економічної глобалізації
відбуваються істотні зміни в законодавчій системі регулювання іноземних прямих і
183

портфельних інвестицій. Зокрема, Законом України від 23 червня 2009 р. «Про
внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків
фінансової кризи» (зі змінами від 27 квітня 2010 р.) внесені зміни в діючі до цього
закони. Новий Закон визначає особливості режиму іноземного інвестування на
території України, виходячи з цілей, принципів і положень законодавства України.
Внесено зміни до Законів України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній
валюті», «Про Національний банк України», «Про банки і банківську діяльність»,
«Про режим іноземного інвестування» [21].
За даними UNCTAD станом на 1 червня 2011 р. Україною укладено 66
двосторонніх угод про заохочення та взаємний захист інвестицій, а також 46 угод з
питань уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та запобігання
ухиленням від сплати податків. Більша частина цих угод уже набрала чинності. Інші
ще підлягають ратифікації.
Такі двосторонні договори, як правило, встановлюють національний режим або
режим найбільшого сприяння залежно від того, який із них є більш сприятливим для
іноземних інвесторів. У міжнародних договорах містяться гарантії України від
експропріації або націоналізації інвестицій. Окрім того, Україна, як правило, зобов'язується вжити ефективних заходів для подання та розгляду будь-яких претензій,
пов'язаних із здійсненням іноземних інвестицій та інвестиційними спорами між
інвестором та Україною [3].
Зазвичай двосторонні угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій
мають наступну структуру: визначення, сприяння та захист інвестицій, режим
інвестування, експропріація і компенсація, репатріація та перекази, суброгація,
вирішення спорів між однією стороною та інвесторами іншої сторони, вирішення
спорів між сторонами, набуття чинності.
Угоди з питань уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та
запобігання ухиленням від сплати податків складаються з таких статей: «особи, до
яких застосовується Угода», «податки, на які поширюється Угода», «загальні
визначення», «резидент», «постійне представництво», «доходи від нерухомого
майна», «прибуток від підприємницької діяльності», «доходи від міжнародних
перевезень», «коректировка оподатковуваного прибутку», «дивіденди», «проценти»,
«доходи від авторських прав і ліцензій (роялті)», «доходи від відчужування майна»,
«доходи від незалежних особистих послуг», «доходи від роботи за наймом»,
«гонорари директорів», «пенсії», «державна служба», «суми, сплачувані студентам і
стажувальникам», «інші доходи», «майно», «метод усунення подвійного
оподаткування», «недискримінація», «процедура взаємного узгодження», «обмін
інформацією», «співробітники дипломатичних місій і консульських установ»,
«набрання чинності», «припинення дії».
4.4. Особливості участі
портфельних інвестицій

України

в

міжнародному

русі

прямих

і

Приплив і відплив прямих і портфельних інвестицій в Україні відстежуються,
обліковуються і публікуються Національним банком України відповідно до вимог
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МВФ. Відображаються показники припливу і відпливу прямих і портфельних
інвестицій в міжнародних інвестиційних активах і зобов’язаннях України (табл. 4.4).
Таблиця 4.4 - Міжнародні інвестиційні активи і зобов’язання України в 2005-2011 рр.
[22], млн. дол. США
Форми інвестицій
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Активи
42712 57023
90318 106512 112513 133434
140916
Резервні активи
19391 22256
32463
31543
26505
34576
31795
*
Прямі інвестиції за кордон
468
344
6077
7005
7262
7966
8117
Портфельні інвестиції
56
63
103
49
79
94
139
Інші інвестиційні активи
22797 34360
51675
67915
78667
90798
100865
Торгові кредити
3038
4433
5654
7453
6772
11378
10002
Кредити
406
680
1328
1674
2075
1834
6002
Валюта та депозити
18501 28259
43758
57960
68378
76439
89666
Інші активи
852
988
935
828
1442
1147
595
Пасиви
56870 76942 117017 146711 152760 172211
190023
Прямі інвестиції в Україну* 17209 23125
38059
46997
52021
57985
67269
Портфельні інвестиції
9011
12861
18618
17059
15567
20034
22016
Інші інвестиційні
30650 40956
60340
82655
85172
94192
100961
зобов'язання
Торгові кредити
8262
9668
8680
9740
11065
13828
17671
Кредити
19373 28763
47504
65457
63768
69620
71028
Валюта та депозити
1765
1791
3503
6293
5271
4015
4739
Інші зобов’язання
1250
734
653
1165
5068
6729
7523
Сальдо (Чиста міжнародна
-14158 -19919 -26699 -40199 -40247 -38777
-46301
інвестиційна позиція)
*
Починаючи з 01.10.2007 р. до обсягів прямих інвестицій здійснюються дорахунки надходжень
інвестицій у грошовій формі за даними банківської звітності, які не враховані в офіційній статистиці
Держкомстату України.

Як видно з даних таблиці 4.4, прямі інвестиції значно переважають портфельні
за обсягами. Причому, така перевага постійно зростає: якщо в 2000 р. обсяг відпливу
прямих інвестицій з України перевищував обсяг відпливу портфельних інвестицій в
5,3 рази, то в 2005 р. – в 8,4 рази, і в 2010 р. – в 84,7 рази; сума припливу прямих
інвестицій в Україну перевищувала приплив портфельних інвестицій відповідно в 1,2
рази, 1,9 рази і 2,9 рази [2]. Більш значна роль прямих інвестицій порівняно з
портфельними інвестиціями обумовлюється реальністю, довгостроковістю і більшою
доходністю перших. Тому цілком зрозумілий високий і зростаючий ступінь
конкурентної боротьби між країнами за залучення іноземних інвестицій. Україна
також все більш активно залучається до цієї боротьби. І небезуспішно. Про це наочно
свідчать багато показників, фактів, але особливо два наступних: підвищення
інвестиційної привабливості України для іноземних інвесторів; зростання
накопичених обсягів іноземних інвестицій. Зокрема, за даними першого огляду
ЮНКТАД «World Investment Prospects Survey 2007-2009», Україна була включена до
списку 20 найбільш привабливих країн для прямих іноземних інвестицій, посівши 18е місце [24]. У наступних двох оглядах («World Investment Prospects Survey 20082010», «World Investment Prospects Survey 2009-2011») Україна згадувалася як
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приваблива для інвесторів нова економіка, яка тільки відкривається для іноземного
капіталу, але не входила до 15 країн, які виділяли експерти [25; 26], а до останнього
видання («World Investment Prospects Survey 2010-2012») Україна навіть не була
включена. Загальна ж сума накопичених прямих іноземних інвестицій в Україні
зросла з 0,5 млрд. дол. в 1995 р. до 3,9 млрд. дол. в 2000 р. і до 58,0 млрд. дол. в 2010 р.
[5].
Зростанню припливу ПІІ в Україну сприяють різні фактори, серед яких слід
назвати наступні основні:
1) формування ринкової економіки в Україні. В 2005 р. ЄС прийняв рішення
виключити Україну з переліку країн перехідної економіки;
2) унікальне географічне положення України. Україна виступає в якості ланки,
що встановлює і підтримує зв'язок між країнами, національними і регіональними
ринками, як певний геопосередник у здійсненні економічних процесів, міжнародного
руху капіталу, робочої сили, зовнішньоторговельних зв’язків;
3) наявність в країні значних ресурсів, в т.ч. сировинних, промислових,
науково-технічних, інноваційних, інфраструктурних (міжнародних морських,
авіаційних, залізничних транспортних систем; нафто-, газо-, водопровідних систем),
кадрових;
4) входження України до міжнародних організацій, в т.ч. до Світової організації
торгівлі, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Міжнародної організації
праці, Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів;
5) визнання України як повноправного суб’єкту світової економіки. Про це
свідчить факт включення України до різних міжнародних досліджень, звітів,
рейтингів (рейтингу глобалізації, рейтингу економічної свободи, рейтингу глобальної
конкурентоспроможності, рейтингу з умов ведення бізнесу, і т.д.);
6) державна політика зі стимулювання іноземних інвестицій, яка складається з
надання податкових пільг, створення спеціальних економічних зон, створення
системи гарантій (неможливість націоналізації і примусового вилучення інвестицій),
інформаційне забезпечення, введення системи страхування [27].
Разом з тим, діє низка факторів, які стримують і навіть заважають іноземному
інвестуванню в Україну. Серед таких факторів:
1. Погіршення позицій України в системі міжнародних рейтингів. Наприклад, в
рейтингу умов ведення бізнесу Україна посідала в 2005 р. 121-е місце, в 2006 р. – 128е місце, в 2007 р. – 139-е місце, в 2009 р. – 142-е місце, в 2010 р. – 149 і в 2011 р. – 152
[26]; в рейтингу глобальної конкурентоспроможності Україна перемістилася з 72-о
місця в 2007-2008 рр. на 73-є місце в 2008-2009 рр., на 82-е – в 2009-2010 рр. і на 89-е в
2010-2011 рр. [28]; в рейтингу економічної свободи Україна в 2006 р. була на 103-у
місці, в 2008 р. – на 121-у місці [29], а в 2011 р. – на 163-у місці [26]; в рейтингу
податкового тягаря Україна займала 145-е місце в 2008 р., 147-е в 2009 р.[30], 149-е в
2010-2011 рр. і 152-е в 2012 р. [26]; в рейтингу корумпованості положення України
погіршується з 99-о місця в 2006 р. до 118-го в 2007 р., 134-го в 2008 р., 146-го в 2009
р. [31], і 152-го в 2011 р. [26].
2. Труднощі, пов’язані з виходом з економічної кризи. Зокрема, за оцінками
МВФ ВВП України становитиме 175,95 млрд. дол. в 2014 р. проти 179,6 млрд. дол. в
2008 р. [32].
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3. Недосконале законодавство України, в т.ч. пов’язане з регулюванням
іноземного інвестування. Про це наочно свідчать результати опитування іноземних
інвесторів. Так, 85% опитаних іноземних інвесторів в 2009 р. негативно оцінили
роботу законодавчої і виконавчої влади (порівняно з 67% опитаних в 2008 р.); 46%
іноземних інвесторів вважають, що стан в фінансово-економічній сфері найближчим
часом не зміниться і лише 16%, що він покращиться [32]. Експерти вважають, щоб
покращилася інвестиційна привабливість в Україні мають бути проведені реформи,
які включали б: заходи, спрямовані на забезпечення стабільності і прозорості в
правовій і судовій системах, на подолання корупції на всіх рівнях влади; заходи з
перегулювання і лібералізації підприємницької діяльності, активний і комплексний
розвиток українського ринку цінних паперів, створення умов для розвитку сучасних
фондових інструментів, біржової і депозитарної інфраструктури і т.д. [32].
Наслідком впливу негативних факторів є, з одного боку, скорочення обсягів і
темпів припливу нових іноземних інвестицій, з іншого, відплив з України іноземних
інвестицій, які раніше були вкладені в українську економіку.
Разом з тим, проведений аналіз дає певну підставу стверджувати: незважаючи
на певні труднощі, інвестиційна привабливість України для іноземних економічних
суб’єктів зберігається. Це підтверджується існуючою тенденцією в іноземному
інвестуванні в Україну за час структурної перебудови соціально-економічної системи
країни як незалежної держави. Про це наочно свідчить сума щорічних припливів
прямих іноземних інвестицій, а також накопичена сума прямих іноземних інвестицій
к певному періоду (табл. 4.5).
Таблиця 4.5 - Приплив прямих іноземних інвестицій в Україну в 1992-2010 рр.
[5; 6; 8; 33; 34; 35; 36]
Роки
1992-1997*
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
*
середньорічний показник

Місце України серед
країн, що
досліджувалися
32
57
78
74
59
76
63
81
36
39
23
30
44
34

Обсяг, млн. дол.
328
743
496
595
792
693
1424
1715
7808
5604
9891
10913
4816
6495

Загальна кількість
країн що
досліджувалися
194
194
194
194
194
225
225
208
208
208
95
211
211
211

Дані свідчать про те, що інвестиційна привабливість збільшується: середньорічна сума припливу прямих іноземних інвестицій в Україну зростає з 607,8 млн. дол.
в 1992-2002 рр. до 3649 млн. дол. в 2003-2005 рр. і до 8803 млн. дол. в 2006-2008 рр.
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Але під впливом фінансової кризи зменшується до 5635 млн. дол. в 2009-2010 рр.
Підвищується місце України у списку країн-імпортерів іноземних інвестицій. Серед
країн СНД за показником суми припливу ПІІ: в 2002-2004 рр. Україна займала 4-е
місце, а в 2005-2010 рр. – 3-є (після Росії і Казахстану).
Найважливішим показником відносної інвестиційної привабливості України є
зростаючі масштаби загальної накопиченої суми прямих іноземних інвестицій, які
функціонують в економіці країни (табл. 4.6).
Таблиця 4.6. - Накопичені прямі іноземні інвестиції в економіку України в 1995-2010
рр. (наростаючим підсумком з початку інвестування) [5; 6; 8; 33; 34; 35; 36; 37]
Роки

Обсяг, млн. дол.

1995
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

910
3875
5529
6953
9217
17209
22514
38059
46997
52021
57985

Місце України серед
країн, що
досліджувалися
85
78
70
67
74
76
55
50
54
53
51

Загальна кількість
країн що
досліджувалися
196
205
196
196
205
205
205
205
205
205
205

Чітко просліджується тенденція до збільшення суми накопичених ПІІ і, як
результат, змінюється місце України в загальному переліку країн, що досліджуються:
з 85-го в 1995 р. до 74-го в 2005 р. і 51-го в 2008 р. Звертає на себе увагу стрімке
накопичення прямих іноземних інвестицій в Україні в другій половині 1990-х років:
накопичена сума зросла за цей період в 4,3 рази – до 3875 млн. дол. Це багато в чому
пояснюється тим, що іноземні інвестори намагалися зайняти стійкі позиції в умовах
розпочатої перебудови соціально-економічної системи в Україні. Надалі темпи
накопичення дещо скоротилися: за 2002-2004 рр. загальна сума накопичених ПІІ
зросла в 2,38 рази – до 9217 млн. дол. В цей період відбувалося пристосування
іноземних інвесторів до нової інвестиційної території в світовій економіці. Але потім
зацікавленість іноземного бізнесу до України знову зросла: за 2005-2007 рр. загальна
сума накопичених прямих іноземних інвестицій зросла в 4,2 рази – до 38,06 млрд. дол.
В 2008-2010 рр., через світову фінансову кризу, темпи накопичення прямих іноземних
інвестицій в українській економіці значно уповільнилися (зростання в 1,2 рази).
Дослідження системи іноземного інвестування в Україні виявляє ще одну
важливу особливість – значну географічну диверсифікацію. В Україну надходять
інвестиції з більше ніж 50 країн світу. Але, разом з тим, спостерігається значний
ступінь географічної концентрації іноземних інвестицій, що надходять до України.
Так, на частку 13 країн світу припадає 90% усіх ПІІ в Україні (табл. 4.7). Якщо в 2006
р. на 13 країн припадало 88,8% усіх прямих іноземних інвестицій в Україні, то в 2009
р. – 89,4%.
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Таблиця 4.7 - Географічна структура накопичених прямих іноземних інвестицій в
Україні [38]
Країни
Кіпр
Німеччина
Нідерланди
Російська
Федерація
Австрія
Сполучене
Королівство
Франція
Швеція
Вiрґiнськi
Острови,
Британські
Сполучені
Штати Америки
Італія
Швейцарія
Польща
Угорщина
Інші країни
Усього

2011 р.
млн.
%
дол.
12,6 25,6
7,4
15,0
4,8
9,8

2010 р.
млн.
%
дол.
9,9 22,2
7,1 15,8
4,7 10,5

2009 р.
млн.
%
дол.
8,6 21,5
6,6 16,5
4,0 10,0

2008 р.
млн.
%
дол.
7,7 21,5
6,4 17,9
3,2
8,9

2007 р.
млн.
%
дол.
5,9 20,1
5,9 20,1
2,5
8,5

2006 р.
млн.
%
дол.
3,0 14,2
5,6 26,5
1,5
7,0

3,6

7,3

3,4

7,6

2,7

6,7

1,9

5,2

1,5

5,0

1,0

4,6

3,4

6,9

2,7

5,9

2,6

6,5

2,4

6,8

2,1

7,0

1,6

7,6

2,5

5,1

2,3

5,1

1,6

4,1

1,2

3,4

1,0

3,5

0,8

3,9

2,2
1,7

4,5
3,5

2,4
1,7

5,3
3,9

2,4
1,4

5,9
3,5

2,3
1,5

6,4
4,1

2,0
1,4

6,7
4,9

1,6
1,4

7,4
6,7

1,6

3,3

1,5

3,3

1,4

3,4

1,3

3,7

1,0

3,5

0,8

3,8

1,0

2,1

1,2

2,7

1,3

3,2

1,3

3,5

1,0

3,4

0,1

0,7

1,0
1,0
0,9
0,7
5,0
49,4

2,0
1,9
1,8
1,4
9,8
100,0

1,0
0,9
0,9
0,7
4,4
44,7

2,2
1,9
2,1
1,6
9,9
100

0,9
2,5
0,9
2,6
0,2
0,5
0,1
0,6
0,8
2,0
0,7
2,0
0,6
2,0
0,5
2,4
0,9
2,2
0,7
1,9
0,7
2,3
0,4
1,7
0,7
1,7
0,6
17,
0,4
1,4
0,4
1,7
4,2 10,3 3,7 10,4 3,3 11,1 2,4 11,2
40,0 100,0 35,7 100,0 29,5 100,0 21,2 100,0

Аналіз даних виявляє значну характерну рису географічної структури ПІІ в
Україні: велика частка офшорних зон в цій структурі. Зокрема, на частку двох таких
зон припадає більше ніж 28% накопиченої суми іноземних інвестицій, в т.ч. на частку
Кіпру – 25,6%, Британських Віргінських островів – 3,3%. Причому така частка зростає
з 18,0% в 2006 р. до 23,6% в 2007 р. і до 28,9% в 2011 р. Значною мірою це
пояснюється тим, що офшорні зони (перш за все Кіпр) виступають в якості певних
перевалочних пунктів, посередників в переміщенні іноземних інвестицій із різних
країн в Україну. При цьому, значна сума таким переміщень припадає на фінансові
кошти, які переводилися і переводяться українськими компаніями на Кіпр. Хоча Кіпр
відмовляється від свого офшорного статусу (як однієї з умов входження до ЄС), але
ставки кіпрських податків все одно вважаються одними з найнижчих в світі. Саме цим
продовжують користуватися українські компанії, мінімізуючи податки за допомогою
кіпрських офшорів. Разом з тим, скорочується частка розвинутих країн в загальній
сумі іноземних інвестицій в Україні. Зокрема, частка Німеччини скорочується з 26,5%
в 2007 р. до 17,9% в 2008 р. і 15,0% в 2011 р.; Австрії – з 7,6% в 2006 р. до 6,9% в 2011
р. Хоча абсолютна сума прямих інвестицій з цих країн зростає. Певною мірою така
тенденція пояснюється збільшенням кількості країн, що здійснюють пряме
інвестування української економіки.
Обсяги іноземних прямих інвестицій в Україні були б більшими, якщо б
іноземні інвестори в різні періоди не виводили з країни частини своїх накопичених
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інвестицій, що були здійснені раніше. Відплив інвестицій спостерігається під впливом
загострення економічних криз, погіршення політичного стану в країні. Зокрема, за
2000-2007 рр. з України було виведено прямих іноземних інвестицій на загальну суму
4,7 млрд. дол. [39]. Це відносно велика сума: частка виведення складала в середньому
24,9% від вкладених за цей період ПІІ (рис. 4.3).
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Питома вага виведених ПІІ у вкладених

Рисунок 4.3 - Відплив прямих іноземних інвестицій нерезидентів з України в 19972009 рр. [32]
Особливий інтерес являє собою галузева структура прямих іноземних
інвестицій в Україні. За даними на 2009 р. найбільш привабливими для іноземних
інвесторів в Україні були харчова промисловість (15,7%), торгівля (15,6%),
машинобудування і металообробка (13,4%), фінансова діяльність (8,5%), транспорт
(7,6%), операції з нерухомістю (4,6%); на інші галузі припадає трохи більше 30% [39].
З метою подальшого залучення іноземних прямих інвестицій в Україні
розробляються різні інвестиційні проекти, які можуть зацікавити зарубіжні компанії.
Такі проекти створюють, як державні, так і приватні інститути. Так, наприкінці 2009
р. був прийнятий пакет стратегічних програм, який складається з десяти проектів.
Відповідальним за організацію інвестиційного клімату і залучення коштів під ці
проекти є спеціально створене агентство «Укрзовнішінвест».
«Укрзовнішінвест», або Національне агентство України з іноземних інвестицій
та розвитку є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується
і координується Кабінетом Міністрів України.
«Укрзовнішінвест» є спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади із забезпечення проведення державної політики у сфері сприяння
іноземному інвестуванню національної економіки (далі - іноземне інвестування).
Укрзовнішінвест у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а
також указами Президента України і постановами Верховної Ради України,
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прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів
України і Положенням про Національне агентство України з іноземних інвестицій та
розвитку.
«Укрзовнішінвест» організовує у межах своїх повноважень виконання актів
законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику
застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо удосконалення законодавства.
Основними завданнями Укрзовніші нвесту є:
1) участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері
сприяння іноземному інвестуванню;
2) сприяння реалізації проектів з іноземними інвестиціями;
3) розробка проектів та цільових планів інвестиційного розвитку територій;
4) удосконалення нормативно-правової бази з питань іноземного інвестування
[23].
Досвід інших країн (Польща, Румунія, Туреччина), які останніми роками
створили інститути аналогічні «Укрзовнішінвест» показує, що протягом двох років від
їх утворення приплив інвестицій збільшується вдвічі. Як зазначає голова
«Ук рзовнішінвест» С. Таран, головною проблемою інвестора, який бажає вкласти
кошти в Україну, є відсутність готових проектів для інвестування. Саме тому
створюються біржі проектів, де сконцентровані всі інвестиційні проекти, щоб будьяки й інвестор мав можливість з ними ознайомитися і прийняти рішення про напрям
інвестування [40].
Як вже зазначалося, до структури інвестицій входять портфельні інвестиції.
Україна є одним з перспективних об’єктів вкладення таких інвестицій. Слід зазначити,
що портфельні інвестиції певним чином зв’язані з прямими інвестиціями. Портфельні
інвестиції можуть перетворюватися на прямі. Це відбувається на підставі доведення
акціонерних активів іноземних інвесторів в компаніях, що інвестуються, до
контрольного пакету.
Портфельне інвестування в Україні здійснюється не дуже давно, а перша
офіційна статистика щодо обсягів портфельних інвестицій в Україну з’явилася лише в
2000 р. (табл. 4.8)
Таблиця 4.8. - Накопичені портфельні іноземні інвестиції в економіці України в 20002011 рр. (наростаючим підсумком з початку інвестування) [41]
Роки
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Обсяг, млн. дол.
3198
2980
3293
4065
6391
9011
12861
18618
17059
15567
20034
21743
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Темп приросту, %
–
-6,8
10,5
23,4
57,2
41,0
42,7
44,8
-8,4
-8,7
28,7
8,5

Виходячи з даних, наведених в таблиці, можемо зробити висновок, що іноземні
портфельні інвестицій до України зростали майже весь досліджений період: спад був
помітний лише в 2001 р. і в кризові 2008-2009 рр. Така ж динаміка підтверджується і
публікаціями МВФ. У подальшому експерти МВФ прогнозують достатньо швидке і
стабільне зростання надходжень іноземних портфельних інвестицій до України: в
2011-2013 рр. – в 1,2-1,5 рази щорічно [42].
Портфельні інвестиції можуть здійснюватися у два способи:
1) безпосередня купівля-продаж акцій за попередньою угодою між компаніями;
2) організована централізована купівля-продаж акцій на фондових ринках, на
спеціальних біржах (переважно в формі ІРО (Initial Public Offering) – являє собою
ринок первісного публічного розміщення акцій на фондових біржах).
В Україні існує особлива структура ринку цінних паперів, зокрема ринку акцій:
на біржі припадає лише 4% купівлі-продажу акцій, на Першу фондову торговельну
систему (ПФТС) – 36%, на неорганізований ринок – 60% [43]. Таким чином, в Україні
переважна частина портфельного інвестування здійснюється в результаті
безпосередніх відносин між компаніями.
В Україні ринок ІРО не є значним. На світових фондових біржах проводяться
угоди з ІРО на суму більше 250 млрд. дол. На Україну з цієї суми припадає менше
0,1%. Як вважає консалтингова компанія Deloite (яка провела дослідження
«Очікування компаній країн СНД від проведення ІРО») це обумовлено наступними
факторами:
1) український бізнес все ще не готовий відкривати реальних власників і
надавати повну фінансову інформацію. Опитування більше ніж 100 компаній в
країнах СНД показало, що відносно ІРО відкриту інформацію надають казахстанські
компанії, російські компанії – більш зачинені, українські часто ухиляються від
надання інформації;
2) українські компанії демонструють недостатньо глибоке розуміння процесу і
важливих питань, що пов’язані з ІРО [44]. Крім того, зростанню обсягів ІРО
заважають і інші фактори, в тому числі: невеликі розміри українського ринку,
проблеми управління багатьох компаній, невеликий інтерес західних інвесторів до
українського ринку, фактори юридичного плану. Діюче законодавство України і досі
робить прямий вихід українських акціонерних компаній на зарубіжні фондові біржі
недоцільним і важкоздійсненим. Так, однією з умов прямого виходу українських
акціонерних компаній на зарубіжну біржу є отримання лістингу на одній з фондових
бірж України [44].
Тем не менш ринок ІРО в Україні розвивається, підвищується активність
українських компаній на фондових біржах. Цьому значною мірою сприяє створений в
2009 р. Національний комітет ІРО, а також той факт, що іноземні фондові біржі
допомагають, сприяють створенню національних фондових бірж, зростає інтерес
українського бізнесу до ІРО. Для українських компаній вихід на ринок ІРО дозволяє
досягти певні цілі, а саме:
1) підвищення авторитету компанії та гнучкості в питаннях фінансового
планування;
2) спрощення доступу до капіталу і залучення іноземних партнерів;
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3) формування позитивного іміджу з метою інформування потенційних
інвесторів про основні напрями розвитку бізнесу [44].
Про важливість ІРО у збільшенні іноземних портфельних інвестицій в Україні
свідчать, перш за все, значні обсяги угод на відповідних ринках. Зокрема, в 2005 р.
українські компанії залучили кошти за допомогою розміщення своїх акцій, в т.ч. на
ринках ІРО і РР ((Private Placement) – ринок, де відбувається приватне розміщення
акцій, або продаж великого пакета акцій компанії декільком інвесторам (як правило,
великим інвестиційним фондам)), в розмірі 170 млн. дол., в 2006 р. – 126 млн. дол., в
2007 р. – 1,2 млрд. дол., в 2008 р. – майже 3 млрд. дол. [45].
Іншим важливим показником зростання ролі ІРО у зростанні обсягів іноземних
портфельних інвестицій до України є той факт, що на фондові ринки виходять все
більше українських компаній, при чому великих компаній, обсяг розміщених акцій
яких перевищує 100 млн. дол. Великі українські компанії переважно розміщують акції
на зарубіжних фондових біржах, головним чином, на Лондонській фондовій біржі
(LSE), меншою мірою – на Варшавській фондовій біржі (WSE) і німецькій біржі –
Deutsche Börse. Українські компанії починають активно здійснювати операції на цих
біржах з 2005 р. Обсяги розміщень акцій українських компаній відносно великі: за
2005-2008 рр. вона склала 2697 млн. дол. Важливо зазначити, що на закордонні
фондові біржі виходять українські філії іноземних компаній. Зокрема, українська філія
данської компанії Trigon Aqri в 2008 р. здійснила приватне розміщення на зарубіжних
біржах акцій на суму 164 млн. дол., або 54%. Першою компанією, яка розмітила свої
акції (27,2%, 5,5 млн. фунт. ст.) на Лондонській фондовій біржі, була UК produсt
Group, яка зареєстрована на о. Джерсі, хоча вважається українською, оскільки її бізнес
сконцентрований в Україні [46]. Звертає на себе особливу увагу той факт, що
українські компанії здійснюють свої зарубіжні розміщення акцій нерідко за
допомогою посередників. Наприклад, для компанії Ferrexpo AG (володарем якої є К.
Жеваго) в якості фінансового радника для виходу в 2007 р. на Лондонську фондову
біржу по первісному розміщенню акцій виступила компанія JP Morgan [47].
Аналізуючи фондовий ринок України, важливо підкреслити, що майже 90%
акцій, які обертаються на вільному ринку, належать іноземцям. Саме вони формують
попит на цьому ринку [47].
Таким чином, Україна є важливим об’єктом вкладення іноземного капіталу.
Разом з тим, Україна починає виходити на світові ринки капіталу у якості експортера.
Причому з усіх форм експорту капіталу економічні суб’єкти України віддають
перевагу виводу капіталу в формі прямих інвестицій. Про це наочно свідчать
зростаючі темпи накоплення українських прямих інвестицій за кордоном і незначні
обсяги портфельних інвестицій (табл. 4.2). Так, середньорічний обсяг накопичених
прямих інвестицій з України зростає з 85,36 млн. дол. в 1995-1999 рр. до 146,96 млн.
дол. в 2000-2004 рр., 220,47 млн. дол. в 2005-2007 рр. і до 6197,6 млн. дол. в 2008-2009
рр. [22].
Аналіз відпливу інвестицій з України за кордон виявляє важливі особливості:
1. Україна, незважаючи на значне зростання відпливу прямих інвестицій за
кордон, залишається чистим імпортером капіталу. Хоча просліджується певна
тенденція до скорочення розриву між прямими інвестиціями в українську економіку і
українськими прямими інвестиціями за кордон. Так, якщо в 1995 р. загальна сума
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накопичених прямих інвестицій України за кордоном складала 4,1% загальної суми
накопичених прямих іноземних інвестицій в Україні, а в 2000 р. і 2005 р. знижається
відповідно до 3% і 2,2%, то в 2009 р. вона істотно зростає, склавши 17,35%;
формується особливий сегмент, який контролюється українськими інвесторами.
Примітно, що цей сегмент сприяє прямим інвестиціям з України, в т.ч. через
реінвестування прибутку, який отримують підрозділи українських компаній.
2. Українські прямі інвестиції за кордоном характеризуються високим ступенем
географічної концентрації (табл. 4.9).
Таблиця 4.9 - Географічна структура накопичених прямих інвестицій України за
кордоном [38]
Країни/
Роки

2011 р
2010 р.
2009 р.
2008 р.
2007 р.
млн.
млн.
млн.
млн.
млн.
%
%
%
%
%
дол.
дол.
дол.
дол.
дол.
5810,5 90,5 6342,5 92,3 5778,5 92,9 5826,1 94,0 5825,5 94,0

Кіпр
Російська
257,2 4,0 194,3 2,8
Федерація
Латвія
82,1
1,3
87,9 1,3
Польща
53,4
0,8
49,1 0,7
Грузія
32,8
0,5
31,1 0,5
Віргінські
острови,
25,8
0,4
25,8 0,4
Британські
Казахстан
25,2
0,4
25,2 0,4
Інші країни 134,4 2,1 115,2 1,7
Усього
6421,4 100,0 6871,1 100,0

2006 р.
млн.
%
дол.
н/д
н/д

165,5

2,7

99,9

1,6

148,6

2,4

93,2

42,1

31,9
49,4
32,6

0,5
0,8
0,5

31,6
46,9
24,1

0,5
0,8
0,4

30,7
30,1
28,0

0,5
0,5
0,5

3,5
24,2
н/д

1,6
10,9
н/д

20,8

0,3

14,3

0,2

10,9

0,2

н/д

н/д

27,1
0,4
26,8
0,4
н/д
н/д
н/д
н/д
117,5 1,9 128,9 2,08 122,3 1,97 100,6 45,42
6223,3 100,0 6198,6 100,0 6196,1 100,0 221,5 100,0

Аналіз даних виявляє дуже важливу особливість експорту прямих інвестицій
України. А саме: переважна частка таких інвестицій накопичена в офшорних зонах і,
перш за все, на Кіпрі, на частку якого припадає 90-94% всієї суми накопичених
прямих інвестицій України за кордоном. І лише 6-10% припадає на інші країни. Ми
звертаємо увагу на те, що значна частка українських прямих інвестицій на Кіпрі
носить тимчасовий характер: через деякий час ці інвестиції повертаються і будуть
повертатися в Україну. Зокрема, як вважають експерти, з 5,8 млрд. дол., які
накопичено к початку 2012 р, 5,3 млрд. дол. припало на угоду з виводу капіталу
однією з фінансово-промислових груп України на Кіпр. І доки зберігаються привілеї
для іноземного бізнесу в офшорних зонах, інвестиції, в т.ч. українські, будуть зростати
в них.
Що ж стосується зарубіжного портфельного інвестування України, то слід
зазначити, що його обсяги і досі є порівняно незначними (табл. 4.10).
Виходячи з наведених даних, можемо зробити висновок, що іноземні
портфельні інвестиції зростали лише в 2004-2007 рр. і в 2009 р. Це перш за все
пояснюється кризовими явищами в економіці України, які вимагають здійснювати
короткострокові інвестиції за кордон, що можуть приносити швидкий прибуток. В
цілому портфельні інвестиції з України перевищили 100 млн. дол. лише в 2007 р., а
середньорічний показник за 2000-2011 рр. склав 61,3 млн. дол.
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Таблиця 4.10 - Накопичені портфельні інвестиції України в економіку зарубіжних
країн в 2000-2011 рр. (наростаючим підсумком з початку інвестування)[41]
Роки

Обсяг, млн. дол.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

32
30
28
26
36
56
63
103
49
79
94
139

Темп
приросту, %
–
-6,3
-6,7
-7,1
38,5
55,6
12,5
63,5
-52,4
61,2
19,0
47,9

В результаті проведеного аналізу необхідно зробити наступні висновки:
1. На сучасному етапі розвитку глобальної економіки значну і все зростаючу
роль грає система міжнародного руху капіталу, система міжнародного переміщення
інвестицій, яка містить в собі багато різних форм. Особливе місце в цій системі
займають такі форми, як прямі і портфельні інвестиції. Саме ці форми іноземного
інвестування найбільш значно, відчутно впливають на розвиток національних і
світової економік.
2. Прямі іноземні інвестиції визначально, безпосередньо впливають не тільки на
економічні, але і на соціальні, науково-технічні, інноваційні, політичні аспекти
приймаючих країн. Про це наочно свідчить якісна і кількісна характеристика таких
інвестицій. За своїм якісним змістом прямі іноземні інвестиції – це реальні інвестиції,
тобто такі, що беруть безпосередню участь в виробничо-економічних процесах країнімпортерів капіталу; інвестиції, що повністю контролюються іноземними
економічними суб’єктами. Одним з найважливіших результатів процесу прямого
іноземного інвестування є формування специфічної категорії економіки – «другої
економіки» поряд з першою, або національною економікою. Прямі іноземні інвестиції
характеризуються складною структурою, що включає різні категорії, які
класифікуються за певними критеріями, охоплюють більшою або меншою мірою всі
галузі і сфери, регіони і країни сучасного світового суспільства. Кількісна
характеристика прямих іноземних інвестицій відрізняється значними, зростаючими
масштабами. Завдяки цьому, вони супроводжуються значними наслідками, в т.ч.
позитивними і негативними. Якісна і кількісна характеристики прямих іноземних
інвестицій відрізняються двома важливими особливостями: високим ступенем
диверсифікації (галузевої і географічної) і значним рівнем концентрації.
3. В системі міжнародного руху капіталу відносно більше значення належить
портфельним іноземним інвестиціям. Така відносність полягає в тому, що такі
інвестиції не дають права (можливості) іноземним інвесторам контролювати
економічні об’єкти інвестування в приймаючих країнах. Разом з тим значення
портфельних іноземних інвестицій помітно зростає, про що свідчать зростаючі їх
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обсяги, обумовлені певними факторами. Крім того, важливо підкреслити, що
портфельні інвестиції дуже тісно пов’язані з прямими іноземними інвестиціями.
Подібний зв'язок дозволяє під впливом певних умов переходити до категорії прямих
інвестицій. Але під впливом фінансової кризи певна частина прямих іноземних
інвестицій перетворюється в портфельні.
4. На процес міжнародного руху прямих і портфельних інвестицій значний і все
зростаючий вплив чинить система регулювання даного процесу. На сучасному етапі
розвитку глобальної економіки подібне регулювання може здійснюватися на двох
рівнях: національному і міжнародному. Особлива роль в національному регулюванні
міжнародного переміщення прямих і портфельних інвестицій належить системі
національного законодавства, яке постійно змінюється, удосконалюється під впливом
різних факторів. В системі міжнародного регулювання процесу руху іноземних
прямих і портфельних інвестицій особливе місце займають міждержавні угоди, в т.ч.
двосторонні і багатосторонні. Аналіз виявив два основних напрями в системі
регулювання процесів міжнародного переміщення інвестицій: стимулюючий і
стримуючий подібні процеси. З цим певним чином пов'язаний двоякий характер
впливу іноземних інвестицій на розвиток національної економіки приймаючих країн –
позитивний і негативний. Але можна впевнено стверджувати, що переважає
позитивний характер.
5. Україна все більш активно включається в процеси міжнародного руху
капіталу, в т.ч. особливо міжнародного переміщення прямих і портфельних
інвестицій. При цьому подібна активність стосується України, і як об’єкта, і як
суб’єкта, тобто і як імпортера, і як експортера капіталу. Зараз Україна найбільшою
мірою виступає у якості об’єкта, або імпортера прямих і портфельних інвестицій.
Цьому сприяє низка факторів, серед яких виділяються три основних: визначена
законодавча система, система регулювання процесу припливу іноземних інвестицій;
відносна інвестиційна привабливість України; вступ України до певних міжнародних
організацій та підписання різних міжнародних угод, пов’язаних з проблемами
міжнародного руху капіталів. Разом з тим, в Україні діє низка факторів, що стримують
приплив іноземних інвестицій до України. До таких факторів належать: погіршення
позицій України в системі міжнародних рейтингів; недосконале законодавство
України, пов’язане з регулюванням іноземного інвестування і т.д.
6. Аналіз виявляє важливі особливості іноземного інвестування в Україні:
1) значні, зростаючі обсяги прямих і портфельних інвестицій в країні. Хоча
простежується хвилеподібний, перервний характер надходження іноземних
інвестицій, але чітко виявляється певна тенденція до збільшення обсягів нових
надходжень і загальної накопиченої суми іноземних прямих і портфельних інвестицій.
При цьому сума іноземних прямих інвестицій значно переважає обсяги портфельних
іноземних інвестицій;
2) галузева структура іноземних інвестицій в Україні характеризується відносно
високим рівнем диверсифікації а також значним ступенем концентрації (на шість
галузей і сфер економіки припадає більше ніж 70% накопичених прямих іноземних
інвестицій в країні). Подібна характеристика стосується і географічної структури
іноземних інвестицій в Україні.
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РОЗДІЛ 5
ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
Глобалізація світової економіки, що зростає, викликає інтенсифікацію
міжнародних валютно-фінансових відносин одночасно на декількох рівнях: мікро-,
макро- та мезо- та метаекономічному. В цих умовах валютно-фінансовий механізм
стає надзвичайно складним, що, обумовлено по-перше, динамічним залученням в
міжнародні економічні процеси великої кількості економічних агентів, які мають
різноманітну, часто різноспрямовану та взаємовиключаючу мотивацію; по-друге,
підвищенням волатильності валютних ринків внаслідок зменшення їх контрольованості за рахунок електронізації більшості валютних операцій та активної діяльності
офшорів; по-третє, появою нових та виникненням гібридних видів валютнофінансових операцій, їх ускладненням та віртуалізацією тощо. Отже, в цьому світлі
лібералізація валютно-фінансової сфери вбачається закономірною реакцією урядів
розвинених країн світу на трансформацію механізму взаємозв’язків у валютнофінансовій сфері та декларує фактичну втрату ними контролю над значною часткою
валютно-фінансових операцій. Збереження жорсткого контролю над валютнофінансовою сферою все меншою мірою відповідає вимогам розвитку світового
господарства, оскільки гальмує міжнародні економічні процеси, викривлює розподіл
економічних ефектів між господарськими одиницями та галузями економіки, створює
підґрунтя для економічних зловживань та маніпуляцій. Аналіз валютно-фінансової
політики розвинених країн світу дозволяє дійти висновку, що жорсткі обмеження у
валютно-фінансовій сфері є виправданими у якості тимчасового заходу, необхідного
для вирішення конкретних економічних завдань.
Разом з тим слід враховувати, що повна відмова від регулювання валютнофінансової сфери є неможливою та небезпечною, оскільки все частішими є валютнофінансові кризи, на які уряди та міжнародні валютно-фінансові організації вимушені
реагувати. В цих умовах важливою є трансформація валютно-фінансового механізму
кожної країни таким чином, щоб максимально враховувати сучасні вимоги розвитку
світового господарства, з одного боку, та забезпечити максимально комфортну
інтеграцію країни до нього, з іншого. Для України ці завдання є особливо актуальними, оскільки її досвід регулювання та реалізації валютно-фінансових відносин є
порівняно невеликим, отже на сьогодні залишається невирішеною ще низка завдань
правового, адміністративного, операційного, інформаційного характеру тощо.
Питання функціонування світового фінансового, в тому числі його валютної
складової є об’єктом дослідження низки зарубіжних вчених, зокрема, Р.Дорнбуша,
Г.Кальво, П. Кларка, Т.Леттера, Р.Маккінона, Д. Сереніса, С.Фішера, Дж. Флемінга,
М.Фрідмана, К.Шулера. Окремі аспекти валютно-фінансових відносин представлені у
роботах Я.Белінської, О.Береславської, С.Боринця, А.Гальчинського, Л.Красавіної,
Є.Савельєва, А.Семенова, В.Стельмаха, А.Філіпенка та інших.
Разом з тим, більш глибокого дослідження потребують теоретичні засади
валютно-фінансових відносин, удосконалення вимагає класифікація валютнофінансових операцій та суб’єктів валютно-фінансових відносин, Актуальним також є
завдання дослідження параметрів реалізації валютно-фінансової політики та
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особливостей валютно-фінансової системи України в контексті її інтеграції до світової
тощо.
5.1. Валютно-фінансові відносини як економічна категорія
У науковій літератури зустрічається широке коло понять та дефініцій, що
лежать у площині визначення сутності суб’єктів, об’єктів та їх взаємозв’язків у
валютно-фінансовій сфері. При цьому часто змішуються поняття «валютний»,
«валютно-фінансовий», «валютно-кредитний» тощо. Доцільним є висвітлення та
уточнення сутності окремих з них.
Так, згідно визначення Руденко Л.В., міжнародні валютні відносини – це
сукупність відносин у сфері грошей і кредиту, які опосередковують рух товарів,
капіталів та послуг між країнами, регіонами, фірмами, банками, установами,
фізичними особами [1, С. 8].
Разом з тим, далі автор зазначає що міжнародні валютно-кредитні відносини
«становлять сферу обміну в системі світового господарства…, являють собою
завершальну стадію в процесі руху, переміщення різноманітних всезростаючих
ресурсів між суб'єктами світогосподарських зв'язків, що знаходить свій вираз у такій
інтегральній категорії, як платіжний баланс держави». Очевидно, що автор свідомо
ототожнює дефініції валютних та валютно-кредитних відносин, передбачаючи, що
рух валюти обов’язково супроводжується наявністю кредитування. Разом з тим, на
нашу думку, слід розмежовувати поняття «валютних відносин» як таких, що
опосередковують рух товарів та факторів виробництва, але не набувають ознак
кредитування.
Автор справедливо наголошує, що процес відтворення і валютні відносини є
взаємопов’язаними. З одного боку, розвиток процесу відтворення виступає
об'єктивною основою валютних відносин, оскільки породжує експорт капіталу,
міжнародний обмін товарами та послугами, передачу технології та інше і відповідно
визначає весь комплекс валютних відносин, що пов'язані з міжнародним оборотом
останніх. З другого боку, хоча валютна сфера — вторинна щодо сфери матеріального
виробництва, вона не лише пасивно відбиває перебіг виробничих процесів, а й
активно на них впливає [1, С. 8].
Однак, поза увагою дослідника залишаються суто валютні відносини, що не
пов’язані із сферою виробництва, але виокремилися в самостійний різновид
взаємовідносин суб’єктів світового господарства, наприклад, валюто обмінні операції
з метою хеджування ризиків чи диверсифікації валютних резервів, спекулятивні
операції тощо.
Колектив авторів на чолі з Козаком Ю.Г., не заперечуючи зв'язок валютних
відносин, з одного боку, та світової торгівлі та міжнародного руху чинників
виробництва, з іншого, акцентують увагу на тому, що валютні відносини базуються,
перш за все, на прагненні задіяних у них суб’єктах максимізувати прибуток. [2, С.
205].
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При цьому валютні відносини визначаються як «сукупність грошових відносин,
що опосередковують платіжно-розрахункові операції між агентами (суб’єктами)
світового господарства» [2, С. 204].
В.К. Васенко оперує поняттям валютно-фінансові відносини, яке розглядається
ним в контексті здійснення зовнішньоекономічної діяльності. На думку дослідника,
валютно-фінансові відносини — це сукупність відносин, що пов'язані із
функціонуванням валюти в міжнародній торгівлі, економічному і технічному
співробітництві, наданні та отриманні позик, кредитів тощо [3, С. 38]. Автор
стверджує, що валютно-фінансові відносини — це, в першу чергу, відносини між
учасниками міждержавного обміну при функціонуванні грошей у міжнародному
обороті. Тому для валютно-фінансових відносин характерні дві взаємопов'язані сфери
функціонування: національно-державна та міжнародна (світова) [3, С. 38].
Для розуміння сутності валютно-фінансових відносин важливим є визначення
їх конкретних форм, які представляють собою валютно-фінансові операції. Базуючись
на класифікації фінансових транзакцій, яка покладена у основу Системи національних
рахунків, розроблену ООН (System of National Accounts – SNA), Статистики
державних фінансів МВФ – (Government Financial Statistics - GFS), Європейскої
системи національних та регіональних рахунків (European System of National and
Regional Accounts - ESA95) [4], пропонується виділяти такі види валютно-фінансових
операції (рис. 5.1).
Виходячи з сутності операцій, представлених на рис. 5.1, доцільно виділити, поперше, валютні операції, до яких належать операції з монетарним золотом та
спеціальними правами запозичення та операції з валютою та валютними депозитами,
та, по-друге, фінансові операції, зокрема: операції з акціонерними та неакціонерними
цінними паперами, кредитні операції, операції страхування та інші оплатні операції
(лізинг, факторинг, франчайзинг).
Валютно-фінансові відносини можуть здійснюватися на таких основних рівнях,
що пов’язані між собою: національному та міжнародному (регіональному та
світовому). При цьому, критеріями приналежності валютно-фінансових відносин до
кожного з цих рівнів мають бути: участь іноземних суб’єктів господарювання, правове
поле, у якому реалізуються відносини. Так, якщо, операції з валютою здійснюються
виключно національними суб’єктами господарювання, які керуються, відповідно,
законами та нормативними актами своєї держави, то рівень визначається як
національний. Якщо задіяні також іноземні суб’єкти господарювання, що спричиняє
застосування норм права також іншої держави та міжнародних правових норм, то
рівень відносин підвищується до міжнародного.
На думку В.К. Васенка, з організаційно-правового погляду валютно-фінансові
відносини на національному рівні виступають як державно-правова форма
функціонування фінансів, що склалася історично на основі розвитку господарських
зв'язків та закріплена національним законодавством з урахуванням норм
міжнародного права. Зв'язок світових валютно-фінансових відносин із національними
здійснюється через національні банки, що обслуговують та регулюють ці відносини і
виявляється в міждержавному валютно-фінансовому регулюванні та координуванні
політик країн. [3, С. 39].
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Валютно-фінансові операції
Операції з монетарним
золотом та
спеціальними правами
запозичення

Операції з валютою
та валютними
депозитами

Операції з
монетарним золотом
Операції зі
спеціальними правами
запозичення

Інші оплатні
операції
Операції
торгового
кредитування та
авансування
Інші
операції

Операції з
валютою
Операції з
переказними
депозитами
Операції з іншими
депозитами

Кредитні операції
короткострокові
довгострокові

Операції страхування
Операції зі
страхування життя та
пенсійного
страхування
Операції зі
страхування життя
Операції з
пенсійного
страхування

Операції з
неакціонерними цінними
паперами

Операції з
неакціонерними
цінними паперами,
крім фінансових
деривативів
короткостроковими
довгостроковими
Операції з
фінансовими
деривативами

Операції з акціонерними
цінними паперами
Операції з акціями та
іншими активами, крім
акцій взаємних фондів
з акціями, що
торгуються на
ринку
з акціями, що не
торгуються на
ринку

Інші страхові операції

з іншими активами
Операції з акціями
взаємних фондів

Рисунок 5.1 - Класифікація валютно-фінансових операцій
Досліджуючи склад учасників валютно-фінансових відносин, доцільно
звернути увагу, по-перше, на класифікацію інституційних секторів ООН, у якій
виділяють нефінансові корпорації, фінансові корпорації, національний уряд,
домогосподарства, неприбуткові організації, що обслуговують домашні господарства.
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По-друге, важливо ідентифікувати учасників залежно від ступеня їх участі у валютнофінансових відносинах. З цієї точки зору суб’єктів валютно-фінансових відносин
можна поділити на дві основні групи: професійні та непрофесійні учасники.
Слід погодитися з думкою О. Пруського, який стверджує, що професійні
учасники - суб'єкти, для яких участь на валютному ринку є основною або однією з
основних сфер постійної діяльності: центральні та комерційні банки, окремі
небанківські фінансово-кредитні установи, валютні біржі, брокерські фірми.
Непрофесійні учасники - суб'єкти валютного ринку, для яких необхідність у
здійсненні валютних операцій обумовлена їх поточною діяльністю (експортноімпортні операції), потребами у залученні чи розміщенні валютних коштів тощо, а
діяльність на валютному ринку не є основною чи однією з основних частин їх
господарської діяльності. До непрофесійних учасників належить широке коло
підприємств, фірм, організацій, а також приватні особи [5].
Класифікацію суб’єктів валютно-фінансових відносин доцільно розширити за
рахунок додавання ознаки характеру участі у валютно-фінансових відносинах, за
якою слід виділяти суб’єктів, що приймають участь у регулюванні валютнофінансової сфери та таких, що не мають таких повноважень. Так, у системі валютнофінансових відносин центральні банки виконують подвійну функцію: по-перше, вони
здійснюють валютно-фінансову політику, яка в загальному вигляді передбачає
оптимізацію розподілу ВВП та підтримку курсу національної валюти з метою
стимулювання економічного зростання; по-друге, центральні банки є безпосередніми
учасниками валютно-фінансових відносин, подібно до комерційних банків, та
здійснюють широке коло валютно-фінансових операцій, реалізуючи власні економічні
інтереси.
Відповідно до вищезазначеного класифікації суб’єктів валютно-фінансових
відносин доцільно представити у вигляді схеми (рис. 5.2).
Суб’єктам господарювання, що діють у правовому полі України, необхідно
враховувати, що до видів зовнішньоекономічної діяльності, які передбачають
здійснення валютно-фінансових операції, належать такі:
1) надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України страхових,
брокерських, облікових, аудиторських та інших послуг іноземним суб'єктам
господарської діяльності, надання вищезазначених послуг іноземними суб'єктами
господарської діяльності суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України;
2) міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами;
3) кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
4) створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних
господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за
її межами;
5) створення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних та страхових установ за межами України, а також створення іноземними суб'єктами господарської діяльності зазначених установ на території України у випадках;
6) орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
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7) операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах,
валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку.
Суб’єкти валютно-фінансових відносин
Професійні
Регулюючі

Підпорядковані

Міжнародні валютнофінансові організації

Транснаціональні
банки

Міжнародні
організації

Міжнародні фондові
та валютні біржі

Транснаціональні
корпорації

Міжнародний рівень
Національний рівень

Непрофесійні

Міжнародні
професійні асоціації
та спілки
Міжнародні
брокерські та
маклерські фірми

Зовнішньоторговельні
та виробничі
підприємства

Центральні банки

Комерційні банки

Інші органи державної
влади, що приймають
рішення у валютнофінансовій сфері

Небанківські кредитно-фінансові
установи

Організації

Біржі, брокери та ін.

Фізичні особи

Рисунок 5.2 - Класифікація суб’єктів валютно-фінансових відносин
5.2. Валютний курс та чинники, що на нього впливають
В сучасних умовах розвитку світового господарства важливе значення для
розвитку та взаємодії національних економічних систем має валютний курс. За
допомогою валютного курсу порівнюється цінність національної валюти через її
відносну купівельну спроможність з цінністю грошової одиниці інших країн.
Динаміка валютного курсу є важливим індикатором для оцінки тенденцій розвитку
економіки та її інтеграції у світогосподарську систему.
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Дослідженню динаміки, чинників, підходів до розрахунку валютного курса, а
також питанням вибору оптимального валютного режиму присвячено праці
А. Гальчинського, Т. Гончарової, О. Задої, Ф. Журавки, І. Міщенка, В. Стельмаха, М.
Савлука та інших вітчизняних вчених. Окремі питання встановлення та зміни
валютних курсів є предметом дослідження багатьох зарубіжних вчених, серед яких:
М. Еванс, Дж. Френкел, М. Домбровскі.
Визначення валютного курсу є важливим, по-перше, для здійснення обміну
валюти під час торгівлі товарами і послугами та в процесі руху кредитів і капіталів;
по-друге, для порівняння цін на світових та національних ринках; по-третє, для
визначення та порівняння макроекономічних показників країн світу; по-четверте, з
метою оцінки рахунків фірм та банків в іноземній валюті. Для проведення розрахунків
валютний курс розглядається учасниками обміну як коефіцієнт перерахунку однієї
валюти в іншу.
На основі аналізу та узагальнення даних [3, 8-11] можна виділити такі групи
чинників, що впливають на валютний курс: структурні (довгострокові) та
кон'юнктурні чинники.
Серед довгострокових чинників виділяють:
1. Зростання національного доходу. Цей чинник зумовлює підвищений попит на
іноземні товари, водночас товарний імпорт може збільшувати відплив іноземної
валюти.[12, С. 138] На валютному ринку це відобразиться у вигляді зростання курсу
іноземної валюти та зменшенні курсу національної валюти. Отже, всі чинники, що
призводять до зростання національного доходу, можуть впливати на курси валюти
[13].
2. Темпи інфляції. Співвідношення валют за їх купівельною спроможністю
(паритет купівельної спроможності) є своєрідною віссю валютного курсу, тому на
валютний курс впливають темпи інфляції. Чим вищі темпи - інфляції в країні, тим
нижчий курс її валюти, якщо цьому не протидіють інші фактори. Таку тенденцію
звичайно можна простежити в середньо- та довгостроковому плані. Вирівнювання
валютного курсу, приведення його у відповідність з паритетом купівельної
спроможності відбуваються в середньому протягом двох років [12, с. 139].
Так, у монетарному огляді НБУ за ІІ квартал 2012 року зазначено, що у
першому півріччі 2012 року зберігалася тенденція до зниження інфляції – за
підсумками червня приріст індексу споживчих цін у річному обчисленні набув
від’ємного значення (-1,2 %). Рівні інфляції як у річному обчисленні, так і з початку
року (+0,1 %) лишаються одними з найменших в історії України і одними з
найменших у світі на сьогодні. Також уповільнилася базова інфляція в річному вимірі
– до 3,7 % у червні 2012 року з 6,9 % у грудні минулого року.
Це визначало амплітуду коливань обмінного курсу гривні відносно долара
США. За безготівковими операціями він змінювався у вузькому діапазоні від 7,9941
до 8,1045 грн./дол. США і за підсумками першого півріччя 2012 року знизився лише
на 0,24 % – до 8,0475 грн./дол. США. На готівковому сегменті ринку за цей період
гривня за операціями з продажу населенню доларів США знецінилася на 0,48 % – до
8,1044 грн./дол. США [14].
3. Стан платіжного балансу. Від’ємне сальдо платіжного балансу країни
спричиняє послаблення національної валюти через зниження валютних надходжень у
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країну та зростання попиту на іноземну валюту. Справедливою є й протилежна
ситуація, тобто покращення платіжного балансу сприяє укріпленню національної
валюти. Ця залежність була доведена В. Чепурком на прикладі відповідних
статистичних даних України та Польщі у 2008-2009 рр. Дослідження підтвердили
істотний вплив стану платіжного балансу на рівень обмінних курсів валют. Впливом
цього фактору можна частково пояснити зменшення курсу гривні в третьому кварталі
2009 року. Якщо польській злотий на фоні значного зростання позитивного сальдо
платіжного балансу у третьому кварталі продовжував укріплюватися, то гривня при
збільшенні дефіциту платіжного балансу закономірно впала [15].
Для України, яка залишається здебільшого експортером сировини, погіршення
кон’юнктури цін на світових ринках, що спостерігається останнім часом, приводить
до девальвації гривні, яка посилюється за гнучкого режиму курсоутворення.
Важливим фактором покращення структури експорту, а відповідно й сприятливої
динаміки валютного курсу, також є якість товарів, їх ціна, динаміка доходів іноземних
покупців тощо. Таким чином, крім нарощення експорту, необхідно певним чином
покращувати структуру імпорту через збільшення обсягу ввезення високотехнологічної продукції [16].
4. Різниця процентних ставок у різних країнах. Вплив цього фактора на
валютний курс зумовлюється двома основними обставинами. По-перше, зміна
процентних ставок у країні впливає за інших рівних умов на міжнародний рух
капіталів, насамперед короткострокових. Підвищення процентної ставки стимулює
приплив іноземних капіталів, а її зниження заохочує відплив капіталів, у тому числі і
національних, за кордон. По-друге, процентні ставки впливають на операції валютних
ринків та ринків позикових капіталів [12, с. 140].
На основі результатів кореляційного і регресійного аналізу доведено, що курс
USD/UAN в 2008-2009 роках закономірно змінювався відповідно до міжнародного
ефекту Фішера. Зокрема, встановлено, що найбільш істотний вплив на зміни курсу
гривні вчинила зміна процентних ставок в Україні і США. Причому падіння курсу
гривні більшою мірою було пов'язано зі зниженням рівня процентних ставок у США
[15].
5. Ступінь використання валюти на євроринку і в міжнародних розрахунках.
Наприклад, той факт, що 60-70% операцій євробанків виконується в доларах, визначає
масштаби попиту на цю валюту та її пропозицію. На курс валюти впливає і ступінь її
використання в міжнародних розрахунках [12, с. 140-141].
6. Ступінь довіри до валюти на національному та світовому ринках. Вона
визначається станом економіки та політичною обстановкою в країні, а також
розглянутими вище чинниками які впливають на валютний курс, причому дилери
враховують не лише темпи економічного зростання, інфляції, рівень купівельної
спроможності валюти, співвідношення попиту та пропозиції валюти, а й перспективи
їх динаміки.
7. Довгострокова валютна політика. Співвідношення ринкового та державного
регулювання валютного курсу впливає на його динаміку. Формування валютного
курсу на валютних ринках через механізм попиту та пропозиції валюти, як правило,
супроводжується різкими коливаннями курсових співвідношень. На ринку
складається реальний валютний курс - показник стану економіки, грошового обігу,
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фінансів, кредиту та ступеня довіри до певної валюти. Державне регулювання
валютного курсу спрямоване на його підвищення або зниження виходячи з завдань
валютно-економічної політики.
8. Ступінь розвитку фондового ринку, який є конкурентом валютному ринку.
Фондовий ринок може залучати іноземну валюту безпосередньо, а також
"відтягувати" кошти в національній валюті, які могли б бути використані на
валютному ринку для купівлі іноземної валюти [12, с. 141-142].
Перераховані вище чинники формують довгостроковий курсовий вектор
валюти окремої країни, вони потребують цілеспрямованої політики національного
уряду, результати якої стають помітними із значним часовим лагом.
Кон'юнктурні чинники валютного курсу, вплив яких важко передбачити,
пов'язані з коливаннями ділової активності, політичної та військово-політичної
обстановки, з чутками (іноді ажіотажними), здогадками та прогнозами.
В короткостроковій перспективі значним чином впливають на валютний курс
інтервенції центрального банку. З метою регулювання валютного курсу НБУ
скуповує надлишки національної валюти й продає її у випадку дефіциту на
міжбанківському ринку. Як зазначає А. Ноговіцин, досить Національному банку не
вийти в обіцяний день на ринок - і курс гривні знижується відразу на кілька базисних
пунктів. І, навпаки, участь НБУ здатна на кілька днів відчутно зміцнити гривню [17].
Операції великих експортерів і імпортерів з валютою, а також спекуляції
великих банків також здатні відчутно вплинути на валютний курс у короткостроковій
перспективі. Саме тому часто держави запроваджують обмеження для суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності щодо кількості та термінів купівлі-продажу валюти.
Наприклад, аналітиками помічено, що перед здійсненням платежу за газ «Газпрому»,
«Нафтогаз» скуповує на міжбанківському валютному ринку України значну суму
доларів, внаслідок чого курс гривні відносно долара падає [17]. Цей факт може бути
використаний валютними спекулянтами, передусім банками, для отримання прибутку
у вигляді курсової різниці.
Великі банки, що володіють значними ресурсами для проведення масштабних
операцій із купівлі-продажу валюти, активно заробляють на курсових коливаннях.
Разом з тим, ці операції також впливають на валютний курс, але в зворотному
напрямку. Якщо різниця між офіційним курсом НБУ й курсом продажу доларів на
роздрібному ринку є високою, це дозволяє банкам отримувати високі прибутки, у
тому числі завищуючи курс. Однак такий спосіб отримання прибутку можливий
тільки в тому випадку, якщо є реальний попит на іноземну валюту з боку населення і
юридичних осіб [17].
Діяльність валютних ринків та спекулятивні валютні операції. Якщо курс якоїнебудь валюти має тенденції до зниження, то фірми та банки завчасно продають її на
більш стійкі валюти, що погіршує позиції ослабленої валюти. Валютні ринки швидко
реагують на зміни в економіці та політиці, на коливання курсових співвідношень. Тим
самим вони розширюють можливості валютної спекуляції та стихійного руху
"гарячих" грошей. [12, с. 144].
Як справедливо зазначає Т.Гончарова, останнім часом великий вплив на
валютний курс чинять спекулятивні фінансові потоки на міжнародному валютному
ринку FOREX. Однією з причин виникнення і пожвавлення спекуляцій на валютному
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ринку стали розвиток електронних міжнародних розрахунків та можливість участі у
валютно-обмінних операціях безлічі гравців з різних країн світу, а також незначні
витрати на проведення електронних трансакцій [10].
На розвинених ринках велике значення має психологічний чинник. Так
оприлюднені прогнози щодо поліпшення економічної ситуації в країні можуть
спровокувати зростання курсу національної валюти та фактично поліпшити ситуації
завдяки зміні намірів суб'єктів ринку. Ступінь впливу психологічного чиннику
залежить від ступеня довіри населення до заяв уряду, від прозорості інформаційного
середовища, активності населення та суб’єктів господарювання на валютному ринку
тощо. Так, на думку Н. Космарової, в Україні політикам найкраще вдається подавати
погані новини й прогнози, що викликає тільки додаткову хвилю паніки.
Невірогідність інформації політиків і вищих чиновників - норма, тому, чим більше
вони намагаються переконати населення у швидкій стабілізації гривні, тим активніше
воно скуповує валюту й тем швидше вона росте в ціні. У цьому випадку проблема
складається, звичайно ж, у дефіциті довіри [18].
5.3. Теоретико-методологічні засади реалізації валютної політики та вибору
режиму валютного курсу
Відповідно до системи плаваючих валютних курсів, запроваджених з
переходом до Ямайської валютної системи, основними заходами валютної політики
держав світу є валютні інтервенції, валютна дисконтна політика та валютні
обмеження.
Механізм валютної інтервенції, санкціонованої МВФ як норма міждержавних
валютних відносин, пов'язаний з операціями купівлі та продажу власної валюти або
конкурентної валюти своєї країни. Такі операції впливають на співвідношення на
валютному ринку попиту і пропозиції певної грошової одиниці і викликають
кореляцію її обмінного курсу. Валютна інтервенція може здійснюватися за рахунок
використання власних резервів валюти або продажу цінних паперів, розміщених в
іноземній валюті, а також за допомогою своп-угоди - договору з певною країною з
приводу отримання кредиту у валюті цієї самої країни, необхідної для здійснення
валютної інтервенції. Статутом МВФ передбачається можливість продажу з цією
метою кредитних позицій у СПЗ. В окремих випадках МВФ надає спеціальні кредити
для здійснення валютної інтервенції з метою стабілізації валютних курсів [19]. Слід
зазначити, що перевагою валютних інтервенцій як інструменту валютної девізної
політики, є те, що вони безпосередньо та швидко впливають на валютний курс, отже
можуть застосовуватися як засіб емерджентного реагування. Разом з тим недоліками
валютних інтервенцій є те, що такий вплив носить тимчасовий характер та має
обмежені масштаби. Крім того, значні затрати держави на валютну інтервенцію не
завжди забезпечують стабілізацію валютних курсів, особливо у тому випадку, якщо
ринкові фактори курсоутворення сильніші за державне регулювання. Отже, валютні
інтервенції доцільно використовувати у сукупності з іншими інструментами валютної
політики, що носять довгостроковий та структуроутворюючий характер.
Центральні банки розвинених країн, таких як США та країни ЄС, широко
застосовують заходи валютної дисконтної політики, що являє собою систему
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економічних, правових та організаційних заходів щодо використання облікової ставки
відсотка для регулювання руху інвестицій та балансування платіжних зобов'язань,
орієнтованого регулювання валютного курсу. Перевагою таких заходів є
довгостроковий ефект від їх вживання та збереження валютних резервів країн. Разом з
тим, існує часовий лаг впливу цих інструментів, що не дозволяє розраховувати на
терміновий ефект.
В Україні активно використовується механізм валютних інтервенцій. Згідно
Постанови правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок та умови
торгівлі іноземною валютою» №281 від 10.08.2005 р., Національний банк здійснює
валютні інтервенції на прямому міжбанківському валютному ринку України чи
шляхом проведення валютних аукціонів або шляхом пропорційного задоволення
заявленої суб'єктами ринку суми за єдиним визначеним курсом валютної інтервенції.
Національний банк може здійснювати цільові валютні інтервенції з продажу іноземної
валюти для забезпечення виконання суб'єктами ринку визначених Національним
банком зобов'язань в іноземній валюті [20].
За допомогою операцій на валютному ринку центральний банк проводить
регулювання грошової маси в обігу, підтримуючи відповідну стабільність
національної валюти. Виступаючи на валютному ринку в ролі покупця, центральний
банк випускає в обіг додатковий обсяг національних грошей і за них придбає іноземну
валюту, а виступаючи в ролі продавця іноземної валюти, вилучає кошти в
національній валюті з обігу [21, C.159]. Динаміка валютних інтервенцій НБУ за
останні півроку представлено у табл. 5.1.
За аналізований період в рамках валютних інтервенції, що здійснювалися на
міжбанківському валютному ринку України з метою підтримки курсу гривні відносно
інших валют, НБУ придбав іноземну валюту в перерахунку на долари на суму
11 817,5 млн. дол., продав валюту на суму 18092,5 млн. у доларовому еквіваленті.
Загальний обсяг здійснених за період інтервенцій – 29910 млн. дол. Нетто-продаж
іноземної валюти склав 6275,02 млн. дол., отже сальдо валютних інтервенцій було
від’ємним, що свідчить про зменшення валютних резервів держави. Якщо
проаналізувати валютну структуру інтервенцій НБУ, то можна побачити, що
найбільша частка припадала на операції з доларами та євро, також здійснювався
купівля-продаж таких вільноконвертованих валют: австралійських доларів,
англійських фунтів стерлінгів та швейцарських франків.
Таблиця 5.1 - Валютні інтервенції Національного банку України у 2011-2012 рр.
Місяць, рік
1
липень 2012
червень 2012
травень 2012
квітень 2012
березень 2012
лютий 2012

Обсяг валютних інтервенцій у доларовому
еквіваленті (млн. одиниць валюти)
Купівля
Продаж
2
3
250,0
1 484,9
584,5
1 288,5
407,7
453,0
303,5
0,0
152,5
0,0
190,8
304,3
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Сальдо (млн.
одиниць
валюти)
4
-1234,9
-704
-45,3
303,5
152,5
-113,5

Обсяг операцій
(млн. одиниць
валюти)
5
1 734,9
1 873,0
860,7
303,5
152,5
495,1

Продовження таблиці 5.1
1
2
січень2012
10,1
625,8
грудень 2011
738,2
листопад 2011
348,0
жовтень 2011
вересень 2011
624,7
1 320,4
серпень 2011
липень 2011
837,8
червень 2011
557,1
травень 2011
1 338,5
квітень 2011
1 154,6
березень 2011
1 068,7
лютий 2011
599,7
січень 2011
704,9
Складено та розраховано на підставі даних [22]

3
904,4
456,2
1 441,0
1 831,1
2 600,1
998,0
1 106,7
2 054,8
1 211,3
83,7
818,0
607,1
449,4

4
-894,32
169,6
-702,8
-1483,1
-1975,4
322,4
-268,9
-1497,7
127,2
1070,9
250,7
-7,4
255,5

5
914,5
1 082,0
2 179,2
2 179,1
3 224,8
2 318,4
1 944,5
2 611,9
2 549,8
1 238,3
1 886,7
1 206,8
1 154,3

Для підтримки валютного курсу Національний банк використовує валютні
резерви, причому критерієм достатності міжнародних резервів для валютних
інтервенцій може слугувати – відношення валових резервів до грошової бази. Відомо,
що чим ближче це співвідношення до 100%, тим менша імовірність різкої
дестабілізації валютного курсу. Наприклад, в Україні на початку 1998 р. валютні
резерви НБУ по відношенню до грошової бази становили 60%, на кінець липня та
кінець серпня – відповідно 47% і 37%. І тільки у вересні 1998 р. це співвідношення
почало збільшуватись і становило на кінець місяця 42%. В цілому за 1998 р. НБУ
витратив на утримання гривні від падіння 70% своїх валютних резервів (вони
зменшилися з 2,3 млрд. доларів США до 700 млн. доларів США). Значне скорочення
валових валютних резервів з небезпекою їх вичерпання змусило НБУ відмовитись від
їх використання для підтримки національної валюти, що, стало однією з причин
девальвації гривні у 2,7 рази [23].
Посилення активності валютних інтервенцій призвели до зменшення обсягу
міжнародних резервів, що супроводжується стрімким зростанням рівня зовнішніх
запозичень, а відповідно й підвищенням ризику їх неповернення. Таким чином
формування достатнього рівня золотовалютних резервів є необхідною умовою
забезпечення стабільності національної валюти, гарантування майбутніх платежів і
надає можливість швидкого реагування на внутрішні та зовнішні економічні
дисбаланси [16, С. 50].
Згідно документу «Основні засади грошово-кредитної політики на 2011 рік» у
2010 році загальне сальдо валютних інтервенцій Національного банку України було
додатнім (1,9 млрд. дол. за січень-листопад), що сприяло збільшенню обсягу
міжнародних резервів, який є достатнім для фінансування майбутнього імпорту
товарів та послуг протягом 5 місяців [24].
Важливим інструментом валютного регулювання в країні є зміна режиму
валютного курсу, причому реальний вплив на макроекономічну ситуацію в країні
впливає саме де-факто режим, який може істотно відрізнятися від офіційно
211

проголошеного, тобто де-юре режиму. Спеціалісти МВФ здійснюють щорічний
моніторинг фактичних режимів валютних курсів, результати якого можна
використовувати в якості аналітичної бази для оцінки змін валютної політики країни.
В рамках існуючої Ямайської валютної системи країни світу мають свободу
вибору режиму валютного курсу, що зафіксоване у Статуті МВФ. У світовій практиці
використовується велика кількість валютних режимів, які можна умовно поділити на
такі: фіксованого курсу (в тому числі, з жорсткою та гнучкою фіксацією), плаваючого
курсу та інші режими.
Дослідження фактичних режимів валютних курсів країн світу за останні роки,
довели, що приналежність до групи країн за рівнем економічного розвитку та режим
валютного курсу знаходяться у безпосередньому зв’язку.
Загалом вважається, що фіксований курсовий режим ефективніший для країн,
що розвиваються, спільними ознаками яких є відсутність необхідних інструментів і
механізмів регулювання інфляційних процесів, обмежений рух капіталу тощо.
Відкриті до міжнародного фінансового ринку країни отримують більші переваги за
гнучкого режиму курсоутворення, який своєчасно реагує на зміни у світовій економіці
[16, C. 32].
Режим вільного плавання обирають розвинені країни (США, Австралія, Канада,
країни ЄС). Спеціалісти МВФ зазначають, що в останні два десятиліття обмінні курси,
що складаються між провідними валютами (доларом США, японською ієною й
німецькою маркою, а також валютами держав-партнерів у рамках механізму обмінних
курсів Європейської валютної системи до запровадження євро в січні 1999 року) і
валютами інших великих промислово розвинених країн, відрізнялися істотною
короткостроковою мінливістю як у номінальному, так і в реальному вираженні, а
також значними середньостроковими перекосами. У дослідженні зазначається, що
фіксація курсів ключових валют, передусім, долара, євро та ієни є недоцільною,
оскільки, по-перше, це ускладнить таргетування інфляції та економічного зростання,
та, по-друге, не відповідає вимогам світового ринку [25].
Режим жорсткої фіксації використовують переважно країни, що розвиваються
(за даними 2011 р. це 25 країн світу). Інші країни реалізують один з режимів м’якої
фіксації [26].
Так, у країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою, що в
сукупності характеризуються розмаїтістю економічних і фінансових умов,
застосовуються широкий спектр режимів валютних курсів — від дуже твердих
валютних прив'язок до відносно вільних плаваючих курсів, із численними
проміжними варіантами. Слід зазначити, що посилення інтеграцій країн цієї групи та
зміни їх економічного стану, спричиняє зрушення в напрямку більшої гнучкості
валютних курсів [25].
За період 1998-2009 рр. спеціалістами МВФ було уточнено класифікацію
режимів валютних курсів де-факто (табл. 5.2): так було додано режим стабілізованого
курсу та уточнено назви деяких інших режимів відповідно до їх економічної сутності.
Вибір одного з режимів валютних курсів передбачає встановлення «якора», в
якості якого може бути використаний один з таких: курс іншої валюти (долара, євро,
валютного композиту чи іншої); цільовий монетарний агрегат (як правило М1 чи М2);
цільовий інфляційний агрегат; інший «якорь» (наприклад, реалізація умов участі у
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єврозоні). Причому, за умови використання жорсткої фіксації в якості якоря
обирається курс валюти. При плаваючому курсі якорем може бути монетарний чи
інфляційний агрегати. М’яка прив’язка передбачає можливість використання будьякого якоря.
Таблиця 5.2. - Класифікація фактичних режимів валютних курсів за системами 1998 та
2009 років*
Система 2009 року (дані на 2011 р.)
Курсовий режим
Оригінальна назва
(кількість країн)
режиму

Система 1998 р.
Курсовий режим
Оригінальна назва
(кількість країн)
режиму

Режими жорсткої фіксації курсу (Hard Peg Arrangement)
Курсовий режим без
окремого законного
засобу платежу (13)
Режим валютного
управління або валютної
ради (12)

Exchange arrangement
with no separate legal
tender
Currency board
arrangement

Режим без окремого
законного засобу
платежу (10)
Режим валютного
управління або
валютної ради (13)

Arrangement with no
separate legal tender
Currency board
arrangement

Режими м’якої фіксації курсу (Soft Peg Arrangement)
Традиційні режими
валютного курсу (43)
Режим стабілізованого
курсу (23)
Фіксований курс з
можливістю корегування
(3)
Інші режими з
можливістю корегування
курсу (12)

Сonventional peg
arrangement

Традиційний режим
фіксованого курсу (43)

Conventional fixed peg

Stabilised arrangement

-

-

Crawling peg

Фіксований курс з
можливістю
корегування (8)

Crawling peg

Crawl-like arrangement

Валютний коридор (2)

Crawling band

Фіксований курс в
рамках
горизонтального
коридору (3)
Режими плаваючого курсу (Floating regimes)
Плаваючий курс (36)
Floating
Кероване плавання (44)
Вільно плаваючий курс
Вільно плаваючий курс
Independently floating
(30)
(40)
Інші (Residual category, other managed)
Інші режими керованого
Other managed
Інші режими
курсу (17)
arrangement
керованого курсу (25)
*Побудовано на основі даних [26]
Фіксований курс в
рамках горизонтального
коридору (1)

Pegged exchange rate
within horizontal bands

Pegged exchange rate
within horizontal bands

Managed floating
Independently floating
Other managed
arrangements (residual)

Аналіз еволюції режимів валютного курсу країни ускладнюється тим фактом,
що офіційно декларовані (де-юре) валютний режим та цілі монетарної політики
можуть істотно відрізнятися від фактично дотримуваних (де-факто). Однак при
досліджені впливу валютного режиму на економічний розвиток має значення саме
фактично запроваджений режим. Тому доцільно користуватися не офіційними
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заявами урядів про режим валютного курсу, а даними щорічних звітів МВФ, де
сконсолідована інформація про фактичні валютні режими у 188 країнах світу.
В Україні з моменту запровадження національної валюти режим валютного
курсу та механізм торгівлі валютою неодноразово змінювався, що було обумовлено
трансформацією пріоритетів розвитку національної економіки та тенденцій розвитку
світового господарства (табл. 5.3).
Таблиця 5.3 – Еволюція режиму валютного курсу та механізму торгів в України*
Період
вересень 1992 р. –
липень 1993 р.
липень 1993 р. –
листопад 1993 р.
листопад 1993 р. –
березень 1994 р.
березень 1994 р. –
жовтень 1994 р.
жовтень 1994 р. –
січень 1995 р.
лютий 1995 р. –
серпень 1997 р.
вересень 1997 р. –
грудень 1999 р.
грудень 1999 р. –
лютий 2000 р.
лютий 2000 р. –
грудень 2004 р.
січень 2005 р. –
2008 р.

Режим валютного
курсу

Механізм торгівлі валютою

плаваючий

Торги на Валютній біржі Національного банку

плаваючий

Торги на Українській міжбанківській валютній біржі

фіксований

Торги за допомогою тимчасово створеного Тендерного
комітету

фіксований

Валютні аукціони

фіксований

Торги на Українській міжбанківській валютній біржі

фіксований
валютний коридор
валютний коридор

Торги на Українській міжбанківській валютній біржі та
Міжбанківському валютному ринку
Торги на Українській міжбанківській валютній біржі та
Міжбанківському валютному ринку
Торги на Українській міжбанківській валютній біржі та
на міжбанківському ринку України за допомогою
Торговельних сесій та Системи підтвердження угод
Торговельні сесії та Системи підтвердження угод на
міжбанківському ринку України

умовнофіксований
де-факто фіксація
Там само
до долара
режим керованого
у 2008 р. – 2010 р.
Там само
плавання
Режим управління
шляхом
2010 р. – 2011 р.
Там само
монетарного
таргетування
Режим стабілізації
2011 р. – по
валютного курсу
Там само
теперішній час
(монетарного
таргетування)
*За період до 2008 р. побудовано на основі даних [23, с. 149-158]; після 2008 р. - на основі даних [2628].

Починаючи з 2000 року, Національний банк України фактично здійснює
політику умовно фіксованого курсу гривні до долара США. Тобто, курс гривні не
зафіксовано постійно – НБУ залишає за собою право його змінювати у визначених
умовах [8]. Так, згідно Постанови Правління НБУ «Про затвердження Порядку
встановлення і використання офіційного обмінного курсу гривні до іноземних валют»
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N 128 від 30.03.1998 р., НБУ щоденно встановлює офіційний обмінний курс гривні до
вільно конвертованих валют, а також до валют країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України (доларів США, євро, швейцарських франків,
японських єн, канадських доларів, російських рублів та ін.), причому курс гривні до
долара США встановлюється на підставі результатів торгів на Українській
міжбанківській валютній біржі, до інших вільноконвертованих іноземних валют - на
підставі курсу гривні до долара США та поточних крос-курсів валют до євро,
зафіксованих на Франкфуртській валютній біржі [29].
Сьогодні Україна декларує, що дотримується режиму керованого плавання, але
фактично з 2011 року здійснює політику гнучкої фіксації (входить до підгрупи країн
фактичної стабілізації курсу) (Додаток А). В цій групі перебуває й Росія, яка проводить
набагато ліберальнішу валютну політику, ніж Україна, та декларувала перехід до
повного вільного плавання рубля вже у 2013 році [30].
Вибір валютного курсу як проміжної цілі монетарної політики має як переваги,
так і недоліки, які можна представити у вигляді таблиці 5.4.
Таблиця 5.4 - Наслідки використання фіксованого валютного курсу*
Переваги

Недоліки

 є номінальним якорем монетарної політики і
таким чином збільшує її транспарентність:
громадськості легко визначати, чи дотримується
центральним банком проміжна ціль;
 знижуються інфляційні очікування, якщо
курс прив’язаний до валюти країни з низькою та
стабільною інфляцією;
 за звичайних умов за рахунок валютних
інтервенцій центральному банку легко контролювати валютний курс;
 зменшуються трансакційні витрати і невпевність у міжнародній торгівлі;
 забезпечує надійну основу підприємствам
для планування та ціноутворення;
 внаслідок зменшення валютних ризиків
стимулюється міжнародна торговельна та
інвестиційна діяльність.

 не відповідає реальному валютному курсу, що
призводить до дисбалансів в економіці;
 при коливаннях реального курсу призводить до
змінних інфляційно-дефляційних періоді, що
супроводжуються
коливаннями
показників
зайнятості населення;
 значний вплив стану економіки країни,
відносно валюти якої зафіксовано курс
національної валюти, на внутрішні процентні
ставки;
 зменшення можливості використання монетарної політики для відповіді на внутрішні шоки,
отже суттєве зростання значення фіскальної
політики;
 для підтримки фіксованого курсу потрібна
значна кількість валютних резервів, які, у випадку
значного відхилення фіксованого курсу від
реального, можуть швидко вичерпатися;
 застосування інструменту валютних інтервенцій не має стабільного впливу на валютний
курс, якщо мова іде про тривалий тиск з боку
фундаментальних економічних факторів;
 країни з фіксованим курсом є схильними до
спекуляцій проти їх валют, особливо в умовах
лібералізації ринків капіталу.
*Складено на підставі джерел: [21, С. 166-168; 31, C. 11-12].

Спеціалісти МВФ наголошують на необхідності поступового переходу України
до більш гнучкого валютного курсу. По-перше, це необхідний захід для того, щоб
зменшити вразливість економіки країни, яка є експортоорієнтованою та
енергозалежною, від до зовнішніх ризиків [32]. Підтримка стабільного курсу з
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відсутністю таргетування інфляції в довгостроковій переспективі збільшує ймовірність
руйнівних валютних криз. Це пов’язано з тим, що штучна підтримка курсу призводить
до збільшення дисбалансів у зовнішній торгівлі, відбувається накопичення торговельного дефіциту чи профіциту залежно від структури зовнішньої торгівлі та
співвідношення реального та номінального курсу. Недооціненість чи переоціненість
національної валюти спотворює карту економічної ефективності галузей та викликає
приплив капіталу в галузі, що демонструють більшу ефективність, отриману
переважно за рахунок неринкового курсу. Разом з тим, інші галузі економіки, які не
мають подібного привілею, недоотримують фінансування. Отже відбувається
викривлення механізму ринкових відносин.
Як зазначає О.Савченко, коли дефіцит рахунку поточних операцій досягає
критичного значення 10-12% ВВП країни, як правило, починається не тільки
фінансова, а й економічна криза [30].
Режим плаваючого валютного курсу значно більшою мірою відповідає умовам
ринкової економіки. Прибічники вільного плавання дотримуються думки, що ринок
світовий валютний ринок є прозорим та ефективним, отже не потребує регулювання.
[31, С. 12]. Рівновага на цьому ринку встановлюється автоматично, залежно від попиту
та пропозиції. При цьому, грошово-кредитну політику слід визначати автономно,
відповідно до національних особливостей та з певною метою, наприклад, таргетування
інфляції. При цьому сам по собі валютний курс не може бути метою економічної
політики, він має самостійно рухатися в будь-якому напрямку, який відповідатиме
цьому підходу.
Слід зазначити, що повністю вільний плаваючий валютний курс на практиці
практично не застосовується, скоріше можна казати про ступінь його свободи від
регулювання. Центральні банки навіть найрозвиненіших країн періодично здійснюють
валютні інтервенції для недопущення значного відхилення курсу від попередньої
траєкторії.
Наслідки використання режиму плаваючого курсу систематизовано в таблиці
5.5.
Таблиця 5.5. - Наслідки використання плаваючого валютного курсу*
Переваги

Недоліки

 більшою мірою, ніж фіксований курс,  фактична недосконалість валютних ринків, отже
відповідає реальному валютному курсу, отже можливе навіть довгострокове відхилення від
ресурси в економіці розподіляються з оптимального валютного курсу;
більшою ефективністю;
 невизначений
рівень
валютного
курсу
в
 скорочення можливостей для спекулянтів майбутньому створює труднощі для планування та
отримати прибуток за рахунок центрального ціноутворення підприємств, що працюють на
банку;
зарубіжних ринках;
 зменшення
необхідності
здійснення  для цих підприємств зростає необхідність викорисцентральним банком валютних інтервенції, товувати інструменти хеджування валютних ризиків,
отже, збереження золотовалютних резервів що призводить до додаткових витрат;
країни;
 можливе скорочення обсягів міжнародної торгівлі та
 можливість здійснювати незалежну від інвестицій у випадках очікуваного несприятливого
інших країн грошово-кредитну політику, коливання валютного курсу;
оскільки курс національної валюти не  схильність уряду до проведення інфляційної
прив’язаний до курсу іноземної
бюджетної та грошово-кредитної політики.
*Складено з використанням даних [21; 31, С.9].
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Отже, в умовах поглиблення інтеграції країни у світове господарство та
збільшення транспарентності ринкових відносин необхідним є поетапний перехід до
режиму плаваючого курсу національної валюти, який встановлюватиметься на
ринкових засадах та відображатиме реальні потреби економіки. Разом з тим, слід
враховувати, що коливання валютного курсу впливають на співвідношення
експортних та імпортних цін, конкурентоспроможність фірм, прибуток підприємств.
Різкі коливання валютного курсу посилюють нестабільність міжнародних
економічних, зокрема валютно-кредитних та фінансових, відносин, викликають
негативні соціально-економічні наслідки.
На думку В.С.Стельмаха, недоцільно встановлювати фіксований курс як
кінцеву ціль монетарної політики, так як номінальний валютний курс не має значення
для добробуту і економічного зростання, на це швидше впливає реальний курс [21, С.
162].
При режимі фіксованого обмінного курсу реальний курс може бути
стабілізований лише в короткостроковому періоді, в середньо- і довгостроковому
монетарна політика не може його контролювати. Таким чином, валютний курс
придатний бути лише проміжною ціллю монетарної політики для того, щоб
ефективно досягати інших кінцевих цілей [33].
Альтернативою прив’язки курсу гривні до долара є прив’язка курсу до кошика
валют. Найбільша кількість експортно-імпортних операцій України здійснюється в
доларах та євро, отже доцільно спрогнозувати наслідки змін обмінного курсу валют
США та ЄС на економіку України, й, зокрема, на конкурентоспроможність
вітчизняних експортерів й рівень реального обмінного курсу гривні (табл. 5.6).
Проведений українськими вченими [16] аналіз досвіду зміни валютного режиму
таких країн, як Болгарія, Ізраїль, Латвія, Нова Зеландія, Польща, Угорщина, Чилі,
дозволив зробити такі висновки. Перехід з фіксованого на плаваючий режим
валютного регулювання дозволив отримати країнам, що потрапили в коло
дослідження, низку переваг.
Було встановлено, що запровадження гнучкого режиму курсоутворення
супроводжувалося:
1) позитивними зрушеннями в економічному розвитку країн; швидшим
реагуванням економіки на зміни, що відбуваються як всередині країни, так і за її
межами;
2) формуванням необхідних умов для розвитку фондового ринку та
поширенням застосування фінансових інструментів;
3) зниженням надходжень короткострокового спекулятивного капіталу, що
позначається на динаміці валютного курсу [16].
Разом з тим, слід враховувати посилення валютних ризиків внаслідок
підвищення волатильності обмінного курсу національної валюти, отже прийняття
рішення щодо переходу на новий режим валютного регулювання має ґрунтуватися не
лише на оцінці зарубіжного досвіду, але й на врахуванні детермінант національної
валютно-фінансової системи.
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Таблиця 5.6 - Гіпотетичні наслідки запровадження прив’язки до кошика валют для конкурентоспроможності вітчизняних
експортерів і рівня реального обмінного курсу (РЕОК) [16]
Динаміка обмінного курсу валют, які
формують валютний кошик
Долара США
Євро

Вплив динаміки
обмінних курсів
валютного кошика на
номінальний
валютний курс гривні
Помірна девальвація

Вплив динаміки
номінального
валютного курсу
гривні на РЕОК

Девальвація

Ревальвація

Зниження
значення

Девальвація

Девальвація

Більш суттєва
девальвація

Зниження
значення
більшою мірою

Ревальвація

Ревальвація

Ревальвація
національної валюти

Зростання
значення

Ревальвація

Девальвація

Менш значна
ревальвація

Помірне
зростання
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Вплив динаміки обмінного курсу гривні на
конкурентоспроможність експортерів за умов:
рівень інфляції в Україні
рівень інфляції в Україні
вищий, ніж в країнахнижчий, ніж в країнахторговельних партнерах
торговельних партнерах
Незначне покращення
Підвищення
конкурентоспроможності
конкурентоспроможності
експортерів через вищий
експортерів, що матиме
рівень інфляції в країні
позитивний вплив на сальдо
поточного рахунку та
зростання обсягів експорту
Позитивно впливає на
Характеризується суттєвим
зростання експорту, втім
зниженням цін експортерів
негативно позначається на
порівняно із ситуацією на
технічному та
світових ринках
технологічному оновленні
підприємств
Значне погіршення умов
Зниження рівня
для експортерів і зростання
кредитоспроможності
від’ємного сальдо
експортерів на світових
поточного рахунку
ринках і зменшення обсягів
прибутків
Девальвація євро стримає
Менш негативний вплив
ревальвацію національної
порівняно з попереднім
валюти, що матиме менш
варіантом
негативні наслідки для
експортоорієнтованих
підприємств і країни в
цілому

В останнє десятиліття усе більше держав світу переходить до гнучких валютних
режимів (наприклад, Бразилія, Ізраїль, Польща, Чилі). Ця тенденція, очевидно,
збережеться, тому що в умовах зростаючої глобалізації країни з негнучкими валютнокурсовими режимами наражаються на ризики, пов'язані з мінливістю потоків
капіталу. Гнучкі валютні режими, як правило, забезпечують кращий захист від
зовнішніх шоків і більшу незалежність грошово-кредитної політики. Разом з тим
чимало країн не бажають вводити плаваючий валютний курс саме через побоювання
надмірної мінливості, а також зменшення можливості контролювати інфляційні
очікування. Крім того, їх турбує можливість планомірного відходу від фіксованого
режиму, тому що це вимагає завчасної підготовки, правильного вибору термінів і
надійної основи економічної політики [8].
Зміна режиму валютного курсу має бути поступовим виваженим процесом,
поділеним на декілька етапів (табл. 5.7).
Таблиця 5.7 - Етапи переходу України від фіксованого до гнучкого валютного курсу*
Етап
Етап І
(підготовчий)
2013-2016 рр.

Завдання

Заходи

Формування
макроекономічних
передумов та оптимізація
структури економіки за
умови збереження
фіксованого курсу

Зменшення інфляції та безробіття; скорочення
дефіциту бюджету та зовнішнього боргу;
збільшення прозорості та ліквідності фондового
ринку; покращення міжнародних кредитних
рейтингів; збільшення інвестицій в основний
капітал; оптимізація структури зовнішньої
торгівлі; зменшення залежності від імпорту
енергоносіїв; реалізація науково-технічного
потенціалу.
Етап ІІ
Перехід до валютного
Реалізацій валютної дисконтної політики;
(стабілізаційний)
режиму прив’язки до
удосконалення механізму хеджування валютних
2016-2017 рр.
кошика валют (євро, долар) ризиків; збільшення прозорості валютних
операцій; спрощення процедури переказу коштів
закордон.
Етап ІІІ (основний)
Перехід до валютного
Пом’якшення вимог щодо обов’язкового
2017-2018 рр.
курсу з «цільовою зоною» продажу
валютної
виручки
експортерів;
10-15% коливань
створення
регіональних
валютних
бірж;
лібералізація процедур залучення та отримання
міжнародних інвестицій.
Етап ІІІ
Гнучкий валютний курс з Запровадження режиму таргетування інфляції;
(завершальний)
помірним регулюванням
удосконалення системи моніторингу руху
2019-2020 рр.
капіталу та нагляду за валютними операціями;
використання ринкових інструментів хеджування
валютних ризиків.
*Складено на підставі [8; 16, С. 96-99; 31, С. 14-16; 34, Р. 17-18].

Як зазначає Ф.Журавка, одним з найважливіших питань, що необхідно
з’ясувати при запровадженні системи плаваючих валютних курсів, є питання щодо
темпів переходу, яке в свою чергу визначається ступенем розвитку фінансовокредитних інститутів і ринків. Поступовий підхід означає прийняття «дозованих»
кроків для переходу до плаваючого курсу, наприклад, шляхом переходу від прив’язки
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до однієї валюти до фіксованої або повзучої прив'язки до кошика валют і далі до
поетапно розширюваного валютного коридору. Швидкий підхід, навпаки, вимагає
меншого числа проміжних етапів або взагалі їх не вимагає. При відсутності
необхідних інститутів і ринків стратегія поступового переходу може бути більш
доречною, оскільки вона дозволяє скоротити ризик надмірних коливань валютного
курсу і її потенційно негативного впливу на довіру з боку учасників ринку, інфляційні
очікування і стан платіжного балансу [8].
Таким чином, перехід до гнучкого режиму валютного курсу в Україні до 2020 р.
можливий за умови сталого покращення макроекономічних показників країни та
підвищення конкурентоспроможності українських виробників на світовому ринку.
5.4. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями
Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями виступає
важливим елементом здійснення структурної перебудови економіки, впровадження
світового досвіду та сучасних конкурентоспроможних технологій. Саме тому сьогодні
особливої уваги потребує визначення принципів та основ побудови взаємовідносин
України з міжнародними фінансовими організаціями, а також основних напрямків їх
удосконалення.
Питанням співпраці України та міжнародних економічних організацій
присвячено наукові праці таких вітчизняних вчених, як В. Базилевич, Н. Бідник,
І. Сазонець, З. Луцишин, І. Лютий, А. Філіпенко, Г. Шатковська та ін. Втім,
дослідження мають переважно фрагментарний характер та не дають змогу створити
цілісне уявлення про стан такої співпраці та напрями її розбудови.
В зв’язку з цим завданням дослідження є комплексний аналіз сучасних
взаємовідносин України та міжнародних валютно-фінансових організацій та
вироблення на його підставі рекомендації щодо їх розвитку.
Діяльність міжнародних організацій базується перш за все на відносинах
міжнародного співробітництва між державами. Поняття "міжнародне співробітництво" характеризує такий процес взаємодії двох або декількох акторів, у якому
виключається застосування збройного насильства і домінують спільні пошуки
реалізації загальних інтересів. Співробітництво - це не відсутність конфлікту, але
"порятунок" від його крайніх, кризових форм. Ілюзія "прозорості" змісту даного
поняття стала імовірно причиною того, що спроби його визначення зустрічаються
достатньо рідко. Одна з них належить Ж.П. Деррієннику, відповідно до котрого "два
актора знаходяться у стані співробітництва, коли кожний із них може бути
задоволений тільки в тому випадку, якщо задоволений і інший, тобто, коли кожний із
них може домогтися досягнення своєї мети тільки тоді, коли цього може домогтися й
інший [35]. Результатом кооперативного відношення може бути ситуація, у якій або
обидва актора задоволені, або не задоволений жодний із них". Таке визначення
достатньо адекватно відбиває суть проблеми.
Традиційно відносини співробітництва містять у собі двосторонню і
багатосторонню дипломатію, укладання різноманітного роду альянсів і угод, що
передбачають взаємну координацію політичних ліній: наприклад, із метою спільного
врегулювання конфліктів, забезпечення спільної безпеки або розв'язання інших
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питань, що представляють спільний інтерес для всіх сторін, які беруть в цьому участь
[36].
Таким чином, проаналізувавши погляди вчених [35-39], можна сказати що
міжнародні економічні відносини – це відносини, в яких суб’єктами виступають
держави, міжнародні організації та інші одиниці, з приводу виробництва, розподілу та
перерозподілу матеріальних благ.
Розвиток співробітництва між державами й іншими акторами міжнародних
відносин викликав до життя цілу систему міждержавних і недержавних організацій
глобального і регіонального значення. Зростання взаємозалежності світу, виникнення
і загострення глобальних проблем надзвичайно збільшили об'єктивні потреби в
посиленні багатостороннього співробітництва та налагодженні відносин і сприяли
розширенню його сфер. Існують різні тлумачення поняття «міжнародна організація»
(табл. 5.6).
Таблиця 5.8 - Визначення поняття «міжнародна організація»
Автор
Козак Ю.Г. [2]

Визначення
Міжнародна організація — це об’єднання держав, установ, фізичних осіб, що
спільно реалізують програму або мету на основі певних правил та процедур і
діяльність яких виходить за національні кордони.
Циганкова Т.М.
Міжнародна організація (звужений підхід) - це стабільний інститут
[40]
багатосторонніх міжнародних відносин, який створюється, щонайменше, трьома
сторонами (державами) і має погоджені учасниками цілі, компетенцію та свої
постійні органи, а також інші специфічні політико-організаційні норми.
Міжнародна організація (розширений підхід) - це будь-яка група або асоціація,
яка у своїй діяльності виходить за межі однієї країни і має постійну структуру
органів.
Антонович М.М.
Міжнародна організація — це об'єднання держав, яке створене на основі
[41]
міжнародного договору для досягнення певної мети, має відповідну систему
постійно діючих органів і наділене міжнародною правосуб'єктністю.
Мацко А.С. [42]
Міжнародна організація — постійне об’єднання держав, створене на основі
міжнародної угоди (статуту або іншого установчого документа) з метою
вирішення міжнародних проблем і розвитку всебічної співпраці, має постійні
органи і діє в інтересах держав-членів за дотримання принципу поваги їх
суверенітету.
Мамалуй О.О. [43] Міжнародна організація – це об’єднання, які на основі міжнароднодоговорівних відносин проводять роботу спрямовану на реалізацію
міжнародного економічного співробітництва.

Таким чином, міжнародна організація – це об’єднання держав та інших
суб’єктів за спільними інтересами на основі міжнародних договорів, з метою
вирішення певних питань та досягнення цілей членів організації.
Отже, можна виділити п'ять ознак (елементів), що складають поняття міжнародної організації:
1) договірна основа;
2) наявність визначених цілей;
3) організаційна структура;
4) самостійні права й обов'язки;
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5) установа відповідно до міжнародного права.
На початку ХХІ ст. кількість міжнародних організацій досягла кількох десятків
тисяч. Утворення міжнародних організацій є об’єктивним наслідком процесу
розвитку світового суспільства.
Серед чинників, що ведуть до їхнього виникнення, основні: міжнародний поділ
праці; міжнародна економічна інтеграція; політичні стосунки між країнами;
глобалізація міжнародних відносин [44].
Початок формування цілісної системи міжнародних організацій припадає
приблизно на середину ХІХ ст. Відтоді й до нашого часу можна виокремити такі
основні етапи розвитку системи:
I етап (середина ХІХ ст. – середина 40-х років ХХ ст.) – становлення системи
міжнародних організацій;
II етап (середина 40-х років – кінець 50-х років ХХ ст.) – формування системи
Об’єднаних Націй;
III етап (кінець 50-х років – кінець 80-х років) – активізація процесу утворення й
поширення міжнародних регіональних організацій;
IV етап (з початку 90-х років) – відновлення єдиної системи міжнародних
економічних відносин внаслідок розпаду світової соціалістичної системи.
Ця схема дещо умовна, оскільки не можливо виділити чітких меж між етапами.
Так, регіональні організації виникали ще в 1940-х роках. Проте кожний з етапів
характеризується найтиповішим аспектом розвитку системи, тому її виокремлення
цілком виправдане [45].
Міжнародні організації дуже різноманітні за складом учасників, метою,
функціями, місцем в інституційному середовищі міжнародного бізнесу та впливом на
міжнародні відносини. Найчисленнішими є неурядові міжнародні організації, яких
налічується близько 20 тисяч. Значно менше міждержавних організацій, але все ж
таки близько 3 тисяч, їх кількість зростає чи не щороку [44]. Така кількість організацій
ускладнює їхню класифікацію та виокремлення їх типів за якоюсь однією схемою.
Класифікація міжнародних організацій відображає такі аспекти, за якими аналізується
суть і діяльність організацій. Тобто існують певні критерії визначення типу організації
залежно від того, в якому аспекті вони розглядаються.
Міжнародні організації можна розрізняти щонайменше за трьома базовими
критеріями: членство суб’єктів міжнародних відносин і юридичний статус організації,
географічне поширення, компетенція [40]. Крім, того характеристику можна
доповнити ознаками характеру діяльності, періоду функціонування, напряму
діяльності, кола учасників, відкритості, правового статусу, характеру компетенції,
відкритості та найменування і характеристики організації (табл. 5.9).
Від характеристик (ознак) організації залежить її роль і місце в системі
міжнародних відносин, тому нижче детально охарактеризуємо їх по кожній
класифікаційній ознаці.
Важливе місце в системі інституціональних структур регулювання світової
економіки та світогосподарських зв’язків займають міжнародні фінансові інституції
(Додаток А). Ключові міжнародні фінансові інститути об’єднані під назвою «БреттонВудські інститути» (рис. 5.3).
Важливу роль у сфері регулювання міжнародних розрахунків і розробки
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нормативних документів з банківського нагляду відіграє Банк міжнародних
розрахунків (БМР). Окрему групу серед міжнародних банківських організацій
представляють регіональні банки розвитку. Проблемами міжнародної заборгованості
займаються спеціальні міжнародні організації: Паризький і Лондонський клуби.
Таблиця 5.9 - Класифікація міжнародних організацій
Критерії визначення типу організації
1. Членство суб’єктів міжнародних відносин і
юридичний статус організації
2. Географічне поширення
3. Функціональна спрямованість
4. Характер діяльності

5. Залежно від найменування та характеристики
організації

6. Напрям діяльності

7. Коло учасників
8. Правовий статус
9. Характер компетенцій
10. Відкритість
11. Період функціонування

Типи міжнародних організацій
- міждержавні
- неурядові
- змішані
- глобальні
- регіональні
- організації загальної компетенції (універсальні)
- спеціальної компетенції
- регулювальні
- контрольні
- координаційно-інформаційні
- консультативні
- організація
- союз
- фонд
- центр
- рада
- банк
- комісія
- асамблея
- агентство
- конференція
- ініціатива
- універсальні
- політичні
- економічні
- гуманітарні
- культурно-просвітницькі
- оборонні
- наукові
- торгівельні
- фінансові
- інші
- організації загального складу
- обмеженого складу
- правомірні
- протиправні
- міжнародні організації загальної компетенції
- спеціальної компетенції
- відкриті
- закриті
- постійно діючі
- тимчасово діючі

Складено за джерелами [35; 40; 44; 45].
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Вирішення Україною, як і будь-якою іншою державою, важливих соціальноекономічних, політичних та інших завдань практично неможливе без її участі у
міжнародному економічному співробітництві, в діяльності міжнародних організацій
без урахування світового досвіду, досвіду становлення і розвитку окремих країн. З
огляду на це участь нашої держави у міжнародному співробітництві, зокрема і в
міжнародному економічному співробітництві, на основі норм і принципів
міжнародного права є досить важливою. Цілком зрозуміло, що таке співробітництво
України з країнами світу, міжнародними організаціями є вагомою умовою успішного
розв’язання багатьох проблем не лише зовнішньополітичного, зовнішньоекономічного характеру, а й внутрішнього [45].
Згідно з Декларацією про державний суверенітет України, Україна як суб'єкт
міжнародного права здійснює безпосередні зносини з іншими державами, укладає з
ними договори, обмінюється дипломатичними, консульськими, торговельними
представництвами, бере участь у діяльності міжнародних організацій в обсязі,
необхідному для ефективного забезпечення національних інтересів країни у
політичній, економічній, екологічній, інформаційній, науковій, технічній, культурній і
спортивній сферах [46].
МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ

Банк міжнародних
розрахунків

Бреттон-Вудські інститути

Міжнародний
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МАР

Всесвітній банк

МФК

БАГІ

МЦУІС

Регіональні банки
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Організації з регулювання
зовнішньої заборгованості
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Лондонський
клуб

Група Світового банку

Рисунок 5.3 – Система міжнародних фінансових інститутів [40]
Україна виступає рівноправним учасником міжнародного спілкування, активно
сприяє зміцненню загального миру і міжнародної безпеки, безпосередньо бере участь
у загальноєвропейському процесі та європейських структурах. Україна визнає
перевагу загальнолюдських цінностей над класовими, пріоритет загальновизнаних
норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права. Серед
міжнародних документів що регулюють дипломатичні відносини України з
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суб'єктами міжнародного права можна виділити Віденську конвенцію «Про
дипломатичні зносини» від 18 квітня 1961 р.
Ураховуючи це, у ст.18 Конституції України закріплено положення про те, що
зовнішньополітична діяльність нашої держави спрямована на забезпечення її
національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного
співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними
принципами і нормами міжнародного права [47]. У прийнятій 2 липня 1993 р.
Постанові Верховної Ради України «Про основні напрямки зовнішньої політики
України» було зазначено, що широкомасштабні торговельні, виробничі та фінансові
відносини нашої держави з іншими країнами та її співробітництво з міжнародними
фінансовими організаціями є важливим чинником вітчизняного економічного
розвитку і прискорення науково-технічного прогресу [48]. Варто зауважити, що вже з
перших років незалежності Україна розпочала активний пошук своєї ніші у системі
міжнародного та зовнішньоекономічного співробітництва, вжила заходів щодо
забезпечення його відповідними законодавчими актами. Нині його основні напрямки
визначаються та регулюються укладеними нашою державою міжнародними угодами
та її національним законодавством. Так, Закон України «Про зовнішньоекономічну
діяльність» від 16 квітня 1991 р. визначив порядок експорту та імпорту товарів,
капіталів і робочої сили, реалізації різних форм наукової та науково-технічної
кооперації, міжнародні засади фінансових операцій та інвестиційної діяльності,
спільного підприємництва як на території України, так і поза її межами. А Закон
України «Про міжнародні договори України» регулює широкий спектр питань, що
стосуються укладення і виконання міжнародних договорів з участю нашої держави
[49]. Цей Закон встановлює порядок укладення, виконання та припинення дії
міжнародних договорів України з метою належного забезпечення національних
інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України,
закріплених у Конституції України та законодавстві України.
Виходячи насамперед із потреби забезпечення національних інтересів наша
держава вживає заходів щодо налагодження міжнародного, зокрема економічного,
співробітництва. Так, за 20 років незалежності вона налагодила відносини з 176
країнами, стала членом близько 100 міжнародних організацій, учасником майже 50
багатосторонніх економічних договорів, уклала і виконує понад 2 тис. двосторонніх
угод [35].
Хронологію вступу України до міжнародних організації можна розділити на 2
етапи (табл. 5.10).
Таблиця 5.10 - Хронологія вступу України до міжнародних організації*
Етап
I етап (Україна у складі СРСР)
II етап (після здобуття Україною незалежності)
*Складено за джерелом [50]

1945-1990 рр.

Кількість по
етапам
14

1991- до н.д.

54

Рік
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Кількість разом
68

З моменту здобуття незалежності Україна є членом таких міжнародних
валютно-фінансових організацій на підставі підписання з ними відповідних угод:
Група Світового банку (у т.ч. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР),
Міжнародна фінансова корпорація (МФК), Міжнародна асоціація розвитку (МАР) та
Багатостороннє агентство по гарантіях інвестицій (БАГІ)); Європейський банк
реконструкції та розвитку - ЄБРР; Міжнародний валютний фонд - МВФ;
Чорноморський банк торгівлі й розвитку - ЧБТР та інші (табл. 5.11).
Таблиця 5.11 - Членство України у деяких міжнародних кредитно-фінансових
організаціях [51]
Назва організації
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)
Міжнародний валютний фонд (МВФ)
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)
Міжнародна фінансова корпорація (МФК)
Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (БАГІ)
Чорноморський банк торгівлі та розвитку
(ЧБТР)
Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС)
Міжнародна асоціація розвитку (МАР)
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)
Північний інвестиційний банк (ПІБ)

Дата набуття членства

Характер членства в МО

14.08.1992 р.

Повноправний член

03.09.1992 р.

Повноправний член

03.09.1992 р.

Повноправний член

18.10.1993 р.

Повноправний член

27.07.1994 р.

Повноправний член

17.06.1997 р.

Повноправний член

16.08.2000 р.

Повноправний член

27.05.2004 р.
08.04.2006 р.
14.12.2006 р.

Повноправний член
Організація - партнер
Організація - партнер

Так, за згодою Міжнародного валютного фонду та Групи Світового Банку,
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про вступ України до Міжнародного
валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції й розвитку, Міжнародної
фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатобічного агентства по
гарантуванню інвестицій» N 2402-XII від 3 червня 1992 року, згідно з яким Україна
набуває членство у вищезазначених організаціях шляхом приєднання до їх угод та
Конвенції про створення БАГІ [52]. Повноваження вирішувати всі питання, що
стосуються вступу України до цих організацій надаються Кабінету Міністрів України,
а Національний банк України виступає як банк-депозитарій коштів цих організацій на
території України.
З початку співробітництва до сьогодні відносини між Україною та
міжнародними фінансово-кредитними організаціями пройшли досить тривалий період
та певну еволюцію у своєму розвитку. Історію співробітництва з міжнародними
організаціями можна розділити на етапи протягом яких були розроблені плани та
напрямки співробітництва на визначений час у пріоритетних сферах. Далі розглянемо
еволюцію та стан співробітництва України з провідними міжнародними кредитнофінансовими організаціями.
Початок співпраці з МВФ включав консультації та технічну допомогу щодо
створення власної грошово-кредитної системи. Співпраця України з МВФ на рівні
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реалізації спільних програм економічного розвитку в Україні розпочалася з жовтня
1994 року коли Україні було надано перший кредит в межах Програми системної
трансформації (Systemic Transformation Facility). Можна виділити такі етапи
співробітництва України з МВФ (рис. 5.4).
Етапи співробітництва

1-й етап
(1994-1998 р.)

2-й етап
(1998-2002 р.)

4-й етап
(2005-2008 р.)

5-й етап
(2008-2011 р.)

3-й етап
(2002-2005 р.)

Рисунок 5.4 - Етапи співробітництва України з МВФ [53]
Перший етап. Протягом 1994-1995 рр. Україні було надано фінансову допомогу
у вигляді системної трансформаційної позики на суму 498,7 млн. СПЗ (763,1 млн. дол.
США) для підтримки платіжного балансу України. Потім було запроваджено три
програми «стенд-бай» (stand-by), за якими Україна отримала від МВФ кредити на
загальну суму 1 318,2 млн. СПЗ. (1935 млн. дол. США). Головною метою цих кредитів
була підтримка курсу національної валюти і фінансування дефіциту платіжного
балансу України. Останню з них, ухвалену в серпні 1997 р, на суму 542 млн. дол.
США з помісячною виплатою залежно від досягнення обумовлених економічних
показників, припинено в березні 1998 р. через невиконання Україною поставлених
умов. Водночас урядові України вдалося закінчити переговори про ПРФ на суму 1,6
млрд. СПЗ (близько 2,2 млрд. дол. США) на трирічний період. Наприкінці травня 1999
р. до цієї програми було додано 366 млн. дол. Ці кошти частково призначалися для
компенсації збитків через скорочення експорту до Росії, покриття дефіциту
платіжного балансу, що зріс. Починаючи з вересня 1999 р. виконання ПРФ було
зупинено внаслідок її незадовільного впровадження [54, с. 714].
Другий етап. Запровадження Програми розширеного фінансування (EFFExtended Fund Facility), яка передбачає надання Україні кредиту на загальну суму 2,6
млрд. дол. США У рамках Програми EFF Україна отримала 1193,0 млн. СПЗ (1591,0
млн. дол. США), які були спрямовані на поповнення валютних резервів
Національного банку України.
Третій етап. Наприкінці 2002 року Кабінет Міністрів України серед прийнятних
форм подальшого співробітництва України з МВФ на безкредитній основі обрав
програму “попереджувальний стенд-бай”, яка була затверджена 29 березня 2004 року
Радою Директорів МВФ. Угода була укладена строком на 12 місяців, і фактично
надавала можливість отримати від МВФ зарезервований кредит у сумі, еквівалентній
411,6 млн. СПЗ, що складав близько 600 млн. дол. США. (30 відсотків квоти України),
у випадку погіршення ситуації з платіжним балансом або валютними резервами
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країни. Програма була спрямована на забезпечення тривалої макроекономічної
стабільності й підтримку постійного економічного зростання. Враховуючи деякі
ризики впровадження програми в березні 2005 року програму було завершено.
Четвертий етап. У період з 2005 по 2008 роки співробітництво України з МВФ
було сконцентровано у сфері технічної допомоги. Цей підхід відповідав тезам,
висловленим Президентом України: «В майбутнє-без боргів», які стверджували про
необхідність поступового перенесення центру ваги у співробітництві з МВФ у
площину безкредитних стосунків, узгодження головних параметрів макроекономічної політики з тенденціями та прогнозами розвитку світової кон’юнктури, з
динамікою і напрямами світових фінансових та інвестиційних потоків та поглиблення
координації у сфері валютної політики [53].
П’ятий етап. В жовтні 2008 для проведення експертної оцінки функціонування
банківської й фінансової системи України в умовах загострення світової фінансової
кризи в Україні почала роботу місія МВФ. Наприкінці жовтня 2008 року МВФ
підтвердив готовність виділити Україні кредит на суму 16,5 млрд. дол. на 15 років під
4% річних для подолання проблем в економіці. Уряд України та Національний банк
домовилися з місією МВФ про низку аспектів економічної програми, яка, за умови
схвалення радою директорів організації, дозволить Україні отримати кредитні кошти
[56].
10 листопада 2008 року Україна одержала перший транш кредиту «stand by» у
розмірі 4,5 млрд. дол. Відразу ж після одержання коштів постало питання про
подальші грошові перерахування. Але у зв'язку з тим, що Україна не змогла прийняти
бюджет на 2009 рік з мінімальним дефіцитом, збалансувати державний Пенсійний
фонд і фінансовий план НАК «Нафтогаз України», виплата другого траншу кредиту
МВФ була припинена. Тільки 8 травня 2009 року рада директорів МВФ схвалила
виділення Україні другого траншу кредиту "stand by", і вже 14 травня 2009 року
Україна одержала у своє розпорядження кошти у розмірі 2,625 млрд. дол. [56]
29 червня 2009 було ухвалено перерахування Україні третього кредитного
траншу МВФ в розмірі 3,3 млрд. дол. в рамках 2-х річної програми резервного
кредитування «stand-by» на загальну суму 16,4 млрд. дол. 28 липня 2010 року Україна
ухвалила нову спільну з МВФ програму «Стенд-бай» на загальну суму 10 млрд. СПЗ
(15,1 млрд. дол. США), строком на 2,5 роки. 2 серпня 2010 року Україна отримала
перший транш згідно нової програми у розмірі 1 250 млрд. СПЗ (1,89 млрд. дол.
США), з них до бюджету направлено 675 млн. СПЗ (1,022 млрд. дол. США). 22 грудня
2011 року Рада Директорів МВФ у ході переговорів прийняла рішення про виділення
траншу у розмірі 1 млрд. СПЗ (близько 1,5 млрд. дол. США), з яких 1 млрд. дол. США
надійшов на підтримку державного бюджету. Загалом, в рамках співробітництва з
МВФ протягом 2008 – 2011 років Україна отримала 9 250 млн. СПЗ (еквівалент 14 430
млн. дол. США [53].
Інформацію щодо кредитних відносин України з МВФ узагальнено в таблиці
5.12.
Всього за весь період співробітництва з 3 вересня 1992 року до 29 лютого 2012
року Україна отримала кредитів від МВФ на загальну суму 12 259,838 млн. СПЗ
(приблизно 18 389,757 млн. дол. США) [57].
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Таблиця 5.12 - Залучення Україною кредитів МВФ станом на 31.07.2012 р., млн. СПЗ
[57]
Кредит
Кредит «стенд
бай»
Кредит «стенд
бай»
Кредит «стенд
бай»
Розширене
фінансування
Кредит «стенд
бай»
Кредит «стенд
бай»
Кредит «стенд
бай»
Разом

Дата домовленості

Дата
погашення

Узгоджена
сума

Затверджена
сума

Несплачена
сума

28.07.2010

27.12.2012

10000

2250

2250

05.11.2008

27.07.2010

11000

7000

7000

29.03.2004

28.03.2005

411,6

0

0

04.09.1998

03.09.2002

1920

1193

0

25.08.1997

24.08.1998

398,9

181,3

0

10.05.1996

23.021997

598,2

598,2

0

07.04.1995

06.04.1996

997,3

538,7

0

25325,97

11761,2

9250

На рисунку 5.5 наведено динаміку сум заборгованості України за кредитами
МВФ.
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

*Дані за 2012 р. станом на 31 липня

Рисунок 5.5 – Розмір заборгованості України за кредитами МВФ на кінець року, у
1994-2012* рр., млн. СПЗ [58]
Рисунок 5.5 дає змогу зробити такі висновки. У період з 1994 р. до 1999 р.
заборгованість України перед МВФ зростала помірними темпами; з 2000 року
Україна погашала існуючі заборгованості та не створювала нових, що дало змогу
зменшити щорічний обсяг заборгованостей за кредитами: у 2007 р. цей показник
майже зрівнявся з показником 1994 року, досягнувши 273 млн. СПЗ . Однак вже 2008
р. заборгованість за кредитами різко зросла до 3 млрд. СПЗ, що пов’язано із
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отриманням низки кредитів за програмою «стенд-бай» для ліквідації наслідків
світової фінансової кризи. До теперішнього часу Україні не вдалося істотно зменшити
заборгованість перед МВФ.
У 2008 році Україна затвердила отримання найбільшого за роки незалежності і
співпраці з МВФ кредиту. Не погасивши заборгованість за даним кредитом,
український уряд вже ще один кредит у 2010 році від МВФ. Стосовно попереднього
кредиту, то кредит від МВФ був досить дешевим і спокусливим для уряду, оскільки
передбачає виплату відсотків у розмірі близько 2% річних від загальної суми боргу.
Виплата тіла позики почнеться аж у 2012 році і триватиме до 2014 року. Якщо
економіка України у цей період буде зростати, погашення позики не складе особливих
труднощів. Зараз заборгованість перед МВФ у розрахунку на одного жителя України
складає близько 225 доларів.
Оскільки Україна повинна повернути взятий у 2008 році кредит, то МВФ
розробив програму 2010-2014 фінансових років, протягом яких Україна зобов’язана
повернути кредит (рис. 5.6).

Рисунок 5.6 - Графік повернення кредитів МВФ Україною, млн. дол. США [59]
Як видно з рисунку 5.6, кредити від МВФ є порівняно недорогим, оскільки
передбачає виплату відсотків у розмірі близько 2% річних від загальної суми боргу. За
таких умов кредит є не дуже обтяжливий і за нормальних політичних та економічних
умов Україна може його виплатити. Проте дана ситуація, обтяжується кредитом
взятим 2010 року, і за даних умов український уряд почав вести переговори з МВФ
про рефінансування боргу виплата якого припадає на 2012 рік [59].
Побоювання викликає не стільки посилення боргового навантаження, скільки
вимоги стабілізаційної програми, які фінансова організація поставила перед Україною
в обмін на регулярні транші. Найрадикальніші критики МВФ вбачають в умовах
надання кредиту шкідливе втручання в економіку держави. Представники МВФ
пояснюють свої рішення намаганням стабілізувати макроекономічну ситуацію, не
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допустити росту інфляції і бюджетного дефіциту та погіршення платіжного балансу
[60; 61].
На підставі обсягів виданих кредитів та суми відсотків, що підлягають сплаті,
можна спрогнозувати загальні зобов’язання України перед МВФ до 2016 року за
умови відмови від отримання нових кредитів (табл. 5.13).
Таблиця 5.13 - Прогнозовані зобов'язання України перед МВФ у 2012-2016 рр. (млн.
СПЗ, на основі практики використання ресурсів та наявних авуарів у СПЗ) [62]
Зобов’язання
Сума основного боргу
Процентні платежі
Усього

2012
1484,38
97,27
1581,65

2013
3656,25
112,59
3768,84

Роки
2014
2390,63
26,45
2417,07

2015
968,75
7,89
976,64

2016
0
1,35
1,35

Як видно з таблиці 5.13, пік фінансових зобов’язань припадає на 2013 рік, коли
прогнозовані виплати становлять майже 3,8 млрд. СПЗ або близько 5,9 млрд. дол.
Згідно розрахункам експертів МВФ, у цілому на обслуговування зовнішнього боргу в
2013 році Україна може направити до 21,3% ВВП і 41,3% експорту товарів і послуг
[62]. Оплатити такі борги можна лише через високий темп економічного зростання
наступного року та рефінансування заборгованості.
Вищезазначене дозволяє зробити висновки, що МВФ є найбільшим донором
України, що діє на державному рівні і надає фінансування для покриття дефіциту
платіжного балансу та формування засад ринкової економіки. МВФ виставляє умови,
виконання яких є необхідним не лише для отримання кредитів Фонду, а й для
співпраці з іншими значними донорами, які формують свої програми в Україні в
межах вимог МВФ [54, c. 714].
Кажучи про співробітництво України з групою Світового банку слід відзначити,
що співробітництво з цією установою включає відносини з всіма її інститутами
(МБРР, МФК, БАГІ, МАР, МЦУІС).
Досліджуючи еволюцію співробітництва України з групою Світового банку,
слід виділити 7 етапів співробітництва (рис. 5.7), починаючи з самого започаткування
відносин 1992 року до сьогоднішніх днів.
Співробітництво України з Світовим банком здійснюється в рамках прийнятих
Банком Стратегій партнерства з Україною. Взагалі між Україною та світовим банком
було прийнято такі Стратегії партнерства (СПУ): 1996 року; на 2001-2003 рр.; на 20042007 рр., на 2008-2011р. та 2012-2016 рр.
Основними секторами впровадження Стратегій партнерства є: муніципальна
інфраструктура, енергетичний сектор, земельна реформа, державні фінанси,
державний сектор, управління соціальним страхуванням, охорона здоров’я, охорона
навколишнього середовища.
Починаючи з 1992 р. Світовий банк затвердив для України 39 позик загальним
обсягом 6,6 млрд. дол. США, з яких станом на 20.05.2011 Україна отримала від
Світового банку 4,96 млрд. дол. США, а для реалізації системних проектів,
починаючи з 1993 року від Світового банку отримано 12 позик на загальну суму 3,96
млрд. дол. США або 81,2 % від загальної суми [63].
231

Етапи співробітництва

1-й етап
(1992-1994 р.)

3-й етап
(1998-2000 р.)

2-й етап
(1994-1997 р.)

5-й етап
(2004-2007 р.)

4-й етап
(2001-2003 р.)

7-й етап
(2012-2016 р.)

6-й етап
(2008-2011 р.)

Рисунок 5.7 - Етапи співробітництва України з групою Світового банку
На початковому етапі співробітництва (1992 — грудень 1994 рр.) було
запроваджено перший інвестиційний проект обсягом близько 17 млн. дол. США. Це
був головним чином підготовчий період, коли в Україну направлялись ознайомчі та
дослідні місії СБ, результатами яких стали звіти про економічну та соціальну
ситуацію в нашій державі.
Підготовка та реалізація СБ системних проектів, спрямованих на реформування
окремих секторів економіки та соціальної сфери, розпочалася з кінця 1994 р.
(наступний етап, кінець 1994-1997 рр.) на основі реалізації Програмної системної
позики (ПСП). Ці кошти використано для удосконалення пенсійної системи
управління державними ресурсами, здійснення адміністративної реформи. Одночасно
поповнювався інвестиційний портфель СБ, зокрема проектами модернізації шляхової
інфраструктури, систем тепло- і водопостачання тощо [63].
Початок погашення заборгованості Україною перед міжнародними
фінансовими інституціями припадає на третій етап (з 1998 р.). Цей період
характеризується і збільшенням обсягів кредитування з боку СБ [38].
Завданням Стратегії допомоги Україні на 2001-2003 фінансові роки,
підготовленої Світовим банком разом з урядом України і затвердженої Радою
директорів Банку, було надання уряду й громадянському суспільству України
допомоги у впровадженні широкомасштабної стратегії подолання бідності та в
досягненні сталого економічного зростання, яке супроводжується створенням нових
робочих місць [64].
Головним завданням Стратегії допомоги Україні на період 2004-2007 років було
підтримати європейський курс України, надалі сприяючи її інституційному розвитку,
що стимулюватиме створення середовища, сприятливого для підприємницької
діяльності, та ширше залучення громадськості до роботи органів влади, а також
своєчасне реагування владних структур на потреби населення. Стратегія передбачає
широку програму кредитної та дослідницької діяльності. Протягом реалізації нової
стратегії загальний обсяг запозичень від Світового банку в рамках, передбачених
базовим сценарієм кредитування, складає від 1,8 до 2,4 млрд. дол. США [64].
У грудні 2007 року Світовим банком було затверджено «Стратегію партнерства
з Україною на період 2008-2011 pp.». Стратегія партнерства має на меті сприяти
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сталому економічному зростанню та посиленню конкурентоспроможності України,
реформуванню державних фінансів та державного управління, а також поліпшенню
державних послуг в сфері охорони здоров'я та освіти.
У рамках Стратегії передбачалося надання позик на загальну суму від 2 до 6
млрд. дол. США протягом чотирьох років. Обсяги щорічного кредитування
визначалися низкою показників, зокрема таких, як поступ у проведенні структурних
реформ, макроекономічна стабільність та покращення впровадження нинішніх позик
Світового банку. Стратегією передбачалося надання Україні аналітичних та дорадчих
послуг, зокрема дослідження специфічних для країни проблем розвитку,
консультування та технічна допомога, включаючи систему розширених
консультаційних послуг МФК [65].
Стратегія передбачає реалізацію три різновиди програмних інтервенцій:
1) головні програми – за допомогою яких Банк надає підтримку заходам
програми реформ уряду України, використовуючи увесь набір інструментів, якими він
володіє;
2) програми у галузі розвитку – за допомогою яких інтервенції Банку
спрямовуються на розроблення напрямків реформ або на доповнення заходів, які вже
здійснюються іншими донорами (у Додатку 6 наводиться огляд діяльності інших
донорів);
3) програми пропагування – використовуються у сферах, які потребують
реформ, але ці реформи ще не отримали достатньої підтримки з боку уряду та
громадськості, і зусилля Банку наполегливо спрямовуватимуться на забезпечення
консенсусу та посилення попиту на зміни [66].
В межах означеної Стратегії здійснюється двовекторна підтримка. Загальна
мета першого вектора – сприяння сталому економічному зростанню та посиленню
конкурентоспроможності України. Другий вектор має на меті реформу державних
фінансів, державного управління та поліпшення публічних послуг. Двовекторна
структура Стратегії віддзеркалює прагнення максимізувати взаємозв‘язок між різними
тематичними напрямками діяльності та зробити наголос на принципі вибірковості при
визначенні програм [66]. В рамках цих двох векторів, з урахуванням поточних
операцій Світового банку було визначено 10 програм, які відповідають головним
пріоритетам держави. (табл. 5.14).
На даний час Світовим банком розроблена та затверджена «Стратегія
партнерства з Україною на період 2012-2016 pp.». Стратегія партнерства з Україною
має сприяти імплементації Програми економічних реформ на 2010-2014 роки
концентрується на двох напрямках: поліпшення державних послуг і системи
державних фінансів, а також удосконалення бізнесу-клімату. Зокрема, Стратегія
передбачає програму інвестиційного кредитування на рівні 500 млн. дол. США
щорічно. Обсяги фінансування та спектр інструментів збільшуватися у випадку
прискорення реформ і поліпшення управління шляхом надання позик на підтримку
політики розвитку. Визначальної в досягненні результатів Стратегії буде поліпшення
впровадження поточного портфелю проектів Банку. Міжнародна фінансова
корпорація надасть кредити в сумі до 400 млн. дол. США на рік.

233

Таблиця 5.14 - Програми Стратегії Групи Світового банку за векторами та
типологією*
Основні програми
Програми розвитку
Програми пропагування реформ
Вектор 1. Сприяти сталому економічному зростанню та посиленню конкурентоспроможності
Забезпечення енергетичної
безпеки та поліпшення
Розвиток інновацій та
Поліпшення умов
ефективності використання
економіки знань
підприємництва
енергії
Використання транзитного
Поглиблення фінансових ринків
потенціалу України та
і скорочення фінансових
удосконалення транспортної
ризиків
інфраструктури
Вектор 2. Реформа державних фінансів, державного управління та поліпшення державних послуг

Підвищення якості освіти
Зміцнення системи державних
фінансів

Поліпшення стану
громадського здоров’я та
підвищення якості медичних
послуг і скорочення
екологічних ризиків для
здоров’я

Підвищення якості житловокомунальних послуг
Посилення адресності та
фінансової життєздатності
соціальних трансфертів
Наскрізні питання
Поліпшення процесу управління та посилення боротьби з корупцією
Підтримання макроекономічної стабільності
*Складено на підставі даних [66]

Стратегією також передбачені аналітичні, консультаційні послуги та технічна
допомога. Аналітично-дорадчу допомогу буде спрямовано на такі ключові сфери, як
фіскальна і податкова системи, управління державними фінансами, сільське
господарство, земельні відносини, регулювання бізнесу, управління державними
підприємствами, фінансовий сектор; енергоефективність, а також соціальні реформи
[65].
Станом на 01.09. 2012 р. Світовий банк затвердив для України 71 проект на
суму більше 9,212 млрд. дол. США. Поточний портфель проектів Світового банку в
Україні складається з тринадцяти активних проектів загальною сумою 1,793 млрд.
дол. США (табл. 5.15).
Як можна побачити з таблиці 5.14, кредити Світового банку надаються для
модернізації та розвитку тих секторів, в яких існують проблеми та тих, які
недостатньо фінансується. Найбільшого фінансування отримав транспортний та
енергетичний сума позик на які склала 400 млн. дол. США та 366 млн. дол.. США
відповідно. Найменше коштів 72 млн. дол. США надійшло до держаного сектору, які
були спрямовані на модернізацію держаної податкової служби, розвитку системи
державної статистики та моніторингу соціально-економічних перетворень. Що
стосується системних проектів, то починаючи з 1993 року для їх реалізації від
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Таблиця 5.15 - Поточні проекти Світового банку в Україні станом на 01.09.2012 р. [65]
Назва проекту
1. Проект видачі державних актів на право
власності на землю в сільській місцевості та
розвитку системи кадастру
2. Проект розвитку системи державної
статистики
3. Проект вдосконалення системи соціальної
допомоги в Україні
4. Проект реабілітації гідроелектростанцій
5. Проект розвитку експорту 2
6. Проект фінансування протокарбонових
гідроелектростанцій
7. Проект розвитку міської інфраструктури

Дата початку
проекту

Дата
закінчення
проекту

Загальна
сума, млн.
дол. США

24.06.2003

30.04.2013

195,13

25.03.2004

31.12.2012

32

17.11.2005

01.01.2013

99,4

21.06.2005

30.06.2014

106

27.07.2006

31.12.2014

154,5

15.09.2006

N/A

5,5

Позичал
ьник

Цільова агенція
Державне агентство земельних ресурсів
Україна України
Україна

Державна служба статистики України

Уряд Міністерство соціальної політики України
України
Україна н/д
Укрек- Укрексімбанк
сімбанк
Укргідроенерго
Україна
Міністерство регіонального розвитку,
Україна будівництва та житлово-комунального
господарства України

28.08.2007

31.12.2012

140

8. Проект з передачі електроенергії
9. Проект модернізації державних фінансів

02.08.2007

31.12.2014

200

08.01.2008

30.06.2013

50

10. Проект з покращення автошляхів та безпеки
11. Проект з передачі гідроелектроенергії додатковий
12. Проект з енергетичної ефективності

07.04.2009

31.12.2012

400

19.11.2009

N/A

60

Україна Укравтодор
Укргідроенерго
Україна

17.05.2011

N/A

200

Україна

25.08.2011

N/A

150

13. Проект з розвиток експорту 2 додатковий
Разом

1792,53

235

Україна Укренерго
Україна Міністерство фінансів України

Державний експортно-імпортний банк
України
Державний експортно-імпортний банк
Україна
України

Світового банку отримано 12 позик на загальну суму 3,96 млрд. дол. США або 81,2 %
від загальної суми залучених позик.
У 2009 році підготовлено проект «Перша програмна позика на реабілітацію
фінансового сектора» - сума позики 400 млн. дол. США, затверджена Радою
директорів Світового банку 17.09.2009 р. Угода про позику набула чинності
21.09.2009 р. Кошти позики отримані до загального фонду державного бюджету
24.09.2009 р.
На сьогодні Україною здійснюються заходи з метою підготовки та отримання
до державного бюджету в поточному році коштів в рамках «Другої програмної позики
на реабілітацію фінансового сектора» (передбачається отримати 350 млн. дол. США).
Метою проекту є консолідація спільних зусиль Кабінету Міністрів України та НБУ,
спрямованих на запровадження комплексної системи капіталізації системних
проблемних банків за участю держави, консолідацію банківської системи, зміцнення
системи гарантування вкладів, підвищення довіри суспільства до банківської системи.
Продовжується виконання заходів щодо спільної з МБРР підготовки «Четвертої
позики на політику розвитку». Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12
серпня 2009 р. № 960-р прийнято рішення про доцільність підготовки проекту
«Четверта позика на політику розвитку». В рамках зазначеного проекту планується
отримати 500,0 млн. дол. США до державного бюджету.
Некредитна діяльність Світового банку в Україні досить різноманітна. За часи
співробітництва Світовим банком проведено ряд досліджень та завершено підготовку
звітів щодо: пенсійної реформи; реформи міжбюджетних відносин; стратегії розвитку
енергетичного сектора; фінансування розвитку сільської місцевості; оцінки бідності;
державних витрат; фінансового сектора; стратегії розвитку соціального сектора тощо
[67].
На підставі аналізу досліджень [50; 68-70] та враховуючи загальну специфіку
взаємовідносин України з міжнародними фінансовими організаціями, можна
визначити наступні проблеми такого співробітництва (рис. 5.8).
Проблеми у відносинах
України та МФО

Небежаний
вплив на
діяльність
уряду

Зменшення
платоспроможності
України

Загроза
національній
безпеці

Зростання
зовнішньої
заборгованості

Проблема
неадекватності
вимог МФО
реаліям України

Проблема
оптимізації
відносин України
з МФО

*Складено на підставі джерел [68, С. 361-365; 70]

Рисунок 5.8 – Проблеми у відносинах між Україною та міжнародними кредитнофінансовими організаціями*
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Проблема платоспроможності України і зростання зовнішньої заборгованості є
дуже важливою як у напрямку можливостей залучення коштів міжнародних
фінансових організацій, так і в напрямку збереження національної безпеки України
саме в контексті зовнішньої заборгованості. Крім цього, саме платоспроможність
України є тим самим фактором, який дозволяє взагалі говорити про залучення
зовнішніх фінансових ресурсів [68, с. 361-365].
Проблема неадекватності вимог міжнародних фінансових організацій реаліям
економіки України. Ця проблема пов'язана з використанням відносно України певних
шаблонів, які використовуються в інших країнах світу, включаючи не тільки країни
Центральної та Східної Європи, а й Латинської Америки та Азії. Національна
економіка України має свої особливості як структурного, так і геоекономічного
характеру, які не дозволяють ставити її в один ряд з економіками країн Латинської
Америки [68, С. 361].
Проблема небажаного впливу на діяльність поточного уряду держави пов'язана
з можливістю використання міжнародних фінансових організацій як свого роду
"винних за всі негаразди" кожного чергового уряду країни. На макроекономічному
рівні очікування коштів від міжнародних фінансово-кредитних установ знижує
відповідальність уряду за свою економічну політику [68, С. 362].
Загроза національній безпеці внаслідок необхідності урахування вимог з боку
міжнародних фінансових організацій. Так головною особливістю отримання кредитів
від МВФ є його політичні та економічні вимоги до уряду тієї країни, яка претендує на
отримання позики. Однією з умов отримання кредитів МФО є проведення пенсійної
реформи, а саме підвищення пенсійного віку та підвищення трудового стажу. Це
окрім позитивних наслідків (зменшення дефіциту Пенсійного фонду), може призвести
до росту безробіття, внаслідок чого, молодь отримуватиме менше пропозицій робочих
місць [68, С. 362].
Проблема оптимізації відносин України з міжнародними фінансовими
організаціями передбачає визначення оптимальних параметрів відносин, які б не
допускали як конфронтаційну поведінку, так і втрату своєї економічної та політичної
безпеки. Визначення необхідних параметрів і цілей відносин із зовнішніми
кредиторами є важливою передумовою оптимізації безпосередньо зовнішньої
заборгованості [68, С. 363]. Зазначені проблеми, які, за твердженням І. Бураківського
та О. Плотнікова, призводять до спотворення макроекономічною кон’юнктури
економіки держави, що негативно впливає на її ділову активність, потребують
вироблення напрямів оптимізації співробітництва України з МФО. [68, С. 365].
На підставі аналізу та систематизації даних [50; 68; 69], можна виділити такі
основні напрями оптимізації взаємовідносин України з міжнародними фінансовими
організаціями (рис. 5.9):
1. Формування ринкової моделі співпраці з МФО.
2. Не допущення розриву відносин з МФО.
3. Співпраця з урахуванням стану національної економіки.
4. Перехід до безкредитних відносин.
5. Переорієнтація співробітництва з МФО на досягнення національних
інтересів.
6. Розділення функцій і сфер діяльності між державними структурами.
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7. Побудова відносин з МФО у контексті оптимізації моделі соціально.економічного розвитку.
8. Проведення загальних та структурних реформ.
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Рисунок 5.9 – Напрямки оптимізації відносин України з МФО *
*складено на підставі: [50; 68; 69]

Отже, сьогодні МВФО відіграють важливу роль у підтримці економічних
реформ в Україні, надаючи можливість залучення пільгових фінансових ресурсів, тоді
як вітчизняний ринок капіталів має недостатні фінансові можливості для задоволення
цих потреб. Метою допомоги з боку МВФО групи Світового банку є реалізація
ключових проектів розвитку вітчизняної економіки, технічної допомоги, прямих
інвестицій в економіку України. Разом з тим, можна виділити такі основні проблеми
співробітництва України з МВФО: 1) випадки нецільового використання кредитів; 2)
неефективне використання залучених коштів; 3) ігнорування можливості залучення
коштів на фінансовому ринку; 4) згортання проектів після припинення фінансування;
5) недостатній рівень «інноваційності» проектів тощо. Ці та інші проблеми можуть
бути вирішені шляхом підвищення контролю за цільовим використанням ресурсів,
ліквідацією корупції, підвищення інвестиційної привабливості та кредитоспроможності вітчизняних підприємств, диференціювання джерел фінансових коштів за
рахунок розширення ринкової складової. Таким чином можливо зменшити залежність
економіки України від ресурсів МВФО та поглибити участь країни на світових
фінансових ринках.
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Додаток А
Таблиця А.1 - Основні відомості про деякі міжнародні кредитно-фінансові організації
Назва організації

Дата заснування

Штабквартира

Кількість
учасників

Організаційна
структура

1

2

3

4

1. Європейський банк
реконструкції та
розвитку (ЄБРР)

29 травня 1990 р.,
розпочав діяльність
у квітні 1991 р.

Лондон
(ВБ)

29

2. Міжнародний
валютний фонд
(МВФ)

27 грудня 1945 р.,
розпочав практичну
діяльність 1 березня
1947 р.

Вашингтон
(США)

187

3. Міжнародний банк
реконструкції та
розвитку (МБРР)

27 грудня 1945 р.,
розпочав діяльність
1947 р.

Вашингтон
(США)

187

4. Міжнародна
фінансова корпорація
(МФК)

1956 р.

Вашингтон
(США)

182

5. Багатостороннє
агентство з гарантій
інвестицій (БАГІ)

1988 р.

Вашингтон
(США)

175

1998 р., розпочав
операційну діяльність
1999 р.

Салоніки
(Греція)

11

1966 р.

Вашингтон
(США)

144

5
Рада керуючих;
Директорат;
Президент і віцепрезидент;
Консультативна рада з
питань довкілля
Рада керуючих;
Виконавча рада;
Директоррозпорядник;
Комітет з розвитку
Рада керуючих;
Директорат;
Комітет з розвитку;
Президент
Рада керуючих;
Директорат;
Президент;
Банківська
консультаційна
комісія;
Діловий
консультативній
комітет
Рада керуючих;
Директорат;
Комітет з розвитку;
Президент
Президент;
Віце-президент;
Генеральний
секретаріат
Адміністративна рада;
Технічний секретаріат;
Президент

1960 р.

Вашингтон
(США)

170

9. Європейський
інвестиційний банк
(ЄІБ)

1958 р.

Люксембург

27

10. Північний
інвестиційний банк
(ПІБ)

1975

Гельсінкі
(Фінляндія)

8

6. Чорноморський
банк торгівлі та
розвитку (ЧБТР)
7. Міжнародний центр
з урегулювання
інвестиційних спорів
(МЦУІС)
8.Міжнародна
асоціація розвитку
(МАР)
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Рада керуючих;
Виконавчий комітет;
Директора
Генеральний рада;
Стратегічний центр;
Департаменти з
управління операціями
Рада керуючих;
Рада директорів;
Президент;
Контрольний комітет

Продовження Додатку А
1

2

3

11. Світовий банк (СБ)

1944 р. підписано
статут, 1945 р.
офіційно розпочав
діяльність

Вашингтон
(США)

1930 р.

Базель
(Швейцарія)

12. Банк міжнародних
розрахунків

13. Лондонський клуб

14. Паризький клуб

розпочав діяльність
1976 р.

Лондон
(ВБ)

1956 р.

Париж
(Франція)

Складено за джерелами [44; 45; 51]
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4
Члени
МБРР,
МАР,
МФК,
БАГІ,
МЦУІС
60
більше
1000
банків і 7
основних
членів
БКК
19
постійних
членів

5
МБРР, МАР, МФК,
БАГІ, МЦУІС

Генеральні збори;
Рада директорів;
Керівництво
Банківський
консультаційний
комітет (БКК)

Директор;
Генеральний
секретаріат

РОЗДІЛ 6
УЧАСТЬ УКРАЇНИ У ПРОЦЕСАХ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ
МІГРАЦІЇ
На початку ХХI ст. міжнародна трудова міграція перетворилася на невід’ємну
складову міжнародних економічних відносин і впливовий фактор світового розвитку.
Глобалізація світової економіки створює нові умови для інтенсифікації міграційних
процесів і сприяє глибоким перетворенням у структурі міграційних зв’язків країн та
регіонів світу. Міграційні процеси стають значущим чинником розвитку окремих
національних економік. Це зумовлює необхідність ґрунтовної оцінки причин і
закономірностей розвитку явища, визначення характеру змін у підходах до
стимулювання або протидії міграції, а також постійного удосконалення системи
регулювання міжнародних міграційних процесів на глобальному і національному
рівнях.
Україна є одним із найбільш активних учасників міжнародних міграційних
процесів. Ураховуючи неоднозначність і загрозливий характер впливу стрімкого
зростання трудової міграції на економіку країни, у національну міграційну політику
необхідно внести істотні корективи. Регулювання міграційних процесів має стати
невід'ємною складовою національної стратегії розвитку та сприяти розв’язанню
демографічних і економічних проблем.
Істотний внесок у формування теоретико-методологічних основ дослідження
міжнародної трудової міграції зробили роботи: І. Абрамової, А. Аллахвердієвої,
Т. Гнатюка, Ф. Док’є, І. Іонцева, О. Кириченко, Є. Левчука, С. Лейснея, Д. Массея,
В. Переведенцева, М. Піоре, О. Резнікової, Л. Руденко, О. Старка, Я. Столярчук,
Я. Стрельцової, М. Тодаро, Б. Томаса, О. Хомри, І. Цапенко, О. Шампури та ін.
Проблемам регулювання міжнародних міграційних процесів в умовах
глобалізації присвячені роботи: А. Барвинського, П. Валленстайна, А. Гайдуцького,
Ю. Гуменюка, В. Євтуха, Л. Карачуріної, Ю. Макогона, Ф. Моллера, М. Оберга,
І. Ольшевської, В. Опалько, Ю. Пахомова, Т. Петрової, О. Потьомкіної, І. Романова,
Г. Сапего, А. Седлова, Н. Сорокіної, Н. Тиндика, В. Федотова, Т. Цуркан, О. Чернеги,
К. Шереметьєвої та ін.
Потрібно зазначити, що, незважаючи на велику увагу до міжнародної трудової
міграції, залишається невирішеною низка важливих науково-практичних завдань у
сфері оцінки закономірностей розвитку міграційних процесів, визначення
особливостей їх поширення в умовах глобалізації. В Україні не сформовано
ефективної моделі стратегічного управління міжнародними міграційними потоками.
6.1. Міжнародна міграція населення: сутність та види
Міграція (від лат. migration – переходжу, переселяюся) стосовно населення
розуміється як переміщення населення в межах однієї країни або з однієї країни в
іншу [72]. Міжнародна міграція населення – це процес переміщення, просторового
руху населення між країнами, районами, населеними пунктами різних типів
незалежно від характеру й цілей [3]. До мігрантів (від лат. migrantis – той, що
переселяється) відповідно відносять усіх мігруючих осіб. Міжнародний мігрант
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визначається як особа, яка здійснює міждержавне територіальне пересування
(міжнародну міграцію) з метою зміни місця проживання і роботи, назавжди або на
певний строк (від 1 дня до декількох років) [22, С. 14].
В. Іонцев представляє міжнародну міграцію як територіальні (просторові)
пересування людей через державні кордони, пов'язані зі зміною постійного місця
проживання і громадянства, зумовленою різними факторами (сімейними,
національними, політичними та ін.), або з перебуванням у країні в'їзду, що має
довгостроковий (більше 1 року), сезонний і маятниковий характер, а також із
циркулярними поїздками на роботу, відпочинок, лікування і т.п. [22, С. 13-14].
Залежно від географічних напрямків розрізняють внутрішню міграцію
(переміщення усередині країни), зовнішню (переміщення з однієї країни до іншої) і
транзитну (переміщення мігрантів транзитом через країну).
До основних видів міжнародної міграції населення за спрямованістю потоків
відносять:1) еміграцію – виїзд (вибуття із країни); 2) імміграцію – в'їзд (прибуття) у
країну. На основі цього поділу виділяють країни виїзду й в'їзду (еміграції й імміграції)
за ознакою вибуття й прибуття мігрантів. Як особливі види міграції також виділяють
рееміграцію (повернення емігрантів на батьківщину) або репатріацію (повернення
емігрантів на батьківщину з відновленням громадянства, а також повернення
інтернованих цивільних осіб, депортованих, евакуйованих, полонених і т.д.) [74].
За ступенем законності міграція буває легальна й нелегальна. Нелегальна
міграція є окремим специфічним різновидом міжнародної міграції, коли реалізацію
економічних (трудових) інтересів супроводжує порушення мігрантом режиму в'їзду в
країну або знаходження в країні імміграції.
За формою організації міграція ділиться на організовану й індивідуальну
міграцію.
Залежно від цілей існують такі основні види міжнародної міграції населення:
трудова; навчальна; об'єднання родин; створення родини; релігійна; відпочинок,
туризм, спорт тощо.
Масова міграція окремих категорій населення обумовлює необхідність
використання спеціальних термінів, наприклад: витік м'язів (виїзд за кордон кращих
спортсменів); витік талантів (міграція відомих артистів, співаків, акторів,
кінорежисерів і інших творчих особистостей); витік наречених (виїзд в іншу країну,
переважно жінок, з метою створення родини з іноземцями) [73].
6.2. Теоретико-методологічні засади дослідження міжнародної трудової
міграції
Переміщення трудових ресурсів між країнами розглядається як міжнародна
трудова (МТМ). Під МТМ слід розуміти добровільні переміщення (переселення)
працездатного населення з однієї країни в іншу з метою пошуку роботи і реалізації
відповідних інтересів в іншій країні. МТМ є тотожнім поняттям до «міжнародна
міграція робочої сили». Підходи до трактування цих понять наведені у табл. 6.1.
МТМ є найбільшою частиною глобального руху населення планети і при цьому
виступає як самостійне соціально-економічне явище.
Визначальною ознакою МТМ, окрім зміни країни знаходження трудових
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ресурсів (перетин державного кордону), є вступ мігранта у трудові відносини
(отримання місця роботи) за кордоном у пошуках більш високої заробітної плати і
кращих умов життя. Строки МТМ при цьому можуть коливатись від 1 дня до
декількох років, що передбачає повернення мігранта на батьківщину (однак можлива і
зміна постійного місця проживання).
Таблиця 6.1 - Підходи до трактування поняття «міжнародна трудова міграція»
та«міжнародна міграція робочої сили»
Автор (автори)
Івахнюк І.
[22, С. 14]
Мочерний С.
[13, С. 387]
Колосніцина М.,
Суворова І.
[25, С. 543]
Новицький В.
[39, С. 484]
Акопова О.,
Воронкова О.,
Гаврилко Н.
[1, С. 328]
Похлебаєва А.В.
[64, С. 5]

Трактування
Міжнародна трудова міграція – це міграція, пов'язана з перетином державного
кордону з метою продажу своєї робочої сили у країні в'їзду на певний строк (від
1 дня до декількох років)
Міжнародна міграція робочої сили – переміщення працездатного населення з
однієї країни в іншу у пошуках роботи, більш високої заробітної плати, кращих
умов життя, у процесі якого відбувається формування її інтернаціональної
вартості
Міжнародна міграція робочої сили – це переселення працездатного населення з
однієї країни в іншу строком більш ніж на один рік (автори відзначають, що
через скорочення часу перебування трудових мігрантів це традиційне
визначення вимагає уточнення)
Міжнародна міграція робочої сили – це постійне або тимчасове переміщення
працездатного населення з одних країн в інші, яке викликається як
економічними, так і неекономічними причинами
Міжнародна міграція робочої сили – це переміщення людей через кордони
певних територій зі зміною постійного місця проживання або поверненням до
нього з метою пошуку роботи
Міжнародна міграція робочої сили – це процес переміщення трудових ресурсів з
однієї країни в іншу з метою працевлаштування на більш вигідних умовах, ніж у
країні знаходження, що визначаються співвідношенням попиту та пропозиції на
ринку праці

Слід зазначити, що термін МТМ не повинен охоплювати такий різновид
міграції як підприємницька міграція, тому що для здійснення підприємницької
діяльності мігрант найчастіше змінює постійне місце проживання (існують і винятки).
Окрім цього, до МТМ не слід відносити специфічні види тимчасових переселень,
пов'язані, наприклад, зі здійсненням комерційної, інвестиційної діяльності,
проведенням наукових досліджень, збором інформації, роботи у міжнародних
організаціях тощо.
Міжнародні мігранти, що перетинають границі країн у пошуках роботи, мають
особливий статус – міжнародний трудовий мігрант. Міжнародна організація праці
поділяє трудових мігрантів на наступні види: 1. сезонні робітники-мігранти; 2.
трудящі-мігранти, переміщення яких пов'язане з реалізацією проекту; 3. трудящімігранти, що працюють за контрактом; 4. тимчасові трудящі-мігранти; 5. трудящімігранти, що влаштувалися; 6. висококваліфіковані працюючі мігранти.
Згідно із класифікацією міжнародних трудових мігрантів ООН від 18 грудня
1990 р., розрізняють такі основні групи міжнародних трудових мігрантів [93]: 1.
248

прикордонні працівники – залишають за собою своє звичайне місце проживання в
сусідній країні, у яку вони вертаються щодня або, хоча б, раз у тиждень; 2. сезонні
працівники – мігранти, робота яких залежить від сезонних умов і виконується
протягом певної пори року; 3. моряки й рибалки – трудові мігранти, найняті на роботу
на судні, зареєстрованому в країні, громадянами якої вони не є; 4. працівники, задіяні
на прибережній установці – трудові мігранти, найняті на роботу на прибережній
установці, яка перебуває под. юрисдикцією країни, громадянами якої вони не є; 5.
працівники, робота яких пов'язана з переїздами – трудові мігранти, які, проживаючи в
одній країні, залежно від характеру виконуваної ними роботи, змушені переїхати в
іншу країну на короткий проміжок часу (пілоти, водії й ін.); 6. трудящі на проекті –
мігранти, які допущені в країну для наземної праці на певний проміжок часу для
роботи винятково в рамках конкретного проекту, який реалізується в цій країні; 7.
працівники цільового наймання – трудові мігранти, які відряджаються своїми
наймачами на обмежений проміжок часу в певну країну з метою виконання в ній
конкретних обов'язків або функцій; 8. працівники, які працюють не по найманню –
трудові мігранти, які займаються оплачуваною діяльністю, відмінною від найманої
роботи, і які забезпечують за рахунок такої діяльності кошти для існування,
працюючи, як правило, самостійно або зі членами своїх родин.
Переміщення трудових ресурсів між країнами розділяє останні на донорів
(країни-виїзду) та реципієнтів (країни-в’їзду). З огляду на масштаби трудової еміграції
та імміграції виокремлюють спеціальні статуси країн – донори та реципієнти трудових
ресурсів. Критерії такого поділу наведені у табл. 6.2.
Таблиця 6.2 - Критерії обґрунтування статусу країни як донора або імпортера
трудових ресурсів
Критерії надання країні статусу країниреципієнта трудових ресурсів
-не менш 2% населення країни є особами
іноземного походження й у країні перебуває
не менш 200 тис. чоловік, що мають іноземні
паспорти;
-не менш 1% економічні активного
населення країни (або 100 тис. чоловік) є
особами іноземного походження;
-відтік грошових переказів мігрантів із
країни перевищує 2% ВНП (якщо статистика
мігрантів ведеться на основі іноземного
походження) або 1% ВНП (якщо статистика
мігрантів ведеться на основі громадянства)

Критерії надання країні статусу країни-донора
трудових ресурсів
-не менш 2% населення країни перебуває за
кордоном і їх кількість становить не менш 200 тис.
чоловік;
-не менш 1% економічно активних громадян (або
100 тис. чоловік) перебувають за кордоном;
-приплив грошових переказів від працюючих за
кордоном мігрантів перевищує 1% ВНП

Види МТМ виокремлюються за такими ознаками:
1) за напрямками міграції (країнами або групами країн): МТМ між
розвиненими країнами; МТМ між країнами, що розвиваються; МТМ із країн, що
розвиваються, в розвинені країни; МТМ між країнами з перехідною економікою;
2) за територіальним охопленням: внутрішньоконтинентальна (у тому числі
внутрішньорегіональна) і міжконтинентальна (у тому числі міжрегіональна);
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3) за терміновими параметрами: безповоротна (постійна); тимчасова (у тому
числі сезонна й маятникова);
4) за ступенем легальності (та за ступенем прозорості): легальна (явна);
нелегальна (прихована);
5) за характером причин: змушена; добровільна (природна);
6) за мотивами: потоки, обумовлені економічними мотивами; потоки,
обумовлені мотивами безпеки; потоки, обумовлені різними мотивами;
7) за характером поновлення міграцій: проста; циркуляційна;
8) за рівнем кваліфікації мігрантів: МТМ висококваліфікованого персоналу;
МТМ низькокваліфікованого (некваліфікованого) персоналу;
9) за віковими категоріями мігрантів: відповідно до обраної методики
диференціації вікових груп, у тому числі міграція молоді;
10) за гендерною ознакою диференціації мігрантів: міграція чоловіків; міграція
жінок;
11) за зміною секторів зайнятості: зі зміною секторів зайнятості; без зміни
секторів зайнятості;
12) за кількістю виїздів: уперше; повторна (як різновид кругової);
13) за типом міграції: трудова; сімейна (пов'язана із трудовою); гуманітарна
(може трансформуватися в трудову); змішана (включає трудову);
14) за каналами міграції (легальної): звичайна; внутрішньокорпоративна;
15) за приналежністю до прикордонної зони (до еміграції): міграція із
прикордонної зони (малий міграційний рух); міграція з основної території країни
(великий міграційний рух).
У сучасній економічній науці дослідженню причин, наслідків і особливостей
розвитку МТМ. Розроблено велику кількість теорії МТМ, у тому числі: неокласична
теорія, нова економічна теорія міграції, теорія родинної міграції, теорія світового
ринку праці, теорія «тяжіння-виштовхування», теорія міграційних мереж, теорія
кумулятивної причинності, теорія міграційних систем та ін. У межах цих теорій
визначено найбільш важливі причини розвитку МТМ, а саме відмінності країн у рівні
попиту та пропозиції трудових ресурсів, а також розриви у рівні заробітної плати.
Необхідно враховувати структурні особливості (відмінності) країн в’їзду та виїзду, а
також інтенсивність і структуру відтворення трудових ресурсів.
Трудова міграція розглядається як результат раціональної оцінки потенційними
мігрантами відносних витрат і переваг, які проявляються у тому числі у вигляді
очікувань. МТМ інтерпретується як прояв природного прагнення до кращого
застосування людського капіталу і, відповідно, інвестицій у нього. Рішення про
міграцію приймається не тільки індивідуально потенційним мігрантом, ай часто
колективно його оточенням (родина, громада й т.п.). При цьому оцінюються не тільки
можливі вигоди, а й ризики у випадку невдачі.
Визначаючи причини МТМ не можна розглядати економічні фактори у відриві
від інших. Фактори розвитку МТМ на національному рівні представлені у табл. 6.3.
На світовому рівні МТМ стимулюється об’єктивними закономірностями
розвитку світового господарства, зокрема: поглиблення міжнародного поділу праці,
структурними перетвореннями світової економіки, лібералізацією міжнародних
економічних відносин, поглиблення економічної інтеграції, а також зростанням
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глобальної асиметрії економічного розвитку. Передумовами розвитку МТМ є
розвиток системи міжнародного права та міжнародних організацій, інфраструктури
транспорту та зв’язку, системи міжнародних грошових переказів, глобальних
інформаційних мереж та ін.
Таблиця 6.3 - Деталізація національних факторів розвитку МТМ
Група факторів
Економічні

Соціальні

Демографічні
Політичні

Правові
Екологічні
(і кліматичні)
Інформаційні

Деталізація факторів
Макроекономічні: рівень розвитку, структура і стан національної економіки;
характер територіального поділу праці; попит та пропозиція трудових ресурсів;
рівень заробітної плати; рівень розвитку ринку праці; особливості розміщення
трудових ресурсів і економічного потенціалу; особливості підприємницького
середовища та ін.
Мікроекономічні: можливості і перешкоди реалізації здатності до праці;
очікування потенційних мігрантів і особливості економічної поведінки; рівень
міграційних витрат; можливості перекваліфікації і внутрішньої трудової
мобільності та ін.
структура суспільства за віковими групами, рівнем кваліфікації, релігії, родинному
стану та ін.; рівень гендерної нерівності; позиції молоді; ступінь соціальних
протиріч (міжетнічних; міжрелігійних) і прояв дискримінації за соціальними
ознаками; рівень безпеки населення; рівень активності діаспор та інших
співтовариств мігрантів та ін.
чисельність населення; особливості його відтворення, характер демографічних
тенденцій; особливості розміщення населення і внутрішньої міграції та ін.
позиції державної влади щодо МТМ, які проявляються в рамках державної
політики; політична стабільність; особливості політичної системи і політичного
процесу; рівень і характер політичної активності населення (суспільства); прояв
дискримінації за політичними ознаками та ін.
рівень розвитку правової системи та її відповідність міжнародному праву; характер
правових інститутів, що діють у сфері області МТМ; рівень правової дисципліни
влади і суспільства та ін.
стан навколишнього середовища і його зміна у цілому та за регіонами країни;
кліматичні умови та їх зміна в окремих регіонах та ін.
рівень інформатизації і розвитку інформаційних мереж, ступінь їх включення у
глобальні системи; політика держави у сфері інформування громадян та ін.

Через зростаючі масштаби МТМ особлива увага сучасними науковцями
приділяється її наслідкам, які в цілому є неоднозначними (табл. 6.4).
Практично усі країни світу приймають участь в обміні економічними (у тому
числі трудовими) ресурсами у якості експортерів (донорів) та/або імпортерів
(реципієнтів), що викликає необхідність захисту їх національних інтересів. Одночасне
існування і позитивних, і негативних наслідків МТМ зумовлює необхідність її
регулювання з боку держави. У той же час державні кордони стають усе більш
умовним явищем, вони не здатні у повному обсязі контролювати міграційні потоки.
Глобалізація, сприяючи розвитку масової міграції, привела до посилення проблем у
сфері її регулювання.
МТМ регулюється на національному і міжнародному рівнях.
На національному рівні реалізується цілеспрямована міграційна політика. Під
державна міграційною політикою слід розуміти систему цілей, принципів та заходів
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щодо регулювання міграційного руху населення, оптимізацію параметрів динаміки,
чисельності та якісної структури міграційних потоків країни (частіше під міграційною
політикою розглядається регулювання саме зовнішніх міграційних потоків).

Країна імміграції

Країна еміграції

Таблиця 6.4 - Можливі соціально-економічні наслідки МТМ для країн еміграції та
імміграції
Позитивні наслідки
Зниження рівня безробіття і бідності;
збільшення валютних надходжень у країну
(перекази мігрантів); зростання внутрішнього
попиту і збільшення інвестицій у результаті
використання
міграційного
капіталу;
надходження нових знань і передача досвіду при
поверненні емігрантів; економія витрат на
соціальне забезпечення; ослаблення бюджетного
навантаження (за рахунок зниження виплат по
безробіттю і витрат на охорону здоров'я);
сприяння інтеграції національної економіки у
світогосподарську систему та ін.
Приплив необхідної робочої сили; збільшення
попиту; зменшення пенсійного навантаження на
економічно активне населення; підвищення
продуктивності праці; економія суспільних
витрат, у тому числі на освіту і підготовку;
надходження нових знань; збільшення податкових надходжень; освоєння нових або слабо
освоєних територій; компенсація дефіциту
трудових ресурсів і можливість омолодження
населення; внесення культурної різноманітності
й ін.

Негативні наслідки
Зниження
податкових
надходжень;
виникнення дефіциту та уповільнення
відтворення трудових ресурсів, негативні
зміни у їх структурі; «відплив умів» (і
зниження
темпів
науково-технічного
прогресу) і втрата витрат на їх підготовку;
дестабілізація ринку праці; виникнення
структурних диспропорцій і посилення
циклічності розвитку економіки; вивіз
мігрантами іноземної валюти; претензії з
боку інших країн; зниження конкуренції на
ринку праці; зменшення інвестицій в освіту
та ін.
Тиск на ринок праці, скорочення заробітної
плати і збільшення безробіття; розвиток
тіньової економіки; збільшення нелегальної
зайнятості; зростання соціальної напруженості та злочинності, виникнення міжетнічних конфліктів; погіршення криміногенної обстановки, ослаблення соціального
захисту; збільшення бюджетного навантаження; зниження рівня безпеки праці;
зниження темпів науково-технічного прогресу й ін.

І. Романов виділяє два розуміння міграційної політики. У широкому розумінні
міграційна політика передбачає вплив на усі соціально-економічні фактори, які тією
чи іншою мірою впливають на процеси міграції населення. У вузькому розумінні вона
охоплює вплив тільки на механізм міграційного руху [71, С. 85]. Найпоширеніші
визначення міграційної політики держави представлено у табл. 6.5.
Головною сферою реалізації державної міграційної політики є регулювання
зовнішньої міграції з метою покращення демографічної ситуації, рівня життя
населення та забезпеченості національної економіки трудовими ресурсами (реалізації
міграційних пріоритетів). Якісна структура мігрантів охоплює такі ознаки трудових
ресурсів, як: вік, стать і рівень освіти (кваліфікації). У реалізації заходів державної
міграційної політики приймають участь не тільки органи державної влади, а і
різноманітні неурядові організації, діяльність яких спрямована на упорядкування
міграційних процесів та захист прав мігрантів.
Складовими сучасної міграційної політики держави є:
1) імміграційна політика (виражає ставлення до іммігрантів, надання прав на
в'їзд і постійне місце проживання, особливості контролю за нелегальною імміграцією
й ін.);
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2) еміграційна політика (виражає ставлення до емігрантів, надання прав на в'їзд
і створення умов для повернення, особливості контролю за нелегальною еміграцією);
3) прикордонний контроль (контроль за міграційними потоками, виконанням
процедур оформлення, дотриманням виконання міграційного законодавства);
4) перевірка осіб усередині країни (у тому числі інспекція умов праці);
5) політика натуралізації (стосується умов надання громадянства легальним
іммігрантам; політика щодо громадянства);
6) політика соціокультурної інтеграції (стосується проблем адаптації мігрантів,
розв'язання етнічних, расових, релігійних проблем та ін.);
7) політика стосовно діаспоричних і іммігрантських співтовариств (пов'язана з
регулюванням соціальних мереж мігрантів; захист інтересів діаспор та ін.);
8) регулювання транзитної міграції (контроль за транзитними міграційними
потоками).
Таблиця 6.5 - Приклади визначень державної міграційної політики
Автори
Акопова О.,
Воронкова О.,
Гаврилко Н.
[1, С. 335]
Пуригіна О.,
Сардак С.
[70, С. 115]

Петрова Т.
[61, С. 27]

Бобилєв В.
[2, С. 61]
Хомра О.
[83, С.50]
Хорєв Б.
[84, С. 43]
Горрансон Б.
[10, С. 42]
Мармор Л.
[33, С. 37-38]
Івахнюк І.
[22, С. 98]
Денисюк С.
[29]

Визначення
Державна міграційна політика – це цілеспрямована діяльність держави з
регулювання процесів експорту й імпорту робочої сили у країну і з неї
Державна міграційна політика – це система правових, адміністративних,
організаційно-фінансових заходів й інформаційне забезпечення державними
та неурядовими організаціями упорядкування міграційного простору,
регуляція трудового міграційного руху населення з позиції національних
пріоритетів, кількісного та якісного складу міграційних потоків, їх соціальної,
демографічної та економічної структур
Міграційна політика – це система правових, фінансових, адміністративних і
організаційних заходів держави і недержавних установ з регулювання
міграційних процесів з позиції міграційних пріоритетів, кількісного та
якісного складу міграційних потоків, їх соціальної, демографічної та
економічної структури
Міграційна політика – це система принципів, цілей і дій, за допомогою яких
держава та інші політичні актори регулюють потоки переселенців
Міграційна політика – це комплекс розробок і заходів, спрямованих на
формування необхідних потоків і необхідної інтенсивності міграції населення
Міграційна політика – це система умов, заходів управління міграційним рухом
населення
Міграційна політика – це політика, яка реагує на переміщення людей із країни
в країну
Міграційна політика – це насамперед взаємовідношення і комбінація інтересів
держави, суспільства і людини у вирішенні проблем, пов'язаних з перетином
кордонів (внутрішніх і зовнішніх) і співвідношенням прав мігрантів і
корінного населення
Міграційна політика – це система заходів, за допомогою яких держава
регулює потоки мігрантів для досягнення цілей, які відповідають інтересам
розвитку суспільства
Міграційна політика – це комплекс заходів, які належать до сфери державного
управління і включають процес прийняття рішень, врегульований правовими
нормами, контрольований представницькою владою і спрямований на
впорядкування міграційних процесів
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Спектр економічних методів регулювання міграційних процесів досить
широкий і включає як прямий, так і непрямий вплив на середовище мігрантів,
наприклад:
1) методи, пов'язані зі зміною рівня міграційних витрат (наприклад, збільшення
спеціальних зборів);
2) методи, пов'язані зі створенням економічних стимулів (наприклад, надання
житла);
3) методи, пов'язані із впливом на інтереси роботодавців, які беруть на роботу
мігрантів (наприклад, зміна податкової політики);
4) методи, пов'язані з регулюванням зайнятості й ринку праці (наприклад,
проведення структурних реформ).
Правове регулювання МТМ здійснюється відповідно до норм міжнародного
права, що спрямовані на захист прав і свобод людини, гармонізацію інтересів
світового співтовариства, з одного боку, і держави і суспільства, з іншого.
Законодавча основа визначає комплекс (переважно прямих) заходів щодо державного
і міждержавного (на основі міжнародних угод) регулювання міграційних потоків, а
також створює правову основу для їх реалізації. Вирішальне значення мають наступні
правові компоненти (залежно від свого характеру можуть розглядатися як правові
бар'єри для МТМ): 1) визначення правового статусу мігрантів (імміграційні та інші
закони, адміністративні і різні підзаконні акти); 2) визначення порядку (правового
режиму) в'їзду у країну, процедури видачі візи, одержання виду на проживання, права
на роботу, а також порядку і умов працевлаштування, надання медичної допомоги,
медичного та іншого страхування (імміграційні та інші закони), уведення різних
санкцій. При розробці правового масиву, що регулює перебування мігрантів,
враховуються вимоги міжнародних угод та норми міжнародного права, наприклад,
колізійні правила, за допомогою яких забезпечується правове врегулювання спорів,
що виникає у сфері трудових відносин з мігрантами.
Еволюція міграційного законодавства різних країн демонструє загальну
тенденцію у зміні відношення до МТМ. Поступова лібералізація режимів міграції
супроводжується перетворенням дискримінаційних систем у системи кодифікованих
вимог до мігрантів. Державна міграційна політика стає селективною (виконання
відбору мігрантів), тому що кількість мігрантів постійно збільшуються й країни
намагаються залучити найбільш кваліфікованих з них.
6.3. Загальносвітові тенденції розвитку МТМ
На початку XXI ст. світ переживає небувале зростання міжнародної міграції
населення, зумовленою численними економічними причинами та збільшенням
демографічної незбалансованості світу. За останні десятиліття стала глобальним
процесом, який охопив усі країни та континенти. У період 1965-1990 рр. кількість
міжнародних переселенців збільшилося на 45 млн. із щорічним темпом приросту
близько 2,1%.. За офіційним даними Конференції ООН по торгівлі і розвитку та
Міжнародної організації праці, у 1990 р. близько 155 млн. осіб покинули країни
походження з метою пошуку роботи, у 2005 р. цей показник уже становив 191-195
млн., а у 2010 р. – 214 млн. осіб. Очікується, що до 2050 р. чисельність мігрантів може
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зрости до 405 млн. осіб [50].
При цьому за минуле десятиліття темпи зростання чисельності міжнародних
мігрантів збільшилися, що підтверджується офіційними даними ООН (табл. 6.6).
Таблиця 6.6 - Динаміка основних показників міжнародної міграції населення
Показники

1990

1995

Роки
2000

2005 2010

Оцінка чисельності міжнародних мігрантів
155,52 165,97 178,50 195,25 213,94
станом на середину року, млн. осіб
–
1,3
1,5
1,8
1,8
Річний темп зміни чисельності мігрантів, %
Частка міжнародних мігрантів у
2,9
2,9
2,9
3
3,1
загальній чисельності населення, %
Частка жінок-мігрантів у загальній чисельності міжнародних
49,1 49,3
49,4
49,2 49,0
мігрантів, %
8,8
7,1
7,6
Частка біженців у загальній чисельності міжнародних мігрантів, % 11,9 11,1

При цьому міжнародні мігранти розглядаються як потенційні трудові мігранти.
Високий рівень жіночої міграції визначає структуру міграційних потоків у
майбутньому та буде зумовлювати збільшення сімейної міграції.
Близько 60% мігрантів переміщаються або між розвиненими, або між країнами,
що розвиваються. Більшість міжнародних мігрантів проживають у більш розвинених
країнах: у 2005 р. – 123 млн. осіб, у 2010 р. – 133 млн. осіб. До таких країн відносяться
країни Європи, Австралія, Нова Зеландія, Японія, Канада, США і країни СНД. У цих
країнах проживають близько 66% міжнародних мігрантів. Кількість мігрантів у
країнах, що розвиваються, також збільшується. У 2005 р. у них перебувало 72 млн.
мігрантів, а у 2010 р. – більше 81 млн. [50].
У розвитку міграційних процесів за регіонами світу спостерігаються істотні
диспропорції, зумовлені як демографічними, так і економічними факторами. Відносні
показники міжнародної міграції за регіонах світу представлені у табл. 6.7.
Таблиця 6.7 - Кількість мігрантів за регіонами світу на середину року, тис. чол.
Роки
2000
17062
51915
57639

Показники

1990
1995
Африка
15972
17921
Азія
50875
48768
Європа
49400
54717
Латинська Америка і Карибський
7130
6233
6470
басейн
Північна Америка
27773
33595
40395
Океанія
4365
4732
5015
За групами країн, виділеними за рівнем розвитку
Більш розвинені країни
82354
94123
104433
Менш розвинені країни
7316
71845
74064

2005
17735
55128
64398

2010
19263
61323
69819

6869

7480

45597
5516

50042
6014

117187
78057

127711
86232

Виділяють п'ять основних світових центрів трудової міграції:
1. Північна Америка – цей центр міграції є лідером з кількості щорічно
прибуваючих іммігрантів, як висококваліфікованих, так і низько кваліфікованих, з
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усього світу. При цьому низькокваліфіковані робітники емігрують переважно з
Мексики та країн Карибського басейну до США. Висококваліфіковані працівники
прибувають з Західної Європи, Латинської Америки, Росії.
2. Європа – значну роль у формуванні цього центру міграції стало створення
ЄС, однією із цілей якого є створення єдиного ринку робочої сили. На частку ЄС
припадає біля 25% обороту світового ринку робочої сили. Абсолютними лідерами з
кількості іммігрантів є Франція та Німеччина. Іммігранти знаходять роботу
здебільшого в сфері обслуговування, будівництві, на забруднених та небезпечних
виробництвах. У Європу іммігрує здебільшого молодь, яка не досягла 25 років. У
рамках європейських міграцій слід виділити три основні напрями: з менш розвинутих
країн Південної та Східної Європи (Греція, Іспанія, Туреччина, Польща, Угорщина та
ін.) до високорозвинутих країн Західної та Північної Європи (Франція, Англія,
Німеччина, Швеція тощо); з країн Північної Африки, Індії, Пакистану до Західної
Європи; рух робітників між високорозвиненими країнами. Також до Європи прибуває
багато робітників з країн СНД.
3. Близький Схід – іммігранти становлять велику частку працездатного
населення цього регіону, у деяких країнах більш 50%. Нафтодобувні країни цього
регіону (Саудівська Аравія, Лівія, ОАЕ, Кувейт, Катар, Бахрейн) залучають людські
ресурси переважно з бідніших арабських та азіатських країн (Єгипту, Ємену,
Йорданії, Судану, Індії, Пакистану, Бангладешу та Шрі-Ланки). Незначна кількість
робітників прибуває також з Європи, Філіппін, Таїланду, Південної Кореї. Такі країни,
як Ємен, Ірак та Лівія є одночасно й експортерами й імпортерами трудових ресурсів;
4. Латинська Америка – приймаючими країнами Латинської Америки є в
основному Аргентина та Венесуела. Міграція носить здебільшого сезонний характер,
коли мігранти прибувають для виконання сільськогосподарських робіт. Багато
робітників приїжджають працювати на філіалах ТНК. Для Латинської Америки
бажаними іммігрантами є робітники зі Східної Європи.
5. Азіатсько-Тихоокеанський регіон – приймаючими країнами АзіатськоТихоокеанського регіону є Бруней, Малайзія, Сінгапур, Гонконг, Японія, Пакистан,
Тайвань. Сюди зазвичай приїжджають працівники з країн, що розвиваються, особливо
з Мексики та країн Азії (Китаю, В'єтнаму та Лаосу). Також багато іммігрантів
прибуває до таких країн та регіонів, як Австралія, Росія, Африка. Здебільшого
іммігранти переїжджають з бідних у багаті країни.
Таким чином, відбувається загальне зростання масштабів МТМ за всіма
регіонами світу та групами країн. За сталими траєкторіями спостерігається значна
інтенсифікація міграційний потоків. Активізується як внутрішньо-, так і міжрегіональна МТМ, що супроводжується посиленням міграційної асиметрії між регіонами
світу, просторовою диверсифікацією міграційних потоків, посиленням їх хаотичності
і турбулентності. Інтенсивному руху трудових ресурсів сприяє розвиток міграційних
мереж, транснаціональної міграції та омолодження мігрантів. Розвиток МТМ
позначився на збільшення масштабів грошових переказів мігрантів.
Зростання масштабів МТМ і вплив її на національні економіки, а також
загострення ряду загальних для країн проблем обумовили активізацію регулювання
МТМ на міжнародному рівні.
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6.4. Регулювання міжнародної трудової міграції на міжнародному рівні
Регулювання міжнародної трудової міграції на міжнародному рівні
здійснюється через підписання різноманітних міжнародних угод та створення
спеціальних міжнародних організацій.
У більшості країн світу правовими джерелами регулювання зовнішньої
трудової міграції стають:
1) міжнародні документи загального характеру, у тому числі: Міжнародний
пакт про економічні, соціальні і культурні права, Міжнародний пакт про цивільні і
політичні права, Загальна декларація прав людини тощо;
2) міжнародні декларації з вирішення гуманітарних проблем: Декларація про
ліквідацію всіх форм нетерпимості і дискримінації на основі релігії або переконань,
Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та ін. Кожній
людині надається право залишати будь-яку країну, включаючи свою власну, і
повертатися у свою країну. Ця норма стала однієї з базових у процесі формування
всесвітньої універсальної системи захисту прав міжнародних мігрантів, створеної в
рамках ООН.
Норми, що забезпечують вільне переміщення мігрантів, знаходяться у тісному
зв’язку з нормами у сфері захисту трудових прав. Договірними джерелами
міжнародного трудового права виступають міжнародні договори, які укладені на
багатобічній основі. В основному вони присвячені захисту прав міжнародних
мігрантів у сфері поселення, імміграції, професійної освіти, соціального забезпечення,
а також захисту прав сезонних робітників і ін. [86]. Найважливішими міжнародними
актами в сфері регулювання міжнародної міграції населення є наступні [6; 37; 38; 53]:
1. Загальна декларація прав людини від 1948 року, у статтях 13, 14, 15 якої
передбачено, що кожна людина має право вільно пересуватися й вибирати собі місце
проживання в межах кожної держави. Кожна людина має право залишати будь-яку
країну, включаючи свою власну, і повертатися у свою країну. Кожна людина має
право шукати притулок від переслідування в інших країнах і користуватися цим
притулком. Це право не може бути використано у випадку переслідування, при
здійсненні неполітичного злочину чи діяння, що суперечить цілям і принципам ООН.
Кожна людина має право на громадянство. Ніхто не може бути довільно позбавлений
свого громадянства чи права змінити своє громадянство [6].
2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права від 1966 р.
Згідно зі статтями цього документу, усі народи мають право на самовизначення; усі
народи для досягнення своїх цілей можуть вільно розпоряджатися своїми природними
багатствами й ресурсами; держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право
на працю, що включає право кожної людини дістати можливість заробляти собі на
життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вона вільно погоджується, і зроблять
належні кроки до забезпечення цього права; держави, які беруть доля в цьому Пакті,
визнають право кожного на справедливі й сприятливі умови праці. Також пактом
гарантується рівне для чоловіків і жінок право користування всіма економічними,
соціальними й культурними правами [53].
3. Міжнародний пакт про громадянські й політичні права від 1966 р. Головним
постулатом цього документу є те, що кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті,
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зобов'язується поважати й забезпечувати всім особам, які перебувають у межах її
території та під її юрисдикцією, права, визнані в цьому Пакті, без будь-якої різниці
щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань,
національного чи соціального походження, майнового стану, народження чи іншої
обставини. Також визначаються обов’язки держав, які беруть участь у Пакті [37].
4. Міжнародна конвенція ООН про захист прав усіх трудящих-мігрантів і членів
їх родин від 1990 р. Згідно з конвенцією держави-учасники зобов'язуються, відповідно
до міжнародних документів з прав людини, поважати й забезпечувати права всіх
трудящих-мігрантів і членів їх родин, що заходяться на їх території чи під їх
юрисдикцією, передбачені в дійсній Конвенції, без будь-якого розходження по
відношенню статі, раси, кольору шкіри, мови чи релігійних переконань, політичних
чи інших поглядів, національного, етнічного чи соціального походження,
громадянства, віку, економічного, майнового, сімейного й станового положення чи за
будь-якою іншою ознакою. Конвенція забезпечує захист економічних, соціальних,
політичних та громадянських прав міжнародних трудових мігрантів та право
робітника виїздити з країни, включаючи його власну; право на життя, яке
охороняється законом; право на волю думки та віросповідання; право на волю й
захист особистості; право трудових мігрантів і членів їх родин на отримання захисту й
допомоги з боку консульських і дипломатичних установ країни свого походження та
ін. [6].
5. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від
1965 р. Основні статті цієї Конвенції стосуються протидії расовій дискримінації.
Зазначається, що кожна держава-учасниця зобов'язується: не чинити щодо осіб, груп
або установ будь-яких актів чи дій, пов'язаних з расовою дискримінацією, і
гарантувати, що всі державні органи й державні установи, як національні, так і
місцеві, діятимуть відповідно до цього зобов'язання; не заохочувати, не захищати й не
підтримувати расову дискримінацію, здійснювану будь-якими особами чи
організаціями; вжити ефективних заходів для перегляду політики уряду в
національному й місцевому масштабі, а також для виправлення, скасування або
анулювання будь-яких законів і постанов, що ведуть до виникнення або увічнення
расової дискримінації всюди, де вона існує; заборонити расову дискримінацію, яку
проводять будь-які особи, групи чи організації, і покласти їй кінець; заохочувати в
належних випадках об'єднуючі багаторасові організації та об'єднавчий рух, так саме
як і інші заходи, спрямовані на знищення расових бар'єрів, і не підтримувати ті з них,
які сприяють поглибленню расового роз'єднання [36].
6. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації стосовно жінок від 1979 р.
Ця конвенція стосується захисту прав жінок у всіх сферах життєдіяльності, зокрема:
рівності чоловіків і жінок, заборони будь якої дискримінації щодо жінок, права на
захист від дискримінації та ін.[26].
7. Конвенція ООН про статус біженців 1951 р. Цей документ визначає правила
поводження з біженцями в країнах прийому. Конвенція утверджує принцип
невисилання особи, який полягає в тому, що держава не може примусово повернути
біженця в країну, де існує загроза його волі чи життю. Крім того, Конвенція також
наголошує на тому, що біженці в країнах прибуття мають право на волю
віросповідання; право на здобуття початкової освіти; право на отримання державної
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допомоги; право на відстоювання своїх інтересів у судах тощо [91].
8. Декларація Генеральної Асамблеї ООН про права людини стосовно осіб,
котрі не являються громадянами країни, у якій вони проживають від 1985 р. [89].
Декларація забезпечує наступні трудові й соціальні права: 1. право на умови праці, які
відповідають вимогам безпеки й гігієни, на справедливу зарплату й однакову
винагороду за працю однакової цінності без відмінностей в оплаті за однакову працю
між чоловіком і жінкою; 2. право вступати в профспілки та інші організації на свій
вибір і брати участь в їх діяльності без обмежень, окрім тих, які передбачені законом
та необхідні у демократичному суспільстві для захисту державної безпеки,
громадської безпеки, громадського порядку або прав і свобод інших; 3. право на
охорону здоров'я, медичне обслуговування, соціальне забезпечення, освіту й
відпочинок за умови, що іноземці виконують вимоги у відповідності до певних
правил і що це на накладає на ресурси держави надмірного тягаря.
Велика кількість документів прийнята на базі Міжнародної організації праці
(МОП), яка забезпечує їх виконання [6; 97]: Конвенція МОП №97 про трудящихмігрантів (визнання рівності стосовно мігрантів незалежно від їх національності,
расової приналежності, релігії, статі); Конвенція МОП №143 Про зловживання в сфері
міграції та про забезпечення рівності в галузі соціальних і громадянських прав
трудових мігрантів (спрямована на усунення зловживань у сфері міграції та
забезпечення трудящим-мігрантам рівності можливостей і звернення); Конвенція
МОП про платні бюро по найму; Конвенція і Рекомендація МОП про організацію
служб зайнятості; Конвенція і Рекомендація МОП про політику в галузі зайнятості;
Дублінська Конвенція про право притулку і поводження з біженцями. (угода гарантує
біженцю, що його заява буде розглянута владою тієї держави, куди він її направляє);
Конвенція МОП №87 гарантує свободу асоціації та захист права на організацію;
Конвенція МОП №98 забезпечує право на організацію та ведення колективних
переговорів; Конвенція МОП № 100 гарантує право на рівну винагороду чоловіків та
жінок; Конвенція МОП №111 гарантує свободу від дискримінації в галузі праці й
занять.
Україна підписала всі вісім ключових міжнародних угод та конвенцій ООН по
правам людини та приєдналась до Конвенцій МОП, імплементувавши їх вимоги до
трудового законодавства та законодавства у сфері соціального забезпечення.
Міжнародне регулювання міграційних процесів здійснюється також на
регіональному рівні. Так, під егідою Ради Європи були прийняті: Європейська
конвенція про захист прав людини й основних свобод (1950 р.), Європейська
конвенція про поселення (1955 р.), Європейська соціальна хартія (1961 р.),
Європейський кодекс соціального забезпечення (1964 р.), Європейська конвенція про
соціальне забезпечення (1972 р.), Європейська конвенція про правовий статус
трудящого-мігранта (1977 р.) і ін. [86]. Одним з базових документів є Європейська
конвенція про захист прав людини й основних свобод, яка визначає свободу
пересування й вибору місця проживання [32].
Закономірним наслідком глобалізації стало підвищення ролі міжнародних
організацій у регулюванні МТМ, діяльність яких крім координації спрямована на
вдосконалювання правового забезпечення відповідних процесів. Основними
міжнародними організаціями, що забезпечують і регулюють міжнародну міграцію, є
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[7; 30; 34; 35; 42; 52]:
1. ООН – діяльність спрямована на підтримку миру й безпеки в усьому світі,
розвиток дружніх відносин між країнами, надання сприяння соціальному прогресу,
поліпшення умов життя й стану справ в області прав людини. У структурі ООН
функціонують наступні підрозділи: Комітет із захисту прав трудящих-мігрантів і
членів їх родин, Рада із прав людини, Рада з торгівлі та розвитку, Фонд в області
народонаселення (ЮНФПА), Комітет із прав людини й ін., які координують розвиток
МТМ і міграційну політику окремих країн. Ряд спеціалізованих установ, таких як
Всесвітня організація охорони здоров'я й Організація Об'єднаних Націй з питань
освіти, науки й культури (ЮНЕСКО), у своїй діяльності стосуються питань
регулювання міграції, які відповідають їхній компетенції. Головні напрямки
діяльності ООН у сфері міжнародної міграції визначаються Економічною й
соціальною радою ООН. У рамках ООН сформована Глобальна група з міграції, ціль
якої – підсилити координацію в рамках системи ООН і разом з Міжнародною
організацією з міграції забезпечувати підвищення ефективності міжнародної
міграційної політики. На базі цієї групи створений Консультативний форум,
відкритий для всіх країн-членів ООН, який є структурою міжнародного партнерства з
обговоренню й розв'язання питань, пов'язаних з міжнародною міграцією.
2. Міжнародна організація з міграції – спеціалізована міжурядова установа, що
діє в структурі ООН та займається питаннями міжнародної міграції; тісно
співробітничає з урядовими, міжурядовими й неурядовими організаціями. Головне
завдання – «сприяти гуманізації й упорядкуванню процесів міграції заради загального
блага», що припускає розвиток міжнародного співробітництва в сфері міграції,
надання допомоги у вирішенні проблем, пов'язаних з міграцією, і надання
гуманітарної допомоги нужденним у ній мігрантам. Для розв'язку цього завдання
організація надає послуги й надає консультації національним урядам і мігрантам.
Діяльність з регулювання міграції здійснюється через чотири основні напрямки:
міграція й розвиток; сприяння міграції; регулювання міграції; змушена міграція.
Організація вживає комплексні заходи, спрямовані на сприяння в удосконалюванні
міжнародного міграційного законодавства, організацію діалогу й підготовки
рекомендацій з питань міграційної політики, що орієнтоване на захист прав мігрантів,
розв'язання питань охорони здоров'я й захисту прав жінок у зв'язку із процесами
міграції й т.п. Організація має національні представництва (в 100 країнах), які
реалізують комплексні програми в області регулювання міжнародної і
внутрішньонаціональної міграції та захисту прав мігрантів, які адаптовані до умов
конкретних країн.
3. Міжнародна організація праці – спеціалізоване агентство системи ООН,
діяльність якого спрямована на просування принципів соціальної справедливості й
захист міжнародно визнаних прав людини й прав у сфері праці. Стратегічні цілі
організації безпосередньо пов'язані з регулюванням міжнародної міграції. Організація
розробляє міжнародні стандарти з питань зайнятості, оплати праці, системи
соціального страхування, захисту інтересів мігрантів і ін. У рамках її діяльності
прийнятий ряд документів, які створюють правові основи реалізації міграційної
політики й вносять рекомендації з її розробки, у тому числі тих, що стосуються:
дискримінації трудящих-мігрантів; використання праці мігрантів; дотримання
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соціальних і економічних прав мігрантів і ін. Прийняті конвенції (усього більш 140) є
основою розвитку міжнародного ринку праці. Практичні питання, які охоплені
діяльністю організації: сприяння соціально-економічному прогресу; гідна праця,
зайнятість і боротьба з безробіттям; недопущення примусової праці й дискримінації в
області праці, професійна підготовка й перепідготовка; умови, безпека й гігієна праці;
заробітна плата й соціальне забезпечення; соціальний захист дітей і жінок.
Діяльність спеціалізованих установ ООН координується й доповнюється
Департаментом з економічних і соціальних питань, забезпечується Програмою
розвитку ООН (ПРООН), Конференцією ООН з торгівлі й розвитку (ЮНКТАД),
Фондом ООН в сфері народонаселення (ЮНФПА), Керуванням Верховного комісара
ООН із прав людини, Керуванням Верховного комісара ООН у справах біженців,
Керуванням ООН з наркотиків і злочинності (ЮНОДК), Керуванням з рішення
гуманітарних проблем і ін. Допомогу країнам-донорам трудових ресурсів надає також
Всесвітній банк і пов'язані з ним міжнародні фінансові організації. Це свідчить про
пріоритетну увагу до розв'язання глобальних гуманітарних і екологічних проблем,
забезпечення економічного розвитку й захисту прав людини, що створює додатковий
контекст глобального регулювання МТМ.
У регулюванні МТМ бере активну участь Світова організація торгівлі (СОТ). У
рамках СОТ підписана Генеральна угода з торгівлі послугами (ГАТС), яка визначає
способи надання послуг (транскордонний, спосіб закордонного споживання,
комерційна присутність, присутність фізичних осіб). Умови угоди забезпечують
доступ на ринок праці осіб, що надають послуги [54]. Однак через те, що низка питань
(забезпечення безпеки, возз'єднання родин та ін.) не врегульовані до кінця,
особливості економічної діяльності мігрантів більшою мірою залежать від
національних політик окремих країн. Переміщення таких осіб навіть на тривалий час
розглядається як ділові поїздки.
Питання міжнародної трудової міграції розглядаються в рамках інтеграційних
угод при створенні торгівельно-економічних блоків країн. Практично повністю
погодили умови вільного руху громадян держави Економічного співтовариства країн
Західної Африки (ЕКОВАС) і Спільного ринку Східної й Південної Африки
(КОМЕСА), однак ці домовленості не були імплементовані й не стосувалися
проведення загальної міграційної політики. Також угоди про полегшення режиму
міграції населення підписали країни Андського співтовариства націй і Спільного
ринку країн Південного Конусу МЕРКОСУР (однак багато з ухвалених рішень ще не
виконуються на практиці). Для таких угруповань, як Співдружність Незалежних
Держав (СНД) і Організація Чорноморського економічного співробітництва
характерне посилення партнерства країн-учасниць в області міграційної політики [4;
24; 60; 86].
Найбільш яскравим прикладом у сфері розвитку системи регулювання
міграційних процесів є досвід ЄС, одним з основних принципів функціонування якого
є свобода переміщення людей. Ще у 1985 р. між 5 країнами була підписана
Шенгенська угода, яка визначила стандарти свободи пересування і вибору місця
проживання. Наступна конвенція підписана в 1990 р. (набула чинності у 1995 р.) і
означала скасування контролю на внутрішніх кордонах країн і створення єдиних
зовнішніх кордонів, де імміграційний контроль (при в'їзді в Шенгенську зону)
261

проводиться відповідно до єдиних процедур (прийняті єдині правила видачі віз,
надання прав на притулок, контролю на зовнішніх границях та ін.). Для цього
створена Шенгенська інформаційна система для складання баз даних і обміну
інформацією про певні категорії осіб і товарів. Згодом Шенгенська зона неодноразово
розширювалася і включає 25 країн (24 – країн ЄС і Швейцарія) [4; 32].
З 1990-х рр. головну роль у формуванні політико-правової складової
міграційної політики стали відігравати не уряди країн-членів, а органи ЄС, що
відзначене Маастрихтським договором, який став вихідною точкою поступового
просування країн ЄС від співробітництва на міжурядовій основі до більш тісної
взаємодії в управлінні міграцією [55; 63]. Амстердамський договір (1999 р.) заклав
основи для розвитку двох блоків міграційної політики ЄС: наднаціональної й
міжурядової (співробітництво), кожний з яких має зв'язок із заходами на рівні
окремих країн. У 1999 р. ЄС розпочав реалізацію («Плану Тампер») загальної
політики надання притулку, регулювання імміграції і запобігання нелегальної міграції
[63; 87]. У 2003 р. прийнята директива, яка спростила процедури в'їзду й одержання
посвідчення на проживання для легальних мігрантів [23; 63; 85; 87; 88]. У 2004 р. була
випущена Зелена книга з політики ЄС в сфері регулювання економічної міграції, яка в
якості головних установок вводила орієнтацію на залучення висококваліфікованих
мігрантів на національні ринки праці [88].
Для забезпечення нормальних міжетнічних відносин з 2000 р. почалося
формування антидискримінаційного законодавства, яке поширювалося на сферу
зайнятості, освіту, охорону здоров'я та ін. Так, з 2001 р. реалізується Програма дій для
боротьби з дискримінацією й програма EQUAL, з 2005 р. впроваджується стратегія
«Недискримінація і рівні можливості для всіх» [88].
Велика увага в ЄС приділяється забезпеченню нормального рівня життя і
недопущенню дискримінації мігрантів. Це визначено Європейською стратегією
зайнятості (1997 р.), а також рядом наступних програм. Окремим напрямком є
підтримка вимушених мігрантів, у більшості країн ЄС проводяться програми
адаптації й облаштованості біженців (які одержали офіційний статус), приймання
етнічних переселенців і ін. Цьому сприяє й захист культурних прав, етнічних і
релігійних традицій [23; 55; 88].
Шляхи залучення мігрантів в економіку країн-членів були визначені в
«Стратегічному плані дій з регулювання легальної міграції на 2006-2009 рр.», який
передбачає вдосконалювання правового регулювання умов в'їзду й проживання
висококваліфікованих і сезонних робітників, фахівців і стажистів компаній та ін. У
2009 р. у контексті Лісабонського договору прийнята «Стокгольмська програма»
розвитку простору свободи, безпеки і правосуддя на 2010-2014 рр., яка орієнтована на
розмежування компетенцій ЄС і країн-членів у питаннях залучення іноземних
трудових ресурсів, на захист їх прав через прийняття «Кодексу імміграції», що
передбачає консолідацію Шенгенського і Візового кодексів [55; 63; 77; 88].
Дотримання єдиного підходу до регулювання МТМ задекларовано країнамиучасницями СНД. У 1994 р. усі країни-члени СНД підписали Угоду про
співробітництво в сфері трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів.
Цей документ передбачає: взаємне визнання дипломів та інших документів, що
стосуються визначення кваліфікації й виробничого стажу; рівноправність між
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трудящими-мігрантами; можливість переказувати доходи й заощадження й ін. У 1998
р. країни СНД підписали Угоду про боротьбу з незаконною міграцією, яка містить
положення, що стосуються припинення незаконної міграції, положення про висілку,
реадмісію та обмін інформацією [12].
Для уніфікації міграційних політик країн-членів СНД, країни прийняли
Концепцію міграційної політики держав-учасників СНД, Конвенцію про правовий
статус трудящих-мігрантів і членів їх родин держав-учасників СНД, Декларацію про
погоджену міграційну політику держав-учасників СНД. Між Росією і Україною,
Росією і Молдовою, Росією і Вірменією, Росією і Киргизстаном підписані міжурядові
угоди про трудову діяльність і соціальний захист громадян [12].
6.5. Регулювання міграційних процесів в Україні
Збільшення значущості МТМ для України, а також ряд проблем у цій сфері
визначають необхідність постійного удосконалення державної міграційної політики
України і зокрема нормативно-правової бази регулювання зовнішніх міграційних
процесів.
Державне регулювання міграційних процесів в Україні було започатковано
декларацією про державний суверенітет, прийнятою Верховною Радою України 16
липня 1990 р., де серед іншого було проголошено, що Україна регулює імміграційні
процеси [11].
Головним документом, у якому висвітлені основні постулати міграційної
політики України є Конституція України (1996 р.). Зокрема, згідно ст. 26 Конституції,
іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах,
користуються тими самими правами й свободами, а також несуть такі самі обов'язки,
як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи
міжнародними договорами України. Ст. 33 наголошує, що кожному, хто на законних
підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний
вибір місця проживання, право вільно залишати територію України та в будь-який час
повертатися в Україну, за винятком обмежень, які встановлюються законом [27].
Основними нормативно-правовими актами, які визначають загальні засади
державної міграційної політики України, є закони України. Так, одним з головних
законів є Закон України «Про громадянство України» (1991 р.). У цьому законі
визначаються поняття: громадянина України; іноземця; особи без громадянства;
безперервного проживання на території України; зобов'язання припинити іноземне
громадянство; декларації про відмову від іноземного громадянства; декларація про
відмову особі, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від
іноземного громадянства; декларація про відсутність іноземного громадянства та ін.
Також Закон визначає принципи законодавства України про громадянство України;
визначає коло осіб, які є громадянами України; підстави та умови набуття та
припинення громадянства України та повноваження державних органів, які беруть
участь у вирішенні питань громадянства [15].
Іншим нормативно-правовим актом, який безпосередньо стосується регулювання міжнародних міграційних процесів, є Закон України «Про порядок виїзду з
України й в'їзду в Україну громадян України» (1994 р.). Цей Закон регулює порядок
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здійснення права громадян України на виїзд з України й в'їзд в Україну, порядок
оформлення документів для зарубіжних поїздок, визначає випадки тимчасового
обмеження права громадян на виїзд з України й встановлює порядок розв'язання
спорів у цій сфері [17].
Положення Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства» (1994 р.) [19] визначають правовий статус, закріплюють основні права,
свободи та обов'язки іноземців та осіб без громадянства, які проживають або
тимчасово перебувають в Україні, і визначають порядок вирішення питань, пов'язаних
з їх в'їздом в Україну або виїздом з України.
Імміграційна політика України здійснюється безпосередньо через Закон
України «Про імміграцію» (2001 р.) [16]. Закон надає визначення таких понять:
імміграція, іммігрант, квота імміграції, дозвіл на імміграцію, посвідка на постійне
місце проживання, імміграційна віза, паспортний документ, законні представники. У
законі визначено правовий статус іммігранта; процедуру встановлення квоти
імміграції; повноваження органів, що забезпечують виконання законодавства про
імміграцію; процедуру надання дозволу на імміграцію та видачі посвідки на постійне
проживання та скасування дозволу на імміграцію.
Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту» (2012 р.) визначає порядок регулювання суспільних відносин у
сфері визнання особи біженцем, а також встановлення правового статусу біженців та
осіб, які потребують додаткового захисту і яким надано тимчасовий захист в Україні
[14].
Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в
Україні» (2003 р.) регулює відносини, пов'язані зі свободою пересування та вільним
вибором місця проживання в Україні а також визначає порядок реалізації свободи
пересування та вільного вибору місця проживання й встановлює випадки їх
обмеження [20].
Закон України «Про правовий статус закордонних українців» (2004 р.) визначає
умови та порядок надання особі статусу закордонного українця та підстави
припинення статусу закордонного українця [18].
Окрім законів, до складу чинного законодавства, що регулює міграційні
процеси відносяться укази Президента України та постанови Укази Кабінету
Міністрів України. Серед них: Указ Президента України «Питання імміграційного
контролю», Указ Президента України «Про заходи щодо посилення боротьби з
незаконною міграцією», Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо
реалізації права людини на свободу пересування і вільний вибір місця проживання»,
Постанова Кабінету Міністрів України «Про першочергові заходи щодо вирішення
питань виїзду громадян України за кордон», Постанова Кабінету Міністрів України
«Про створення органів міграційної служби в Україні», Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження порядку формування квоти імміграції, порядку
провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його
скасування та виконання прийнятих рішень, порядку оформлення і видачі посвідки на
постійне проживання» тощо [18; 43; 66; 67; 68; 69; 78; 79; 80; 81].
30 травня 2011 р. Указом Президента України була схвалена Концепція
державної міграційної політики України [82]. Ця Концепція визначає напрями,
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стратегічні завдання державної міграційної політики України, принципи й пріоритети
діяльності державних органів у сфері міграції, напрями вдосконалення її законодавчого та інституціонального забезпечення, а також механізми реалізації Концепції.
Згідно з цією Концепцією, стратегічними напрямами реалізації державної
міграційної політики є:
1. Удосконалення законодавства щодо внутрішньої й зовнішньої трудової
міграції громадян України, в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, виїзду
їх з України й транзитного проїзду через її територію, а також у сфері боротьби з
нелегальною міграцією.
2. Запровадження на законодавчому рівні механізму додаткового та
тимчасового захисту іноземців та осіб без громадянства.
3. Визначення квот імміграції в Україну з урахуванням поточної й
перспективної демографічної ситуації та ситуації, що склалася на ринку праці.
4. Створення для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які на
законних підставах проживають або тимчасово перебувають на території України,
умов для свободи пересування, вільного вибору місця проживання, а також вільного
залишення території України (за винятком обмежень, що встановлюються законом).
5. Протидія проявам расизму, ксенофобії та релігійної нетерпимості,
формування толерантного ставлення населення до мігрантів.
6. Стимулювання мігрантів до раціонального територіального розміщення з
урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації в регіонах.
7. Створення сприятливих умов та механізмів для повернення в Україну
громадян України, які постійно проживають на території інших держав, з метою
зменшення еміграційних потоків.
8. Посилення взаємодії й координації діяльності державних органів, органів
місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері реалізації державної
міграційної політики.
9. Протидія торгівлі людьми, забезпечення захисту громадян України за
кордоном, а також іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території
України, що постраждали від торгівлі людьми та ін.
Серед документів, які визначають засади регулювання міграційних процесів в
Україні, особливу увагу привертає Концепція демографічного розвитку України на
2005-2015 рр., прийнята Кабінетом Міністрів України в жовтні 2004 р., яка містить
підрозділ «Міграційні процеси». Згідно з цією концепцією, головними пріоритетами
демографічної політики Украйни в сфері державного регулювання міграції є: 1)
зменшення масштабів зовнішньої, зокрема трудової, міграції українських громадян,
подолання її негативних наслідків та недопущення їх у майбутньому; 2) економічне
регулювання внутрішніх міграційних потоків; 3) залучення можливостей пом'якшення
демографічної кризи [65].
Регулювання міграційних процесів в Україні здійснюється на всіх рівнях
державної влади.
Так, відповідно до своїх конституційних повноважень Президент України бере
безпосередню участь у формуванні та реалізації державної міграційної політики,
приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення
громадянства України, про надання притулку в Україні [27].
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У структурі Верховної Ради України діють комітети, які здійснюють
регулювання міграційних процесів [43]:
1. Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин
і міжнаціональних відносин, компетенція якого охоплює такі питання: додержання
прав і свобод людини й громадянина; громадянство, статус іноземців та осіб без
громадянства; етнонаціональна політика, міжнаціональні відносини та права корінних
народів і національних меншин в Україні; надання притулку в Україні; законодавче
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; співробітництво з
Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародною
організацією з міграції, Комісією ООН з прав людини відповідно до статутних завдань
зазначених організацій, що збігаються з компетенцією Комітету тощо.
2. Комітет Верховної Ради України у закордонних справах, компетенція якого
охоплює такі питання: законодавче забезпечення зовнішньополітичної діяльності
України; зовнішні зносини, у тому числі щодо участі України в діяльності міжнародних
організацій; транскордонне та міжрегіональне співробітництво (крім транскордонного
та міжрегіонального співробітництва з країнами ЄС); надання згоди на обов'язковість
міжнародних договорів України тощо.
Кабінет Міністрів України у межах своїх повноважень [49]:
1. Визначає порядок формування квоти імміграції й встановлює квоту імміграції
на кожний календарний рік.
2. Визначає порядок провадження за заявами про надання дозволів на імміграцію
й поданнями про скасування дозволів на імміграцію та виконання прийнятих рішень.
3. Затверджує зразок посвідки на постійне проживання, правила та порядок її
оформлення й видачі.
У структурі Кабінету Міністрів України діють [43]:
1. Комісія у справах біженців – координація роботи центральних та місцевих
органів державної виконавчої влади з розроблення та здійснення термінових заходів
щодо тимчасового розміщення, працевлаштування біженців, надання їм соціальної та
медичної допомоги.
2. Міжвідомча комісія з питань міграції, основними завданнями якої є наступні:
підготовку пропозицій стосовно підвищення ефективності державної політики в сфері
міграції, проведення аналізу міграційних процесів, стану виконання міжнародних
договорів у сфері міграції за участю України, сприяння у вирішенні питань з обміну
інформацією стосовно міграційних процесів тощо.
3. Рада з питань трудової міграції громадян України при Кабінеті Міністрів
України, яка є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, до основних
завдань якого належать: розробка пропозицій щодо формування та реалізації державної
політики в сфері соціального захисту українських трудових мігрантів; розгляд
пропозицій трудових мігрантів та створених ними громадських організацій стосовно
вдосконалення нормативно-правової бази з питань соціального захисту трудових
мігрантів тощо.
4. Міжвідомча координаційна рада з питань співробітництва з українською
діаспорою, яка є консультативно-дорадчим органом з питань міграції в Україні. Її
основними завданнями є: координація діяльності центральних та місцевих органів
виконавчої влади, пов'язаної з питаннями співробітництва з українською діаспорою;
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подання інформації Кабінету Міністрів України про хід виконання заходів, пов'язаних з
роботою української діаспори, підготовка відповідних пропозицій.
У межах своїх компетенцій регулюванням міграційних процесів також
займаються наступні органи виконавчої влади [51; 78]:
1. Міністерство внутрішніх справ України (забезпечує виконання законодавства
про імміграцію та про громадянство України, виконує координуючу роль у протидії
нелегальній міграції тощо). У структурі Міністерства створено Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб з повноваженнями
урядового органу державного управління.
2. Міністерство закордонних справ України, до основних видів діяльності якого
належить: дипломатична й консульська робота; організація видачі віз; реєстрація
громадян, котрі проживають в інших країнах; формування та реалізація державної
політики в міграційній сфері; загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів
щодо захисту біженців.
3. Міністерство соціальної політики України (акредитує компанії, які займаються
послугами пошуку роботи за кордоном, надає дозвіл іноземним громадянам працювати в Україні та здійснює квотування ринку праці в Україні тощо).
4. Міністерство охорони здоров'я України (контроль за санітарно-епідеміологічним станом).
5. Державний комітет України в справах національностей та релігій (участь у
формуванні та забезпечення реалізації державної політики в сфері міжнаціональних
відносин, міграції, забезпечення захисту прав національних меншин України,
депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну та ін.).
Органом, який безпосередньо регулює міграційні процеси є Державна міграційна
служба України (ДМСУ), яка створена 24 червня 2009 р. постановою уряду № 643.
ДМСУ є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується
й координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ
України [46].
У постанові №643 було затверджено положення про ДМСУ, яке визначило
основні функції, завдання та повноваження цього органу. Певна частина повноважень
ДМСУ безпосередньо стосується протидії незаконній міграції, контролю за
дотриманням законодавства про правовий статус іноземців і виконання угод про
реадмісію. Основними завданнями ДМСУ є:
1. Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері
міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб.
2. Проведення в межах своїх повноважень діяльності, пов'язаної з: розглядом
документів стосовно набуття/припинення громадянства України; підготовкою
матеріалів для розгляду Комісією при Президенті України з питань громадянства;
прийняттям рішень про надання, втрату й позбавлення статусу біженця в Україні.
3. Узагальнення практики застосування законодавства в сфері міграції, зокрема
надання статусу біженця, а також з питань громадянства, реєстрації/зняття з реєстрації
місця проживання/ перебування фізичних осіб, імміграції та еміграції громадян України
або іноземців та осіб без громадянства, розроблення та внесення в установленому
порядку пропозицій щодо його вдосконалення.
4. Організація роботи з: видачі іноземцям та особам без громадянства документів
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для в'їзду в Україну, перебування в Україні та виїзду за її межі або постійного
проживання на її території посвідчень біженця; реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, ідентифікації громадян України, які втратили паспортні
та інші документи, що посвідчують особу, а також проведення адресно-довідкової
роботи тощо.
Державна прикордонна служба України, яка здійснює пропуск через державний
кордон осіб і транспортних засобів, протидіє незаконній міграції, а також організовує
прийняття заяв про надання статусу біженця від осіб, затриманих за незаконний
перетин державного кордону або спробу нелегального перетину з метою набуття
відповідного статусу, передає ці заяви до органів міграційної служби тощо [47].
У межах своїх компетенцій регулюванням міграційних процесів в Україні також
займаються: Служба безпеки України (контроль за іноземцями в сфері державної
безпеки); Державна служба зайнятості України (консультує щодо працевлаштування за
кордоном та співпрацює з подібними міжнародними організаціями); Державний
комітет у справах охорони державного кордону (відповідальний за паспортний
контроль при перетині кордону та забезпечує військовий захист державного кордону);
Державна служба статистики України (збирає статистичні дані про міграційні потоки);
Міністерство юстиції (забезпечує реалізацію законодавства у сфері міграції),
Міністерство освіти й науки, молоді та спорту (контролює отримання освіти
іноземцями) та ін. [44; 48; 56; 59].
У 2008 р. в Міністерстві юстиції зареєстровано міжвідомчий наказ за №396/15087
«Про затвердження «Положення про інтегровану міжвідомчу інформаційнотелекомунікаційну систему щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які
перетинають державний кордон («Аркан»)» [62]. Систему «Аркан» створено для
своєчасного, достовірного та функціонально повного інформаційно-аналітичного
забезпечення діяльності суб'єктів системи щодо здійснення ними заходів у таких
сферах: 1) запобігання й недопущення в'їзду в Україну або виїзду з України осіб, яким
згідно із законодавством не дозволяється в'їзд в Україну, або яких тимчасово обмежено
в праві виїзду з України, у тому числі згідно з дорученням правоохоронних органів; 2)
розшук у пунктах пропуску через державний кордон осіб, які переховуються від
органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від відбуття кримінальних покарань; 3)
припинення протиправної діяльності фізичних і юридичних осіб, які незаконно
переправляють мігрантів в Україну або транзитом переміщують їх через територію
України та ін.
Принципи регулювання міграційних процесів в Україні залежать від підписаних
міжнародних конвенцій та угод. Україною були підписані такі міжнародні угоди:
Конвенція про захист прав людини й основних свобод; Європейська конвенція про
правовий статус працівників-мігрантів 1997 р.; Міжурядова Угода про співробітництво
в галузі трудової міграції й соціального захисту трудящих-мігрантів країн СНД (чинна з
1995 р.), яка врегульовує питання щодо перебування, працевлаштування й соціального
захисту працівників-мігрантів і членів їхніх родин у країнах-членах СНД [46].
Регулювання міграційних процесів безпосередньо торкаються різноманітні
двосторонні угоди, що були підписані Україною з цілою низкою країн (всього близько
двадцяти), а саме [31; 92]:
1. Угода про пункти пропуску через молдавсько-український державний кордон
і спрощений пропуску громадян, проживаючих у прикордонних районах.
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2. Угода про реадмісію між ЄС і Україною, яка регламентує порядок повернення
нелегальних громадян України з території ЄС, а також громадян третіх країн, які
прямували транзитом через Україну у західному напрямку.
3. Угода про спрощення візового режиму і реадмісії з Данією.
4. Угода про реадмісію між Україною і Російською Федерацією, яка спрямована на створення правової бази для координації й співробітництва в питаннях,
пов'язаних з попередженням і протидією нелегальної міграції і торгівлі людьми.
5. План дій Україна – ЄС, який визначив перелік пріоритетів співпраці, зокрема
в сфері спрощення візового режиму та реадмісії. Крім того, План дій посприяв
поглибленню діалогу між Україною та ЄС з питань працевлаштування та забезпечення
недискримінаційного ставлення до українських працівників-мігрантів.
6. Угоди про малий прикордонний рух, підписані зі Словаччиною, Польщею,
Росією та Угорщиною.
6.6. Особливості участі України у міжнародних міграційних процесах
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Протягом усієї своєї історії Україна була постійною учасницею глобальних
міграційних процесів, обумовлених війнами, зміною політичних режимів, здобуттям
незалежності й переходом на нову суспільно-економічну модель державного устрою.
Це підтверджується, наприклад, чисельністю української діаспори, яка займає 5 місце
серед світових діаспор (до 10 млн. чол.). Найбільші групи українців проживають у Росії
(близько 4 млн. чол.), США (до 2 млн.), Канаді (близько 0,8 млн.), Молдові (близько 0,6
млн.), Бразилії (близько 0,4 млн.), Аргентині (близько 0,4 млн.), Білорусі (близько 0,3
млн.), Польщі (близько 0,3 млн.) [76]. За даними Всесвітнього банку Україна входить у
п'ятірку країн з найбільшою кількістю емігрантів (рис. 6.1).
За масштабами міграційних потоків Україна займає лідируючі позиції серед
країн СНД, що обумовлено, насамперед, масштабами відтоку трудових ресурсів. За
статистикою кожна 5 родина України має або мала свого представника, що працює за
кордоном [72].

11,9

11,4

11,1

10,7

0,9

7,9

Рисунок 6.1. - Країни, які лідирують за кількістю емігрантів (2010 р.) [76]
За даними Держкомстату України в 2007-2008 рр. серед трудових емігрантів
переважали люди, що знаходяться у шлюбі: 58,2% у порівнянні з 27,3%, які ніколи не
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були в шлюбі, і 12,6% розведеними й 1,9% овдовілими (серед жінок відповідно:
51,3%, 22,6%, 22,2% і 3,9%; серед чоловіків: 61,6%, 29,7% 7,8% і 0,9%) [72]. Трудова
еміграція для українців здобуває характер змушеної внаслідок бідності і безробіття.
Багато з мігрантів не планують повернення (принаймні в найближчому майбутньому)
на батьківщину, а також прагнуть забезпечити виїзд за рубіж повного складу або
окремих членів їх родин [72]. Трудова еміграція в Україні в останні роки здобула
масовий характер. За даними ООН станом на 2010 р. чисельність мігрантів становила
5258 тис. чол., що становить 11,6% від загальної чисельності населення.
Середньорічна чиста міграція за 2005-2010 рр. склала -16,0 тис. чол. (табл. 6.8 [94; 95])
При цьому чиста міграція серед іноземців за той же період склала 181,7 тис. чол. [39].
Таблиця 6.8 - Динаміка основних показників міжнародної міграції України [94]
Показники
1990 р. 1995 р. 2000 р. 2005 р. 2010 р.
Оцінка чисельності міжнародних мігрантів за станом на
6892,9 6172,3 5527,1 5390,6 5257,5
середину року, тис. чол.
Річний темп зміни чисельності мігрантів, %
–
-2,2
-2,2
-0,5
-0,5
Частка міжнародних мігрантів у загальній чисельності
13,4
12,1
11,3
11,5
11,6
населення, %
Частка жінок-мігрантів у загальній чисельності
57,2
57,2
57,2
57,2
57,2
міжнародних мігрантів, %
Частка біженців у загальній чисельності міжнародних
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
мігрантів, %

Згідно з даними Держкомстату України в 2005-2011 рр., міграційний приріст
був позитивним (табл. 6.9).
Таблиця 6.9 - Зовнішня міграція України, чол. [75; 76]
Показники
Кількість прибулих
Кількість вибулих
Приріст
1
січень-грудень;

2002 р.
42473
76264
-33791

2006 р.1
44227
29982
14245

2004 р.
38567
46182
-7615

2008 р.
37323
22402
14921

2009 р.
32917
19470
13447

2010 р.
30810
14677
16133

2011 р.
31684
14588
17096

Включення країни в глобальну систему міграційних зв'язків стимулювало різну
географічну спрямованість міграційних потоків. За даними Держкомстату, більшість
осіб в'їжджає в Україну із країн Європи, головним чином із країн СНД (Молдова,
Білорусь і Росія), і Азії, що обумовлене географічним розташуванням і історичними
передумовами (табл. 6.10).
Таблиця 6.10 – Розподіл міжнародних мігрантів, що прибули в Україну, за регіонами
світу в 2005-2010 рр., чол. [21]
Роки

Показники
1
Усього
у т.ч. за регіонами та країнами

2005

2006

2
39580
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3
44227

2007

2008

Прибули
4
5
46507
37323

2009

2010

6
32917

7
30810

Продовження таблиці 6.10
1
Країни Європи, з них
Білорусь
Молдова
Німеччина
Польща
Росія
Країни Америки, з них
Канада
США
Країни Азії, з них
Ізраїль
Туреччина
Країни Африки
Країни Австралії й Океанії

2
26080
1100
3665
519
84
20071
599
93
451
12642
1281
320
249
10

3
26629
1025
4138
388
106
20234
741
77
574
16296
1372
906
544
17

4
27352
1033
5131
458
118
19691
814
103
630
17533
1381
1001
779
29

5
24171
1101
4471
416
112
17079
953
117
777
11532
1205
549
654
13

6
21907
1248
3771
426
306
14831
912
103
760
9665
885
417
411
22

7
20845
1098
3728
453
228
13920
881
95
727
8776
833
386
282
26

Щодо країн виїзду, то міграційні потоки з України поширюються на всі регіони
миру (табл. 6.11). Переважають країни Європи, у тому числі країни СНД, досить
масштабними є потоки в країни Північної Америки й Азії.
Таблиця 6.11 - Розподіл міжнародних мігрантів, що вибули з України, за регіонами
світу в 2005-2010 рр., чол. [21]
Роки

Країни
Усього
У т.ч. за регіонами та країнами
Країни Європи, з них
Білорусь
Молдова
Німеччина
Польща
Росія
Угорщина
Країни Америки, з них
Канада
США
Країни Азії, з них
Ізраїль
Туреччина
Країни Африки
Країни Австралії й Океанії

2005

2006

2007

2008

2009

2010

19470

14667

14966
1024
513
1653
210
9845
198
1446
149
1266
2802
1391
113
244
12

11314
772
411
1879
178
5934
146
1136
158
965
2178
1507
91
25
24

34997

29982

Вибули
29669
22402

27194
1810
617
4007
324
18969
325
3869
310
3538
3715
2088
167
166
53

24188
1942
606
1678
320
18217
300
2790
249
2517
2854
1442
47
131
19

23827
1732
633
2065
236
17501
289
2800
243
2531
2809
1207
57
213
20

17407
1305
566
1434
185
12439
250
1824
148
1645
2856
1077
60
299
16

Одним з найбільш значимих центрів притягання українських емігрантів є ЄС.
За оцінками емігрантів, найбільш привабливими серед країн ЄС уважаються:
Португалія, Іспанія й Великобританія [8; 9; 28; 72]. Міграційні наміри українців
виїхати на роботу в ЄС є найбільш стійкими (як і у відношенні інших розвинених
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країн, насамперед США й Канади) уже протягом тривалого часу. Це вплинуло на
встановлення певних пропорцій міграційних зв'язків із країнами ЄС.
При загальному високому рівні міграційної активності населення України
спостерігається асиметричний розподіл міграційних потоків за регіонами країни. Це
обумовлене, з одного боку, об'єктивними відмінностями в географічному
розташуванні (близькість до певних ділянок національних кордонів), а з іншого –
посиленням нерівності регіонів у соціально-економічному розвитку. Відтік населення
за кордон спостерігається, насамперед, із прикордонних регіонів, у яких
спостерігаються істотні розриви в показниках економічного розвитку й ринку праці
щодо загального рівня. Серед таких регіонів: Закарпатська, Луганська, Львівська й
Ровенська області. У прикордонних регіонах міграційні зв'язки складалися історично.
Більша частина населення цих регіонів має родичів за кордоном, що обумовлює більш
тісні соціальні зв'язки. У прикордонних регіонах більш інтенсивно формуються
міграційні мережі. Міграції сприяють також такі фактори, як релігія й етнічна
спільність. На цій основі деякі сусідні держави видають етнічним групам на
прикордонних територіях спеціальні документи, що полегшують в'їзд на їхню
територію й працевлаштування (наприклад, Угорщина видає паспорт іноземного
угорця або свідчення про громадянство Угорщини; Румунія видає паспорт
громадянина Румунії). Осіб, що одержали такі документи, залучає можливість
в'їжджати на територію ЄС.
Одним з факторів активізації міграційних процесів є створення єврорегіонів
(Карпатський єврорегіон; «Буг»; «Нижній Дунай»; «Верхній Прут»; «Дніпро» і
«Слобожанщина»). У контексті інтеграційних процесів підписуються угоди про
малий прикордонний рух (наприклад, з Польщею, Угорщиною, Словаччиною [58]),
про співробітництво в області трудової міграції й соціального захисту трудящихмігрантів (як складова міжрегіонального й прикордонного співробітництва в рамках
СНД [71]).
За даними Державного комітету статистики України, міжнародна міграція у
цілому обумовлює приріст чисельності населення України. Так, найбільший
міграційний приріст в Україні в 2005-2010 рр. забезпечували Молдова, Росія, а також
країни Азії й Африки [75; 76].
Будучи як країною в'їзду, так і дивної виїзду, Україна включена в систему
глобальних потоків грошових переказів мігрантів. Масштаб таких переказів досить
великий, що обумовлене переважно економічним характером еміграції. Закономірним
наслідком розвитку міграційних зв'язків України стало позитивне сальдо припливу й
відтоку коштів за рахунок грошових переказів мігрантів (табл. 6.12).
Таблиця 6.12 - Баланс вхідного й вихідного потоку грошових переказів міжнародних
мігрантів України, млн. дол. США (за даними Світового банку [98])
Показники
1
Вхідний
потік
грошових
переказів міжнародних мігрантів,
млн. дол. США

2002
2

2003
3

2004
4

2005
5

Роки
2006 2007
6
7

2008
8

2009
9

2010
10

209

330

411

595

829

5769

5073

5607
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4503

Продовження таблиці 6.12
1
Вихідний
потік
грошових
переказів міжнародних мігрантів,
млн. дол. США
Сальдо вхідного і вихідного
потоків грошових
переказів
міжнародних мігрантів, млн. дол.
США

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

29

20

34

30

42

54

25

24

194

301

391

561

799

4461

5715

5048

5583

Україна є переважно реципієнтом міграційного капіталу, який відіграє велике
значення у забезпеченні економічного зростання (частка сальдо у ВВП: 2008 р. –
4,8%, 2009 р. – 4,4%, 2010 р. – 5,1%). До 2009 р., тобто до моменту прояву наслідків
глобальної фінансової кризи, сальдо припливу й відтоку інтенсивно зростало й навіть
в 2009 р. його рівень знизився незначно. У 2008 р. приплив міграційного капіталу
склав 5769 млн. дол. США, у 2009 р. – 5073 млн. дол. і, за оцінками Всесвітнього
Банку вже в 2010 р. буде спостерігатися істотне зростання (5289 млн. дол.). У
порівнянні з 2002 р. приплив грошових переказів зріс в 2009 р. в 24, 27 рази, в 2010 р.
виросте у 25 разів. Унаслідок такого багаторазового збільшення міграційний капітал,
стимулювавши внутрішній попит, вплинув на розвиток реального сектору економіки
[8], банківсько-фінансової системи країни [9], а також сприяв поліпшенню платіжного
балансу. Враховуючи напрямки витрат мігрантами зароблених коштів, слід зазначити,
що міграційний капітал перетворився у важливий фактор розвитку трудових ресурсів
[28]. За важливістю міграційного капіталу в забезпеченні добробуту населення й
зростання економіки Україна входить у групу країн, у яких це джерело починає
відігравати стратегічну роль. Разом з тим, не Україні дотепер не створені умови для
легалізації міграційного капіталу [8; 9], тому значна його частина надходить в Україну
через тіньові канали.
Сальдо міграційного капіталу однозначно підтверджує, що більш значимою для
України є трудова еміграція. Українці за рубежем працюють переважно: на
будівельних роботах (в основному чоловіки); на сезонних польових роботах; на хатній
роботі (в основному жінки); по догляду за старими; на промислових підприємствах; у
торговельній сфері; по догляду за дітьми (в основному жінки) [21]. За даними
офіційної статистики значна частина мігрантів-чоловіків зайнята в будівництві,
сільському господарстві, промисловості й на транспорті, а жінок – у домашніх
господарствах, будівництві, торгівлі, діяльності готелів і ресторанів і інших видах
економічної діяльності. При цьому найбільшим попитом серед чоловіків
користуються кваліфіковані працівники з інструментом (у будівництві) і найбільш
прості професії, серед жінок – найбільш прості професії й працівники сфери торгівлі й
побутових послуг.
У країнах СНД (насамперед у Росії) українські мігранти зайняті переважно в
будівництві. За країнами ЄС пропорції працевлаштування українських мігрантів
суттєво коливаються: приміром, в Італії переважають домашні господарства й
будівництво, у Польщі – сільське господарство, будівництво, торгівля й домашні
господарства, Португалії – будівництво й домашні господарства, Іспанії – будівництво
й сільське господарство і т.д. [21]. Таким чином, особи, що виїжджають із України
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зайняті на роботах, що не вимагають високої кваліфікації. При цьому в областях
зайнятості, які є для українських мігрантів переважними, за всіма країнами в'їзду
переважає усна форма трудового договору мігранта й роботодавця. Значно рідше (у
промисловості, на транспорті й ін.) переважає письмова форма трудового договору
[21]. Офіційна зайнятість залишається менш розповсюдженою, особливо в країнах
СНД.
Масштаби виїзду й характер зайнятості українських мігрантів за кордоном
дозволяє говорити про істотні втрати України в результаті трудової еміграції. Прямі
втрати обумовлені виїздом осіб, що одержали освіту в Україні (втрата витрат на освіту
і соціальне забезпечення в період до виїзду за кордон), непрямі втрати пов'язані з
недовикористанням трудових ресурсів на батьківщині. Офіційні дані про структуру
трудових мігрантів за рівнем освіти представлені в табл. 6.13 [21].
У процесі інтенсифікації міграційних процесів установлюються гендерні
особливості трудової міграції. У 2005-2008 рр. переважаючою країною в'їзду
залишалася Росія (30% жінок і 57% чоловіків). Також міграційні потоки жінок
спрямовані в Італію (25,1%), Чехію (10,5%) і Польщу (10,6%), міграційні потоки
чоловіків – у Чехію (12,5%) і Італію (7,7%) [21].
Найбільші втрати Україна несе від виїзду за кордон фахівців вищої кваліфікації.
За останні роки відбулося зниження рівня еміграції таких фахівців у порівнянні з
1990-ми роками. Наприклад, за даними Держкомстату динаміка виїзду за межі
України докторів наук така: 1995 р. – 59, 2000 р. – 26, 2004 р. – 13, 2005 р. – 8, 2006 р.
– 6, 2007 р. – 4, 2008 р. – 8, 2009 р. – 5; кандидатів наук: 2000 р. – 125, 2004 р. – 74,
2005 г. – 45, 2006 р. – 37, 2007 р. – 48, 2008 р. – 22, 2009 р. – 26, 2010 р. – 24 [75; 76].
Таблиця 6.13 - Розподіл трудових емігрантів України за рівнем освіти, статі й місця
проживання до виїзду за кордон, 2005-2008 рр.
Показники

Усього

Жінки

Чоловіки

Міське
поселення

Сільська
місцевість

Кількість трудових мігрантів усього, тис. чол.
У тому числі за рівнем освіти, %
повна вища
Базова або неповна вища
повна загальна середня
Базова загальна середня або початкова загальна

1476,1

484,8

991,3

803,2

672,9

13,9
17,3
59,0
9,8

19,7
19,1
52,1
9,1

11,0
16,5
62,4
10,1

19,9
21,1
52,5
6,5

6,7
12,8
66,7
13,8

У 2007-2008 рр. особи з вищою освітою переважно залишалися в Україні
(23,2% у загальній чисельності населення в порівнянні з 13,9% серед мігрантів) як і
люди з базовою або неповною вищою освітою (23,7% у порівнянні з 17,3% серед
мігрантів). Більша частина мігрантів – це люди з повною загальною середньою
освітою (59% мігрантів у порівнянні з 43,2% у загальній чисельності населення).
Частка осіб з базовою загальною або початковою загальною освітою приблизно
однакова (9,9% у загальній чисельності населення й 9,8% у загальній чисельності
мігрантів) [21].
При цьому за всіма країнами призначення переважають мігранти з базовою або
неповною вищою й повною загальною середньою освітою (табл. 6.14).
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Таблиця 6.14 - Трудові мігранти України за країнами перебування й рівнем освіти,
2005-2008 рр. [21]
Країни
Кількість трудових мігрантів
у тому числі за країнами
Росія
Італія
Чехія
Польща
Угорщина
Іспанія
Португалія
Інші країни

у тому числі за рівнем освіти, %
Усього,
повна
базова загальна середня
тис.
базова або
повна вища
загальна
або початкова
чол.
неповна вища
середня

загальна

1476,1

13,9

17,3

59,0

9,8

710,3
198,3
175,1
118,1
47,0
40,0
39,0
148,3

12,8
18,5
7,3
5,8
7,9
19,8
6,9
29,0

16,7
19,2
8,0
22,1
39,1
25,2
15,6
16,6

58,5
56,5
77,0
63,3
41,9
48,0
70,3
45,3

12,0
5,8
7,7
8,8
11,1
7,0
7,2
9,1

Втрати трудового потенціалу залежать не тільки від рівня освіти мігрантів, але і
їх професійних категорій. До виїзду за рубіж мігранти здобувають професійні якості,
які могли б створювати економічний ефект на батьківщині. Різні професійні групи порізному орієнтовані на виїзд за рубіж. Так, за даними офіційної статистики, серед осіб,
що виїжджають за рубіж у 2007-2008 рр. переважали кваліфіковані працівники з
інструментом (37,9% у загальній чисельності мігрантів у порівнянні з 12,6% у
загальній чисельності населення), люди з найпростішими професіями (відповідно
33,2% і 24,7%), працівники сфери торгівлі й послуг (відповідно 16,5% і 13,6%) і
кваліфіковані працівники сільського господарства (відповідно 1,5% і 1,3%).
Порівняно менше орієнтовані на міграцію професіонали, фахівці, технічні працівники
(35,2% у загальній чисельності населення в порівнянні з 6% у загальній чисельності
мігрантів), а також працівники з обслуговування, експлуатації й зборки встаткування
або машин (відповідно 12,6% і 4,9%) [21]. Більш низький рівень міграційних намірів
може бути обумовлений тривалістю одержання професійного досвіду такими
категоріями працівників і їх низькою затребуваністю на ринках праці інших країн
(через відмінності в стандартах кваліфікації) з невисокою оплатою праці.
У результаті міграції Україна втрачає не тільки трудовий (за даними офіційної
статистики – 5,1% працездатного населення [21]), але й демографічний потенціал, що
пов'язане зі збільшенням еміграції жінок. Переважна жіноча міграція (57,2% в 2010 р.)
може надалі викликати хвилю сімейної міграції. Цьому ж сприяє вікова структура
емігрантів (табл. 6.15).
Таблиця 6.15 – Трудові емігранти України за віковими групами, статі й місцем
проживання до виїзду за кордон, 2005-2008 рр. [21]
Показники
1
Кількість трудових мігрантів усього, тис.
чол.

2

3

4

Міське
поселення
5

1476,1

484,8

991,3

803,2

Усього
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Жінки Чоловіки

Сільська
місцевість
6
672,9

Продовження таблиці 6.15
1
у тому числі за віковими групами, % до
підсумку
15-24 років
25-29 років
30-34 років
35-39 років
40-49 років
50-59 років

2

3

15,3
14,2
15,7
14,6
29,3
10,9

12,0
12,3
16,6
14,2
30,2
14,7

4

16,8
15,1
15,2
14,9
28,9
9,1

5

6

13,9
13,0
16,2
15,3
29,8
11,8

16,8
15,6
15,1
13,9
28,7
9,9

Таким чином, економічні причини викликають еміграцію, насамперед, осіб
середніх вікових груп. Однак сумарна частка молоді (від 15 до 35 років) становить
45,2% (жінок – 40,9%, чоловіків – 47,1%), що негативно впливає на відтворення
населення й викликає ряд економічних проблем, що мають стратегічне значення й
пов'язаних з відтворенням трудових ресурсів і розвитком інтелектуального капіталу.
До того ж трудова еміграція стала для України звичним і систематичним
явищем. Виїзд населення за кордон для працевлаштування ухвалює форму
циркуляційної міграції. Серійність виїздів трудових мігрантів залежить від країни
в'їзду (табл. 6.16).
При цьому в загальній чисельності мігрантів переважають особи, що
виїжджають за кордон по декілька разів: до 1 разу – 10,4%, від 1 до 3 разів – 37,2%, від
3 до 6 разів – 17,6%, від 6 до 12% – 18,6%, більш 12 разів – 16,2%. Кількість виїздів
також залежить від країни в'їзду. Так, у Росію виїжджали: до 1 разу – 10,8%, від 1 до 3
разів – 46,5%, від 3 до 6 разів – 17,6%, від 6 до 12% – 17,0%, більш 12 разів – 8,1%. У
Чехію: до 1 разу – 15,6%, від 1 до 3 разів – 29,6%, від 3 до 6 разів – 32,6%, від 6 до 12%
– 12,9%, більш 12 разів – 9,3%. У Польщу: до 1 разу – 17,6%, від 1 до 3 разів – 55,5%,
від 3 до 6 разів – 17,4%, від 6 до 12% – 6,0%, більш 12 разів – 3,5% [21]. Враховуючи
привабливість тих або інших країн для мігрантів, установлюються географічні
пропорції серійних виїздів, що свідчить про стійкість напрямків трудової еміграції.
Таблиця 6.16 - Трудові мігранти України за країнами перебування й кількістю виїздів,
2005-2008 рр. [21]
У тому числі за кількістю виїздів
2-5 виїздів
6-10 виїздів
більш 10 виїздів
4
5
6

Країни

Усього

1
Кількість трудових мігрантів,
усього, тис. осіб
у тому числі за країнами
перебування, %
Росія
Італія
Чехія
Польща
Угорщина
Іспанія

2

1 виїзд
3

1476,1

524,0

701,1

228,9

22,1

48,1
13,4
11,9
8,0
3,2
2,7

39,9
20,6
8,1
7,2
0,7
4,8

49,5
10,5
16,2
8,7
3,3
3,2

67,0
0,3
18,8
7,9
4,8
-

78,5
6,4
9,7
-
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Продовження таблиці 6.16
1
Португалія
Інші країни

2
2,6
10,1

3
4,2
14,5

4
2,3
6,3

5
0,6
0,6

6
5,4

У світовому співтоваристві за Україною закріплюється імідж донора трудових
ресурсів. Усередині країни виникають негативні соціальні тенденції й знижується
значимість суспільних інститутів (наприклад, освіти). Серед найважливіших етичних
проблем, що виникають у результаті еміграції, слід виділити: байдуже відношення до
влади й майбутнього своєї країни, зміна ідентичності, перенос особистих і суспільних
інтересів в інші країни й т.п.
Серед осіб, що в'їжджають в Україну переважають громадяни більш бідних
країн або найбідніших районів країн, близьких за рівнем розвитку. Серед осіб, що
одержали посвідку на довгострокове проживання, переважають громадяни: Росії,
Молдови, Вірменії, Узбекистану, Казахстану, Грузії, В'єтнаму й ін. (також висока
частка осіб без громадянства). Вид на короткострокове проживання одержали, крім
вищезгаданих країн, також громадяни: Китаю, Туреччини, Сирії й Ірану. Це,
насамперед, змушені мігранти, які прагнуть або перемінити постійне місце
проживання, або транзитом через Україну виїхати в інші країни. Розглядаючи Україну
як країну тимчасового перебування, вони орієнтуються на швидке (найчастіше
незаконне) підвищення особистих доходів. Статистичні дані про таких мігрантів
досить умовні. Проживаючи згуртованими співтовариствами іммігранти не
інтегруються в місцеве суспільство й створюють сприятливі умови для припливу
нових мігрантів. Глобальна економічна криза трохи призупинила динаміку імміграції,
однак Україна залишається привабливою для мігрантів з найбідніших країн.
За офіційним даними іноземці, які тимчасово працюють в Україні, в основному
зайняті такими видами діяльності, як: робота на підприємствах переробної
промисловості; торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів
особистого вжитку; будівництво; операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг і
надання послуг підприємцям. При цьому серед іммігрантів велика частка осіб, які
посідають робочі місця й посади службовців (керівники, фахівці, інші службовці), що
говорить про професійні причини їх знаходження в Україні.
В останні роки Україна перетворюється в центр нелегальної міграції й країну її
транзиту. Так, за даними Державної прикордонної служби України в 2008 р. за
незаконне перетинання границь було затримано 9931 чол., за січень-жовтень 2009 р. –
7465 чол., виявлено незаконних мігрантів відповідно – 29724 і 20621 чол., відмовлено
в пропуску через границю потенційним незаконним мігрантам – 24760 і 17558 чол.
[28; 47]. Основні потоки нелегальної міграції направляються до ЄС.
Проведений аналіз особливостей участі України у міжнародних міграційних
процесах демонструє необхідність удосконалення міграційної політики держави. За
основу формування міграційної політики України пропонується обрати глобально
орієнтований підхід, який включає: 1) внутрішній аспект міграційної політики:
адаптація режиму в’їзду/виїзду до міжнародних стандартів; диференціація
міграційних потоків у відповідності до економічних настанов; удосконалення системи
«фільтрів» в управлінні міграційними потоками; підвищення ефективності політики
277

щодо адаптації мігрантів у суспільстві; створення загальноекономічних основ
регулювання МТМ; 2) зовнішній (міжнародний) аспект: участь в удосконаленні
міжнародного права у сфері МТМ; поглиблення міжнародного співробітництва;
посилення взаємодії з міжнародними організаціями; участь у формуванні міжнародної
системи координації й інформаційного обміну; реалізація спільних заходів і заходів за
кордоном.
Формування системи регулювання МТМ в умовах глобалізації повинно
відбуватись на основі таких принципів:
1. Принцип гнучкості – передбачає підвищення здатності переорієнтувати
міграційну політику на вирішення нового спектра завдань у контексті її адаптації до
умов глобалізації і вимог міжнародного середовища. Цей принцип є основою для
здійснення селекції мігрантів та удосконалювання інструментарію міграційної
політики при зміні її пріоритетів. Принцип гнучкості є основоположним та
універсальним для всіх складових міграційної політики.
2. Принцип партнерства – передбачає активізацію усіх форм партнерства і
співробітництва з іншими країнами, інтеграційними угрупованнями та спеціалізованими міжнародними організаціями з метою економії ресурсів і підвищення
ефективності міграційної політики. Принцип носить вибірковий характер і
застосовується у випадках відповідності конкретних проектів і формату партнерства
національним інтересам і можливостям.
3. Принцип компенсації – передбачає запровадження вимог, за якими
міграційна політика повинен бути спрямованою на усунення (мінімізацію) зовнішніх
негативних впливів, які деструктивно впливають на національну економіку та
розвиток її секторів, а також компенсацію негативних наслідків економічної політики,
що проявляються у сфері зовнішньої трудової міграції.
4. Принцип навчання – передбачає орієнтацію на вивчення і використання
передового світового досвіду у сфері регулювання зовнішньої трудової міграції, а
також підготовку, поширення і використання знань про тенденції розвитку світового
ринку праці, зміни глобальної і національних систем міграційних зв'язків, а також
нововведення у міграційній політиці різних країн та діяльності міжнародних
організацій.
5. Принцип терміновості – передбачає (у контексті забезпечення гнучкості)
підвищення швидкості реакції системи регулювання міграції на екзогенні (глобальний
простір) та ендогенні (національний простір) зміни, у тому числі за рахунок кращої
адаптації міграційної політики до нових умов. Вона досягається на основі
використання гнучких механізмів прийняття рішень і прогнозування сценаріїв
розвитку глобальної системи міграційних зв'язків.
6. Принцип глобальності – передбачає урахування дисипації та диверсифікації
міграційних потоків у глобальному просторі, узагальнений аналіз змін у всіх регіонах
світу з підготовкою глобальної карти міграції, урахування погодженості тенденцій у
різних географічних напрямах розвитку глобальної системи міграційних зв'язків.
7. Принцип адекватності – передбачає забезпечення відповідності програм й
інструментарію, що використовується у сфері регулювання зовнішньої міграції,
масштабам проблем і завданням, що вирішуються міграційною політикою, для
досягнення поставлених цілей.
278

Дані принципи повинні бути закладені у стратегію регулювання зовнішньої
трудової міграції при загальній орієнтації на забезпечення прогресивного розвитку
міграційної політики.
Основними напрямами удосконалення правових основ регулювання
міжнародної міграції є:
1) впровадження міжнародних стандартів у сфері юридичного оформлення
міграційного руху шляхом імплементації норм міжнародного права і виконання
домовленостей з іншими країнами та міжнародними організаціями;
2) гармонізація законодавства України і країн-партнерів, у тому числі
об'єднаних у рамках інтеграційних угруповань. У цьому напрямку пріоритетною
повинна бути гармонізація законодавства України і ЄС, що визначає і принципи
уніфікації міграційного законодавства із країнами СНД, Організації Чорноморського
економічного співробітництва, ГУАМ;
3) консолідація та ендогенний розвиток законодавства передбачає узагальнення
нормативно-правових актів (адаптуючи їх до норм європейського і міжнародного
права), що регулюють міграцію, та їх удосконалення на основі власних інституціональних нововведень, розроблених на основі урахування національного досвіду і
проблем України. Удосконалення законодавства вимагає активізації взаємодії з
міжнародними організаціями, а його екзогенний розвиток повинен торкнутися,
насамперед, актів, що впливають на внутрішні причини МТМ.
Для захисту прав трудових емігрантів за кордоном Україною повинні бути
ініційовані проекти міждержавної координації, зокрема у межах діяльності СНД і у
співробітництві з ЄС. Для цього доцільно: 1) використовувати досвід і потенціал
візових центрів ЄС у третіх країнах, а також можливості європейської політики
сусідства; 2) приєднуватися до тематичних програм ЄС з розвитку співробітництва у
сфері міжнародної міграції; 3) долучатися до місії ЄС у сфері допомоги на кордонах і
боротьби з нелегальною міграцією; 4) ініціювати програми у сфері боротьби з новими
видами нелегальної міграції. Аналіз діяльності міжнародних організацій у сфері
міграції населення (насамперед ООН і Міжнародної організації з міграції) дозволив
встановити сталу тенденцію до лібералізації легальної міграції поряд з посилення
боротьби з її нелегальними формами. Це повинне знайти відображення у законодавчоправовому регулюванні міграції в Україні.
Для підвищення ефективності регулювання зовнішньої трудової міграції
необхідно у комплексі використовувати різноманітні групи важелів впливу
(економічні, правові, адміністративні, соціальні та інформаційні).
Стратегічне управління зовнішніми міграційними потоками за своєю
функціональною спрямованістю включає дві лінії дій – управління еміграційними та
імміграційними потоками, що має орієнтуватися на індивідуальну і групову
еміграцію, враховувати її гендерні, професійні і вікові аспекти.
Управління еміграційними потоками повинно включати наступні блоки:
1. Протидія відтоку висококваліфікованих кадрів, що включає такі напрями:
підвищення рівня оплати праці, надання житла і спеціальних пільг, створення нових
робочих місць, навчання і перепідготовка потенційних емігрантів, активізація
внутрішньої мобільності.
2. Координація діяльності компаній з працевлаштування за кордоном перед279

бачає удосконалення правового режиму їх діяльності у відповідності із завданнями
міграційної політики.
3. Реформування пенсійної системи включає посилення контролю за
пенсійними внесками трудових емігрантів.
4. Посилення захисту прав та інтересів мігрантів за кордоном передбачає
розширення міждержавного співробітництва у сфері захисту прав та інтересів
емігрантів.
5. Створення умов для ефективного використання міграційного капіталу, що
спрямовано на сприяння перетворенню міграційного капіталу на заощадження та
інвестиції.
Управління імміграційними потоками включає наступні блоки:
1. Підвищення імміграційної привабливості України для певних категорій
фахівців охоплює такі напрями: скорочення операційних витрат, пов’язаних з в’їздом.
2. Компенсація (повна або часткова) витрат на виїзд та організацію проживання;
надання тимчасового житла; врегулювання питань пенсійного забезпечення;
полегшення процесу об’єднання родин; створення сприятливих умов для початку
іммігрантами підприємницької діяльності.
3. Управління найманням іммігрантів передбачає запровадження системи
вимоги до певних категорій мігрантів (фахівців високої кваліфікації і рідких професій)
з подальшим регулювання рівня оплати праці та інших умов працевлаштування;
4. Легалізація вже присутніх нелегальних іммігрантів передбачає проведення
імміграційних амністій та спрощення процедур легалізації.
5. Залучення талановитої молоді через систему освіти передбачає реалізацію
спеціальної програми по наданню більш сприятливих умов вступу до провідних
українських ВНЗ абітурієнтів із закордонних країн (з найвищими результатами у
вступній кампанії).
6. Захист прав іммігрантів в Україні передбачає посилення контролю за
виконанням міжнародних угод в області захисту прав та інтересів мігрантів в Україні.
Реалізація цих напрямів вимагає глибокого удосконалення механізмів розробки
та реалізації державної міграційної політики в Україні, поглиблення взаємодії властей
на рівні рівнях, а також розширення їх співробітництва з міжнародними
організаціями. Ефективність вирішення проблем, що існують у сфері зовнішньої
трудової міграції, буде заложити від сталості зростання та структурних перетворень
національної економіки, що забезпечить створення нових робочих місць та
підвищення рівня оплати праці.
В результаті проведеного аналізу необхідно зробити наступні висновки:
1. Глобалізація світової економіки створила нові умови для мобільності
трудових ресурсів у планетарному масштабі, що посилює значущість МТМ як
фактору розвитку світової і національних економік. Виникнення МТМ пов’язується з
географічними відмінностями у рівні попиту та пропозиції трудових ресурсів,
розривами у рівні заробітної плати з урахування бар’єрів переміщення мігрантів.
Рішення про міграцію є результатом низки суб’єктивних (індивідуальних і групових)
факторів, а їх реалізація залежить від характеру умов соціальної мобільності.
2. Виникнення міграційних процесів зумовлено національними факторами
(економічними;
соціальними;
демографічними;
політичними;
правовими;
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екологічними; інформаційними) та глобальними передумовами. Роль МТМ у сучасній
світовій економіці розширюється, що обумовлено комплексом функцій. Відповідно
посилюється вплив МТМ на економіку країн імміграції та еміграції. Такий вплив є
багатоаспектним і залежить від низки обставин.
3. Розвиток світової економіки призвів до утворення дворівневого механізму
регулювання МТМ (національний і міжнародний рівень), що забезпечується на основі
системи міжнародного права. На національному рівні реалізується міграційна
політика, яка спрямована на покращення демографічної ситуації, рівня життя
населення та забезпеченості національної економіки трудовими ресурсами.
Складовими сучасної міграційної політики держави є: імміграційна політика;
еміграційна політика; прикордонний контроль; перевірка осіб усередині країни;
політика натуралізації; політика соціокультурної інтеграції; регулювання транзитної
міграції.
4. На сучасному етапі через демографічні причини та збільшення глобальної
асиметрії економічного розвитку відбувається стале зростання масштабів міграційних
процесів за всіма регіонами світу та групами країн. Активізується як внутрішньо- і
міжрегіональна трудова міграція, збільшується просторова диверсифікація
міграційних потоків, посиленням їх хаотичності і турбулентності. Глобальними
центрами тяжіння мігрантів з усього світу виступають розвинені країни, що
зумовлено досягненням високого рівня соціальних стандартів.
5. У сучасний умовах через об’єктивні причини відбувається зміщення акцентів
у регулюванні МТМ на міжнародний рівень, де створено міжнародно-договірну базу
регулювання та сформовано спеціальні міжнародні організації.
6. Україна історично сильно включена у міграційні процеси. Незважаючи на
негативні демографічні тенденції, країна залишається одним лідерів за кількістю
трудових емігрантів. Це визначено, головним чином, економічними факторами.
Значущість і перманентність їх впливу зумовило набуття трудовою еміграцією
масового і систематичного характеру з високою інтенсивністю. Сталість траєкторій
міграційних зв’язків України пов’язана з існуванням міграційного обміну (з країнами
ЄС, Росією та ін.) і циркуляційним характером міграцій. В останні роки
спостерігається тенденція повернення українських емігрантів на батьківщину. Однак
висока міграційна активність зберігається у прикордонних регіонах.
7. Для підвищення ефективності регулювання зовнішньої трудової міграції
необхідно запровадити глобально орієнтований тип міграційної політики. Управління
еміграційними потоками повинно включати наступні блоки: протидія відтоку
висококваліфікованих кадрів; координація діяльності компаній з працевлаштування за
кордоном; реформування пенсійної системи; посилення захисту прав та інтересів
мігрантів за кордоном; створення умов для ефективного використання міграційного
капіталу. Управління імміграційними потоками включає наступні блоки: підвищення
імміграційної привабливості України для певних категорій фахівців; управління
найманням іммігрантів; легалізація вже присутніх нелегальних іммігрантів; залучення
талановитої молоді через систему освіти; захист прав іммігрантів в Україні.
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РОЗДІЛ 7
РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ
Специфіка сучасного етапу глобалізації світової економіки виявляється у
поглибленні міжнародного науково-технічного співробітництва. Воно набуло сталого
характеру та сприяє збільшенню взаємозалежності національних економік.
Включення у систему міжнародного науково-технічного співробітництва і обміну
знаннями для кожної країни є важливим фактором і складовою моделі інноваційного
розвитку. З огляду на глибокі зміни у структурі міжнародного поділу праці, що
викликані НТП в останні десятиліття, масштаб і ефективність зовнішніх науковотехнічні зв’язків країни суттєво впливає на її світогосподарські позиції.
Стратегічне значення для України має використання переваг і розвиток
зовнішніх науково-технічні зв’язків, включення до міжнародних інституційних
структур, що сприяють НТП. Значний внесок у дослідження міжнародного науковотехнічного співробітництва зробили такі зарубіжні учені, як: Е. Арнольд, С. Борра, Б.
Годін, Б. Гілс, Г. Дозі, Ч. Едквіст, Б. Карлссон, Дж. Кларк, Дж. Кріл, Е. Лоренс, Б.А. Лундвалл, Р. Нельсон, К. Павіт, П. Пател, К. Сміт, Й. Стейн, Дж. Фабер,
Дж. Фагерберг, К. Фрімен, К. Хілл та ін.
Проблемам побудови в Україні інноваційної економіки та розвитку зовнішніх
науково-технічних зв’язків присвячені роботи таких вітчизняних науковців, як:
З. Адаманова, О. Амоша, Л. Антонюк, Ю. Бажал, В. Будкін, А. Гальчинський,
В. Геєць, В. Дементьєв, І. Єгорова, С. Єрохін, Я. Жаліло, Д. Лук’яненко, А. Мокій,
В. Онікієнко, О. Попович, А. Поручник, Л. Федулова, О. Шнирков та ін.
Однак, незважаючи на великий інтерес до поглиблення міжнародного
співробітництва у сфері науки, технології та інновацій, окремі питання розвитку
зовнішніх науково-технічних зв’язків України залишаються недостатньо
обґрунтованими. Виходячи з цього, головною метою нашого дослідження є аналіз
особливостей розвитку зовнішніх науково-технічних зв’язків України та розробка
пропозиції щодо його підтримки з боку держави.
7.1. Сутність та форми міжнародних науково-технічних зв’язків
Міжнародні науково-технічні зв'язки слід розуміти як сукупність відносин між
країнами у сфері обміну науково-технічними знаннями, співробітництво у їх розробці
та використанні, що охоплює усі рівні економіки (макро-, мезо- і мікрорівні) і
спрямовані на отримання різних переваг та забезпечення економічного, наукового і
технологічного розвитку.
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» визначає (серед інших) ті
види зовнішньоекономічної діяльності, які безпосередньо пов'язані з розвитком
науково-технічних зв'язків. Серед них (ст. 4): 1) наукова, науково-технічна, наукововиробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами
господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
2) підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій,
патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності з
боку іноземних суб'єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність суб'єктів
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зовнішньоекономічної діяльності за межами України; 3) організація та здійснення
діяльності у галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів,
семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за
участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; організація та здійснення оптової,
консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту у
передбачених законами України випадках. Інші види зовнішньоекономічної
діяльності, встановлені даним законом, також можуть опосередковано стосуватися
сфери міжнародних науково-технічних зв'язків [17].
Учасниками міжнародних відносин у сфері науки, техніки та інновацій можуть
бути:
1) міжнародні організації, зокрема міжнародні науково-дослідні організації;
2) держави (у тому числі міністерства і відомства, до компетенцій яких входить
представлення інтересів держави у сфері міжнародного науково-технічного
співробітництва);
3) фізичні і юридичні особи, у тому числі суб'єкти господарської діяльності,
науково-дослідні інститути, навчальні заклади, вчені.
Міжнародне науково-технічне співробітництво – це форма міжнародних
економічних відносин, яка передбачає спільну діяльність у сфері одержання і
використання нових знань, а також обмін науковими результатами і виробничим
досвідом для вирішення економічних, соціальних і технологічних проблем. Найбільш
важливими об'єктивними причинами, які стимулюють розвиток міжнародного
науково-технічного співробітництва є:
1) поглиблення міжнародного поділу праці та нерівномірність розподілу
природних і наукових ресурсів між країнами;
2) накопичення глобальних проблем людства;
3) загострення міжнародної конкуренції та зміна її парадигми (домінування
нецінових інноваційних переваг);
4) посилення невизначеності, хаотичності багатьох соціально-економічних
явищ, підвищення ризику інноваційної (як в цілому підприємницької) діяльності;
5) диверсифікація галузевої структури економіки (у тому числі з точки зору
виділення функціональних утворень, наприклад, кластерів і мереж), що суттєво
активізує процеси інтернаціоналізації виробництва;
6) ускладнення наукового прогресу та механізмів його забезпечення,
збільшення ресурсів, що мобілізуються для цього;
7) зростання рівня відкритості національних інноваційних систем країн;
8) інтенсифікація міжнародної дифузії знань та підвищення її значущості як
фактора інноваційного розвитку.
Основними формами міжнародного науково-технічного співробітництва (з
урахування специфіки відносин між різними учасниками) є [1; 17; 19; 50]:
1) здійснення спільних наукових досліджень і технологічних розробок, у тому
числі у міжнародних дослідницьких групах, на базі міжнародних інститутів і спільних
підприємств;
2) реалізація науково-технічних програм і проектів;
3) надання науково-технічних послуг, зокрема послуг з використання науковотехнічних розробок, консультування та експертизи;
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4) поширення та обмін науковою і науково-технічною інформації, створення і
використання міжнародних баз даних, обмін технічною документацією, зразками і
матеріалами;
5) міжнародне патентування і ліцензування, обмін патентами, ліцензіями і ноухау;
6) розробка і впровадження науково-технічних нормативів і стандартів,
забезпечення доступу до науково-дослідної інфраструктури;
7) спільна розробка науково-технічних прогнозів.
Низка форм міжнародного науково-технічного співробітництва передбачають
надання науково-технічних послуг, які визначаються як діяльність у галузі науковотехнічної інформації, патентів, ліцензій, стандартизації, метрології та контролю
якості, науково-технічного консультування та супутня діяльність, що сприяє
впровадженню у виробництво науково-технічних розробок, інші види діяльності, що
сприяють одержанню, поширенню та використанню наукових знань [49].
Різноманіття форм міжнародного науково-технічного співробітництва зумовлена
поглибленням спеціалізації і кооперації у галузі науки і техніки.
Діяльність у всіх формах потребує спеціального правового забезпечення, яке
дозволяє досягти поставлених цілей і захистити інтереси всіх учасників. Нові знання,
які створюються у результаті міжнародного науково-технічного співробітництва,
передаються з однією країни до іншої або спільно використовуються учасниками з
різних країн є об’єктом інтелектуальної власності, тому підпадають під дію
відповідної галузі міжнародного і національного права [17; 19; 49; 50].
Обмін науково-технічними знаннями і виробничим досвідом між країнами
протікає у різних формах за ознакою платності, тобто некомерційних чи комерційних
[5; 25; 32; 37; 50]. До некомерційних форм відносяться ті, що передбачають
безоплатне поширення науково-технічної інформації, яка не має прямої комерційної
цінності, а саме:
1) наукові публікації;
2) проведення міжнародних наукових і науково-практичних конференцій,
симпозіумів, виставок тощо;
3) організація зустрічей учених та інженерів із різних країн для обміну
досвідом;
4) міграція вчених та інженерно-технічних фахівців;
5) навчання студентів за кордоном та ін.
Основними комерційними формами є наступні:
1) надання ліцензій на використання винаходів;
2) купівля-продаж патентів, ноу-хау, зареєстрованих товарних марок,
промислових зразків, корисних моделей і технічної документації;
3) експорт-імпорт машин і устаткування (що супроводжується наданням ноухау з використання технологій);
4) надання технічної підтримки і надання інжинірингових послуг;
5) підготовка і стажування фахівців; укладання контрактів на управління;
6) реалізація проектів у межах договорів науково-технічного і виробничого
кооперування та ін.
Міжнародне науково-технічне співробітництво може носити епізодичний або
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постійний характер, що обумовлено цілями сторін та особливостями предмету
спільної діяльності. Для постійного розвитку співробітництва за міждержавними
угодами можуть створюватись різні організаційні структури: міжнародні наукововиробничі об'єднання, спільні колективи і науково-дослідні організації (інститути,
лабораторії, центри, бюро та ін.); центри обміну інформацією, ученими та фахівцями
тощо.
У залежності від особливостей організаційно-правового забезпечення міжнародного науково-технічного співробітництва на рівні держав виділяють такі його види
(перераховані по мірі ускладнення) [1]:
1) координація – міжнародно-правова форма, яка являє собою спосіб
корегування державами і вироблення загальної (міжнародної) політики у сфері науки і
техніки на основі погодження дій і підготовки міжнародних програм у сфері спільної
науково-технічної діяльності; дозволяє уникнути дублювання при проведенні НДДКР,
але матеріальної або юридичної відповідальності між учасниками співробітництва не
виникає;
2) кооперація – міжнародно-правова форма, при якій резиденти різних країн
спільно здійснюють НДДКР на основі міжнародного договору по єдиній темі і на
основі загальної програми дій; передбачає договірний розподіл обов'язків щодо
фінансування, виконання робіт, а також взаємної відповідальності між учасниками за
невиконання зобов'язань;
3) асоціація – міжнародно-правова форма, яка передбачає створення (на
стратегічній основі) об'єднань резидентів різних країн із широкими зовнішніми
науково-технічними зв'язками, високим рівнем погодження політики та єдиною
програмою дій у сфері НДДКР; передбачає розподіл обов'язків (функцій) учасників;
4) гармонізація – міжнародно-правова форма, яка передбачає глибоке
погодження науково-технічної політики держав; здійснюється на основі заздалегідь
визначених цілей і принципів, закріплених у спеціальному договорі; найчастіше
здійснюється під егідою міжнародних організацій;
5) регіональна інтеграція – міжнародно-правова форма, яка передбачає
науково-технічну інтеграцію країн на основі відповідних міжнародних угод щодо
проведення спільної політики у сфері науково-технічного розвитку, встановлення
єдиних стандартів НДДКР і створення єдиної системи їх підтримки.
Особливим різновидом міжнародного науково-технічного обміну є трансферт
(передача) технологій. Поняття «технологія» має широкий і вузький зміст визначення.
У широкому розумінні технологія – це знання, які можна використовувати для
виробництва товарів або надання послуг, володіючи певними матеріальними,
технічними і трудовими ресурсами, для досягнення різних практичних цілей у
господарській діяльності [30; 51]. У вузькому розумінні під технологією розуміється
спосіб перетворення речовини, енергії, інформації у процесі виготовлення продукції;
сукупність технологічних операцій з обробки і переробки сировини і матеріалів
(обробка, зміна стану, якості і форми сировини, матеріалів або напівфабрикатів),
складання готових виробів, управління процесом виробництва (у тому числі контроль
за якістю продукції) [3; 43; 44].
Згідно з методологією ООН поняття «технологія» використовується у двох
варіантах: 1) як технологія у чистому вигляду, що охоплює набір конструкторських
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рішень, систематизованих знань, техніку, методи і процеси виробництва товарів і
надання послуг (dissembled technology); 2) як втілена (матеріалізована, упредметнена)
технологія, що охоплює машини, устаткування, споруди, виробничі системи і
продукцію з високими техніко-економічними показниками (embodied technology) [25;
32]. Носіями технології можуть бути: спеціальні знання у вигляді патентів і ноу-хау;
устаткування, агрегати, інструменти і виробничі лінії; вироби виробничого
призначення (матеріал); інвестиційний капітал (у випадку, якщо інвестиції
передбачають надання обладнання, супроводжуються наданням ноу-хау і навчанням
персоналу); праця (у випадку міграції висококваліфікованих кадрів); інформаційні
масиви спеціальної літератури, довідники; комп'ютерні банки даних.
Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) визначає трансферт
технологій як передачу (процес розповсюдження) систематизованих знань для
випуску відповідної продукції, використання відповідного процесу або надання
відповідних послуг. У методологічних і прикладних документах, розроблених
Організацією економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), у поняття «трансферт
технологій» включено широке коло угод щодо [30]: передачі технічних засобів через
надання патентів і ліцензій, передачу ноу-хау; трансферту (продажу, ліцензуванню,
франчайзингу) торговельних марок і зразків; надання послуг технічного характеру,
включно з технічним й інжиніринговим навчанням, а також технічного сприяння;
трансферту результатів наукових досліджень і розробок.
Міжнародний трансферт технологій – це рух науково-технічних досягнень –
конструкторських рішень, систематизованих знань і виробничого досвіду на
комерційній і безоплатній основі через національні кордони (кордони митних
територій) з метою кращої переробки ресурсів, підвищення ефективності виробництва
і максимізації прибутку, включно з такими стадіями виробничої діяльності, як
промислове використання, управлінська діяльність, маркетинг тощо [4]. Трансферт
технологій містить у собі процес комерціалізації результатів фундаментальних
наукових досліджень і прикладних розробок [43; 51].
Обов'язковою умовою здійснення трансферту (комерційного і некомерційного)
технологій як на національному, так і на міжнародному рівні є дотримання прав
інтелектуальної власності. При цьому велика частка міжнародного трансферту
технологій припадає на непатентоспроможну інформацію і наукові відкриття.
Основними каналами міжнародного трансферту технологій є [4; 51]:
1) міждержавний – відповідно до міждержавних програм науково-технічного
співробітництва або зовнішньоторговельних угод;
2) міжфірмовий – на основі широкого спектра контрактів (насамперед
ліцензійні і коопераційні) національних компаній з іноземними партнерами;
3) внутрішньофірмовий – між структурними підрозділами міжнародних
корпорацій, які розташовані у різних країнах; потік технологій направляється від
материнської компанії до афілійованих компаній, які вона контролює за кордоном (2/3
світової торгівлі ліцензіями, доводиться саме на такий обмін);
4) міжнародно-інвестиційний – рух технологій відбувається як умова створення
нових підприємницьких структур (наприклад, у результаті прямого інвестування) або
перехід до донора технологій частини власності об'єкта й прав управління ним.
Купівля-продаж носіїв технологій може здійснюватися на основі зовнішньо292

торговельних операцій, реалізації міжнародних науково-виробничих проектів і/або
створення спільних підприємств, або за міждержавними угодами.
Основними формами комерційного технологічного трансферту є [25; 30; 37]:
1) купівля-продаж (експорт або імпорт) технологій в упредметненому вигляді;
2) надання технічних знань, необхідних для встановлення і використання
обладнання, а також будівництво підприємств «під ключ»;
3) продаж або надання патентів, ноу-хау і ліцензій, передача виробничотехнологічного досвіду і технічної документації;
4) передача технологій у межах промислової кооперації;
5) промислове співробітництво і технічне сприяння у частині утримання
(забезпечення) машин, устаткування, напівфабрикатів і матеріалів;
6) навчання персоналу;
7) надання консультаційних та інжинірингових послуг (допроектних,
проектних, післяпроектних, спеціальних послуг з управління виробництвом), а також
технічна експертиза;
8) на основі угод франчайзингу (насамперед виробничого).
Форми трансферту технологій (типи договорів) уточнюються у законодавстві
конкретної країни.
Основним мотивом міжнародного трансферту технологій є підвищення
ефективності виробництва на основі освоєння прогресивних технологій, організація
виробництва нових видів продукції або організація масового випуску певних виробів.
Існують і специфічні переваги експорту та імпорту технологій представлені (табл. 7.1
[25; 30; 37; 50]).
Однак наслідки міжнародного трансферту технологій для різних країн є
неоднозначними. Так, можуть виникати різноманітні проблеми, пов'язані, наприклад,
з переносом екологічно брудних і свідомо застарілих технологій, штучним
продовженням життєвого циклу морально застарілої продукції, несумлінною
поведінкою іноземних інвесторів (політикою викачування сировини і напівфабрикатів
із країн-реципієнтів технології), перекладанням податкового тягаря на менш розвинені
держави, реалізацією дискримінаційної зовнішньоторговельної політики та ін.
Окремою проблемою у міждержавних відносинах є «витік» технологій (через
інжинірингові послуги, у результаті міграції фахівців тощо ін.).
Таблиця 7.1 - Основні переваги експорту та імпорту технологій
Переваги експорту технологій
- одержання додаткового доходу за рахунок
продажу знань;
- проникнення на нові ринки збуту через
розміщення виробництва у країнах, де є
специфічні ресурсі переваги;
- отримання можливості встановити контроль
над закордонною компанією (компаніями);
- одержання технологічних новинок в обмін на
надані технології («перехресне ліцензування»)

Переваги імпорту технологій
- отримання доступу до технологічних новинок,
скорочення технологічного відставання і
посилення технологічних переваг для нарощування експорту;
- економія витрат на власні НДДКР;
- зменшення валютних витрат на товарний
імпорт;
- створення умов для використання національного капіталу і нових робочих місць,
реорганізація виробництва;
- розвиток власного науково-технічного потенціалу
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Міжнародний трансферт технологій є об'єктом державного регулювання. Воно
здійснюється як щодо експорту, так і щодо імпорту технологій. Для країн-експортерів
це звичайно пов'язано з бажанням зберегти лідерство і рівень зайнятості у тієї або
іншій галузі виробництва, обмежити іноземну конкуренцію, виявити економічний і
політичний вплив на певні країни, а також згідно з підписаними міжнародними
угодами. У країн-імпортерів завдання регулювання визначаються міркуваннями щодо
забезпечення економічної безпеки і необхідністю подолання відставання у науковотехнічному розвитку.
Регулювання міжнародного трансферту технологій здійснюється прямо (через
регламентацію передачі певних технологій) або непрямо (через створення
сприятливих або несприятливих умов для використання технологій і, відповідно, їх
експорту або імпорту). На інтенсивність передачі технологій визначальний вплив має
промислова, зовнішньоторговельна, соціальна, екологічна і податкова політика уряду.
Найчастіше приплив у країну прогресивних технологій розглядається
позитивно, тому уряди країн-імпортерів намагаються знизити вплив негативних
факторів (низький рівнем освіти населення, якості інфраструктури і т.п.). Імпорт
технологій може обмежуватися, якщо вони не відповідають сучасним вимогам,
головним чином екологічним і у сфері суспільної безпеки. Найбільш високий ступінь
державного контролю спостерігається у сфері руху технологій війського призначення,
хімічних і фармацевтичних продуктів, енергії (особливо атомної), спиртних напоїв.
Глобалізація світової економіки зумовлює збільшення обсягів обміну науковотехнічними знаннями і виробничим досвідом між країнами. Це підтверджується
змінами динамікою кількості поданих заявок і отриманих патентів резидентами і
нерезидентами (табл. 7.2 [19]).
Активізація міжнародного патентування викликана великими можливостями
більш вигідного продажу патентів за кордоном або використання їх з метою захисту
певного винаходу у процесі його використання. Знання і технологій перетворились на
об’єкт постійного міжнародного обміну (торгівлі), обсяги якого постійно зростають.
Тому у цій сфері закономірним є загострення міжнародної конкуренції.
Таблиця 7.2 - Загальносвітова кількість поданих заявок і отриманих патентів
резидентами і нерезидентами у 1985-2010 рр.
Показники
Кількість поданих заявок на
отримання патентів, у т.ч.
всього резидентами
всього неризедентами
Кількість одержаних патентів, у
т.ч.
всього резидентами
всього нерезидентами

1985

1990

2000

Роки
2005

2008

2009

2010

926008 1006044 1373882 1692347 1907915 1845995 1979133
641513 676951 823798 966466 1069293 1139722 1228717
284495 329093 550084 725881 838622 706273 750416
394645 410075
216566 237872
178079 172203

514884
295726
219158

631505
339326
292179

777556
424960
352596

808270
482803
325467

908862
550223
358639

В останні десятиліття лідери міжнародного патентування практично не
змінювались, однак в останні роки провідні позиції починають відігравати нові гравці
– країни Азії, зокрема Китай та Південна Корея (табл. 7.3 [19]). Найбільша патентна
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активність зосереджена у «тріаді»: США, ЄС та Японія. Це зумовлено утворенням
містких ринків технологій, а також наявністю ефективних систем захисту
інтелектуальної власності.
Таблиця 7.3 - Кількість міжнародних заявок, поданих за процедурою Договору про
патентну кооперацію, 15 країн-лідерів та Україна, 2006-2010 рр.
Країна
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

США
Японія
Німеччина
Китай
Південна Корея
Франція
Великобританія
Нідерланди
Швейцарія
Швеція
Канада
Італія
Фінляндія
Австралія
Іспанія
Інші країни
у тому числі:
Україна
Загалом

45618
29802
16797
7900
8035
7237
5044
4462
3671
3567
2527
2652
2123
1740
1564
12659

2010
(оцінка)
44855
32156
17171
12337
9686
7193
4857
4097
3611
3152
2707
2632
2076
1736
1725
12909

Частка,2010,
%
27,5
19,7
10,5
7,6
5,9
4,4
3,0
2,5
2,2
1,9
1,7
1,6
1,3
1,1
1,1
7,9

Приріст,
%
-1,7
7,9
2,2
56,2
20,5
-0,6
-3,7
-8,2
-1,6
-11,6
7,1
-0,8
-2,2
-0,2
10,3
2,0

77
90
94
79
149641 159927 163 234 155 398

95
162 900

0,0

1,2

2006

2007

2008

2009

51280
27025
16736
3942
5945
6256
5097
4553
3621
3336
2575
2698
1846
1996
1204
11531

54043
27743
17821
5455
7064
6560
5542
4433
3833
3655
2879
2946
2009
2052
1297
12595

51637
28760
18855
6120
7899
7072
5466
4363
3799
4137
2976
2883
2214
1938
1390
13725

Зростання обсягів міжнародного науково-технічного обміну за галузями
промисловості відбувається нерівномірно. У 2010 р. найбільше міжнародних
патентних заявок припало на електротехніку (32%), хімію (26%), машинобудування
(19%) і прилади (16%) [19].
Розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва відбувається у
тісному зв’язку із процесами формування світового ринку технологій. Включення у
цих ринок для кожної країни є «індикатором» ефективності моделі інноваційного
розвитку. З огляду на то, що ємність світового ринку технологій стабільно зростає,
експорт високотехнологічних товарів та послуг, а також розробок, для окремих країн
стає основним чинником економічного зростання. У України частка високотехнологічного експорту є вкрай малою (у загальному обсязі експорту промислових
товарів): 2006 р. – 3%, 2009 р. – 6%, 2010 р. – 4% [39].
7.2. Регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва
Регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва здійснюється
на:
1) міжнародному рівні, у тому числі: на двосторонньому та багатосторонньому
(у тому числі в межах міжнародних організацій);
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2) національному рівні.
У міжнародному економічному праві закріплено наступні принципи розвитку
науково-технічного співробітництва між країнами [7; 8; 9; 17; 52]:
1) свобода наукових досліджень;
2) забезпечення рівноправності і незалежності у сфері науково-технічних
зв'язків;
3) своєчасний обмін інформацією, яка має значення для спільної діяльності;
4) збалансоване отримання економічних і соціальних результатів з
урахуванням внесків у спільну діяльність, зроблених учасниками (сторонами);
5) розвиток науково-технічного сприяння;
6) поділ сфер наукових досліджень між окремими державами з урахуванням
географічних, соціальних, економічних й історичних факторів;
7) забезпечення еквівалентності при обміні науково-технічними досягненнями
та ін.
Визначальним для розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва
та його регулювання є захист прав на інтелектуальну власність, що закріплено у
Статуті ООН, Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про економічні,
соціальні і культурні права, а також Міжнародному пакті про цивільні і політичні
права [32].
У Декларації про встановлення нового міжнародного економічного порядку
(1974 р.) доступ до досягнень сучасної науки і техніки, а також сприяння передачі
технологій розглядається як один з принципів відносин між державами (зокрема
відносно країн, що розвиваються) [32].
У 1963 і 1979 рр. відбулись міжнародні Конференції ООН з науки і техніки з
метою розвитку, на яких було вироблено Всесвітній план дій у галузі науки і техніки.
У ньому було представлено рекомендації щодо зміцнення науково-технічного
потенціалу країн, що розвиваються; рекомендації, які стосуються перебудови
структури міжнародних відносин у галузі науки і техніки; рекомендації з посилення
ролі системи ООН у галузі науки і техніки.
У структурі ООН створено Центр з науки і техніки Секретаріату ООН і фонд
добровільних внесків, використання якого координується Програмою розвитку ООН
(ПРООН) як частина заходів щодо створення Системи фінансування науки і техніки з
метою розвитку. У 1992 р. Економічна і Соціальна Рада ООН (ЕКОСОС) заснувала
Комісію з науки і техніки у цілях розвитку, до функцій якої входить заохочення та
активізація міжнародного науково-технічного співробітництва [32].
ООН регулярно надає країнам-членам рекомендації щодо розвитку науковотехнічних зв'язків. Під егідою ООН діють: Навчальний і науково-дослідний інститут
ООН (ЮНІТАР), який здійснює підготовку кадрів для заходів у сфері науковотехнічних зв'язків; Університет ООН, який включає систему центрів по дослідженню
економічного і промислового розвитку, нових технологій та ін.; Міжнародна академія
ООН по управлінню й ін. Це забезпечує кадрову й управлінську підтримку у реалізації
міжнародних проектів і програм.
Особлива увага у діяльності ООН приділяється контролю над використанням
нових науково-технічних розробок, які мають потенційну можливість військового
застосування. Питання і завдання організації міжнародного контролю у цій сфері
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формулюються на спеціальних міжнародних конференціях ООН (наприклад,
Конференції ООН з питань роззброювання; Конференції ООН «Нові тенденції у науці
і техніці» й ін.), які також присвячуються проблемам міжнародного науковотехнічного співробітництва (наприклад, «Людина і біосфера», «Програма оцінки
світових рибних ресурсів», «Програма Чорнобиль» й ін.). У 1996 р. Генеральною
Асамблеєю ООН було прийнято резолюцію «Досягнення науки і техніки та їх вплив
на міжнародну безпеку», яка рекомендувала удосконалити міжнародно-правове
забезпечення у сфері трансферту технологій військового призначення [32].
Головну роль у регулюванні міжнародного науково-технічного співробітництва
відіграють наступні міжнародні організації:
1. Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) –
це організація, що створена у 1945 р. для сприяння зміцненню миру і безпеки за
рахунок розширення співробітництва держав і народів у галузі освіти, науки і
культури. До компетенцій ЮНЕСКО входить: допомога у розробці політики у сфері
науки і техніки; здійснення програм наукових досліджень; сприяння розвитку
регіональних і міжнародних науково-технічних зв'язків (у тому числі організація
спеціальних заходів); сприяння розвитку науки та освіти на рівні країн; підготовка
кадрів у сфері науки і техніки; реалізація заходів щодо покращення умов діяльності
науково-технічних працівників; надання науково-технічних послуг; створення умов
для інформаційного обміну (у структурі ЮНЕСКО створено Міжнародну систему
науково-технічної інформації, ЮНІСІСТ). ЮНЕСКО забезпечує виконання
Всесвітньої конвенції про авторське право (підписана у 1952 р. і переглянута у 1971
р.) і Угоди про співробітництво у галузі охорони авторського права і суміжних прав
(1993 р.) [33].
2. Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО) – це
організація, що створена у 1966 р., яка з 1985 р. є спеціалізованою установою ООН.
Організація вповноважена сприяти сталому промисловому розвитку у країнах, що
розвиваються, та країнах з перехідною економікою, а також управлінню процесами
технологічних змін. У системі ЮНІДО діє 19 відділень по сприянню інвестиціям і
передачі технологій та 9 технологічних центрів. ЮНІДО надає науково-технічні й
інформаційні послуги (маючи спеціальні бази даних, у тому числі в області
промислових технологій), займається прогнозуванням напрямів НТП та здійсненням
програм наукових досліджень. Окрім цього, організація сприяє практичному
використанню досягнень НТП, розвитку міжнародного науково-технічного
співробітництва та підготовці кадрів у сфері науки і техніки [34].
3. Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) – це міжнародна
організація, що заснована у 1964 р. у якості постійного міжурядового органа.
ЮНКТАД відіграє у системі ООН роль координаційного центру з проблем розвитку і
суміжним питанням торгівлі, фінансів, технологій, інвестицій і сталого розвитку. Її
головна мета полягає у сприянні інтеграції країн, що розвиваються, і країн з
перехідною економікою у світову економіку та їх розвитку на основі торгівлі й
інвестицій. Організація має широкий спектр напрямів діяльності, у тому числі:
технічне співробітництво і підтримка (найменш розвинених країн і країн з перехідною
економікою); захист інтелектуальної власності; сприяння співробітництву на
міжурядовому рівні; статистичний облік, проведення досліджень і збір даних (у тому
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числі, готується Доповідь про технології та інновації); розробка спеціальних
документів у різних сферах економічного співробітництва, які стосуються торгівлі і
розвитку; розробка рекомендацій для інших органів ООН у сфері використання
досягнень науки і техніки. У 1976-1985 рр. ЮНКТАД було розроблено «Кодекс
поведінки у сфері передачі технологій», який носить рекомендаційний характер і
визначає обов’язки продавців технологій, які їм необхідно брати до уваги при
здійсненні відповідних угод, а також вимоги, які перешкоджають обмежувальну
ділову практику. Кодекс, встановлюючи загальні і справедливі норми, всіляко сприяє
нормалізації відносин між покупцями і продавцями технологій, полегшив обмін
науково-технічною інформацією (і тим самим доступ до технологій й обґрунтування
їх вибору), стимулює укладання угод з трансферту технологій. Його комплексний
вплив сприяв зміцненню світового ринку технологій, виробничого і науковотехнічного співробітництва і міжнародної торгівлі. З 1985 р. окремі положення
Кодексу, які стосуються різних аспектів міжнародного трансферту технологій,
увійшли у численні дво- і багатосторонні угоди й інструменти регулювання, у тому
числі договори, підписані у межах інтеграційних угруповань [25; 32].
4. Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) – це організація, що
створена у 1967 р. (Конвенцією, що засновує ВОІВ), яка з 1974 р. є спеціалізованою
установою ООН. Діяльність організації присвячена розвитку збалансованої і
доступної міжнародної системи інтелектуальної власності. ВОІВ отримала мандат від
своїх держав-членів на сприяння охороні інтелектуальної власності у всьому світі
шляхом співробітництва між державами й у взаємодії з іншими міжнародними
організаціями [19]. Україна є членом ВОІВ з 2002 р. Стратегічні цілі ВОІВ включають
[19]: збалансований розвиток міжнародної нормативної бази інтелектуальної
власності; надання високоякісних послуг у глобальних системах охорони
інтелектуальної власності; координація і розвиток глобальної інфраструктури
інтелектуальної власності; всесвітнє джерело довідкової інформації й аналітичних
даних у сфері інтелектуальної власності та ін. Для виконання поставлених цілей ВОІВ
реалізує широкий спектр функцій, у тому числі: реалізація міжнародних конвенцій
щодо захисту інтелектуальної власності, укладання і сприяння в укладанні
міжнародних договорів у сфері науково-технічних зв'язків, збір і поширення
спеціалізованої інформації, розробка політики у галузі науки і техніки, допомога в
оцінці і придбанні технологій та ін.
5. Світова організація торгівлі (СОТ) – це міжнародна організація, що створена
у 1995 р. з метою лібералізації міжнародної торгівлі. СОТ забезпечує розробку,
реалізацію та контролює виконання різноманітних торговельних угод, а також
об’єктивне врегулювання торговельних суперечок. Її діяльність у тому числі
спрямована на впорядкування торгівлі правами на інтелектуальну власність, а також
товарами, що містять такі права. СОТ забезпечує реалізацію Угоди про торговельні
аспекти прав інтелектуальної власності).
Регулювання міжнародних науково-технічних зв’язків здійснюється на основі
системі міжнародних договорів у сфері захисту прав інтелектуальної власності. З
моменту створення ВОІВ визначальне значення має Конвенція, що засновує ВОІВ
(підписана у 1967 р. і змінена у 1979 р.), яку Україна ратифікувала у 1970 р. Конвенція
визначили цілі і порядок діяльності ВОІВ, визначила основні принципи та напрями
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захисту інтелектуальної власності
У 2000 р. ВОІВ випустила Всесвітню декларацію щодо інтелектуальної
власності, які підлягає розповсюдженню у всіх країнах світу. У Декларації термін
«інтелектуальна власність» означає будь-яку власність, визнану за спільною згодою в
якості інтелектуальної за характером і заслуговує охорони, включаючи, але не
обмежуючись науковими і технічними винаходами, літературними чи художніми
творами, товарними знаками і покажчиками ділових підприємств, промисловими
зразками і географічними вказівками. Декларація визначає цінність інтелектуальної
власності та прав на неї, а також принципи та заходи щодо їх захисту. Окремо
наголошено на необхідності поглиблення міжнародного співробітництва у цій сфері,
зокрема погодження національної політики відносно встановлення прав
інтелектуальної власності, взаємодію урядів у питаннях її охорони і використання,
кооперацію між національними і міжнародними організаціями у цій сфері та ін. [19].
ВОІВ забезпечує реалізацію цілої системи міжнародних договорів, які
поділяються на три групи: 1 група – Договори щодо охорони інтелектуальної
власності, які визначають міжнародно-визнані стандарти охорони інтелектуальної
власності у кожній країні; 2 група – Договори про глобальну систему охорони, які
забезпечують щоб кожна міжнародна реєстрація або подача заявки діяли у будь-якій
відповідній державі, яка їх підписала (послуги, які надаються ВОІВ відповідно до цих
договорів, спрощують і скорочують вартість підготовки або подачі окремих заявок у
всіх країнах, у яких запитується охорона щодо будь-якого даного права
інтелектуальної власності); 3 група – Договори про класифікації, що організують
інформацію про винаходи, товарні знаки і промислові зразки в індексовані, керовані
структури для полегшення пошуку (табл. 7.4 [19]).
Таблиця 7.4 - Договори про охорону інтелектуальної власності
Група

Назва договору

Договір про патентне право
Паризька конвенція про охорону промислової власності
Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів
1 група Договір про закони щодо товарних знаків
Брюссельська конвенція про поширення несучих програми сигналів,
що передаються через супутники
Договір ВОІВ щодо авторського права
Договір про патентну кооперацію
Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків
2 група Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків
Будапештський договір про міжнародне визнання депонування
мікроорганізмів для цілей патентної процедури
Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації
промислових зразків
3 група Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для
реєстрації знаків
Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію
*приєднання України/набрання чинності для України
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Рік приєднання,
ратифікації чи
набуття чинності
для України
2002
1991
1995
1995
–
2001
1991
2000
2002
1996
2008/2009*
2000
2008/2010*

Реалізація низки конвенцій заснована на утворенні союзів країн (Паризький
союз, Бернський союз, Мадридський союз та ін.), діяльністю яких керує ВОІВ. Ці
союзи покликані забезпечити спільні і погоджені дії та виконання країнамиучасницями договорів своїх зобов’язань, а також діяльність різних міжнародних
структур, які виконують спеціальні заходи (наприклад, Об'єднані міжнародні бюро
щодо охорони інтелектуальної власності) [19].
Вимоги договорів про охорону інтелектуальної власності покладені в основу
підписаних регіональних патентних конвенцій, зокрема Конвенції про видачу
європейського патенту (1973 р.) та Євразійської Патентної Конвенції (1994 р.), яка
передбачає заснування відповідних (Європейської та Євразійської) патентних систем і
організацій, у діяльності яких ВОІВ приймає безпосередню участь. Україна
приєдналась тільки Євразійської Патентної Конвенції, яка набула чинності у 1995 р.,
однак не є членом Євразійської патентної організації.
Представлені вище угоди формують «каркас» світової системи захисту
інтелектуальної власності і створюють правові основи міжнародних відносин у сфері
науки і техніки. Вони покликані спростити формальні процедури і гармонізувати
національні правові системи, які забезпечують науково-технічну діяльність, охорону
інтелектуальної власності та ін. Норми, закладені у цих угодах, регулюють відносини
у сфері захисту інтелектуальної власності, а також торговельні відносини (щодо
передачі відповідних прав). Так, наприклад, Паризька конвенція про охорону
промислової власності встановлює наступні принципи захисту інтелектуальної
власності: принцип національного режиму; принцип конвенціального пріоритету;
принцип запобігання зловживань, пов'язаних з реалізацією виключних прав, що
надаються патентом та ін. Цих принципів повинні дотримуватися усі країни-члени
Світової організації торгівлі (СОТ) через Угоду про торговельні аспекти прав
інтелектуальної власності [26; 40].
Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) є
найбільш важливою міжнародною угодою у сфері регулювання торгівлі об’єктами
права інтелектуальної власності, формує правові засади виконання відповідних
торгово-обмінних операцій. Вона була підписана у 1994 р. (Україна приєдналась до
СОТ у 2008 р.) і стала першою міжнародною угодою, за якою права на об'єкти
інтелектуальної власності включено у систему багатосторонніх торговельних
відносин. Разом з Генеральною угодою з тарифів і торгівлі (ГАТТ), Генеральною
угодою з торгівлі послугами (ГАТС), а також низкою інших, вона утворює єдину
правову основу регулювання міжнародної торгівлі. Угода про ТРІПС органічно
включена у систему міжнародних договорів, у тому числі розроблених ВОІВ, щодо
захисту прав інтелектуальної власності.
Угодою про ТРІПС встановлено наступні основні правила: 1) застосування
основних правил ГАТТ-1994 до прав на об'єкти інтелектуальної власності; 2)
запровадження мінімальних стандартів охорони прав на об'єкти інтелектуальної
власності, що є визначальними; 3) забезпечення (примусове) прав на об'єкти
інтелектуальної власності у частині, що стосується торгівлі; 4) ввідні ефективні й
оперативні процедури щодо попередження і вирішення спорів, які виникають між
державами-членами СОТ у випадку порушень положень Угоди про ТРІПС [26; 40].
Відповідно до Угоди про ТРІПС держава-член СОТ, по-перше, може, але не
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зобов'язана, передбачати у своєму законодавстві більш широку охорону прав на
об'єкти інтелектуальної власності, чим це потрібно за Угодою, але при цьому така
охорона не повинна суперечити положенням зазначеної Угоди; і, по-друге, самостійно
визначає методи виконання положень Угоди у межах своєї правової системи і
практики.
Дія Угоди про ТРІПС поширюється на наступні об'єкти інтелектуальної
власності: авторські та суміжні права (додатково оговорено захист авторів
комп'ютерних програм); патенти на винаходи – визначаються умови патентування,
конкретизуються виняткові права патентовласника, а також умови користування
патентними правами; промислові зразки та рисунки – підлягають захисту від
копіювання в комерційних цілях за умов оригінальності і новизни; товарні знаки –
даються переліки знаків, що захищаються, а також терміни їх захисту; географічні
вказівки – встановлено загальне правило недопущення будь-яких форм недобросовісної конкуренції з використанням фальшивих географічних зазначень; топології
інтегральних мікросхем – міститься визначення топології інтегральної схеми та
критерії її захисту як інтелектуальної власності; конфіденційна інформація (що не
підлягає розкриттю) – захист здійснюється за допомогою законодавства про
недобросовісну конкуренцію. Угода не поширюється на такі об'єкти інтелектуальної
власності, як корисні моделі і фірмові найменування. Це означає, що країни СОТ
можуть, але не зобов'язані, забезпечувати охорону прав на такі об'єкти [2; 26; 40].
Кожна держава-член СОТ у сфері захисту прав інтелектуальної власності
(включно з питаннями наявності, придбання, області, збереження у силі і примусового
забезпечення прав, питання використання таких прав, які конкретно визначені в Угоді
про ТРІПС) повинна надавати іноземним фізичним і юридичним особам
(представникам інших країн СОТ): по-перше, національний режим; по-друге, режим
найбільшого сприяння. Угодою про ТРІПС передбачено конкретні виключення із
зобов’язань щодо надання державою-членом СОТ режиму найбільшого сприяння
представникам інших країн СОТ [26]. Окрема увага приділяється міжнародному
співробітництву. Згідно з Угодою про ТРІПС країни СОТ повинні розвивати взаємне
співробітництво, що спрямовано на боротьбу з торгівлею товарами, пов'язаною з
порушенням прав на об'єкти інтелектуальної власності (для цього намічено відповідні
процедури у сфері обміну інформацією, взаємодії митних органів та ін.).
7.3. Регулювання зовнішніх науково-технічних зв’язків в Україні
Відповідно до Декларації про державний суверенітет України економічна
самостійність країни забезпечується за рахунок використання власного науковотехнічного потенціалу, а її культурний розвиток передбачає у тому числі самостійне
вирішення питань науки [17].
У Законі України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» серед засад
внутрішньої політики у гуманітарній сфери, у тому числі визначено забезпечення
інтеграції вітчизняної системи вищої освіти і науки у європейський та світовий
освітній і науковий простір. Однією з основних засад зовнішньої політики є підтримка
розвитку науково-технічного співробітництва України з іноземними державами на
засадах взаємної вигоди [17].
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Для розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва підписано
близько 79 двосторонніх угод. Міждержавні угоди про співробітництво у сфері науки
і техніки (понад 30 угод) підписані з такими країнами: Аргентина, Бразилія, Болгарія,
Великобританія, Греція, Естонія, Ізраїль, Іран, Єгипет, Іспанія, Італія, Латвія, Литва,
Латвія, Люксембург, Мексика, Молдова, Німеччина, Польща, Португалія, Росія,
Румунія, Туреччина, Угорщина, Словенія, США, Франція, Хорватія та ін.
Міжурядові угоди про науково-технічне співробітництво (понад 27 угод)
підписані за такими країнами: Австрія, Азербайджан, Аргентина, Білорусь, В’єтнам,
Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Китай, Німеччина, Південна Корея, ПАР,
Польща, Росія, Румунія, Туреччина, Словаччина, США та ін.
Двосторонні міжурядові угоди про промислове науково-технічне співробітництво підписано з такими країнами: Греція, Данія, Естонія, Іспанія, Латвія, Литва,
Німеччина, Словаччина, Румунія, Чехія.
На двосторонній основі підписано також Угоду між Україною та Європейським
Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво (дію якої відновлено у
2010 р.) [17].
На рівні Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України підписано
міжвідомчі угоди про співробітництво у сфері науки та освіти з такими країнами, як:
Австрія, Азербайджан, Болгарія, В’єтнам, Гвінея, Казахстан, Канада, Киргизія, Китай,
Південна Корея, Куба, Молдова, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Словаччина,
США, Туреччина, Туркменістан, Фінляндія, Франція, Чехія [17].
Регулювання науково-технічного співробітництва здійснюється у межах
діяльності міждержавних об'єднань (регіональних міжнародних організацій), у яких
приймає участь Україна, а саме: Співдружності Незалежних Держав (СНД),
Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС) та Організації за
демократію і економічний розвиток ГУАМ.
У межах СНД підписано Угоду про науково-технічне співробітництво у межах
держав-учасників Співдружності Незалежних Держав (1992 р.) [18], яка визначає цілі,
напрями і механізм міждержавного співробітництва, порядок реалізації міждержавних
програм і містить норми відносно науково-технічних об’єктів спільного
використання. Також у межах СНД підписано Угоду про співробітництво у галузі
охорони авторського права і суміжних прав (1993 р.), Угоду про створення загального
науково-технологічного простору держав-учасниць Співдружності Незалежних
Держав (1995 р.), Угоду про співробітництво щодо запобігання правопорушень у
сфері інтелектуальної власності (1998 р.) тощо [18; 27; 28].
У 2009 р. для координації взаємодії країн СНД у сфері науково-технічного
співробітництва створено Міждержавну раду зі співробітництва у науково-технічній
та інноваційній сферах (при цьому ліквідовано Міждержавну науково-технічну раду і
Міждержавний комітет з науково-технічного розвитку, що існували раніше), яка
взаємодіє із Міждержавною координаційною радою з науково-технічної інформації
(яка утворена відповідно до Угоди про міждержавний обмін науково-технічною
інформацією, 1992 р.). Також у структурі СНД також функціонує Міжнародний
науково-технічний центр з організаційного, інформаційного й експертного
забезпечення співробітництва в інноваційній сфері з державами-учасницями СНД,
цілями якого є: міждержавна кооперація у науково-технічній сфері, підтримка і
302

розвиток науково-технічного співробітництва держав-учасників СНД; організація
ефективної взаємодії у загальному інноваційному, науково-технічному й
інформаційному просторі та забезпечення нормалізації технологічної рівноваги на
міжгалузевому загальноекономічному рівні держав-учасниць СНД [27; 28]. Центр
поєднує низку інститутів країн СНД, у тому числі Український державний центр
науково-технічної й інноваційної експертизи.
У 2010 р. було розроблено проект Міждержавної цільової програми
інноваційного співробітництва держав-учасників СНД на період до 2020 р. Прийнято
попередній проект, ведеться розробка його національних частин. Програма відповідає
Основним напрямам довгострокового співробітництва держав-учасників СНД в
інноваційній сфері. Її розробкою займається Міжнародний інноваційний центр
технологічного і гуманітарного співробітництва СНД [16; 27].
У Статуті ОЧЕС визначено, що цілями організації у тому числі є: розвиток
регіонального співробітництва у галузі науки і технології; застосування накопичених
знань у подальшій діяльності; створення спільних дослідницьких проектів і програм;
валоризація науково-технічного потенціалу; інтеграція в європейські програми і
проекти та розвиток співробітництва між іншими міжнародними організаціями [35].
Для координації науково-технічного співробітництва у межах Постійного
Міжнародного секретаріату діє робоча група зі співробітництва у галузі науки і
технології. Вона, за підтримки міністерств науки держав, вирішує питання розвитку
досліджень в актуальних галузях, визначає пріоритети наукового розвитку.
Основними видами діяльності робочої групи є: сприяння розвитку науки і технологій
серед країн-учасниць ОЧЕС за допомогою інституціональних інструментів
співробітництва; розробка і реалізації 4-літніх планів дій ОЧЕС у сфері науки і
технологій. У структурі ОЧЕС функціонують такі міжнародні структури, як:
Чорноморський координаційний центр обміну статистичними даними та економічною
інформацією; Організація академічного науково-технічного співробітництва країн;
Чорноморський регіональний енергетичний центр, Міжнародний центр
чорноморських досліджень [6; 35].
Згідно зі Статутом ГУАМ її діяльність спрямована на розвиток міжнародного
науково-технічного співробітництва на принципах рівноправності і взаємовигідності.
У Секретаріаті ГУАМ діє робоча група з культури, науки й освіти, до складу
Парламентської Асамблеї ГУАМ у тому числі входить комітет з питань науки,
культури й освіти. Для планування заходів щодо розвитку науково-технічних зв'язків
складається Протокол про співробітництво між академіями Наук держав-учасників
ГУАМ у галузі науки і техніки, у якому визначається, що сторони будуть
розбудовувати співробітництво шляхом виконання спільних проектів і програм,
обміну вченими, участі у наукових заходах (ст. 2) [31].
Правова база розвитку міжнародних науково-технічних зв'язків України також
включає багатосторонні угоди, які стосуються [17]:
1) створення міжнародних науково-дослідних організацій, а саме Угода про
організацію Об’єднаного інституту ядерних досліджень и Статут Об’єднаного
інституту ядерних досліджень;
2) співробітництва з військово-політичними блоками, а саме Хартія про
особливе партнерство між Україною та НАТО, а також Рішення засідання Робочої
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групи Україна-НАТО з питань науки та захисту довкілля;
3) подачі заявок про участь у міжнародних програмах, а саме Заява про
українське членство в Міжнародній європейській інноваційній науково-технічній
програмі «EUREKA»;
4) подачі заявок про участь у роботі центрів у сфері науки й техніки, а саме
Постанова Кабінету Міністрів України «Про вступ України в члени Міжнародного
центру наукової і технічної інформації»;
5) співробітництва зі спеціалізованими фондами іноземних держав, а саме
підписана Угода між Міністерством освіти і науки України і Фондом цивільних
досліджень та розвитку США для незалежних держав колишнього Радянського
Союзу.
На сьогоднішній день правова система, яка регулює участь у міжнародному
науково-технічному співробітництві в Україні включає більше ніж 110 законів та
інших нормативно-правових актів.
У 2002 р. було підписано Угоду про співробітництво між Кабінетом Міністрів
України та ВОІВ (на основі приєднання до Конвенції, що утворює ВОІВ), яка
забезпечує реалізацію адміністративних функцій цієї організації щодо виконання
низки міжнародних договорів в Україні, передбачає розвиток правової і технічної
інфраструктури у сфері захисту інтелектуальної власності в Україні, удосконалення
українського законодавства й ін. [17]. У 2010 р. між Україною (Кабінетом Міністрів)
та ВОІВ підписано 2–х річна програма про співробітництво.
До вимог ВОІВ і СОТ в цілому гармонізовано законодавство у сфері захисту
інтелектуальної власності, у тому числі [11; 17; 42; 46]:
1) положення
Цивільного,
Кримінального,
Митного,
КримінальноПроцесуального, Господарського, Цивільно-процесуального Кодексів, Кодексу
законів про працю;
2) спеціальне законодавство України у сфері промислової власності: Закони
України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на
промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ін.;
3) спеціальне законодавство у сфері авторського права і суміжних прав: Закони
України: «Про авторське право i сумiжнi права», «Про розповсюдження примiрникiв
аудiовiзуальних творiв, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» та
ін.;
4) загальне законодавство: Закони України: «Про власність», «Про захист
економічної конкуренції», «Про Антимонопольний комітет України», «Про
інноваційну діяльність», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про iнформацiю»,
«Про інвестиційну діяльність» та ін.
Основу законодавчого регулювання закладають:
1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність».
2. Митний Кодекс України.
3. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу
технологій».
4. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
5. Закон України «Про інноваційну діяльність».
6. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу».
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7. Закон України «Про науково-технічну інформацію».
8. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».
9. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки».
10. Закон України «Про державний контроль за міжнародними передачами
товарів військового призначення та подвійного використання».
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» визначає (серед інших)
види зовнішньоекономічної діяльності, які безпосередньо пов'язані з розвитком
науково-технічного співробітництва, а саме (ст. 4):
1) наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та
інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та
підготовка спеціалістів на комерційній основі;
2) підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням
ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів
власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України;
3) організація та здійснення діяльності у галузі проведення виставок, аукціонів,
торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що
здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності та ін. [17].
Митний кодекс України містить Розділ X «Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України». У
ньому визначено спеціальні заходи митних органів, у тому числі: порядок митного
контролю і митного оформлення товарів, які містять об'єкти права інтелектуальної
власності; митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності; питання
призупинення митного оформлення товарів на підставі даних митного реєстру
об'єктів права інтелектуальної власності; питання призупинення митного оформлення
товарів з ініціативи митного органа; напрямки взаємодії митних органів з іншими
органами державної влади у сфері захисту права інтелектуальної власності тощо [17].
Державною митною службою України прийнято Наказ від 07.12.2005 № 1201
«Про затвердження Класифікатора видів податків, зборів (обов'язкових платежів) та
інших бюджетних надходжень», яким запроваджено митні збори за реєстрацію
товарів, які містять об'єкти інтелектуальної власності (на строк 6, 12 місяців), а також
за внесення змін до реєстру таких товарів. Ставки митних зборів встановлені
Постановою Кабінету Міністрів «Про ставки митних зборів» [17]. Процедури,
пов'язані зі стягненням митних зборів і захистом інтелектуальної власності при
переміщенні товарів через кордон, приведені у відповідність із вимогами СОТ, у тому
числі Угоди про ТРІПС. Наприклад, Закон України «Про внесення змін у Митний
кодекс України (щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час
переміщення товарів через митний кордон України)» (2006 р.) передбачає зміни, що
стосуються: 1) відповідальності правовласника перед власником товару, митне
оформлення якого припинено, але факт порушення прав інтелектуальної власності не
доведений; 2) надання права митним органам припиняти митне оформлення товару за
власною ініціативою у випадку переміщення через митний кордон України товару,
щодо якого не подано заяву про сприяння захисту майнових прав на об'єкт права
інтелектуальної власності, але є достатні підстави вважати, що під час його
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переміщення може бути порушене право на об'єкт права інтелектуальної власності й
ін. [17]. Реєстрація інтелектуальної власності у митному реєстрі і суміжні питання
регулюються Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2007 г. №622 «Про
питання реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі,
отримання інформації та взаємодії митних органів з іншими правоохоронними і
контролюючими органами та власниками прав на об’єкти права інтелектуальної
власності у разі призупинення митного оформлення товарів за ініціативи митного
органу» [17].
Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу
технологій» визначає у тому числі засади розширення міжнародного науковотехнічного співробітництва у сфері трансферу технологій. Закон визначає, що
суб'єктами трансферу технологій є (ст. 3): центральний орган виконавчої влади у
сфері освіти і науки, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування; Національна академія наук України і галузеві академії
наук, установи науки, освіти та інші установи; науково-виробничі об'єднання,
підприємства, установи і організації незалежно від форми власності; фізичні особи та
ін. [17].
У ст. 5 «Міжнародне співробітництво України у сфері трансферу технологій»
визначено, що міжнародне співробітництво у сфері трансферу технологій передбачає:
1) укладення двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів України
про науково-технічне і технологічне співробітництво;
2) залучення інвестицій у науково-технічний комплекс України;
3) сприяння запровадженню в Україні міжнародних стандартів, зокрема
стандартів системи управління якістю;
4) передачу технологій у межах науково-технічної і виробничої кооперації та
інвестиційного співробітництва;
5) забезпечення участі вітчизняних підприємств, установ і організацій у
міжнародних виставках та ярмарках високотехнологічної продукції і технологій;
6) участь у розвитку вітчизняних сегментів міжнародних інформаційних і
комунікаційних систем з питань інтелектуальної власності та трансферу технологій»
[17].
Визначено, що трансферт технологій може здійснюватися шляхом укладанні
наступних договорів: про поставку промислової технології; технічно-промислової
кооперації; про надання технічних послуг; інжинірингу; про створення спільних
підприємств; про надання в оренду або лізинг складових технологій, обладнання;
комерційної концесії (франчайзингу).
У сфері регулювання трансферу технології центральні органі влади повинні у
тому числі «..забезпечують додержання вимог міжнародних договорів України щодо
запобігання техногенному ризику, поширенню потенційно небезпечних технологій та
стосовно екологічної безпеки технологій» (ст. 7). У сфері інформаційного
забезпечення трансферу технологій установи й організації державної системи
науково-технічної і патентної інформації у тому числі повинні забезпечувати
«..формування галузевих і регіональних автоматизованих баз даних про технології,
створені з використанням державних коштів, інтеграцію цих баз даних у міжнародні
інформаційні мережі з питань трансферу технологій..» (ст. 9). При проведенні
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державної експертизи обов'язково визначається у тому числі «...відповідність
технологій нормам техногенної та екологічної безпеки, технічного регулювання,
міжнародним і національним стандартам» [17].
У Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» закріплюються
права різних учасників міжнародних науково-технічних зв'язків [17]:
1) у ст. 15 «Національна академія наук України та галузеві академії наук»
визначене: «Самоврядність академій полягає у здійсненні міжнародних наукових
зв'язків»;
2) у ст. 17 «Громадські наукові організації» визначене: «Громадські наукові
організації можуть співпрацювати із іноземними та міжнародними організаціями,
бути колективними членами міжнародних науково-фахових об'єднань, спілок,
товариств відповідно до законодавства України».
До основних принципів державного управління та регулювання науковою
діяльністю у тому числі віднесені (ст. 32): використання досягнень світової науки,
можливостей міжнародного наукового співробітництва; відкритості для міжнародного
науково-технічного співробітництва, забезпечення інтеграції української науки в
світову в поєднанні із захистом інтересів національної безпеки. У ст. 34
передбачається програмно-цільове фінансування (на конкурентній основі) проектів,
які виконаються у межах міжнародного науково-технічного співробітництва [17].
Законом передбачається державна підтримка міжнародного наукового і
науково-технічного співробітництва. У відповідності до ст. 44: «Держава створює
необхідні правові та економічні умови для здійснення суб'єктами наукової і науковотехнічної діяльності вільних та рівноправних відносин з науковими та науковотехнічними організаціями, іноземними юридичними особами, міжнародними
науковими організаціями, іноземними та міжнародними науковими товариствами і
об'єднаннями, якщо ці відносини не суперечать законодавству України». Також у ст.
44 визначено наступне: «Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво
здійснюється через:
1) провадження спільних наукових досліджень, технічних і технологічних
розробок на основі кооперації, спільних науково-технічних програм;
2) провадження досліджень та розробок за спільними координаційними
угодами;
3) виконання робіт, передбачених угодою, однією зі сторін якої є організація
іноземної держави або міжнародна організація;
4) спільні дослідження та розробки у міжнародних колективах спеціалістів,
міжнародних інститутах та спільних підприємствах, використання власності на
науковий та науково-технічний результат на основі договорів між суб'єктами наукової
та науково-технічної діяльності;
5) взаємний обмін науковою та науково-технічною інформацією, використання
об'єднаних міжнародних інформаційних фондів, банків даних;
6) проведення міжнародних конференцій, конгресів, симпозіумів;
7) взаємний обмін науковими, науково-технічними й викладацькими кадрами,
студентами й аспірантами, а також спільну підготовку спеціалістів.
Суб'єкти наукової і науково-технічної діяльності можуть брати участь у
виконанні міжнародних науково-технічних програм і проектів та укладати угоди з
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іноземними організаціями і юридичними особами, брати участь у діяльності
іноземних та міжнародних наукових товариств, асоціацій і союзів на правах їх членів,
укладати контракти з іноземними організаціями та юридичними особами, брати
участь в міжнародних симпозіумах та інших заходах відповідно до законодавства
України.
Центральний орган виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та
інноваційної діяльності проводить державну реєстрацію міжнародних науковотехнічних програм і проектів, що виконуються в рамках міжнародного науковотехнічного співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в
рамках такого співробітництва в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Обмеження сфері міжнародного наукового та науково-технічного співробітництва
встановлюються законодавством України» [17].
Закон України «Про інноваційну діяльність» визначає (ст. 3), що одним із
принципів державної інноваційної політики є «..здійснення заходів на підтримку
міжнародної науково-технологічної кооперації, трансферу технологій, захисту
вітчизняної продукції на внутрішньому ринку та її просування на зовнішній ринок..».
У Розділі VI «Міжнародне співробітництво в сфері інноваційної діяльності», визначено наступне (ст. 23): «Якщо міжнародними договорами, учасником яких є Україна і
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші
правила, ніж ті, що передбачені законодавством України у сфері інноваційної
діяльності, застосовуються правила міжнародних договорів» [17].
У Законі України «Про наукову і науково-технічну експертизу» встановлено,
що обов'язковій науковій і науково-технічній експертизі підлягають міждержавні
наукові і науково-технічні програми, які реалізуються на підставі міжнародних
договорів України у межах її території. Окрім цього, організатор наукової і науковотехнічної експертизи зобов'язаний «..використовувати досягнення світової науки і
міжнародного науково-технічного співробітництва для оцінки об'єктів експертизи та в
процесі підготовки висновків наукової і науково-технічної експертизи…». Закон
також містить Розділ VIII «Міжнародні наукові і науково-технічні експертизи», у
якому ст. 36 «Міжнародне співробітництво у сфері наукової і науково-технічної
експертизи» встановлює, що: «Співробітництво України з іншими державами у сфері
наукової і науково-технічної експертизи здійснюється відповідно до міжнародних
договорів України». Ст. 37 цього розділу визначає: «Якщо міжнародними договорами
України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачаються законодавством
України про наукову і науково-технічну експертизу, то застосовуються правила
міжнародних договорів» [17].
Закон України «Про науково-технічну інформацію» визначає правові форми
міжнародного співробітництва у сфері науково-технічної інформації. Суб'єктами
відносин, які регулюються даним Законом, є (ст. 3): державні органи, органи
місцевого і регіонального самоврядування, юридичні особи та громадяни України,
міжнародні організації, іноземні юридичні особи і громадяни та особи без
громадянства. У ст. 17 «Державна підтримка науково-інформаційної діяльності»
визначено, що «…держава підтримує міжнародне співробітництво у сфері науковотехнічної інформації, створює для цього правові і економічні умови та сприяє
здійсненню суб'єктами науково-інформаційної діяльності вільних і рівноправних
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відносин з міжнародними організаціями і установами, якщо це не суперечить чинному
законодавству України» [17].
Закон містить Розділ VI «Міжнародне співробітництво у сфері науковотехнічної інформації». У ньому у ст. 20 визначено, що «Міжнародне співробітництво
у сфері науково-технічної інформації та міжнародна інформаційна діяльність
регулюються згідно з чинним законодавством». Ст. 21 містить положення, які
регулюють міжнародний обмін науково-технічною інформацією, а саме: «1.
Міждержавний обмін науково-технічною інформацією здійснюється відповідно до
угод, підписаних Україною. 2. Держава забезпечує відкритий і рівноправний доступ
своїх громадян і громадян держав-партнерів за угодами до інформаційних ресурсів
спільного користування. 3. Уряд України визначає національний інформаційний
центр, який координує міждержавний обмін науково-технічною інформацією. Ст. 22
Закону регулює діяльність іноземних фізичних та юридичних осіб в Україні у сфері
науково-технічної інформації. У ній встановлено, що іноземні юридичні та фізичні
особи, а також особи без громадянства можуть інвестувати розвиток сфери науковотехнічної інформації України відповідно до чинного законодавства. Ст. 23 Закону
містить положення забезпечення суверенітету України у сфері науково-технічної
інформації: «Суверенітет України у сфері науково-технічної інформації забезпечується: організацією та державною підтримкою власних інформаційних систем і
наданням для них можливостей шукати, фіксувати, отримувати, оброблювати і
поширювати в інтересах суспільства науково-технічну інформацію, вироблену в
Україні або в інших країнах світу; встановленням власності держави на ресурси
науково-технічної інформації, що формуються за рахунок коштів бюджету;
створенням і розвитком національної системи науково-технічної інформації;
організацією доступу інших держав до інформаційних ресурсів України на основі
укладання угод та договорів про їх спільне використання, ліцензуванням і
квотуванням науково-технічної інформації, яка може бути використана за межами
України для виготовлення зброї, військової техніки, наукоємної продукції;
організацією належної системи охорони та зберігання інформації» [17].
Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» регулює
міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності. У
Законі закріплено повноваження Установи у сфері охорони прав на винаходи (корисні
моделі), зокрема те, що вона «..здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової
охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони
прав на винаходи і корисні моделі в міжнародних організаціях відповідно до чинного
законодавства». Також Закон встановлює пріоритет міжнародних договорів України
над національним законодавством про винаходи (корисні моделі), а також закріплює
рівність права іноземних осіб та осіб без громадянства з громадянами України у сфері
охорони прав на винаходи і корисні моделі (відповідно до міжнародних договорів).
Закон встановлює порядок одержання патенту на підставі міжнародної заявки, її
експертизи, а також умови дії міжнародної заявки в Україні. Міжнародна заявка
розуміється як «...заявка, подана згідно з Договором про патентну кооперацію» [17].
Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» відносно промислових
зразків. Закон встановлює повноваження Установи у сфері охорони прав на
промислові зразки (здійснення міжнародного співробітництва у відповідній сфері,
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представлення інтересів України у відповідних питаннях в міжнародних організаціях),
закріплює пріоритет міжнародних договорів України над національних законодавством та визначає права іноземних осіб та осіб без громадянства тощо [17].
Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами
товарів військового призначення та подвійного використання» регулює діяльність,
пов'язану з «..державним контролем за міжнародними передачами товарів військового
призначення та подвійного використання, з метою забезпечення захисту національних
інтересів України, дотримання нею міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки, обмеження передач звичайних видів
озброєння, а також здійснення заходів щодо недопущення використання зазначених
товарів у терористичних та інших протиправних цілях». Під міжнародними
передачами товарів розуміється «…експорт, імпорт, реекспорт товарів, їх тимчасове
вивезення за межі України або тимчасове ввезення на її територію, транзит товарів
територією України, а також будь-які інші передачі товарів, що здійснюються за
межами України» [17].
Функції щодо регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва
покладені на різні органи державної влади у межах сфери їх компетенцій.
Найважливішу роль відіграє Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
(МОНмолодьспорту) [29].
Основними завданнями МОНмолодьспорту є забезпечення інтеграції вітчизняної освіти і науки, державної системи охорони інтелектуальної власності у світовий
простір. Відповідно до покладених на нього завдань Міністерство здійснює [29]:
1) за погодженням з МЗС добір і підготовку для роботи в посольствах і
постійних представництвах України при міжнародних організаціях працівників, які
відповідають за вирішення питань наукового та науково-технічного співробітництва, а
також забезпечує методичне керівництво їхньою діяльністю;
2) укладає в установленому порядку міжнародні договори з питань
співробітництва у сфері освіти, науки та інтелектуальної власності, підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації іноземних громадян у навчальних закладах
України, забезпечує їх реалізацію;
3) сприяє інтеграції навчальних закладів України з освітніми закладами,
науковими установами, громадськими організаціями, фондами інших країн,
проведенню міжнародних заходів з учнівською та студентською молоддю,
організовує і координує міжнародне співробітництво у сфері освіти, наукової,
науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, сприяє участі
вчених, наукових та науково педагогічних працівників України в розробленні і
реалізації міжнародних науково-технічних програм і проектів;
4) укладає в установленому порядку міжнародні договори з питань
співробітництва у сфері освіти, науки та інтелектуальної власності, підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації іноземних громадян у навчальних закладах
України, забезпечує їх реалізацію.
Серед практичних заходів МОНмолодьспорту в області розвитку міжнародних
науково-технічних зв'язків слід виділити наступні [29]: взаємодія з міжнародними
організаціями (Світовий банк, Організація чорноморського економічного
співробітництва та ін.) та іноземними корпораціями (Microsoft); виконання і
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координація міжнародних проектів і програм у галузі освіти, науки і техніки;
взаємодія з органами влади іноземних держав у сфері науки і техніки (і суміжних
областях); реалізація проектів міжнародного співробітництва; участь у роботі
міждержавних консультативно-дорадчих органів; проведення міжнародних конкурсів;
поширення (і координація) науково-технічної та іншої інформації у цій сфері.
У структурі МОНмолодьспорту діє спеціалізований Департамент міжнародного
співробітництва і європейської інтеграції. Його цілі і завдання включають: 1. сприяння
широкому співробітництву з навчальними закладами, науковими установами,
громадськими організаціями, приватними фондами інших країн, представлення
інтересів України з питань освіти і науки у міжнародних відносинах; 2. укладання і
забезпечення реалізації міжнародних угод з питань співробітництва у галузі освіти і
науки, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації іноземних громадян у
навчальних закладах України; 3. координація роботи міністерств, відомств і
навчальних закладів з питань підготовки фахівців для закордонних країн; 4. створення
умов для правового та економічного захисту всіх форм зовнішньоекономічної
діяльності навчальних закладів, сприяння їм у встановленні прямих зв'язків із
закордонними партнерами. Департамент здійснює великий спектр заходів, які
включають: розробку рекомендацій і пропозицій щодо міжнародних договорів,
координація виконання міжнародних проектів і програм; встановлення прямих
зв'язків, проведення конференцій і семінарів, організація заходів партнерства,
координує діяльність інших міністерств та відомств й ін. Усе це дозволяє сприяти
розвитку зовнішніх науково-технічних зв'язків України і здійснення конкретних
заходів науково-технічного співробітництва [29].
Консультативно-дорадчим органом у сфері розвитку міжнародних науковотехнічних зв'язків, склад якого затверджується МОНмолодьспорту, є Міжвідомча рада
з питань удосконалення та розвитку міжнародної науково-технічної діяльності
України. Її основними функціями є: 1. формування пропозицій щодо пріоритетів
розвитку та удосконалення принципів і механізмів взаємовигідного міжнародного
співробітництва у галузі науки і технологій; 2. визначення і затвердження переліку
розробок і технологій, придатних до міжнародного трансферу; 3. розробка
рекомендацій щодо застосування міжнародного права і чинного законодавства
України для охорони і захисту інтелектуальної власності, створеної під час участі
українських науковців у міжнародному науково-технологічному співробітництві, а
також захисту інтелектуальної власності у процесах трансферу технологій; 4.
узгодження програми діяльності і звітів представників України у міжнародних
організаціях, фондах, наукових і науково-технологічних центрах, робочих групах,
комісіях тощо; 5. підготовка пропозицій щодо державної фінансової підтримки
міжнародного співробітництва у сфері науково-виробничої діяльності та ін. [24; 29].
Кабінет Міністрів України через МОНмолодьспорту координує діяльність
таких центральних органів державної влади, як: Державна служба інтелектуальної
власності України і Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації
України [20].
Основним завданням Державної служби інтелектуальної власності України є
реалізація державної політики у сфері інтелектуальної власності. Служба у тому числі
здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної
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власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на об’єкти права
інтелектуальної власності у міжнародних організаціях. У її структурі функціонує
Відділ європейської інтеграції та міжнародного співробітництва з відповідними
функціями [11]
Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України
(Держкомінформнауки) визначено як спеціально уповноважений орган у сфері
інноваційної діяльності. На Держкомінформнауки покладено низку завдань щодо
формування державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної
діяльності, трансферту технологій, інформатизації, використання і захисту
інформаційних ресурсів, забезпечення ефективної взаємодії органів державної влади
та ін. [17; 20]. Одним з основних завдань агентства є формування бази даних про
інноваційні програми і проекти, міжнародні інноваційні програми і проекти, у
реалізації яких беруть участь вітчизняні державні підприємства в рамках
міжнародного інноваційного співробітництва, а також відповідних грантів. Також
Держінформнауки України у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє у тому числі з відповідними органами іноземних держав і міжнародних
організацій [20].
Серед міністерств і відомств (окрім Монмолодьспорту), які безпосередньо
займаються регулюванням міжнародного науково-технічного співробітництва слід
виділити наступні: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство юстиції України, Державна
митна служба України, Служба безпеки України, Державної податкової служби
України, Антимонопольний комітет України та ін. [11; 17].
Інформаційне сприяння міжнародному науково-технічному співробітництву
здійснює Національний інформаційний центр зі співробітництва з ЄС у сфері науки і
технологій (НІП), що створено на базі ДП «Київський державний центр науковотехнічної та економічної інформації». Він покликаний підтримувати інтеграцію
освітянської та наукової громади України до європейського дослідницького простору
через Рамкові програми ЄС щодо підтримки досліджень і технологічного розвитку.
Діяльність НІП України фінансується МОНмолодьспорту. Центр здійснює
інформування наукової спільноти про можливості Рамкових програм ЄС підтримки
досліджень і технологічного розвитку та інші можливості науково-технічної співпраці
для України. Співробітники НІП України надають консультативну підтримку
науковцям та науковим колективам, а також всім, хто зацікавлений в міжнародному
співробітництві, за такими напрямками: 1) пошук партнерів для участі в міжнародних
проектах, що фінансуються Європейською Комісією; 2) конкурси, що фінансуються
Європейською Комісією, і можливості та особливості участі в них українських
науковців; 3) участь малого та середнього бізнесу в наукових програмах, що
фінансуються Європейською Комісією. Центр займається організацією та
проведенням у регіонах України всеукраїнських і міжнародних конференцій, а також
навчальних і тематичних семінарів для цільових аудиторій (на які запрошуються
представники відповідних підрозділів Європейської Комісії) [13];
Розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва сприяє Науковотехнологічний центр в Україні, який є міжурядовою організацією, що створена разом
з урядами США, Канади і Швеції з метою гарантування міжнародної безпеки шляхом
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забезпечення нерозповсюдження зброї масового ураження. На сьогоднішній день у
діяльності Центру приймають участь (крім України) представники: США, Канада,
Швеція, ЄС, Узбекистан і Грузія. Центр займається підтримкою науково-дослідної
діяльності українських учених та інженерів, які раніше працювали у сфері зброї
масового знищення і засобів доставки, у межах загального процесу їх переходу у
цивільні, орієнтовані на ринкові, відносини. Його основним завданням є підвищення
рівня виконання наукових досліджень і розробок, а також сприяння переорієнтації
наукових структур військового напряму на мирну тематику [12; 51].
7.4. Особливості розвитку міжнародних науково-технічних зв’язків України
Зі здобуттям Україною незалежності були проведені радикальні реформи,
спрямовані на реалізацію ринкової моделі господарювання і підвищення відкритості
національної економіки. Україна перетворилась на самостійного учасника
міжнародного науково-технічного співробітництва, а суб’єкти господарювання
отримали можливість здійснювати різноманітні види зовнішньоекономічної
діяльності, які пов'язані з науково-технічним обміном і трансфертом технологій.
Україна має потужний науково-технічний потенціал. Від СРСР Україна
успадкувала розгалужену систему науково-дослідних центрів і дослідноконструкторських установ та високотехнологічних виробництв, які розробляють 17
макротехнологій (з 50-55, які є у світі, та з 21, які є на пострадянському просторі).
Україна залишається у числі світових лідерів за такими напрямами фундаментальної
науки, як: фізика, математика, інформатика, хімія, фізіологія, медицина, а також
володіє піонерними прикладними розробками у сфері лазерної, криогенної,
аерокосмічної техніки, засобів зв'язку і телекомунікацій, програмних продуктів.
Україна входить до «вісімки» країн, які мають необхідний науково-технічний
потенціал для створення авіакосмічної техніки, і до «десятки» найбільш великих
суднобудівних країн світу.
Українські університети та науково-дослідні інститути налагодили
співробітництво з навчальними закладами США, Канади, Німеччини, Франції,
Швейцарії, Англії, Австралії, Японії, Китаю, Росії та ін. У межах університетського
співробітництва проводяться міжнародні науково-практичні конференції, семінари,
симпозіуми, міжнародні виставки, конкурси тощо [29]. Розширення міжвузівських
зв'язків дозволило налагодити обмін аспірантами і стажистами, створити можливість
для появи інтернаціональних дослідницьких колективів.
Зростання рівня відкритості вітчизняної економіки в Україні постійно зростає
значущість зовнішніх факторів інноваційного розвитку. У 2000-2010 рр. обсяг
фінансування наукових і науково-технічних робіт за рахунок коштів іноземних
інвесторів зріс у 4,9 рази і склав 2315,9 млн. грн., що становило 25,74% від загального
обсягу. Обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств за
рахунок коштів іноземних інвесторів у 2000-2010 рр. збільшився у 18,1 рази і склав
2411,4 млн. грн., що становило 30,0% від загального обсягу. Значно зросла частка
нерезидентів у загальній кількості виданих патентів: 2000 р. – 14,7%, 2010 р. – 47,9%
(табл. 7.5) [21]
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Таблиця 7.5 - Частка іноземного фінансування НДДКР та інноваційної діяльності у
промисловості в Україні
Показники
Загальний обсяг фінансування наукових і
науково-технічних робіт
у тому числі коштів іноземних держав
питома вага
Загальний обсяг фінансування інноваційної діяльності у промисловості
у тому числі за рахунок коштів
іноземних інвесторів
питома вага

2000 р.

2005 р.

2009 р.

2010 р.

2046339,0
477079,1
23,31

5160399,8
1258037,9
24,38

7822209,8
1743426,1
22,29

8995893,9
2315863,6
25,74

1757149,2

5751562,9

7949907,9

8045495,2

133055,0
7,6

157939,8
2,7

1512897,6
19,0

2411395,6
30,0

Кошти іноземних замовників та інвесторів стають важливим джерелом
фінансування досліджень і розробок в Україні.
Важливим фактором інноваційного розвитку економіки України стає придбання
технологій за кордоном. Відповідні показники представлені в табл. 7.6.
Таблиця 7.6 - Показники придбання і передачі технологій в Україні
Показники

Придбання нових технологій
за межами
в Україні
України
2009 2010 2009 2010

Передання нових технологій
за межами
в Україні
України
2009 2010 2009 2010

Кількість придбаних та переданих нових технологій (технічних досягнень) в Україні та за її межами за
формами придбання та передачі, одиниць
Всього, у тому числі за формами
придбання (передання) технологій
129
126
62
52
1
2
3
2
права на патенти, ліцензії на
використання винаходів, промислових
зразків, корисних моделей
16
14
4
3
–
–
1
–
Результати досліджень і розробок
35
33
7
4
–
2
1
–
ноу-хау, угоди на придбання (передачу)
технологій
7
2
7
2
–
–
–
–
Придбання (продаж) устаткування
82
85
48
43
1
–
1
2
цілеспрямований прийом (перехід) на
роботу кваліфікованих фахівців
6
6
1
1
–
–
–
–
інші
5
5
2
2
–
–
–
–
Кількість придбаних та переданих нових технологій (технічних досягнень) в Україні та за її межами за
формами придбання та передачі, одиниць
Всього, у тому у тому числі за формами
придбання (передання) технологій
631
565
534
142
3
3
4
2
права на патенти, ліцензії на
використання винаходів, промислових
зразків, корисних моделей
62
52
4
28
–
–
1
–
результати досліджень і розробок
346
136
37
12
–
3
1
–
ноу-хау, угоди на придбання (передачу)
технологій
21
3
10
6
–
–
–
–
придбання (продаж) устаткування
178
239
478
93
3
–
2
2
цілеспрямований прийом (перехід) на
роботу кваліфікованих фахівців
13
112
3
1
–
–
–
–
інші
11
23
2
2
–
–
–
–

314

Разом з тим за рахунок зовнішніх зв’язків в Україну потрапляють знання і
технології, що вже отримали розповсюдження за кордоном. Наприклад, за кордоном
купуються технології, що не є принципово новими. Придбання нових технологій за
межами України відбувається переважно у формі придбання обладнання: 2009 р. –
89,5 %, 2010 р. – 65,5% придбаних технологій
Слід зазначити, що до 2009 р. обсяг реалізації інноваційної продукції на експорт
стрімко зростав (табл. 7.7) [21].
Таблиця 7.7 - Обсяг реалізованої інноваційної продукції на експорт (фактичні ціни,
млн. грн.) та кількість підприємств, що реалізовували інноваційну продукцію за межі
України
Показники
2000 р. 2005 р. 2006 р.
Усього
12148,3 24955,4 30892,7
у тому числі принципово нової
3813,6 10755,4 18194,9
Поставлено на експорт
3023,6 12494,8 12797,0
Частка інноваційної продукції,
реалізованої за межі України в її
загальному обсязі, %
30,5
50,0
41,4
Кількість підприємств, що реалізовували інноваційну продукцію за
межі України, одиниць
276
385
337

2007 р.
40188,0
22305,8
14666,6

2008 р.
45830,2
14688,7
23633,1

2009 р.
31432,3
8511,5
13200,9

2010 р.
33697,6
10995,1
13713,0

36,5

51,6

42,0

40,7

357

341

334

343

Важливим напрямом розвитку міжнародних науково-технічних зв'язків України
є нарощування експорту наукомістких послуг та послуг, які передбачають
використання прогресивних технологій (табл. 7.8 [21; 49]).
Таблиця 7.8 - Динаміка зовнішньої торгівлі України науково-дослідними та дослідноконструкторськими послугами в 2005-2010 рр., тис. дол. США
Показники

2005 р.

Всього
у тому числі науководослiднi та дослiдноконструкторськi
послуги

6134742,6

98302,0

Всього
2934996,0
у тому числі науководослiднi та дослiдноконструкторськi
послуги
32742,3
Сальдо зовнішньої
торгівлі науководослiдними та дослiдноконструкторськими
послугами
65559,7

2006 р.
2007 р.
Експорт послуг
7505520,7 9038866,2

113192,8
146614,5
Імпорт послуг
3719398,2 4980621,9

2008 р.
11741292,9

2009 р.

2010 р.

9598330,3 11759405,7

203028,2

194986,5

209444,8

6467956,7

5173531,6

5447694,3

64271,3

46152,5

123839,3

61587,9

47116,7

48921,5

100462

79188,9

133399

162328

За рахунок потужного науково-дослідницького потенціалу Україна постійно
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покращує свої позиції на світовому ринку наукомістких послуг.
За даними ВОІВ частка нерезидентів у загальному обсязі виданих патентів в
Україні зросла з 14,7% у 2000 р. до 47,5% у 2010 р. (табл. 7.9).
Таблиця 7.9 - Видача патентів у патентному відомстві України резидентам і
нерезидентам (за даними ВОІВ [19])
Показники
Кількість поданих заявок на
отримання патентів, у т.ч.
всього резидентами
всього нерезидентами
Кількість одержаних патентів, у т.ч.
всього резидентами
всього нерезидентами

2000 р. 2005 р.
7224
5620
1604
5772
4921
851

5592
3538
2054
3719
2464
1255

2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р.
5890
3474
2416
3705
2505
1200

6163
3440
2723
–
–
–

5697
2825
2872
3832
2399
1433

4814
2434
2380
4002
2394
1608

5312
2556
2756
3874
2034
1840

На світовому ринку технологій Україна виступає переважно імпортером нових
знань і розробок, що підтверджується даними по роялті та ліцензійним платежам
(табл. 7.10).
Таблиця 7.10 - Роялті та ліцензійні платежі деяких країн світу у 2000-2010 рр.
(за даними Всесвітнього банку [39]), млн. дол. США
Платежі
оплачені

Платежі
отримані

Платежі
Оплачені

Платежі
отримані

Китай

Платежі
отримані

Німеччина

Платежі
Оплачені

1
5
4
14
40
22
32
53
72
112
132

Японія

Платежі
отримані

663
183
110
292
268
421
428
577
754
644
744

США
Платежі
оплачені

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Платежі
отримані

Роки

Платежі
Оплачені

Україна

16468
16538
19353
19033
23266
24612
25038
26479
29623
29848
33450

43233
40696
44508
46988
56715
64395
83550
97802
102126
97182
105583

11006,9
11098,6
11020,7
11003,4
1644,3
14653,5
15500,4
16677,8
18311,5
16834,7
18768,7

10227,2
10461,6
10421,7
12270,8
15701,3
17655,3
20095,6
23228,6
25700,6
21698
26680,3

5673
5505,7
5310,3
5334,5
5849,7
8496,6
9328,5
9329,8
12852,7
15017,6
13050,5

2909,6
3324,7
3874,9
4508,2
5531,8
7137,6
6960,7
8464,1
10831,6
16347,9
14384,5

1280,9
1938
3114
3548,1
4496,6
5321,3
6634,1
6634,1
10319,5
11065,3
13039,6

80
110
132,8
106
236
157,4
204,5
342,6
570,5
429,5
830,4

Поки вплив міжнародного науково-технічного співробітництва як чинника
інноваційного розвитку є недостатнім для значних зрушень у забезпеченні
інноваційного розвитку. Зовнішні зв’язки активізуються повільно, особливо у більш
важливих формах (табл. 7.11). Серед напрямів співробітництва особливо значущим
стає отримання додаткового фінансування у формі грантів.
При цьому у 2010 р. кількість колективних грантів склала 825 (що на 2,8%
менше, чим у 2009 р.), а індивідуальних 898 (в 2009 р. – 896). У цілому закордонними
грантами скористались 4,5 тис. науковців України [21]. Офіційна статистика не надає
інформації про фінансовий обсяг отриманих грантів, а також про економічний ефект,
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отриманий у результаті проектів, реалізованих на основі міжнародного співробітництва.
Таблиця 7.11 - Індикатори міжнародного співробітництва наукових організацій
України у 2000-2010 рр. [21]
Показники

Роки
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Число працівників, які
працювали за кордоном за
контрактом, осіб
565
Темп зміни до попереднього року –
Кількість проведених
міжнародних конференцій,
одиниць
1031
Темп зміни до попереднього року –
Кількість грантів, отриманих від
міжнародних фондів, одиниць
1138
Темп зміни до попереднього року –

427 526 652 448 500 419 570 891 538 574
0,76 1,23 1,24 0,69 1,12 0,84 1,36 1,56 0,60 1,07

1181 1349 1525 1636 1768 1688 1852 2391 2344 2201
1,15 1,14 1,13 1,07 1,08 0,95 1,10 1,29 0,98 0,94
1233 1673 1428 1427 1464 1378 1674 1592 1745 1723
1,08 1,36 0,85 0,99 1,03 0,94 1,22 0,95 1,10 0,99

У цілому активність міжнародного співробітництва наукових організацій
України знаходиться на досить низькому рівні. Наприклад, переважають
короткострокові виїзди науковців за кордон (в основному для викладацької
діяльності), що свідчить про несталість наукових контактів. У 2010 р. за терміном
перебування за кордоном виїзди науковців за кордон розподілились таким чином: до
3-х місяців – 89,98%; 3 місяця – 1 рік – 8,27%; від 1 до 2 років – 0,97%; більш 2 років –
0,78% [21].
Невисокою є і активність вітчизняних підприємств у сфері розвитку
міжнародного науково-технічного співробітництва. Однак підприємства, що
займаються технологічними інноваціями, поступово переорієнтується з країни СНД
на країни Європи (табл. 7.12) [21].
Активно розвиваються галузеві науково-технічні зв'язки, у тому числі у
контексті науково-виробничої кооперації. Найбільшою мірою це характерно для
ракетно-космічної промисловості. Вона представлена такими науково-дослідними
організаціями і підприємствами машинобудування, як: Національна Академія Наук
України, НДІ «Аероупругих систем», НДІ «Квант», міжгалузевий НДІ проблем
механіки «Ритм», державне КБ «Південне ім. М. К. Янгеля», ДП «Виробниче
об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» («Південмаш»), ВО
«Топаз», ВО «Комунар», Український НДІ технології машинобудування; КБ
«Арсенал», ВО «Хартрон» тощо. Ці підприємства самостійно вступають у міжнародні
науково-технічні зв'язки у сфері ракето- і приладобудування [5].
Наприклад, у 2010 р. відбувся пуск ракети-носія «Зеніт-3SL» за програмою
«Наземний старт», який здійснили компанія «Міжнародні космічні послуги». У неї
входять КБ «Південне», «Південмаш», а також російські організації: ракетно-космічна
корпорація «Енергія», НВО ім. Лавочкіна, ВАТ Конструкторське бюро транспортного
машинобудування, Центр експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури та
ін. КБ «Південне» і «Південмаш» разом з італійською компанією «Fiat-Avio»
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розробляють проект «Циклон-4». Він передбачає впровадження на базі ракети
«Циклон» нової ракети, яка буде запускатися з екваторіального космодрому,
розташованого у Бразилії. Також активно ведеться співробітництво з країнами ЄС
щодо розробки глобальної супутникової навігаційної системи, проведення космічних
досліджень (програма «Цезар»), а також реалізації проекту прогнозування землетрусів
з використанням космічних технологій [5; 22].
Таблиця 7.12 - Частка підприємств із будь-яким типом співробітництва
протягом 2008-2010 рр. у загальній кількості підприємств із технологічними
інноваціями (% підприємств з технологічними інноваціями відповідного виду
діяльності)
Партнери, які знаходяться
у країнах
Європи

у США

у Китаї та Індії

в інших країнах

у Росії

у країнах
СНД

Усього
Промисловість
Добувна промисловість
Переробна промисловість
Виробництво та розподілення електроенергії, газу
та води
Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі
Діяльність транспорту та зв’язку
Фінансова діяльність
Діяльність у сфері інформатизації
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії
Технічні випробування та дослідження

в Україні

Показники

з них

20,5
20,0
29,8
19,8

6,8
8,3
11,4
8,6

0,9
1,0
3,7
0,9

1,1
1,4
–
1,5

5,1
6,0
3,6
6,3

4,3
5,0
3,6
5,2

2,1
2,7
–
2,9

20,6
14,6
14,5
26,9
34,2
35,9
7,1

1,8
3,2
3,4
12,7
5,2
2,3
7,1

–
0,4
0,8
2,8
2,5
0,4
–

–
0,4
1,2
–
1,9
0,4
–

1,8
1,4
3,0
6,1
9,6
3,8
7,1

1,8
1,2
2,1
6,1
9,6
3,4
7,1

–
0,6
0,7
1,4
2,7
1,3
–

Міжнародному співробітництву у галузі ракетобудування і космонавтики
сприяє членство України (на рівні Державного космічного агентства України) у низці
міжнародних організацій, які регулюють освоєння космічного простору, у тому числі:
Міжнародна організація супутниковому зв'язку (ІНТЕЛСАТ), Міжнародної системи
та організації космічного зв'язку «Інтерсупутник», Міжнародна астронавтична
Федерація (IAF) та ін.
У результаті тривалого двостороннього співробітництва створено україноросійську міжнародну компанію «Космотрас» для розробки та експлуатації
космічного комплексу «Дніпро», за допомогою якого здійснено запуск космічного
апарата фірми SSTL (Великобританія). Сьогодні «Космотрас» надає провідним
компаніям світу послуги із запуску космічних апаратів для розвитку систем зв'язки і
дистанційного зондування Землі. За останні роки клієнтами «Космотрас» були такі
компанії, як: «Motorola», «Boeing», «Lockheed Martin» тощо [5; 22].
Відповідно до програм міжнародного співробітництва державне КБ «Південне»
і завод «Південмаш» приймають участь у проекті «Sea Launch», який передбачає
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виробництво ракетно-космічного комплексу морського базування. У межах
виконання проекту буде запущено ракету-носій «Зеніт», яка оснащена розгінним
блоком, зробленим російською корпорацією «Енергія». Окрім російської сторони до
проекту приєднались компанії «Boeing» (США) і «Kvaerner Rosenberg» (Норвегія). Це
стало продовженням проекту запуску ракети «Зеніт-2» з космічним супутником
«Океан-0», який являє собою космічну лабораторію. Супутник «Океан-0» вирішує не
тільки економічні, а і науково-дослідні завдання, які були визначені міжнародною
україно-російською програмою наукових експериментів.
У 2010 р. менеджери «Південмаш» підписали угоду про розміщення
замовлення на виготовлення десяти ракет-носіїв «Зеніт-3SL», три з яких планувались
до випуску вже у 2011 році. З 1999 р. у межах проекту «Морський старт» здійснила 28
успішних запусків комерційних супутників на замовлення приватних компаній з
багатьох країн світу.
Слід зазначити, що науково-технічні зв'язки часто розвиваються на основі
створення спільних підприємств і науково-дослідних структур. Так, наприклад, КБ
«Південне» має цілу систему спільних підприємств, а саме: ТОВ «Міжнародні
космічні послуги» (співзасновники: Конструкторське бюро транспортного
машинобудування, Центр експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури та
«Південмаш»); спільне підприємство з іноземними інвестиціями у формі закритого
товариства «Елсаком Україна» (співзасновники: ELSACOM N.V. (Нідерланди),
SIMEST Spa (Італія), ВАТ «Укртелеком» та «Південмаш»); ЗАТ «Міжнародна
космічна компанія «Космотрас» (співзасновники: АТВТ «Рособщемаш» (Росія), ЗАТ
«АСКОНД» (Росія), ВАТ «Хартрон» та ін.); Компанія з обмеженою відповідальністю
«Sea Launch Limited partnership» (співзасновники: «Boeing» (США), «Kvaerner
Rosenberg» (Норвегія), РКК «Енергія» (Росія) та «Південмаш») [22].
Досить активно науково-технічне співробітництво поглиблюється у межах
промислової кооперації українських і російських підприємств. Так, наприклад,
реалізуючи спільні проекти, українські підприємства здійснюють поставки до Росії
систем управління для ракетоносіїв «Протон», «Союз» (ВО «Комунар», м. Харків) і
«Космос» (ВО «Київський радіозавод»), для станції «Мир» і Міжнародної космічної
станції (АТ «Хартрон», м. Харків; ВО «Київський радіозавод», ВО «Київприлад»), для
інших космічних апаратів різних класів (ВО «Моноліт», АТ «Хартрон», ВО
«Київприлад», АТ «Чернігівський радіоприладний завод»). Окрім цього, українські
підприємства включені до «ланцюгів» технологічної спеціалізації, відтворюючи разом
з російськими підприємствами повний цикл виробництва високотехнологічної
продукції [5].
Високий рівень включення до системи міжнародних науково-технічних зв'язків
демонструє авіаційна промисловість України, провідними підприємствами якої є:
асоціація державного авіапідприємства «Україна», авіаційний науково-технічний
комплекс (АНТК) «Антонов», НДІ «Аероупругих систем», ДАХК «Артем» (ВАТ
«Науково-технічний випробувальний центр «Спектр-Т»; КБ «Промінь», ДП
«Жулянський машинобудівний завод «Візар» та ін.), ВАТ «Мотор-Січ», Державне
підприємство «Київський авіаційний завод «Авіант», Харківське державне авіаційне
виробниче підприємство (ХДАВП), Харківське агрегатне конструкторське бюро та ін.
Авіаційна промисловість України має великий потенціал і здатна виробляти
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продукцію світового рівня. Це підтверджується багатьма прикладами, зокрема,
літаком АН-70, який є україно-російським проектом починаючи від розробки до
виробництва кінцевих зразків.
До українських проектів у галузі авіабудування підключаються, окрім Росії, й
інші країни, наприклад, Великобританія та США. Предметом співробітництва є
розробка нового варіанта вантажного літака Ан-124-200. Двигуни для цієї машини
буде поставляти американська корпорація General Electric. Паралельно з Ан-70 і Ан140 реалізується новий проект на основі створення україно-російського консорціуму
«Середній транспортний літак» (МК «СТЛ»). У проекті приймають участь Німеччина
та Франція. Консорціум «Airtruck», який поєднує вісім німецьких підприємств і МК
«СТЛ», представляє адаптований до стандартів НАТО Ан-7Х на тендерах країнучасниць цього блоку.
На світовому ринку технологічних розробок широко представлена і
кораблебудівельна промисловість України, лідерами якої є такі науково-дослідні
організації і підприємства, як: Дослідно-проектний центр кораблебудування, НВО
«Славутич», НВО «Машпроект», Чорноморський суднобудівний завод, АТ «Завод
Ленінська кузня», ВО «Море» та ін. Потужний науково-технічний потенціал цих
підприємств сьогодні в основному орієнтований на нарощення експорту, тому вони
приймають активну участь у міжнародних проектах і залучають іноземних фахівців
для здійснення розробок.
Найважливішим геоекономічним напрямом розвитку міжнародних науковотехнічних зв'язків є взаємодія з ЄС та його країнами-членами. Цьому напряму
приділяється особлива увага, виходячи із прагнень України прискорити включення у
дослідницький та освітній простір Європи.
Основу для розвитку відносин України і ЄС поклала Угода про партнерство і
співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державамичленами, яка була підписана у 1994 р. і набула чинності у 1998 р. Угода
встановлювала Партнерство між Співтовариством і його державами-членами з одного
боку та Україною з іншого боку. Метою такого Партнерства у тому числі є:
«…створення основ взаємовигідного економічного, соціального, фінансового,
цивільного, науково-технічного та культурного співробітництва…» (угода була
розрахована до 2008 р.) [17].
У 2005 р. було прийнято План дій Україна-ЄС, у якому зазначено, що
європейська політика сусідства відкриває нові перспективи для партнерства,
економічної інтеграції та співробітництва, у тому числі можливості поступового
відкриття або збільшення участі у певних програмах Співтовариства, що сприятиме
розвитку технічних і наукових зв’язків. План містить розділ «Наука і технологія,
дослідження та розвиток», у якому визначено такі завдання: 1) підготовка інтеграції
України до Європейського дослідного простору; 2) розвиток спроможності України у
сфері дослідницького та технологічного розвитку для забезпечення потреб економіки
та суспільства; 3) сприяння інтеграції України для досягнення високого рівня
наукового обміну [17; 38; 41; 48].
У Порядку денному асоціації Україна - ЄС для підготовки та сприяння
імплементації Угоди про асоціацію, який набув чинності у 2009 р., передбачено вжити
заходів з метою стимулювання військового та технологічного співробітництва між
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Україною та ЄС, подальшого удосконалення ефективної системи національного
контролю за кінцевим використанням товарів та технологій подвійного використання,
за їх нематеріальними передачами, а також співробітництво у низці сфери
використання цивільних технологій. Окрема увага приділяється активізації
співробітництва з питань наукових досліджень та обміну найкращими практиками
використання біотехнологій у сільському господарстві, підвищити наукове та
технічне співробітництво з метою забезпечення спроможностей моніторингу
рибальства та оцінки стану запасів морських ресурсів та морського навколишнього
природного середовища.
У розділі «Наука і технології» передбачається: пролонгувати та активізувати
виконання Угоди між Україною та ЄС про наукове і технологічне співробітництво з
метою розширення участі українських дослідницьких установ у проектах Сьомої
Рамкової програми підтримки досліджень і технологічного розвитку;
використовувати наявні інструменти (Угода між Україною та ЄС про наукове і
технологічне співробітництво, INCO-Nets) з метою підготовки до можливої
асоційованої участі України у Рамковій програмі; Україна сприятиме діяльності
Національних контактних пунктів з питань Інформаційно-комунікаційних технологій
та залучатиме приватний сектор до дослідницької діяльності шляхом участі у заходах
напрямку «Інформаційно-комунікативні технології» Сьомої Рамкової програми.
Також визначено, що Сторони встановлять регулярний діалог з питань передбачених
розділом щодо космосу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [14; 17; 36].
Відбувається підготовка до розширення договірної бази співробітництва ЄС та
України. Так, наприклад, проект угоди між Україною і ЄС про створення зони вільної
торгівлі містить розділ IX «Інтелектуальна власність», який охоплює всі питання,
пов'язані з охороною права на об'єкти інтелектуальної власності, у тому числі
авторське право, торговельні марки, винаходи, промислові зразки та ін., а також
питання захисту інтелектуальної власності. Також має проводитись робота з оцінки
можливостей приєднання України до Європейської патентної конвенції та членства в
Європейській патентній організації [38; 46]. Проект Угоди про асоціацію містить
розділ про економічне та секторальне співробітництво, розвиток людського
потенціалу.
Розвиток науково-технічних зв'язків з ЄС є пріоритетним завданням державної
політики України. Налагодження ефективного співробітництва з ЄС та його країнамичленами здійснюється через участь у програмах і проектах, які реалізуються ЄС у
сфері науки і техніки, а також у межах отримання технічної допомоги з боку ЄС.
Україна поступово включається у Європейський дослідницький простір за рахунок
участі у різноманітних програмах ЄС, а саме: EUREKA, COST та Сьомої Рамкової
програми у сфері досліджень і технологічного розвитку РПДТР.
Україна є членом програми EUREKA, яка є однієї з найбільш масштабних
програм ЄС, у яких бере участь Україна. У межах програми задіяно понад 3000
підприємств та науково-дослідних інститутів (у тому числі більше 300 університетів),
здійснюється близько 700 проектів, витрати на які перевищують 12 млрд. євро (з 1985
р. було завершено понад 1000 проектів, проінвестовано понад 13,5 млрд. євро).
Українські вчені мають можливість брати участь у галузевих програмах у таких
областях, як: ядерна безпека, космос, навколишнє середовище, енергетика і транспорт,
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промисловість, інформаційне суспільство і телекомунікації, вища освіта.
Кількість проектів за участю українських партнерів у програмі EUREKA у
1999-2009 рр. представлено на рис. 7.1 [13; 14; 41].
Як інформаційна мережа EUREKA надає значні можливості українським
вченим, дозволяє розповсюджувати різноманітну інформацію, сприяє співробітництву
компаній у сфері розробки і використання технологій. Слід зазначити, що участь у
програмі EUREKA може бути значно ширшою і активнішою. Для цього необхідно
покращити інформування про програму EUREKA.
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Рисунок 7.1 - Кількість проектів за участю українських партнерів у програмі EUREKA
у 1999-2009 рр.
Великі можливості для розвитку багатостороннього науково-технічного
співробітництва України з країнами ЄС надає також програма COST, яка покликана
забезпечувати координацію національних досліджень у Європі та сприяти науковотехнічній інтеграції (особливо країн Центральної і Східної Європи). За допомогою
COST ЄС надає допомогу у реалізації проектів, організації конференцій і семінарів,
покриває транспортні витрати і публікації їх учасників тощо. Тематика програми є
досить широкою (технології зв'язку, енергетика, навколишнє середовище,
інформатика, лазери, матеріалознавство, транспорт, медицина і біотехнологія тощо).
Обсяги фінансування конкретних заходів і проектів залежать від рішень уряду країн,
які беруть у них участь.
Великі можливості для розвитку багатостороннього науково-технічного
співробітництва України з країнами ЄС також надає програма COST. Вона покликана
забезпечувати координацію національних досліджень у Європі, сприяти науковотехнічній інтеграції європейських країн, особливо країн Центральної і Східної
Європи. Фінансування COST щорічно становить близько 1,5 млрд. євро. За рахунок
цього ЄС надає допомогу в організації конференцій і семінарів, покриває транспортні
витрати і публікації їх учасників. За підтримки COST здійснюються заходи і проекти,
які відповідають наступній тематиці: технології зв'язку, енергетика, навколишнє
середовище, інформатика, лазери, матеріалознавство, транспорт, робототехніка і
засобу автоматизації виробничих процесів, медицина і біотехнологія. Обсяги
фінансування конкретних заходів і проектів залежать від рішень уряду країн, які
приймають у них участь. Щодо участі українських учених та організацій, то вона
фінансується тільки при високому ступені зацікавленості європейської сторони.
Україна не має членства у програмі COST. Однак, не дивлячись на це, в акціях, що
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реалізуються за програмою COST, приймало участь більше 15 вітчизняних науководослідних організацій.
Особливого значення набуває участь представників України у Рамкових
програмах ЄС у сфері досліджень і технологічного розвитку (РПДТР). Ще у
спеціальній програмі міжнародного співробітництва INCO (П'ята Рамкова програма)
було виділено ініціативу Copernicus, присвячену співробітництву із країнами СНД.
Для реалізації INCO було створено Науково-технічний центр в Україні, діяльність
якого фінансувалась за рахунок програми. На початковій стадії представники України
досить активно приймали участь у проектах Шостої РПДТР. За участю представників
з України найбільша кількість проектів (всього за Шостою РПДТР – 91 проект) була
реалізована у межах тематичного пріоритету «Сталий розвиток: енергетичні системи,
наземний транспорт, глобальні зміни та екосистеми» – 21, «Технології
інформаційного суспільства» – 9, «Аеронавтика і космос» – 8, «Нанотехнології та
нанонауки» – 7 проектів. Через механізм «Міжнародне співробітництво» було
профінансовано 17 проект. У 2009 р. Україна заявила про намір отримати статус
асоційованого члена Сьомої Рамкової програми. Питання науково-технічного
співробітництва між Україною і ЄС розглядаються на засіданнях Комітету з питань
співробітництва Україна-ЄС (підкомітет «Наука і технології, дослідження та
розробки, освіта, культура, суспільне здоров'я, інформаційне суспільство і медіа») і
під час засідань Платформи «Міжлюдські контакти» Східного партнерства [17]. Поки
у Сьомій Рамковій програм ЄС Україна розглядається як цільова країна щодо
розвитку міжнародного співробітництва. Кількість українських заявок та учасників,
які отримують можливість фінансування наукових досліджень за рахунок коштів ЄС,
щорічно зростає (табл. 7.13).
Таблиця 7.13 - Основні індикатори щодо проектів та учасників Сьомої РПДТР у 20072011 рр. [15]
Показники
1
Загальна кількість виконаних проектів2
Загальна кількість учасників
Загальна кількість учасників з СЄСА3
Всього грантів, млн. євро
Гранти для СЄСА3, млн. євро
Кількість проектів за участю щонайменш
1 учасника з України
Загальна кількість учасників у України
Гранти для учасників з України, млн. євро
Частка проектів за участю України у
загальній кількості проектів, %
Частка України у загальній кількості
учасників, %
Частка України у кількості учасників з
СЄСА. Участь України, %
Участь України у загальному фінансуванні, %

2007
2
569
4677
23
1620
3,1

2008
3
2926
17558
158
5070
20,3

Роки
2009
4
3044
17279
219
5312
17,7

1
1
0,22

29
37
3,17

25
44
3,72

21
23
2,92

8
9
0,66

84
114
10,68

0,18

0,99

0,82

0,58

0,56

0,72

0,02

0,21

0,25

0,13

0,18

0,18

4,35

23,42

20,09

13,94

14,75

18,21

0,01

0,06

0,07

0,05

0,04

0,05
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2010
5
3624
18181
165
5960
19,4

2011
6
1439
4985
61
1760
5,7

В цілому
програмою
7
11601
62680
626
19724
66,1

Продовження 7.13
1
2
3
4
5
6
7
3
Участь України у фінансуванні СЄСА , %
7,02
15,65 21,01 15,01
11,52
16,51
Кількість проектів, що координуються
Україною
3
2
3
8
Кількість проектів >2 координаторів з
України4
2
2
Примітка: 1 рік укладанні контракту; 2 за контрактами, підписаними до 16.06.2011 р.; 3 країни СЄСА
(Східної Європи та Середньої Азії); 4 проекти з участю 3 і більше учасників

Для сприяння участі представників України у проектах Сьомої Рамкової
програми діє мережа регіональних (у Львові, Сімферополі, Ужгороді, Запоріжжі,
Одесі, Івано-Франківську, Харкові) і національних (за тематичними напрямами,
усього 13) контактних пунктів цієї програми в Україні (як частина діяльності НІЦ).
Всього для участі у Сьомій РПДТР діє 31 центр, у тому числі за галузями:
«Нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові промислові технології» – 4,
«Соціоекономічні та гуманітарні науки» – 1, «Наука у суспільстві» – 1, «Наукові
інфраструктури» – 1, «Регіони знань» – 1, «Здоров’я» – 2, «Енергетика» – 2, «Космічні
дослідження» – 1, «Інформаційні та комунікаційні технології» – 2, «Середні та малі
підприємства» – 1, «Мобільність» – 4, «Навколишнє середовище» – 5, «Транспорт» –
2, «Продукти харчування, сільське господарство та рибальство, біотехнологія» – 1, а
також контактний пункт «Національний координатор» – 1 (при НІЦ); «Міжнародне
співробітництво» – 1 (при НІЦ); «Законодавчі та фінансові аспекти» – 1 (при НІЦ).
Центри створено за проектом ЄС «Офіс спільної підтримки інтеграції України до
європейського дослідницького простору» («JSO-ERA»), який фінансувався ЄС та мав
сприяти інтеграції України до ЄДП. Центр розповсюджував інформацію про Сьому
РПДТР, надавав інформаційно-консультативну підтримку, проводив спеціальні
заходи (семінари, конференції тощо) на підтримку науково-технічного
співробітництва України і країн ЄС. JSO-ERA завершив роботу у наприкінці 2011 р.
Розвиток науково-технічних зв'язків з європейськими країнами також
стимулюється ОЧЕС, діяльність якої спрямована на включення країн-членів у
загальноєвропейський простір. Серед основних напрямів практичного співробітництва країн-членів організації виділено нарощування інвестицій у сектор досліджень і
розробок. Відповідно до Плану дій з питань науки і технологій (2005 р.) було
визначено пріоритетні сфери співробітництва, а саме: людський потенціал,
інфраструктура, інновації тощо. Для підтримки проектів у цих областях створено
спеціальні спільні фонди, за рахунок яких підтримуються дослідники всіх країнучасниць. На рівні ОЧЕС надається підтримка науково-дослідним організаціям і
групам учених, які намагаються налагоджувати співробітництво із представниками
країн ЄС. Цьому сприяють європейські прагнення більшості країн-учасниць ОЧЕС (а
також членство Греції та вступ Болгарії і Румунії до ЄС). Розширення Європейського
дослідницького простору за межі кордонів ЄС відбувається у тому числі за рахунок
взаємодії з ОЧЕС та окремими країнами Причорномор'я. Діяльність органів ОЧЕС
дозволила країнам-учасницям виробити спільні пріоритети наукових досліджень і
розробок, що дозволяє очікувати у найближчому майбутньому появу
великомасштабних загальноєвропейських проектів, які будуть координуватись на
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рівні ОЧЕС-ЄС [35].
Активно розвиваються науково-технічні зв'язки України з НАТО та окремими
країнами-членами. Спеціальна наукова програма НАТО «Наука заради миру і
безпеки» покликана сприяти співробітництву вчених з різних країн і передбачає
фінансування науково-дослідних проектів (головним чином цивільної спрямованості).
Комітет НАТО з науки визначив такі пріоритетні напрямки співробітництва з
Україною: безпека навколишнього середовища, інформаційні технології, біотехнології, безпека продуктів харчування, новітні технології. Реалізація проектів у цих
областях фінансується за рахунок бюджету НАТО. Окрім цього, програми цієї
організації включають надання українським ученим різних грантів на проведення
актуальних досліджень. Для організації і забезпечення науково-технічних зв'язків
Україна-НАТО створено спеціальну Спільну робочу групу зі співробітництва у
питаннях науки і навколишнього середовища. Для залучення українських учених і
фахівців до наукового співробітництва з НАТО реалізується Державна цільова
програма інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України
(на 2008-2011 рр.) [17].
Серед основних причин, які перешкоджають розвитку зовнішніх науковотехнічних зв’язків України слід виділити:
1) політичні: політична нестабільність (у тому числі у реалізації зовнішньоекономічного курсу); інтереси політичних і бізнес-груп; відсутність політичної волі (у
сфері підтримки інновацій, реформ, міжнародного співробітництва); низький рівень
контролю і підтримки розвитку міжнародного співробітництва;
2) правові: невідповідність законодавчо-правової бази України світовим і
європейським стандартам; неефективність правових механізмів у сфері трансферту
технологій, захисту інтелектуальної власності; низький рівень правової дисципліни;
нерозвиненість правової бази співробітництва України з ЄС у різних областях (науки,
техніки, виробництва, інфраструктури та ін.), неузгодженість законодавства в інших
сферах;
3) економічні: низький рівень попиту на інновації та нерозвиненість ринку
інновацій; низький рівень інноваційної інфраструктури та інфраструктури міжнародного співробітництва; нестача фінансових ресурсів та складності їх залучення; високі
трансакційні витрати участі у міжнародному співробітництві; високий рівень інфляції;
монополізація багатьох галузей; високий рівень фіскальних бар’єрів (митні збори);
недостатнє інформаційне забезпечення;
4) організаційні: недосконалість організації процесів міжнародного співробітництва (відсутність рутин) і комунікацій із закордонними партнерами; низька
кваліфікація персоналу, відповідального за розвиток співробітництва; низький рівень
поінформованості, недосконалість інститутів і механізмів управління;
5) соціальні: відсутність сприятливого соціально-психологічного клімату в
колективах; низький рівень підготовки персоналу до міжнародного співробітництва
(знання мови, міжнародного законодавства); відсутність мотивації.
Стимулювання розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва
необхідно здійснювати із дотриманням таких вимог:
1) у світовий інноваційний простір Україні краще включатись ефективним
комплексом, у противному випадку частина науково-технічного потенціалу буде
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використовуватись і «поглинатись» закордонними системами. Тому мають бути
відновлені (чи створені) замкнуті цикли розробки, використання і комерціалізації
нових знань, забезпечена консолідація і мобілізація науково-технічного комплексу
країни;
2) необхідно прискорити подолання ізоляції (у різних проявах) та підвищити
відкритість національної інноваційної системи, перейти до інтерактивної моделі
інноваційного розвитку;
3) повинні бути раціоналізовані усі механізми міжнародного науковотехнічного співробітництва, тобто удосконалені для забезпечення економії ресурсів,
скорочення витрат часу, зниження ризиків. Нарощування фінансування може
здійснюватись тільки після використання всіх резервів підвищення результативності.
Процес раціоналізації має бути перманентним, супроводжуватись дебюрократизацією, підвищенням прозорості і т.п.
Розвиток зовнішнього науково-технічного співробітництва необхідно
розглядати у максимально широкому контексті політичних і економічних перетворень
в Україні, з урахуванням характеру суспільного розвитку. Зокрема необхідно
забезпечити глибокі зміни інституційного середовища, спрямовані на перехід до
інноваційної моделі розвитку економіки. Особливу увагу потрібно приділяти
питанням розвитку промисловості.
Основними
принципами
розвитку
зовнішнього
науково-технічного
співробітництва України мають бути:
1) урахування унікальності сфери науки та інновацій;
2) посилення державного стимулювання міжнародного науково-технічного
співробітництва;
3) розширення використання світового у підтримці інновацій та формуванні
інноваційних систем;
4) раціоналізація існуючих механізмів та використання нових організаційних форм співробітництва, методів управління інноваційними проектами;
5) включення у світовий інформаційний (мережі) і технологічний (стандарти) простір;
6) активізація соціальних зв’язків та створення міжнародних спільнот
співробітництва тощо.
Головним принципом стимулювання зовнішнього науково-технічного
співробітництва повинен стати принцип кумуляції. Він дозволяє розробити
спеціальну модель, що має спрямовувати вектор активності у розвитку зовнішніх
науково-технічних зв’язків, відповідно орієнтувати і «підштовхувати» суб’єктів
інноваційної діяльності до розширення і поглиблення відносин з європейськими
партнерами і тим самим забезпечувати підвищення ефективності науково-технічних
зв’язків.
На основі принципу кумуляції стимулювання науково-технічного співробітництва буде базуватись на реалізації комплексу «бустерних» (таких, що підвищують
інтенсивність процесів) заходів, спрямованих на підвищення активності у сфері
зовнішнього співробітництва. Реалізація «бустерних» заходів повинна створити
своєрідний ефект «пружини», який буде підштовхувати суб’єктів посилювати
активність у сфері співробітництва. Принцип кумуляції дозволяє досягти синерге326

тичного ефекту від реалізації різних заходів, сконцентрувати увагу на підтримці
найбільш активних суб’єктів інноваційної діяльності.
«Бустерними» можуть бути достатньо широке коло заходів, особливо з
урахуванням секторальних підходів. Головне – це значущість, ефективність заходу
(методу). З іншого боку, такі заходи не повинні викликати штучну переорієнтацію
національних суб’єктів з внутрішніх взаємодій на зовнішні зв’язки. З огляду на
необхідність підвищення ваги стимулів, це вимагає додаткового контролю за
поведінкою реципієнтів допомоги.
Заходи стимулювання повинні включати спеціальні стимули і державну
підтримку, які відповідають специфіці сфери співробітництва, програм та проектів,
участь у яких передбачається стимулювати. Спектр заходів має бути досить широким
і реалізуватись з урахуванням специфіки секторів, у яких розвивається співробітництво (за спільними пріоритетами). Як спектр стимулів, так і механізм їх реалізації
для кожного сектору може бути унікальним. Визначати це мають спеціалізовані
науково-дослідні інститути.
Кумулятивна модель повинна бути сфокусована на групі організацій, які
забезпечують «прорив» у розвитку зовнішнього науково-технічного співробітництва.
«Прорив» передбачає досягнення значного, революційного успіху за короткий
проміжок часу, подолання перешкод, що блокують розвиток зв’язків. Однак він не
завжди забезпечується за рахунок масштабних дій і радикальних змін. Найчастіше
«прорив» формується рутинною роботою, тривалою концентрацією уваги і ресурсів,
що також має забезпечити кумулятивна модель. Стимулювання має орієнтуватись на
досягнення суттєвих зрушень, підтримку напрямів і секторів, де співробітництво буде
найбільш прогресивним.
Застосування кумулятивної моделі пов’язано із заходами реформування
національної інноваційної системи. Здійснення цих реформ повинно ґрунтуватись на
використанні світового досвіду на принципах уніфікації та імітації.
Для постійно діючої кумулятивної моделі необхідно створити повний комплекс
компонентів, пов’язаних із забезпеченням міжнародного співробітництва. У нього
мають бути включені: організації, інформаційні системи, процедури юридичного
забезпечення, система підготовки кадрів, а також організаційно-економічні механізми
розробки, запуску, підтримки і супроводу інноваційних проектів. Формування таких
механізмів вимагає підготовки відповідних науково обґрунтованих методик. Слід
зазначити, що для підтримки інноваційних проектів за допомогою кумулятивної
моделі повинні розроблятися унікальні механізми підтримки (фінансування) через
обмеженість стандартних підходів. Для цього кумулятивна модель повинна
доповнюватись відповідними управлінськими функціями. Реалізація заходів
стимулювання повинна фінансуватись за рахунок спеціальних фондів, створених на
національному та регіональному рівнях. Активним елементом кумуляційної моделі
повинна бути цільова комплексна державна програма з розвитку зовнішнього
науково-технічного співробітництва.
З точки зору управління, у тому числі розробки програм, важливе значення має
методичне забезпечення, у тому числі: методики обґрунтування та верифікації
проектів з елементами експериментів, залученням експертних комісій і
консалтингових компаній; методики оцінки якості науково-технічного потенціалу;
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методики оцінки ефективності міжнародного науково-технічного співробітництва;
методики аналізу закордонного досвіду; методики діагностики науково-технічної
інтеграції країн; методики управління міжнародним науково-технічним
співробітництвом; методики аналізу національних інноваційних систем інших країн.
Кумулятивна модель стимулювання зовнішнього науково-технічного
співробітництва представлена на рис. 7.2.
Стимулювання зовнішнього науково-технічного співробітництва
Компоненти

Нормативно-правові акти
Реформування
інноваційної системи

установи та організації;
юридичне та методичне
забезпечення;
інформаційні системи;
підготовка кадрів;
організаційно-економічні
механізми

Спеціальні
фонди підтримки
Адміністративні
процедури
«Бустерні» заходи

Спеціальні стимули:
фіскальні та кредитні
пільги; гранти; премії;
державні контракти
та ін.
Добір колективів,
підприємств, організацій
на конкурентній основі

Сектор 1

Національні та регіональні
цільові програми

Урахування специфіки
секторів
Підготовка заходів і розробка
спеціальних механізмів
стимулювання

Сектор 2

Державна підтримка:
викуп патентів, державна
закупівля інноваційної
продукції, інформаційна
підтримка та ін.
Оцінка пріоритетності
проектів і перспектив
комерціалізації розробок

…

Сектор n

Розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва

Інтеграція науководослідної інфраструктури

Гармонізація інститутів
у сфері співробітництва

Створення спільних структур
підтримки інновацій

Включення у світовий інноваційний простір

Рисунок 7.2 - Кумулятивна модель стимулювання зовнішнього науково-технічного
співробітництва України
Важливою

проблемою

у поглибленні
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зовнішнього

науково-технічного

співробітництва є створення і розвиток спеціальної інфраструктури, зокрема:
1) центри трансферту технологій, які мають виконувати наступні функції:
підтримка у пошуку партнерів та укладанні контрактів, консультації щодо організації
і управління процесами трансферту технологій, допомога у залученні фінансових
ресурсів, створенні і удосконаленні існуючих каналів просування розробок і
наукомісткої продукції та ін.;
2) центри експертизи проектів, які мають виконувати наступні функції: надання
послуг з розробки та експертизи проектів, надання консультаційних послуг;
3) інформаційні центри, які мають виконувати наступні функції: збір, обробка і
поширення інформації, оцінка ефективності інформаційних систем, консультативна і
технічна підтримка у сфері використання інформаційних технологій, підготовка і
оцінка проектів у галузі інформатизації; надання послуг у сфері підготовки персоналу;
4) навчально-наукові центри, які мають виконувати наступні функції:
здійснення освітньої діяльності; проведення досліджень у галузі освіти; надання
послуг у сфері підготовки кадрів;
5) різні об'єднання (спільні асоціації) загальнонаціонального та регіонального
рівнів, орієнтовані на розвиток міжнародного співробітництва, які мають виконувати
наступні функції: захист інтересів учасників; сприяння обміну інформацією;
організація взаємодії з державними органами влади та ін.;
6) мережі посередницьких структур (брокерські, консалтингові, аудиторські
компанії та ін.).
Перераховані центри можуть створюватись як незалежні структури або
підрозділи при університетах, науково-дослідних інститутах, лабораторіях,
відомствах, а також на базі громадських організацій (наприклад, Торговопромислових палат). Партнерами при створенні інфраструктури міжнародного
співробітництва можуть бути міжнародні організації (наприклад, ВОІВ). Держава
повинна надавати підтримку у створенні об'єднань різних учасників (науководослідних інститутів, університетів, дослідників, великих підприємств, малих
підприємств та ін.) та їх матеріально-технічному забезпеченні.
В результаті проведеного аналізу необхідно зробити наступні висновки:
1. Специфіка сучасного етапу глобалізації світової економіки виявляється у
поглибленні міжнародного науково-технічного співробітництва, яке набуло сталого
характеру та сприяє збільшенню взаємозалежності національних економік.
Включення у систему міжнародного науково-технічного співробітництва є важливим
фактором інноваційного розвитку для кожної країни.
2. Міжнародні науково-технічні зв’язки – це сукупність відносин між країнами
у сфері обміну науково-технічними знаннями, співробітництво у їх розробці та
використанні, що охоплює усі рівні економіки (макро-, мезо- і мікрорівні) і
спрямовані на отримання різних переваг та забезпечення економічного, наукового і
технологічного розвитку. Їх Учасниками є: міжнародні організації; держави; фізичні і
юридичні особи.
3. Міжнародне науково-технічне співробітництво – це форма міжнародних
економічних відносин, яка передбачає спільну діяльність у сфері одержання і
використання нових знань, а також обмін науковими результатами і виробничим
досвідом для вирішення економічних, соціальних і технологічних проблем. Воно
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здійснюється у різноманітних комерційних та некомерційних формах і може і
вимагає спеціального правового забезпечення. Особливим різновидом міжнародного
науково-технічного обміну є трансферт технологій.
4. Глобалізація зумовлює стрімкий розвиток міжнародного науково-технічного
співробітництва. Найбільш активно його переваги використовують розвинені країни
світу, що займають домінуючі позиції на світовому ринку технологій.
5. Регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва здійснюється на: 1) міжнародному рівні, у тому числі: на двосторонньому та багатосторонньому
(у тому числі в межах міжнародних організацій); 2) на національному рівні. На
міжнародному рівні регулювання здійснюється на основі системи міжнародних
договорів (Конвенція, що засновує ВОІВ; Договір про патентне право; Договір про
патентну кооперацію, Угода про ТРІПС тощо).
6. Розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва за участю
України відбувається на основі укладених дво- і багатосторонніх угод, за рахунок
приєднання до різноманітних міжнародних організацій (ВОІВ, СОТ тощо),
регіональних міждержавних об’єднань (СНД, ОЧЕС, ГУАМ), участі у різноманітних
міжнародних програмах. В Україні сформовано законодавчо-правову базу, яка
забезпечує ефективне регулювання міжнародного науково-технічного співробітництва.
7. У систему міжнародного науково-технічного співробітництва найбільше
включені ракетно-космічна, авіаційна і кораблебудівельна промисловість України.
Найбільш масштабними є науково-технічні зв’язки України з країнами СНД та ЄС.
Співробітництво з ЄС та окремими країнами-членами здійснюється на основі
програми EUREKA і COST, а також через участь представників України у Рамкових
програмах з підтримки досліджень і технологічного розвитку.
8. Основними принципами розвитку зовнішнього науково-технічного
співробітництва України мають бути: урахування унікальності сфери науки та
інновацій; посилення державного стимулювання міжнародного науково-технічного
співробітництва; розширення використання світового у підтримці інновацій та
формуванні інноваційних систем тощо. Для стимулювання зовнішнього науковотехнічного співробітництва доцільно застосовувати кумулятивну модель, яка
передбачає реалізацію комплексу «бустерних» заходів, які включають спеціальні
стимули (фіскальні та кредитні пільги) та державну підтримку (викуп патентів,
державна закупівля інноваційної продукції, інформаційна підтримка), застосовуються із урахуванням специфіки окремих секторів, а також забезпечення інтеграції
науково-дослідної інфраструктури, гармонізації інститутів у сфері співробітництва та
створення спільних структур підтримки інновацій.
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РОЗДІЛ 8
МІЖНАРОДНА ВИРОБНИЧА КООПЕРАЦІЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ
ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
На сучасному етапі розвитку світового господарства та міжнародних
економічних відносин під впливом глобалізаційних процесів змінюється не лише
ієрархічні зв’язки між світовими акторами, і, як наслідок, архітектура
світогосподарської цілісності, але й визначальні принципи, на основі яких
відбувається її подальше становлення та розвиток. Так, у міру розгортання
глобалізаційних процесів негласний принцип взаємодії як окремих суб’єктів
господарювання, так і національних економік в цілому - «конкуренція з усіма, а
співробітництво з обраними» замінено на принцип «конкуренція з обраними, а
співробітництва з іншими», як результат, сьогодні все більш зрозумілим стає той
факт, що забезпечення конкурентоспроможності кожного окремого актора глобальної
економічної взаємодії можливе лише за рахунок активного включення у
глобалізаційні процеси та розширення коопераційного простору. Ураховуючи все
зазначене вище, сьогодні існує нагальна потреба визначення основних напрямів та
особливостей розвитку міжнародного коопераційного простору України та аналізу
ефективності її включення у міжнародні коопераційні зв’язки.
8.1. Міжнародне виробниче кооперування: поняття, принципи, переваги,
види та форми
Як зазначає Новицький В.Є., «поняття кооперації праці або кооперації
виробництва є одним з найуживаніших, а також фундаментальних в економічній
науці…. Кооперація, міжнародна кооперація мають об’єктивну природу та
притаманні всім країнам, суспільствам з будь-яким соціально-економічним ладом….
У найбільш узагальненому вигляді кооперація праці — це і абсолютна форма, і
необхідний принцип поєднання трудових зусиль окремих індивідів. Тобто це —
співробітництво суб’єктів господарювання….» [48].
Досить логічним є висновок Корякова І.А., який стверджує, що «….Історія не
знає такої масової господарської організації, яка могла б порівнятися із кооперацією,
із її різноманітними формами, змістом і видами діяльності, складом та чисельністю
учасників. За темпами та широтою розповсюдження на планеті, спроможності
виживати у різних екстремальних умовах, згуртованістю та організованістю членів
немає інших структур, які рівні кооперації» [33]. Цю позицію розділяє Воловик Л.А.,
зазначаючи, що «у світовій практиці відомо багато видів кооперації, у тому числі:
виробнича, збутова, виробничо-збутова та ін.»[49]. Так, виробнича кооперація –
економічні відносини або діяльність, орієнтована на співробітництво між
промисловими підприємствами та іншими організаціями, а також органами влади, що
виникає при виготовленні певного продукту (матеріальних благ)[50]. Слід зазначити,
що виробничу кооперацію відносять до найбільш поширеного виду кооперації. Вона
характеризує систему виробничих відносин, побудовану на різних методологічних,
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інформаційних і технологічних принципах, що охоплює окремі види робіт і способи їх
забезпечення, сприяє раціональному використанню ресурсів (матеріальних,
праці,капіталу і т.д.), ефективному розвитку організаційно-економічних відносин і
зв'язків між економічними суб'єктами по досягненню стійкого функціонування
промислових підприємств усіх форм власності в ринкових умовах, забезпеченню їх
гнучкості та життєздатності. Збутова кооперація – це співробітництво між
підприємствами щодо збуту продукції, що ними виробляється. Виробничо-збутова
кооперація – форма співробітництва між підприємствами, яке передбачає спільні дії,
спрямовані на виробництво та збут товарів. Іі різновидами є торгівля у складі
консорціумів та комплектація імпортних закупівель [49].
Поступово, у міру становлення світового господарства, розвитку інтернаціоналізації економіки та поглиблення міжнародного поділу праці кооперування
виходить за національні межі та набуває ознак інтернаціональності. Так, під
міжнародним кооперуванням розуміють виробничо-технологічні взаємозв’язки між
двома або більшою кількістю різнонаціональних юридично та функціонально
незалежних одна від одної господарських структур. Змістом їх спільної діяльності є
спеціалізоване виробництво, що дозволяє підвищувати продуктивність праці та
збільшувати сукупні обсяги виробництва. Як зазначено у статті 1 Закону України
«Про зовнішньоекономічну діяльність», міжнародне кооперування передбачає
спільну розробку або спільне виробництво, спільну реалізація кінцевої продукції та
інших товарів на основі спеціалізації у виробництві проміжної продукції (деталей,
вузлів, матеріалів, а також устаткування, що використовується у комплектних
поставках) або спеціалізації на окремих технологічних стадіях (функціях) науководослідних робіт, виробництва та реалізації з координацією відповідних програм
господарської діяльності» [1].
Слід зазначити, що у умовах глобалізації міжнародне кооперування набуває
дедалі більшого значення, адже спеціалізація дедалі більше відходить від колишньої
монофункціональності у вигляді створення та наступної реалізації надлишків
продукції стосовно внутрішніх національних потреб, поширюється погоджений обмін
між різнонаціональними підприємствами-кооперантами, який дуже часто набуває
складних суб’єктно-організаційних форм, кооперування здійснюється не тільки між
незалежними господарськими агентами, а у рамках інтернаціональних господарських
структур – ТНК[48].
Як зазначає Ніколь Голер фон Равенсбург, в умовах глобалізації одночасно
діють дві групи факторів: фактори, які стримують розвиток підприємницьких мереж
та кооперації (“Рull” factors), та фактори, які стимулюють розвиток підприємницьких
мереж та кооперації (“Push” factors). Так, до факторів, які стимулюють розвиток
підприємницьких мереж та кооперації, він відносить: розвиток інформаційних
технологій, розвиток глобалізації та інтернаціоналізації, специфіку сучасного етапу
розвитку та маркетингових циклів, підвищення вимог постачальників – тенденція до
прийняття системних рішень; до факторів, які стримують розвиток підприємницьких
мереж та кооперації – доступ до ринків та ресурсів, переваги спеціалізації та
виробничі витрати, фактор часу (економія часу), переваги трансакційних витрат,
наявність ефекту кривої досвіду [41]. При цьому Ніколь Голер фон Равенсбург
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стверджує, що приймаючи рішення про кооперацію малі та середні підприємства
керуються двома групами цілей: цілі, пов’язані із зміною кількісних параметрів
діяльності підприємств – підвищенням ефективності, та цілі, пов’язані із зміною
якісних параметрів діяльності підприємств. Так, до першої групи цілей автор
відносить: економія від масштабу (у тому числі спільного використання та розподіл
ресурсів, об'єктів і ризиків); доступ до нових (вітчизняних і зарубіжних) товарних
ринків (в тому числі участь у великих державних тендерах); більш легкий доступ до
фінансових ресурсів (полегшення доступу до фінансування); зменшення постійних
витрат за рахунок вертикальної та/або горизонтальної інтеграції ланцюжків цінності,
спільних НДДКР, використання стандартних компонентів та спільної логістики та
маркетингу; розширення ринків через загальний маркетинг та збут; диверсифікація
споживачів та ринків; більш стабільні відносини із споживачами та виробниками;
розподіл ризиків за допомогою спільного фінансування та/або діяльності; управління
навчанням та розвитком; скорочення циклів розвитку. До другої групи - нові
матеріали, процеси та продукти можуть бути створені за рахунок об’єднання
взаємодоповнюючих НДДКР, системи рішень на основі комбінації продуктів; більше
наближення до споживачів (більш повне задоволення їх потреб – підвищення
споживчої цінності продуктів); прискорення процесу передачі знань та модернізації
(оновлення) технологій, розширення компетенції (навичок), стандартів та
можливостей.
Як зазначає Ніколь Голер фон Равенсбург, «… кооперування між малим та
середніми підприємствами є одним із способів отримати владу на ринку та стати
частиною великої системи, не втрачаючи при цьому своєї юридичної та економічної
незалежності…. Використовуючи стратегії кооперування, підприємства можуть таким
чином скоротити свої масштаби виробництва, щоб максимально ефективно
використати свої ключові компетенції, зосередивши увагу на тих сферах діяльності,
які є найбільш важливими для підприємства. Співробітництво із партнерами,
специфічні результати діяльності яких коштують менше або кращої якості, ніж власне
виробництво завжди було найважливішим чинником для кооперування...» [41].
Різноманітність форм співробітництва знаходить відображення (прояв) у різних
організаційних формах кооперації. Як зазначає Ніколь Голер фон Равенсбург,
найчастіше використовуються наступні організаційні форми кооперації:
1) децентралізована форма кооперування, в межах якої партнери функціонують незалежно та розділяють лише ресурси у межах одного або декількох процесів;
2) «лідерська» (централізована) форма кооперування, в межах якої деякі
функції виконуються тільки одним з партнерів;
3) аутсорсингова форма кооперування, у межах якої суб’єкти кооперування
функціонують зовсім незалежно один від одного (рис. 8.1).
Як засвідчують результати дослідження автора роботи [41], ефекти від
кооперування та сфери їх виникнення досить сильно різняться від однієї групи країн
до іншої (між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються). Так, у
розвинених країнах більшість підприємств отримують ефект від кооперування –
зниження витрат на закупівлю та вхід на ринок, у країнах, що розвиваються, – у сфері
транспорту (транспортні витрати), входу на ринок та дистрибуції (табл. 8.2).
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Рисунок 8.1 – Стратегії виживання та конкурентоспроможності[41]
Таблиця 8.2 – Зниження витрат, що досягається за рахунок кооперування між
підприємствами, у розвинених країнах та країнах, що розвиваються [41]
Зниження витрат у сфері
Транспорт
Вхід на ринок
Дистрибуція
Закупівля

% кооперативів у країнах, що
розвиваються
14,29
11,43
11,43
2,86

% кооперативів у розвинених
країнах
11,76
20,59
11,76
55,88

Слід зазначити, що сьогодні до найбільш розвинених типів міжнародної
кооперації відноситься міжнародна виробнича або промислова кооперація
Міжнародна промислова кооперація на тлі подальшого відособлення і спеціалізації
окремих виробництв, стадій технологічних процесів і появи нових технологій,
заснованих на передових досягненнях науки, перетворилася в останні десятиліття в
один з найважливіших видів зовнішньоекономічної діяльності, що має свої специфічні
особливості, форми розвитку і методи співпраці [24].
«Міжнародне виробниче кооперування» («міжнародне промислове співробітництво», «international industrial сooperation») Європейська економічна комісія ООН
(ЄЕК ООН) трактує як «економічні взаємини і діяльність, що обумовлені укладанням:
1) угод строком на декілька років, які виходять за межі простої купівлі-продажу
товарів і послуг і охоплюють ряд взаємодоповнюваних чи взаємопов'язаних операцій
(на рівні виробництва, розробки і передачі технології, збуту тощо);
2) угод, які визначені урядами у двосторонніх та багатосторонніх домовленостях як угоди про виробниче кооперування» [2].
У процесі виробничого кооперування виникають економічні взаємини між
суб'єктами у різних сферах господарської діяльності підприємств, включаючи
виробництво та процеси, що його забезпечують: наукові дослідження, матеріаль337

но-технічне забезпечення, збут продукції, управління підприємством тощо.
Таким чином, міжнародне виробниче кооперування – це співпраця юридично
самостійних та економічно незалежних господарських структур різних країн зі
спільного виготовлення кінцевої продукції, що:
1) передбачає безпосередні виробничі та/або науково-технічні, збутові,
управлінські зв’язки між партнерами, спільність інтересів;
2) базується на спеціалізації господарської діяльності партнерів; узгодженні
технічних параметрів готових виробів та їх складових з урахуванням стандартів країнкооперантів; координації діяльності партнерів та регулярних довгострокових
договірних відносинах між ними;
3) направлено на реалізацію економічних, технічних, екологічних цілей в
результаті раціонального розподілу праці.
ЄЕК ООН у Керівництві для складання міжнародних угод про виробниче
кооперування («Guide on Drawing up international contracts on industrial cooperation»,
№124) відзначає, що «угоди про виробниче кооперування стосуються насамперед:
1) передачі технології та технологічного досвіду чи обміну ними;
2) співробітництва в галузі виробництва, включаючи у відповідних випадках;
3) співробітництво у наукових дослідженнях;
4) співробітництва в освоєнні природних ресурсів;
5) збуту спільно чи за спільний рахунок продукції, яка виробляється в
результаті виробничого кооперування в країнах-сторін в договорі чи на ринках третіх
країн;
6) спорудження великих об'єктів» [3].
Характерними рисами міжнародного виробничого кооперування є:
1) наявність серед суб’єктів міжнародного виробничого кооперування
промислових підприємств різних країн світу;
2) пов’язаність з рухом не готових виробів, а їх компонентів (деталей, вузлів,
комплектуючих, напівфабрикатів тощо), сутністю якого є оптимізація виробництва.
Тобто, в договорі як предмет кооперації закріплюються компоненти готової продукції.
3) поширення як на сферу виробництва (обов’язки кооперантів хоча і
розмежовані, але мають ціль - виробництво спільної готової продукції), так і на сферу
обміну, бо кооперанти можуть обмінюватися компонентами продукції, що вироблена;
4) поширення як на само виробництво, так і на діяльність, передуючу
виробничому процесу або на реалізацію готових виробів;
5) попередня узгодженість сторонами за договором умов міжнародної спільної
діяльності; розподіл між партнерами завдань в рамках погодженої програми,
закріплення за партнерами виробничої спеціалізації, виходячи з цілей міжнародних
коопераційних угод;
6) довгостроковість господарських зв'язків;
7) координування господарської діяльності підприємств-партнерів з різних
країн у взаємоузгодженій сфері діяльності як головний метод співпраці;
8) безпосередній зв'язок здійснюваних партнерами взаємних постачань товарів з
реалізацією виробничих програм в рамках договорів міжнародної кооперації [4-7].
Основні завдання міжнародного виробничого кооперування полягають в
ефективному завантаженні виробничих потужностей підприємств-виробників
338

замовленнями; оптимізації виробничих процесів; формуванні раціональних
господарських зв'язків між споживачами й постачальниками; забезпеченні повного,
своєчасного і комплексного постачання продукції [7,8].
Переваги від участі в міжнародному виробничому кооперуванні, виявляються
як на мікро-, так і на макрорівні.
До переваг мікрорівня (рівень підприємств) відносяться: зниження витрат
підприємства за рахунок концентрації зусиль і ресурсів на одному або небагатьох
технологічних процесах; забезпечення попиту на продукцію (складові) і послуги за
рахунок довгострокових відносин; завантаження виробничих потужностей;
підвищення якості продукції; оптимізація виробничого процесу; скорочення часу
оновлення продукції; зменшення часу підготовки виробництва нової продукції і її
капіталоємності. За даними ЄЕК ООН, міждержавні угоди про технічне
співробітництво і обмін вузлами та деталями на базі кооперування в середньому на
14-20 місяців зменшують час підготовки виробництва нової продукції в порівнянні з
самостійним випуском та на 50-70% зменшують вартість освоєння нового
виробництва.
Досягнення максимального ефекту від коопераційної співпраці обумовлено
виконанням вимог до партнерів із кооперування:
1) виконання строків постачань продукції та договірних зобов’язань;
2) забезпечення якості виробів, узгодження стандартів, уніфікації та типізації
компонентів, технічних умов на них, обсягів і специфіки виробництва та цін на
кооперовані товари;
3) використання ефективних технологій, відповідність обладнання сучасним
вимогам виробництва.
Види міжнародного виробничого кооперування класифікуються [10,11]:
1. За галузевою ознакою:
1) внутрішньогалузеве - здійснюється між підприємствами однієї галузі, де
існує високий рівень компонентної спеціалізації (за деталями, вузлами): автомобілебудування, верстатобудування, тракторобудування, сільськогосподарське машинобудування тощо;
2) міжгалузеве - здійснюється між підприємствами різних галузей.
2. За територіальною ознакою:
1) внутрішньорегіональне (регіональне) - кооперовані зв'язки між підприємствами здійснюються в рамках одного міжнародного регіону, наприклад, у межах
Східної або Західної Європи;
2) міжрегіональне - коопераційні відносини складаються між підприємствами
двох регіонів, наприклад, Близького Сходу й Середнього Сходу;
3) внутрішньоконтинентальне - міжрегіональні зв'язки в межах одного
континенту;
4) міжконтинентальне - кооперування підприємств, розташованих на різних
континентах, наприклад, у Європі й Америці.
Найпоширенішим видом є внутрішньорегіональне міжнародне кооперування.
3. За кількістю суб'єктів:
1) двостороннє - в коопераційних зв'язках беруть участь два підприємства;
2) багатобічнє - кооперування декількох підприємств.
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4. За кількістю об'єктів:
1) однопредметне - господарюючі суб'єкти, що беруть участь в міжнародному
кооперуванні, поставляють один одному один компонент.
2) багатопредметне - у разі, коли коопераційне постачання охоплює декілька
компонентів виробів.
5. За сферами:
5.1. Науково-технічне співробітництво підприємств-кооперантів поширюється
від наукових досліджень до виготовлення матеріалів, виробів і здобуває все більшого
значення.
Воно здійснюється між промисловими підприємствами, між промисловими
підприємствами і науково-дослідними інститутами, університетами, консультаційними та спеціалізованими компаніями.
Як зазначає Раджу Гаруд, «Рідко фірми володіють усіма необхідними
ресурсами та компетенціями для створення галузевої інфраструктури. Отже, фірми
вступають у складний набір горизонтальних і вертикальних взаємозв'язків з іншими
фірмами. Вертикальні взаємозв’язки виникають між партнерами, які співпрацюють,
доповнюють один одного в комерціалізації нових технологій. Горизонтальні
взаємозв’язки виникають між суперниками, які виробляють продукти-субститути на
тому ж ринку» [44]. При цьому він зазначає, що на першій стадії інноваційного
процесу (до виходу на ринок нового продукту, технології на ринок) особливості
взаємодії підприємств будуються відповідно до рамкових умов динамічної
конкуренції, а на ринковій стадії інноваційного процесу - моделі «структураповедінка-продуктивність» [44].
Таблиця 8.3 – Поведінка підприємств [44]
Підприємства
Підприємствасуперники

Підприємствапартнери

Рамкові умови моделі «структураРамкові умови динамічної конкуренції поведінка-продуктивність» (the structureconduct-performance framework)
Конкурентна поведінка:
Коопераційна поведінка:
постійні інновації;
встановлення бар’єрів;
створення технологічних переваг;
диференціація;
формування інституціонального сере- узгодження меж конкуренції
довища в інтересах власних зусиль в
області розвитку технологій
Коопераційна поведінка:
Конкурентна поведінка:
забезпечення гнучкого/ взаємно адап- забезпечення ринкової влади;
таційного зв’язку
примушення до кращої пропозиції
Стан, що постійно змінюється:
розробка технологій та невизначеність

Особливий стан:
поступові зміни

5.2. Співробітництво в сфері виробництва між іноземними партнерами в
різних, але конструктивно пов’язаних між собою процесах технологічного поділу
праці між учасниками ланцюга створення спільного виробу. Цей вид співробітництва
характерний для однорідних сфер виробництва та базується на прямих зв’язках між
підприємствами-виробниками.
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У загальному американському експорті комп’ютерної техніки національні
компоненти становлять 30%, при цьому підприємства з виробництва окремих деталей
і вузлів створюються в країнах, що розвиваються. Авіаційні компанії Великобританії,
Франції й Німеччині кооперуються у виробництві пасажирських і військових літаків.
Частка комплектуючих виробів в експорті продукції машинобудування США,
Великобританії й Франції складає до 50% [12].
5.3. Співробітництво у сфері обігу товарів і послуг - співробітництво підприємств-кооперантів різних країн у збуті спільної продукції, у післяпродажному
обслуговуванні. Кооперування в сфері обігу сприяє збільшенню обороту
товарів/послуг, прискоренню реагування на зміни вимог ринку, розширенню збуту за
рахунок використання спільних збутових мереж.
5.4. Співробітництво в області управління забезпечує більш тісні контакти на
основі спільно розробленої політики управління, включаючи спільне стратегічне
планування, організацію, контроль, мотивацію і координацію поточної діяльності.
До показників оцінки масштабів виробничого кооперування відносять:
1) питома вага комплектуючих і напівфабрикатів, одержаних за кооперованими поставками, у собівартості продукції;
2) питома вага напівфабрикатів, що виготовляються на сторону, в загальному
обсязі випуску продукції;
3) кількість підприємств, що кооперуються з даним підприємством;
4) загальний обсяг перевезень по кооперації у натуральному та вартісному
виразі [11].
Вигоди, що одержуються при коопераційній взаємодії, і нагромадження
міжнародного досвіду її здійснення, сприяють практиці поширення форм
виробничого коопераційного співробітництва.
Слід зазначити, що сьогодні існує декілька підходів до класифікації форм
міжнародного виробничого кооперування, що мають суттєві розбіжності між собою.
ЮНКТАД розрізняє такі форми міжнародного виробничого кооперування:
1) спільне виробництво,
2) розділення виробничих програм (спеціалізація);
3) підрядна кооперація;
4) доповнення виробничих потужностей партнера;
5) постачання в рамках ліцензійних угод;
6) організація спільних підприємств [13].
ЮНІДО серед форм міжнародного виробничого кооперування виділяє:
1) проста і складна спеціалізація;
2) субконтракти (виконання контрактних робіт);
3) постачання і кредит машин, устаткування або заводів;
4) організація спільних підприємств [13].
ЄЕК ООН відокремлює такі форми міжнародного виробничого кооперування:
1) надання ліцензій з оплатою поставками продукції, отриманої з їх
використанням;
2) поставки комплектних підприємств та обладнання з оплатою продукцією, що
має бути виготовлена на цих заводах та лініях;
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3) спільне виробництво, включаючи науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) на основі спеціалізації;
4) спільне спорудження господарських об'єктів;
5) спільні проекти;
6) підряд, субпідряд; спільні операції [3, 13; 14, 15].
Надання ліцензій розглядається як форма міжнародного виробничого
кооперування за умови, якщо подібні угоди передбачають налагодження спільного
виробництва.
У міжнародній практиці застосовуються декілька видів ліцензій, що розрізняються:
1. За предметом:
1) патентна ліцензія, предметом якої є винахід;
2) непатентна ліцензія, предметом якої є ноу-хау.
2. За способом їх використання:
1) супутня ліцензія - її передача передбачена як складова частина договору
міжнародної купівлі - продажі товару (наприклад, машин і устаткування);
2) чиста ліцензія є передачею права користування винаходом або ноу-хау як
єдиний предмет договору.
Ліцензійний договір - це угода ліцензіара (правовласника), що передає ліцензію,
з ліцензіатом, що набуває права користування ліцензією.
Ліцензійний договір носить тимчасовий характер і не є купівлею - продажем
ліцензії. Ліцензіат використовує надане йому ліцензією право на виготовлення
відповідного продукту тільки протягом терміну, визначеного договором.
Проте, проста передача згідно з угодою права користування винаходом або ноухау не може бути віднесена до категорії промислової співпраці.
ЄЕК ООН визначила критерієм для відмежування договору про ліцензійну
кооперацію від звичайного ліцензійного договору принцип оплати:
1) за звичайним ліцензійним договором ліцензійна винагорода виплачується в
грошовій формі.
2) за договором про ліцензійну кооперацію оплата здійснюється за компенсаційним принципом, тобто шляхом поставки товарів, виробів, виготовлених на
основі ліцензії. При цьому виготовлені компоненти, частини виробів на основі ліцензії
поставляються в країну ліцензіара для включення в склад кінцевої продукції [15].
Зазвичай у договорі про ліцензійну кооперацію має місце домовленість
ліцензіара і ліцензіата про сумісні подальші доопрацювання і вдосконалення об'єкту
ліцензії за допомогою технічних засобів і фінансування, що є у них для цього.
Моделі кооперації на ліцензійній основі:
Модель 1 - передача ліцензії її власником (ліцензіаром) партнерові (ліцензіату) на використання останнім промисловій або інтелектуальній власності першого.
У ряді випадків передача ліцензій доповнюється продажем ліцензіаром ліцензіату
деяких видів устаткування або технологічних ліній, що відносяться до переданих
ліцензій і предмету кооперації. У оплату всього отриманого ліцензіат поставляє
ліцензіару кооперовану продукцію, а також може виконувати роботи і послуги.
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Модель 2 - кооперація по моделі 1, доповнювана постійним постачанням
ліцензіаром ліцензіату компонентів, що комплектують в певній частці вартості, або
кінцевої продукції.
Модель 3 - кооперація по моделі 1 з одночасною передачею устаткування в
порядку лізингу.
В умовах ліцензійних договорів передбачаються:
1) передача права на використання винаходу або ноу–хау з визначенням
предмету договору;
2) передача технічної документації і інформації, необхідних для виготовлення
продукту;
3) визначення територій, на яких може використовуватися ліцензія;
4) конфіденційність;
5) гарантії і відповідальність сторін;
6) форма і порядок здійснення ліцензійних платежів;
7) проведення спільних робіт по вдосконаленню винаходу або ноу-хау;
8) захист прав від третіх осіб;
9) арбітражний порядок вирішення суперечок;
10) термін дії договору і порядок його продовження;
11) порядок розірвання договору [15].
Перехресний ліцензинг є також формою виробничого міжнародного кооперування, якщо передбачає довгострокову передачу і обмін науково-технічними
знаннями, авторськими правами, винаходами і патентами на них, “ноу-хау” між
партнерами; спільний контроль; довгострокову підтримку розвитку виробництва
продукції.
Приклади перехресного ліцензингу часто зустрічаються в ліцензійній практиці
фармацевтичних та автомобілебудівних компаній.
Постачання комплектних підприємств, технологічних ліній і устаткування з
наступною оплатою їхньої вартості продукцією, що виготовлена на їхній основі
(«компенсаційна угода»), включає також супутні послуги, які надає постачальник,
передбачає обмін технічною документацією й інформацією, здійснення виробничого процесу проведення спільних досліджень по вдосконаленню продукції.
Основний відмінний принцип цього виду промислової співпраці полягає в
оплаті поставлених продавцем покупцеві заводу або устаткування виготовленою на
них продукцією (повністю або частково).
У контрактах купівлі-продажі такого товару часто передбачається надання
продавцем покупцеві технічного сприяння в установці, наладці і пуску заводу або
устаткування, навчання технічного персоналу їх експлуатації; часто передбачається проведення сумісного удосконалення предмету контракту.
Різновидом цієї форми промислової співпраці є не купівля - продаж заводу або
устаткування, а здача їх в лізинг у формі довгострокового фінансового лізингу. У
таких випадках лізингові платежі здійснюються також у вигляді продукції,
виготовленої на заводі або устаткуванні, переданих лізингоотримувачу лізингодавцем.
Спільне виробництво на основі спеціалізації передбачає постачання певної
кількості компонентів (деталей, запчастин, комплектуючих) з наступною зборкою
готової продукції на підприємстві зарубіжного партнера з попереднім рішенням
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питань стандартизації, уніфікації та типізації комплектуючих, розробкою технічних
умов, встановленням обсягів виробництва.
Для цієї форми промислового кооперування характерні складніші взаємини
партнерів. Спільне виробництво на основі взаємної часткової спеціалізації
оформляється угодами, що містять найрізноманітніші елементи правових відносин
партнерів, такі, як купівля-продаж, надання послуг, передача технології і
документації.
Спільне виробництво на основі спеціалізації передбачає наступні моделі:
1. Взаємна часткова спеціалізація на основі використання індивідуальних
ресурсів партнерів і постачання комплектуючих деталей, виробів один одному для
створення власного кінцевого продукту. Ця модель зазвичай застосовується між
підприємствами, які по характеру своїй діяльності знаходяться в прямій двохсторонній виробничій залежності.
У випадку спільного виробництва у вигляді двосторонньої кооперації обоє
партнера по кооперуванню здобувають практично однаковий ступінь взаємозалежності, являючись одночасно замовником і виробником, що забезпечує взаємовигідність коопераційних відносин.
2. Сторони поставляють взаємодоповнюючу продукцію для сумісного створення готового продукту, починаючи із стадії його проектування і кінчаючи збутом і
техобслуговуванням. За цим видом договору обидві сторони зобов’язуються зберігати
спеціалізацію виробництва та здійснювати кооперовані поставки проміжної продукції.
Якщо в договорі передбачена оплата як за звичайну поставку проміжної продукції, то
така поставка і відповідно такий договір має коопераційний характер [15].
Так, на автомобільних заводах України збирають автомобілі іноземних марок за
методом CKD, коли виробник одержує штамповані деталі і самостійно провадить
фарбування й зборку.
Корпорація «Богдан» в 2005 р. на Луцькому автомобільному заводі ввела в дію
конвеєр зі зборки моделей Kia і Hyundai (пізніше зборка перенесена на завод у
Черкасах). Аналогічні моделі більше не імпортуються в Україну.
В 2005 р. в м. Соломонове (Закарпатська область) була запущена друга черга
заводу «Еврокар», що є представником чеської компанії Skoda в Україні. На заводі
«Еврокар» збирають не тільки моделі Skoda, а і Opel Astra, Вази.
Для базової моделі Lanos 20% комплектуючих корпорація «Укравто»
(м. Іллічевськ) виробляє самостійно, ще 15% компонентів закуповує у вітчизняних
постачальників. Близько 17% собівартості становлять зборка, фарбування й зварювання, що здійснюються на підприємстві. Таким чином, зарубіжні комплектуючі
(зарубіжна локалізація) складають коло 50%.
По законодавчих нормах, що діяли до 2008 р., інвестор був зобов'язаний
поступово збільшувати частку місцевих комплектуючих, з 2008р. їх можна в повному
обсязі ввозити з-за кордону, наприклад, з Польщі, Росії, Чехії. Шини, колеса,
акумулятори, підшипники, радіатори, заготівлі, лиття виробники можуть
закуповувати в Україні. Але деякі ключові агрегати - двигуни й коробки передач,
внутрішня електроніка - в Україні не виробляються. Крім того, в Україні не
випускається якісний автомобільний лист для зовнішніх компонентів [16].
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Спільне спорудження господарських об'єктів передбачає спільну погоджену
діяльність компаній декількох країн за дорученням замовника по спорудженню
певного промислового або господарського об'єкту. Подібна діяльність включає окрім
коопераційних постачань і монтажу устаткування також спільні проектні, будівельні,
інженерні та інші роботи.
Договори про спільне спорудження промислових об'єктів можуть полягати:
1) між основним контрагентом (підрядчиком) і замовником в країні замовника;
2) між декількома постачальниками або сторонами, що надають послуги у
сфері промислового виробництва, і замовником, який сам виконує будівельні роботи;
3) між генеральним підрядчиком і замовником для укладення договору "під
ключ".
Основною перевагою цієї форми кооперування є взаємна доповнюваність
фінансових, виробничих і інших ресурсів партнерів, що дозволяє більшою мірою
використовувати можливості міжнародного поділу праці.
Договори про спільне спорудження промислових об'єктів передбачають участь
партнерів своїми засобами і зусиллями в здійсненні спільної програми будівництва
об'єкту. При цьому відношення між кооперантами можуть як обмежуватися терміном
дії угоди по виконанню наміченої програми, так і продовжуватися, коли учасники
спорудження із замовником здійснюють випуск продукції на цьому об'єкті на
кооперованій основі.
Найбільш складною проблемою, що виникає при споруді крупних промислових
об'єктів через різні інтереси контрагентів, є проблема гарантій і відповідальності
постачальників. Вирішується вона через наявність спільності інтересів всіх сторін, що
брали участь в споруді об'єкту, що заснована на загальному прагненні зробити об'єкт
максимально ефективним. У договорі передбачається також порядок оплати витрат
постачальникам продукції, виготовленої на об'єкті, а також розглядаються питання
збуту продукції об'єкту на світовому ринку.
У виконання і розвиток договору про співпрацю в споруді промислового
об'єкту можуть полягати додаткові угоди у формі субпідрядів, субпостачань, про
передачу новій технології і документації і тому подібне.
ЮНСІТРАЛ для врегулювання міжнародних коопераційних відносин, що
виникають при будівництві промислових об’єктів розроблено «Керівництво для
складання контрактів на будівництво промислових об’єктів» [3,14]:
В Керівництві розглянуто організаційні форми співпраці підприємств при
будівництві промислових об’єктів, умови укладання таких контрактів, порядок
розрахунків та питання, що узгоджуються, а саме:
1) способи платежу готівкою, з кредитом покупця та продавця, з авансом;
2) умови обміну між партнерами готовою продукцією та її складовими
частинами;
3) умови повного або часткового погашення кредитів, які надаються одним
партнером іншому за допомогою готової продукції чи її компонентів, які отримані
внаслідок співробітництва;
4) розподіл витрат на дослідження та виробництво;
5) організація спільного збуту;
6) участь сторін у прибутках;
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7) порядок оплати одним із партнерів додаткових витрат;
8) порядок реінвестування прибутків, які одержуються від промислового
співробітництва в країні, де споруджується об'єкт;
9) визначення валюти контракту та валюти платежу, узгодження обмінних
курсів тощо.
Згідно з Керівництвом для складання контрактів на будівництво промислових
об’єктів [3,14]:
«Міжнародні договори на спорудження промислових об'єктів передбачають
участь партнерів у здійсненні спільної програми будівництва визначеного об'єкта.
Відносини між партнерами обмежуються строком дії угоди після виконання
проекту.
Учасниками міжнародних договори на спорудження промислових об'єктів
виступають: замовник, з одного боку, а з другого - окремі незалежні фірми,
постачальник або декілька постачальників устаткування чи промислових установок,
підрядчик або декілька підрядчиків з інженерних і будівельних робіт, конструкторські
бюро та інженерно-консультаційні фірми, фірми, які передають технологію на
підставі ліцензійних угод, об'єднання фірм, які створюються у вигляді змішаних за
капіталом компаній, спільних підприємств, які є юридичними особами, а також у
формі асоціацій, консорціумів, які не є юридичними особами.
З незалежними фірмами замовник може укладати наступні види міжнародних
договорів на спорудження промислових об'єктів:
1. Окремі договори на поставку та монтаж промислового устаткування, на
виконання будівельних та інженерних робіт. У цьому випадку постачальники
промислового обладнання й підрядчики з будівельних чи інженерних робіт несуть
пряму відповідальність перед замовником за виконання поставок і робіт. Замовник
або сам забезпечує координацію виконання окремих поставок і видів робіт з метою
дотримування їхньої необхідної послідовності, або призначає інженера-консультанта,
якому доручає проведення такої координації від імені замовника, уклавши з ним
договір про надання інженерно-консультаційних послуг. Замовник, як правило, сам
здійснює попередні дослідження, які є підставою для розроблення проекту, проектноконструкторських робіт, вибору будівельного майданчика. Однак, він може залучати
до таких робіт і сторонні організації на підставі укладання відповідних договорів.
Укладання окремих договорів на будівництво промислових об'єктів, на
будівельні та інженерні роботи застосовується у випадку, коли замовник є одночасно
автором технології виробництва, а також коли технологічний процес виробництва
надано йому третьою стороною. Якщо постачальнику технологічного процесу
доручається розробити проект та низку постачань і послуг, що необхідні для його
споруди, то він стає головним контрагентом і може взяти на себе гарантію за
досягнення проектних показників об'єкта;
2. Комплексні договори, які передбачають виконання як будівельних і
монтажних робіт, так і поставку і монтаж промислового устаткування. Відповідальність за спорудження об'єкта покладається на генерального контрагента, яким
зазвичай є фірма, що виконує переважну частину робіт.
3. Договори «під ключ», при укладанні яких контрагент бере на себе щодо
замовника повну відповідальність за спорудження об'єкта і його передачу
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замовникові. При цьому об'єкт повинен бути готовий до експлуатації відповідно до
умов договору, специфікацій і гарантій. Цей вид договору передбачає передавання
замовнику контрагентом проекту промислового об'єкта, а також технічної
документації та інструкцій щодо експлуатації цього об'єкта. При спорудженні
промислового комплексу за кордоном у договорах може передбачатися, що замовник
надає в розпорядження контрагента допоміжну робочу силу, яка необхідна для
будівництва, для експлуатації об'єкта, а також сировину, послуги та інше, що
необхідне для випробувань, пов'язаних з прийманням об'єкта, та його роботи
протягом гарантійного періоду. Контрагент зазвичай бере на себе відповідальність за
організацію та координацію постачань і робіт. Йому надається право вибору
субпідрядників, а замовник схвалює цей вибір, проте в подальші відносини
контрагента із субпідрядниками не втручається.
Термін «субпідряди» стосується використання підрядчиком третьої сторони для
виконання певних зобов'язань підрядчика відповідно до контракту на будівництво
об'єкта. Бажано, щоб у контракті містилися положення, що обумовлюють допустимі
масштаби субпідряду, вибір субпідрядників, конкретно указувалися зобов'язання
підрядчика. Згідно з багатьма правовими системами, жодних правових стосунків між
замовником і субпідрядником немає. Бажано, щоб у контракті на будівництво об'єкта
були обумовлені певні наслідки, які випливають з цього факту… Бажано, щоб
положення контракту на будівництво об'єкта і субпідряду не суперечили один
одному».
Спільні проекти представляють собою коопераційну співпрацю підприємств
двох або більше країн для реалізації партнерами проектів з об'єднанням фінансових,
науково-технічних, матеріальних і трудових ресурсів партнерів-кооперантів й
закріпленням за кожним із них повної відповідальності за випуск певної частини
кінцевої продукції та певних завдань щодо реалізації проекту.
При такому методі кооперанти тісно співробітничають на всіх етапах створення
кінцевої продукції від науково-технічного до збуту і тех.-обслуговування. Ця форма
кооперування допускає створення кожним з партнерів власного кінцевого продукту
після закінчення періоду співпраці за договором. Як правило, йдеться про розробку і
виробництво технічно складного продукту, передбаченого сумісною програмою
країн-кооперантів.
Рекомендації ЄЕК ООН, що наведено в Керівництво для складання
міжнародних договорів між сторонами, що об'єднуються для здійснення конкретного
проекту №131 (структура - 16 розділів, 85 пунктів), стосуються попередніх угод, форм
і структури об'єднання, мети об'єднання і розподілу функцій між його членами,
організації і функціонуванню об'єднання, проблемам фінансування, розподілу
відповідальності та ризиків в рамках об'єднання, зміни складу об'єднання,
врегулювання суперечок тощо [3,14].
Згідно з Керівництвом для складання міжнародних договорів між сторонами, що об'єднуються для здійснення конкретного проекту №131:
1. Створення об'єднання підприємств з метою здійснення конкретних проектів
уявляється необхідним, оскільки йдеться про проекти, що потребують або технології,
яка передбачає різну спеціалізацію, або великих капіталовкладень, або того й іншого.
Розміри капіталовкладень, що залучаються до здійснення великих міжнародних
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проектів, такі, що це спонукає зацікавлені підприємства або групи підприємств
об'єднувати свої ресурси і ділити ризики (п. 1).
2. У ряді випадків членами об'єднання є підприємства, що володіють особливим
технічним досвідом і (або) великими фінансовими коштами. До них можуть
приєднуватися інші підприємства на основі субпідрядних договорів, укладених самим
об'єднанням або одним з його членів за дорученням об'єднання. Ці два способи
об'єднання різних технічних і фінансових ресурсів, а саме: створення об'єднань і
укладання субпідрядних договорів - трапляються в сучасній практиці і доповнюють
один одного залежно від технічних, географічних, економічних і фінансових умов у
кожному конкретному випадку. Технічна складність і розміри проекту є одними з
найважливіших чинників, які визначають вибір способу, а також підприємств, що
беруть участь як члени об'єднань або на основі субпідрядного договору (п. 2).
3. При заснуванні об'єднань для здійснення конкретного проекту необхідно
враховувати елемент «місцевої інтеграції», тобто необхідність або включення в
об'єднання, або використання як субпідрядника підприємства країни, де реалізується
даний проект (п. 3).
4. Об'єднання, що створюються для реалізації проекту, можуть мати
найрізноманітніші юридичні форми: об'єднання, що створюються на чисто договірній
основі; об'єднання, що створюються у формі товариств, що не є юридичними
особами; об'єднання, що створюються у формі компаній, що є юридичними особами
(п.7).
Найбільший розвиток спільні проекти отримали в аерокосмічній промисловості,
атомному, машино- і суднобудуванні. У рамках спільних проектів українськими
підприємствами здійснюються поставки в Російську Федерацію систем управління
для ракет-носіїв "Протон", "Союз" (ПО "Комунар", м. Харків) і "Космос" (ПО
"Київський радіозавод"); для станції "Мир" і Міжнародної космічної станції (АТ
"Хартрон", ПО "Київський радіозавод", ПО "Київприбор"); для інших космічних
апаратів різного класу (ПО "Моноліт", АТ "Хартрон" м. Харків, ПО "Київприбор", АТ
"Чернігівський радіоприборний завод").
Технічно складні і капіталоємні проекти, які не під силу компаніям однієї
країни навіть при фінансовій підтримці уряду, реалізуються з об'єднанням партнерівкооперантів з різних країн у міжнародні консорціуми.
Консорціум – це тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення
його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм,
науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум використовує кошти
учасників, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а
також кошти, що надходять з інших джерел, в порядку, визначеному його статутом. У
разі досягнення мети консорціум припиняє свою діяльність [18].
Міжнародний консорціум передбачає спільну коопераційну діяльність
учасників із різних країн на основі консорціальної угоди, що передбачає наявність у
сторін певних прав і обов'язків у підготовці і реалізації спільних проектів, залучення й
акумулювання ресурсів і коштів для проектів, створення системи гарантій для
учасників при повному збереженні самостійності в іншій частині діяльності (партнери
мають самостійний прибуток від участі у спільних капіталомістких програмах на
основі тимчасової угоди).
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Консорціуми приймає правову форму, що передбачена законодавством країни
базування:
1) фактичний консорціум - у формі юридичної особи (особливості українського
законодавства);
2) формальний консорціум, як у більшості зарубіжних країн, коли консорціальна угода є договором про спільну діяльність.
Всі відносини учасників консорціуму регулюються консорціальним договором,
що містить умови про розміри і види участі, про відповідальність, про розподіл
прибутків і збитків. На чолі консорціуму стоїть обраний учасниками підприємстволідер консорціуму. Лідер представляє консорціум в цілому перед третіми особами.
Його дії від імені консорціуму засновані на видаваних йому учасниками
повноваженнях у вигляді довіреності. Лідер здійснює також координацію дій
усередині самого консорціуму. Лідером зазвичай обирається крупне підприємство, що
має переваги перед іншими учасниками консорціуму у виробничій, технічній,
фінансовій, управлінській сфері. Відповідальність членів консорціуму перед
замовником є солідарною, а відповідальність усередині консорціуму визначається
договором.
Проект з розробки і створення учбово-тренувального літака нового покоління
МИГ-АТ було реалізовано у формі консорціуму, в який увійшли з російського боку
МАПО «МИГ», а з французької - фірми SNECMA (виробник авіаційних двигунів) і
Sextant Avioniqu (виробник сучасної авіоніки).
Окремі українські підприємства також використовують нестандартну для
основної кількості вітчизняних суб'єктів господарювання організаційно-правову
форму кооперування – консорціуми.
ЗАТ “Новокраматорський машинобудівний завод” (“НКМЗ”) є учасником 4
міжнародних консорціумів (консорціум зі створення міні-заводів, консорціум
“Сучасні трубні стани”, консорціум з виробництва наукомісткої продукції,
консорційна угода з “Тяжпромэкспорт”), організованих з його ініціативи для
прискорення розробки, передачі та комерціалізації технологій з метою створення і
просування на ринок принципово нової наукомісткої та складної продукції.
Міжнародний консорціум зі створення міні-заводів (“НКМЗ”, Молдавський
металургійний завод, “Укргипромез”) дозволяє машинобудівним підприємствам,
металургійним заводам, що входять до складу міні-заводу, впроваджувати
прогресивні технології.
Консорціум дозволяє уникнути дублювання досліджень і дає можливість
виконувати капіталомісткі та наукомісткі проекти, що не можуть бути реалізовані
унаслідок високого ступеня невизначеності досягнення позитивних результатів і
браку коштів у кожного з учасників, що актуально для вітчизняних підприємств.
Залежно від цілей учасників існує можливість вибору із широкого спектра
організаційно-правових форм міжнародного виробничого кооперування (за правовим
законодавчим оформленням): договір підряду, договір субпідряду, консорціальний
договір, компенсаційні угоди тощо; з утворенням юридичної особи (консорціум
(Україна), фактично утворене товариство (Франція) тощо; - угоди про взаємну участь
в активах (обмін акціями). Вибір організаційно-правових форм і їх формальне
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оформлення здійснюється з урахуванням особливостей національних законодавств
партнерів різних країн.
Підряд у міжнародній економічній діяльності - підписання і реалізація
підрядного договору між підприємствами різних країн, за яким виконавець за
дорученням зарубіжного замовника-партнера з кооперації та за його документацією
зобов'язується виконати певні роботи і надати їх результат замовникові.
При цьому договір підряду може укладатися на виготовлення або обробку
продукції, а також виконання інших робіт, результат яких може бути переданий
замовникові.
Підрядна кооперація має різновиди:
1) класичний підряд з виробництва продукції - підприємство-підрядник
виробляє проміжні продукти за дорученням зарубіжного замовника по його
кресленнях і специфікаціях;
2) підряд на проведення проектних і дослідних робіт – підрядник зобов’язується розробити за завданням зарубіжного замовника проектну документацію або
виконати обумовлені договором проектні роботи, а також виконати дослідні роботи, а
замовник зобов’язується прийняти і оплатити їх;
3) підряд у капітальному будівництві – форма кооперації, згідно з якою в країні
замовника або в іншій країні іноземною організацією-підрядником споруджується
об’єкт виробництва. При цьому підрядник несе повну відповідальність за зазначений
об’єкт - терміни та якість його будівництва, вчасність поставок обладнання та
матеріалів і надання пов’язаних із введенням об’єкта послуг [18].
Підрядник має право за згодою замовника залучати до виконання генерального
договору підряду третіх осіб - субпідрядників, на умовах укладених з ними
субпідрядних договорів, відповідаючи перед замовником за результати їх роботи. У
цьому випадку підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а
перед субпідрядниками – як замовник [18].
Згідно Керівництва Секретаріату ЄЕК ООН для складання міжнародних
договорів між сторонами, що об'єднуються для здійснення конкретного проекту №131
[3, 14]:
1) «договір субпідряду може укладатися або об'єднанням, або одним з його
членів від імені об'єднання, або одним з його членів від власного імені. Якщо
субдоговір укладається від імені об'єднання, то необхідно, щоб це рішення
приймалося відповідно до правил, прийнятих в угоді про створення об'єднання щодо
врегулювання питань подібного роду. Проте якщо договір субпідряду укладається із
субпідрядником одним з членів об'єднання від власного імені, то зазвичай саме цей
член об'єднання володіє свободою вибору субпідрядника і несе відповідальність за
виконання робіт вибраним ним субпідрядником (п. 32);
2) можлива ситуація, коли вже в ході здійснення договору об'єднання або один
з його членів побажають укласти договір субпідряду відносно частини робіт. Якщо
угода про створення об'єднання не передбачає нічого по такому конкретному випадку,
то положення, що стосуються договорів субпідряду, що укладаються в момент
створення об'єднання, можуть також застосовуватися і тоді, коли в ході виконання
договору укладаються договори субпідряду» (п. 33).
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Як зазначає Жан-Луі Моркос, «За останні 50 до 60 років, в світі відбулися
серйозні зміни в складі його виробничих процесів. Зниження транспортних витрат та
витрат зв'язку, пов'язане із швидкими технологічними змінами, посиленням
конкуренції і лібералізації економіки сприяли процесу глобальної економічної
інтеграції. Це, в свою чергу, призвело до нарощування міжнародних торгових потоків,
і особливо торгівлі проміжними продуктами в рамках міжнародного субпідряду.
Промисловий субпідряду являє собою найважливіший компонент в промислової та
комерційної політиці та виступає в якості стратегії синоніму конкурентної переваги»
[16].
Незважаючи на це, сьогодні не існує єдиного підходу до розуміння сутності
поняття «субконтрактинг».
Так, відповідно до підходу ЮНІДО, субпідряд – це економічні відносини, у
межах яких одна особа – головний підрядник, передає іншій особі - субпідряднику
право на виробництво частин, компонентів, вузлів або надання послуг, які необхідні
для завершення виробництва кінцевого продукту основним підрядником при цьому
продукція або послуга, що надається субпідрядником, завжди виробляється/надається
відповідно до технічних умов основного підрядника [46].
Відповідно до підходу ОЕСР, субпідряд - ситуація, коли одне підприємство
(підрядник або «головний»), домовляється із іншим підприємством («субпідрядник»),
у межах даного виробничого циклу, передати йому один або більше аспектів
проектування виробів, переробки або виготовлення, будівництва, обслуговування
робіт або послуг, які, як правило, включені в кінцевий продукт принципала.
"Субпідрядні" підприємства повинні строго дотримуватися технічних /або
комерційних специфікацій на продукцію або послуги, визначені принципалом [46].
У міжнародній практиці застосовуються різноманітні визначення субпідрядних
(субконтрактних) відносин («subcontracting»). Згідно з визначенням Європейської
асоціації організацій, що спеціалізуються на розвитку субконтрактації (RIOST),
субконтрактація (субконтрактинг) у міжнародній економічній діяльності – це спосіб
організації виробництва, що використовує розподіл праці між закордонними
партнерами: контрактором (замовником) і субконтракторами (постачальниками) [19,
20].
Остаточний одержувач (покупець) товарів (послуг) є третьою стороною, що
стоїть поза рамками договірних відносин між контрактором і субконтрактором.
Субконтрактація здійснюється на конкурсній основі. Субконтрактні відносини
чітко регламентовані.
Контрактор – головне підприємство з мінімально необхідними власними
виробничими потужностями. Виробничий процес підприємства-контрактора
передбачає передачу юридично самостійним організаціям частини робіт, що
виконуються для реалізації третім особам, і використання виробничого потенціалу
субконтракторів, що поставляють комплектуючі, виконують на замовлення роботи,
деякі види спеціалізованих НДДКР, надають послуги. Як правило, контрактори
зберігають за собою такі найважливіші елементи виробничого циклу, як НДДКР,
промисловий дизайн, маркетинг, збірка, забарвлення, наладка, упаковка, і лише
окремі виробництва, які є найбільш вигідними та/або несуть у собі ключові ноу-хау.
Субконтрактор - підприємство, що поставляє на замовлення контрактора
необхідні комплектуючі, виконує роботи і надає послуги, тобто самостійна юридична
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особа, яка виконує відповідно до розпоряджень контрактора і під його контролем
частину роботи, призначеної для реалізації третім особам (споживачам) [20].
У міжнародній практиці, найчастіше, субконтрактором є мале або середнє
вузькоспеціалізоване підприємство.
Як зазначає Капустіна Л.М. та Кондратенко Ю.Н., сьогодні найбільш
активними учасниками міжнародних коопераційних зв’язків є: США, Канада,
Мексика, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, Іспанія, Швеція, Нідерланди,
Бельгія, Японія, Китай, Південна Корея, Сінгапур, Малайзія та Таїланд. Ці країни
утворюють три центри міжнародної виробничої кооперації: північноамериканський,
західноєвропейський та далекосхідний, у межах яких склалися три основні моделі
виробничої кооперації – американська, європейська та японська [53]. Порівняльна
характеристика особливостей зазначених моделей виробничого кооперування подана
у табл. 8.4.
Таблиця 8.4 – Порівняльна характеристика американської, японської та європейської
моделей виробничого кооперування [53]
Критерій
основний критерій
вибору партнера з
кооперації

Американська модель

Японська модель
якість, технічна
сумісність виробів,
надійність партнерів

ціна

Європейська модель
якість, дотримання
строків

тривалість відносин
партнерів з кооперації

орієнтація на
короткострокові
відносини – відносини
у межах конкретного
замовлення

орієнтація на
довгострокові
відносини

відносно
короткострокові
відносини у межах
конкретних проектів
(довгострокові
відносини за наявності
у субпідрядника
специфічних активів)

структура
коопераційних зв’язків

горизонтальна
структура: один
великий контрактор та
коло малих
підприємствсубконтракторів, які
виконують кінцеві
виробничі операції

багаторівнева система
(піраміда): контрактор,
декілька
субконтракторів
найвищого
ієрархічного рівня та
субконтрактори більш
низького рівня

багатомірна матрична
модель

Так, найкрупнішим центром виробничої кооперації в світі є Північноамериканський центр, у межах якого виникла та функціонує американська модель
кооперації, характерними особливостями якої є примат горизонтальних зв’язків –
один великий контрактор та коло малих підприємств-субконтракторів, відносини між
якими будуються у межах одного конкретного замовлення та не розраховані на
довгострокову перспективу. Японська модель виробничої кооперації – багаторівнева
система субконтрактації, у межах якої функціонує один контрактор та ієрархічна
система субконтракторів, найважливішими критеріям диференціації яких виступає
рівень надійності та якість пропонованої ними продукції та/або послуг. Європейська
модель виробничої кооперації, специфічними особливостями якої є матрична
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багатомірна модель організації та значні вимоги до якості та строків виконання
замовлень субконтракторами [53].
Субконтрактація за класифікацією ЮНІДО передбачає різні види:
1) загальновиробнича – на субконтракт передається виробництво партії
продукції (компонентів), технічні умови, дані, необхідні для організації виробництва,
технічна документація передаються субконтрактору, який має вільні виробничі
потужності. Субконтрактор зобов’язується виробляти продукцію, яка відповідає тим
самим стандартам якості, що і продукція, вироблена контрактором;
2) спеціалізована – контрактор не має у своєму розпорядженні необхідного для
виготовлення продукції спеціального устаткування і організує виконання певних
технологічних процесів за субконтрактами;
3) субконтрактація на основі переміщення виробництва - контрактор, що діє у
країні з високими виробничими витратами, ухвалює рішення про переміщення
виробництва продукції до країни з нижчими виробничими витратами, зазвичай, за
рахунок використання дешевої робочої сили [12, 20].
Субконтрактація за строками співпраці поділяється на:
1) тимчасову (короткострокова, періодична) субконтрактація, коли відносини
мають непостійний характер і виникають у зв'язку з укладанням разових договорів;
2) постійну (довгострокова), коли виникає необхідність у залученні
субконтракторів для виготовлення окремих компонентів продукції (робіт) на тривалий період часу. Договори містять положення про можливість внесення до них змін і
доповнень.
Субконтрактна взаємодія може передбачати використання субконтрактором
сировини, що поставляється контрактором; використання субконтрактором спеціальних інструментів, що поставляється контрактором; замовлення контрактором,
який не надає субконтрактору креслень і специфікацій, технічного вирішення певного
завдання [12, 20].
Сучасний світовий ринок субконтрактації має декілька виражених тенденцій:
1) збільшення частки субконтрактних постачань при виготовленні кінцевої
продукції;
2) збільшення кількості учасників (малих і середніх субконтрактних
підприємств);
3) створення багаторівневих мережних структур і залучення субконтрактних
виробництв у довготривалі партнерські відносини;
4) підвищення ролі стандартизації виробництв;
5) глобалізація субконтрактних ринків і залучення до субконтрактного
виробництва зарубіжних виробників з низьким рівнем витрат;
6) переміщення «брудних» виробництв до країн, що розвиваються [20].
Як стверджують автори роботи [37], сьогодні близько 3,7 млн. малих і середніх
підприємств (МСП) в Європейському Союзі функціонують в якості субпідрядників.
Вони являють собою 17% всіх малих і середніх підприємств в ЄС.
Серед МСП країн-нових членів ЄС більше субпідрядників, ніж серед МСП
країн ЄС-15; близько 54% МСП ЄС-27 виступають одночасно і як субпідрядники, і як
підрядники; близько 7 МСП ЄС-27 включені у міжнародні субпідрядні операції, 3% 353

планують включитися у міжнародну субпідрядні операції протягом наступних трьох
років.
Більшість МСП ЄС-27, які виступають як субпідрядники (90%), працюють
переважно із контракторами, розташованими в межах власної країни, близько 26%
працюють також із контракторами в інших країнах ЄС і тільки 11% працюють із
контракторами з «третіх країн».
Субконтрактори досить сильно різняться між собою за їх місцем у виробничому
процесі, ланцюжку створення цінності, за рівнями асиметрії влади щодо підрядників,
за складністю товарів та послуг, які вони вироблять/надають.
МСП, які виступають субпідрядниками, значно різняться, що пов’язано із
значними асиметріями у їх ролі і місці у виробничому ланцюжку та складністю
поставлених товарів/послуг або галузями, в якій вони працюють[47].
Для контрактора найважливішими перевагами субконтрактингових відносин є
можливість економії за рахунок:
1) концентрування зусиль і ресурсів на стратегічних напрямах своєї діяльності,
що скорочує витрати власного виробництва, прискорює технологічний процес
виробництва нових виробів, підвищує продуктивність праці;
2) пропонування підприємствами-субконтракторами контрактору нижчих
витрат на виробництво компонентів продукції, виконання робіт за рахунок
спеціалізації виробництва та невеликих накладних витрат, ніж у багатопрофільних
компаніях.
Основним ризиком контрактора є можливість несанкціонованого використання ноу-хау, які передаються субконтракторам. Тому замовник залишає на своєму
виробництві ключові технологічні операції. У контрактора зростають трансакційні
витрати, пов'язані з упровадженням і підтримкою відносин із субконтракторами [12,
20, 21].
Для субконтракторів перевагами у субконтрактингових відносинах є:
1) забезпечення завантаження виробничих потужностей, використання
устаткування і трудових ресурсів, підвищення фінансової стійкості субконтрактора в
період виконання субконтрактного завдання.
2) економія трансакційних витрат на пошуку нових замовлень; витрат з
розробки продукту; маркетингових витрат із збуту, з просування товарів на ринок;
3) отримання від контракторів устаткування, технологічного оснащення,
контрольно-вимірювальних приладів й апаратури, допомоги у здійсненні
стандартизації та контролі якості.
Для субконтракторів недоліками у субконтрактингових відносинах є:
1) жорстка політика контракторів до субконтракторів: ціновий диктат,
нав'язування специфічних умов контракту. Наприклад: у договорі указується
фіксована вартість за одиницю, при цьому оплата виконаних робіт здійснюється за
результатом продажів і субконтрактор потрапляє в залежність від якості роботи
маркетингових підрозділів контрактора;
2) залежність субконтрактора від вимог контрактора, якщо останній має у
своєму розпорядженні маркетингові заходи, збутову політику. Іноді контрактор
вимагає від субконтрактора резервування вільних виробничих потужностей на
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випадок збільшення обсягів закупівлі або при необхідності зниження обсягів
виробництва [20, 21].
8.2. Регулювання міжнародного виробничого кооперування
Важливу роль у правовому регламентуванні міжнародних економічних
відносин у сфері виробничого кооперування (міжнародного промислового співробітництва) відіграють міжнародні економічні організації. Серед них: Організація ООН з
промислового розвитку (ЮНІДО), Конференція ООН з торгівлі та розвитку
(ЮНКТАД), Комітет з промислового розвитку Економічної і соціальної ради ООН та
її регіональні комісії (Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК ООН), Комісія
ООН по міжнародному торговельному праву (ЮНСІТРАЛ), Міжнародна торгівельна
палата (МТП), Міжнародна організація по стандартизації (ІSO) та ін. Ці організації
досліджують можливі шляхи промислового розвитку країн, можливість використання
різноманітних методів та інструментів регулювання промислового розвитку,
проводять конференції з питань прискорення промислового розвитку, надають
консультації з реалізації програм індустріалізації, рекомендації з складання та
реалізації міжнародних угод з виробничого кооперування тощо.
Питанням виробничого кооперування відведене значне місце в Заключному акті
Наради з безпеки і співробітництва в Європі (укладено 1 серпня 1975 р.). В цьому акті
зазначено, що «виробниче кооперування, яке ґрунтується на економічних інтересах,
може створити стабільні зв'язки і зміцнити довготривале економічне співробітництво
в цілому, воно здатне також прискорити економічний розвиток всіх держав, які беруть
в ньому участь». Країни-учасниці Наради зобов'язались сприяти поширенню нових
форм виробничого кооперування, укладати двосторонні угоди з різних його аспектів.
Боннською конференцією з економічного співробітництва в Європі, проведеною у виконання відповідних положень підсумкового документа Віденської зустрічі
представників держав-учасників Наради по безпеці і співпраці в Європі (СБСЕ) 11
квітня 1990 р. щодо регулювання промислового співробітництва відзначено, що:
1. Масштаби передбачуваної промислової співпраці в різних формах,
визначаються економічною, бюджетно-фінансовою, правовою і соціальною
інфраструктурою і політичними умовами в їх країнах. Кожна держава-учасник
проводитиме оцінку своїх можливостей і інтересів в плані створення сприятливих
умов промислової співпраці (п. В1).
2. Держави-учасники визнають важливість охорони прав промислової,
комерційної і інтелектуальної власності для їх співпраці як у сфері торгівлі, так і у
сфері досліджень. Вони будуть адекватним і ефективним чином забезпечувати
охорону і здійснення прав промислової, комерційної і інтелектуальної власності,
зокрема шляхом повного дотримання міжнародних зобов'язань, а також заохочувати
підписання між ними відповідних домовленостей (п. В2).
3. У ряді умов розвитку промислової співпраці особливе місце державиучасники відводять створення відповідних і надійних правових і адміністративних
рамок, що включають такі елементи, як: законодавство, регулююче питання
оподаткування, конкуренції, банкрутства і неплатоспроможності; закони про
компанії; процедури арбітражу (з урахуванням типового закону ЮНСІТРАЛ); захист
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прав промислової і інтелектуальної власності; захист капіталовкладень в
національному законодавстві, а також в рамках багатобічних і двосторонніх угод
тощо (п. В3).
4. Питання про такі можливі форми промислової співпраці як спільне
виробництво, спеціалізація, субпідряди, ліцензійні угоди, спільні підприємства і інші
форми капіталовкладень, вирішуватиметься фірмами відповідно до існуючих умов і
характеру і цілей співпраці (п. В4).
5. Держави-учасники визнають значення комплексної інформації про всі
правові положення приймаючих країн у відношенні форм співпраці. Вони заохочують
приймаючі країни оперативно і широко надавати цю інформацію в оновленій формі
(п. В5).
6. Держави-учасники готові, за наявності відповідних умов, створювати
сприятливу обстановку різних форм промислової співпраці на недискримінаційній
основі. Держави-учасники згодні з важливістю стандартизації і сертифікації для
вдосконалення своїх економічних відносин; з цією метою вони передбачають
налагодження взаємного обміну інформацією, розширення з співпраці в рамках
існуючих багатобічних організацій і, при необхідності, надання технічної допомоги
(п. В 6). [22].
ЮНСІТРАЛ для врегулювання міжнародних коопераційних відносин, що
виникають при будівництві промислових об’єктів, розробив «Керівництво для
складання контрактів на будівництво промислових об’єктів».
Секретаріат ЄЕК ООН розробив Керівництво для складання міжнародних угод
про виробниче кооперування («Guide on Drawing up international contracts on industrial
cooperation») (2000 рр.), в якому наведено рекомендації з складання даного типа угод:
1) Керівництво для складання міжнародних угод про виробниче кооперування
№124;
2) Керівництво для складання міжнародних договорів між сторонами, що
об’єднуються для здійснення конкретного проекту №131 (п. 9.2) [3;14;23].
У Керівництві для складання міжнародних угод про виробниче кооперування №124 уточнено сутність міжнародного виробничого кооперування, наведено
загальну характеристику та класифікацію коопераційних угод; визначено особливі
риси коопераційних угод, а саме обмін товарами між зацікавленими сторонами,
спільність інтересів, довгостроковий характер; систематизовано мотиви реалізації
коопераційних угод з виробничого кооперування в зв’язку з ускладненням форм
виробничого кооперування, а саме передача технічних знань чи обмін ними, пошук
кращих умов виробництва і використання робочої сили, розширення серійного
виробництва, спеціалізація виробництва, пошук нових ринків, скорочення витрат
виробництва тощо [14].
У Керівництві №124 «враховуючи конкретні аспекти (приклади) виробничого кооперування за міжнародною практикою» наведено певні рекомендації
підприємствам-кооперантам [14]:
І. Питання, що підлягають обговоренню до укладання угод про виробниче
кооперування на підготовчій стадії:
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1. «Проведення первісних досліджень, які стосуються можливостей і
рентабельності передбачуваної операції. Ці загальні дослідження стосуються таких
питань:
1) національне законодавство та економічне становище країн можливих
партнерів, включаючи пільгові умови, які надаються цими країнами для угод про
виробниче кооперування, а також вплив податкового законодавства на реалізацію них
договорів;
2) міжурядові угоди, які можуть впливати на договори про виробниче
кооперування, що підлягають укладанню,
3) зміна етапу ринку і можливостей збуту продукції, яка може бути отримана в
результаті виробничого кооперування;
4) можливі сфери виробничого кооперування» (п. №11).
2. «Обрання найбільш сприятливого партнера, враховуючи по відношенню до
кожного можливого партнера:
1) технічний рівень і спеціалізацію;
2) можливості використання за сприятливих умов технології та технічної
допомоги;
3) економічне і фінансове становище партнера;
4) становище, яке займає на ринку; готовність дозволити партнеру
скористатися цим становищем;
5) собівартість продукції, яка може бути отримана внаслідок виробничого
кооперування, порівняно з продукцією конкурентів;
6) умови збуту продукції, яка може бути отримана внаслідок виробничого
кооперування» (п. №12).
3. «Проведення переговорів з метою укладання угоди в необхідній формі. Перш
ніж прийняти остаточний текст угоди про виробниче кооперування, сторони доцільно
укласти первісну угоду, у якій оговорюють:
1) період передбаченого співробітництва;
2) основні напрями цього співробітництва;
3) положення, які стосуються технічних і торговельних секретів, що
розкриваються в процесі первісних переговорів;
4) первісні заходи, необхідні для здійснення кооперування, і договірні
положення, які підлягають прийняттю у зв'язку з цим;
5) умови набуття дійсності остаточним договором;
6) можливості подальшого поглиблення співробітництва» (п. №13).
ІІ. Сфери, що підлягають координації при реалізації угод: співробітництво в
галузі технології, співробітництво в галузі виробництва, передача продукції і збут
третім сторонам.
Так, при кооперуванні в галузі виробництва доцільно приділяти увагу
наступним сферам:
1. Сфера виробництва. За межами першої найпростішої стадії (вузькій
спеціалізації із застосуванням власної технології) виробниче кооперування може
включати - спільне визначення різних компонентів кінцевої продукції, складання
технічних специфікацій компонентів, розподіл їх виробництва між сторонами,
причому кожна з них виявляє відповідно до довгострокових планів (періодично
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уточнюються) обсяг своїх потреб у компонентах, які повинні вироблятися іншою чи
іншими сторонами договору, щоб включити їх до кінцевої продукції, яка
виробляється кожною зі сторін окремо (п.23).
Паралельно зі специфікацією виробництва компонентів єдиного кінцевого
продукту може бути передбаченим розподіл між сторонами виготовлення різних типів
цього продукту, щоб збільшити серійне виробництво, полегшити постачання
сировинних матеріалів, отримати вищу кваліфікацію у виробництві продукту (п.24).
Угоди про високий ступінь спеціалізації виробничих процесів потребують
абсолютної договірної чіткості по відношенню до розподілу завдань для кожної
сторони. Необхідно, щоб сторони визначили у своїх угодах умови встановлення цін на
компоненти, технічні норми виробництва, періодичність постачання, передбачили
процедури контролю якості компонентів, методи врегулювання конфліктів.
Необхідно забезпечити координацію роботи діяльності, використовуючи процедури
консультацій та інформації (п.25).
2. Сфера передачі продукції, яка випускається в результаті виробничого
кооперування між сторонами, і збут цієї продукції третім сторонам.
Якщо йдеться про компоненти, то передача може здійснюватися лише в одному
напрямі. У випадку спеціалізації виробництва сторони можуть передбачити поступку
одній стороні компонентів, вироблених іншою стороною, яка збувається кожною зі
сторін окремо під загальним товарним знаком чи під різними (п.27).
Якщо йдеться про спеціалізацію виробництва з різних видів кінцевої продукції,
необхідно передбачити взаємне постачання різних її видів, у т.ч. і для продажу третім
особам через свою торговельну мережу, спільний збут різних компонентів чи
кінцевих продуктів, з розподілом результатів збуту між сторонами за шкалою
розподілу (п.28).
Сторони повинні визначити в своїх угодах встановлюваний порядок реалізації
продукції (встановлення і перегляду цін, обсяги та строк поставок, валюту угоди,
ринки, на яких буде продаватися ця продукція, тощо) у зв'язку з операціями, які
передбачають спільний збут продукції, і з договорами про передачу прав, які
укладаються сторонами, повинні враховувати правила регулювання торгівлі, які діють
у відповідних країнах (п.29).
3. Сфера - координація всіх видів діяльності, передбачених у міжнародних
угодах про виробниче кооперування.
Необхідно передбачити узгоджені дії з метою координації різних видів
співробітництва в галузі технології та виробництва. Корисно вказувати в угодах
уповноважені органи та особи, які повинні виконувати різні види діяльності,
передбачені угодою про кооперування (п.31).
ІІІ. Рекомендації з поширення виробничого кооперування на підприємствах
третіх країн.
У відносинах між підприємствами, які беруть участь у виробничому
кооперуванні, що здійснюється в третій країні, сторони вимушені посилити
координацію заходів, що проводяться ними. При цьому необхідно:
1) уточнити в договорі розподіл завдань між підприємствами-учасниками
виробничого кооперування, що здійснюється в третій країні;
2) розмежувати між підприємствами ризик і відповідальність;
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3) визначити їх відповідну частку у винагороді за постачання і послуги;
4) забезпечити необхідну кваліфікацію персоналу.
Зважаючи на складність цих трьохсторонніх операцій підприємства вимушені
іноді вдаватися до тіснішої координації своєї діяльності, максимально зберігаючи в
таємниці відносини сторін, що співробітничають. Координація може відбуватися у
формі спільних нарад між компетентними органами зазначених підприємств,
заснування паритетних комітетів (груп), статус яких передбачається юридичними
нормами. Такі групи можуть бути оформлені лише як асоціації, що не є самостійними
юридичними особами, або здобути статус товариства, що має в своєму розпорядженні
фінансові кошти, необхідні для здійснення співробітництва з підприємством третьої
країни (п.32).
Вибір організаційної форми залежить від: масштабу операції, вимоги партнера
третьої країни, умов фінансування операцій і т.п. (п.33).
ІV. Рекомендації з укладання угод про виробниче кооперування, пов’язані із
спорудженням великих промислових об’єктів (п.34-42).
V. Загальні питання: проблеми фінансування, вплив зміни обставин на угоди
про промислове співробітництво, припинення дії угоди тощо (п.48-58).
VІ. Право, що застосовується; урегулювання суперечок (п.59-65).
«В угоді про виробниче кооперування сторони користуються свободою вибору
права, що застосовується, наданою в рамках імперативних законів, що діють у даних
країнах. Проте національне приватне право окремих країн, як правило, не містить
конкретних норм, регулюючих договірні відносини, що створюються виробничим
кооперуванням. Сторонам можна рекомендувати детально визначити в договорах свої
приватноправові взаємини, а також керуватися в питаннях, не врегульованих у
договорах, торговельною практикою і законодавством, що найбільше відповідають, на
їхню думку, існуючим між ними відносинам» (п.59).
«Розроблення одноманітних арбітражних процедур в угодах про виробниче
кооперування може натрапити на труднощі процедурного характеру. Уявляється
складним створити єдину арбітражну процедуру для угоди, яка носить міжнародний
характер у відносинах між одними сторонами, але набуває чисто внутрішнього
характеру у відносинах між іншими. Ця подвійна процедура не становитиме
незручності, якщо субпостачальники або непрямі контрагенти погодяться визнати, що
арбітражні рішення, прийняті щодо суперечок між основними контрагентами, будуть
обов'язкові також для інших зацікавлених сторін, які передбачать цей принцип у своїх
угодах» (п.62) [14].
8.3. Особливості регулювання
виробничому кооперуванні

участі

України

у

міжнародному

Україна уклала ряд міжнародних угод (як міжурядового, так і міжвідомчого
характеру), положення яких тією чи іншою мірою стосується виробничого
кооперування.
Уряди держав-учасниць СНД, прагнучи забезпечити сприятливі умови для
державної підтримки і взаємовигідного розвитку виробничого кооперування і прямих
зв’язків між підприємствами та галузями в межах СНД, уклали 23 грудня 1993 р.
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«Угоду про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації
підприємств і галузей держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав»
(Ашхабадська угода). Ашхабадська угода ратифікована Верховною Радою України у
вересні 1995р. [24].
В Ашхабадській угоді окреслено:
1. Предмет коопераційних угод підприємств держав – учасниць СНД:
1.1. «Під поставками товарів за кооперацією маються на увазі поставки
сировини, матеріалів, вузлів, деталей, запасних частин, заготовок, напівфабрикатів,
комплектуючих та інших виробів галузевого і міжгалузевого призначення,
технологічно взаємопов'язаних і необхідних для спільного виготовлення кінцевої
продукції».
1.2. «Під наданням послуг маються на увазі проектні, ремонтні роботи, технічне
обслуговування та технологічні операції. Під поставками в межах митних режимів
переробки товарів маються на увазі поставки товарів відповідно до умов,
установлених митним законодавством країн-учасниць Ашхабадської угоди, якщо в
ній не зазначено інше» (ст. 3).
2. Інструменти спільного регулювання розвитку виробничого кооперування
підприємств і галузей держав – учасниць СНД:
2.1. «Сторони будуть вживати дійових заходів до забезпечення державної
підтримки здійснення і розвитку кооперації між підприємствами всіх форм власності,
галузевими та міжгалузевими комплексами на основі їх прямих виробничих зв’язків, а
також у межах фінансово-промислових груп і транснаціональних виробничих
об’єднань, спільних підприємств» (ст. 1).
2.2. «Сторони будуть проводити погоджену політику у сфері розвитку
міжнародної спеціалізації та кооперації виробництв, умов їх здійснення, визначення
пріоритетів у галузях промисловості, сприяння розробленню і реалізації спільних
проектів і програм, проведення багатосторонньої координації виробництва» (ст. 2).
2.3. «Держави-учасниці СНД зобов’язані укласти двосторонні міжурядові угоди
про виробничу кооперацію. Договірні сторони зобов’язуються укладати галузеві та
міжвідомчі угоди про виробничу кооперацію. Сторони визнають, що основною
ланкою виробничої кооперації і прямих зв’язків є договори (контракти), які
укладаються господарюючими суб’єктами на основі відповідних міжурядових,
галузевих і міжвідомчих угод і до створення митного союзу є підставою для митних
органів під час пропуску товарів, що поставляються по кооперації, через кордон» (ст.
4).
2.4. «Сторони зобов’язуються не застосовувати ввізного та вивізного мита,
податків, акцизів і кількісних обмежень щодо товарів, які поставляються по
кооперації, в межах митних режимів переробки» (ст. 5).
2.5. «Сторони в необхідних випадках будуть погоджувати умови надання
кредитів та інвестицій, що стимулюють розвиток кооперації в наукоємних
виробництвах та експортоорієнтованих галузях, а також випуск імпортозамінної
продукції» (ст. 9).
2.6. «Сторони домовилися з метою розвитку інтеграційних процесів у
виробничій сфері проводити послідовну роботу з координації та зближення норм
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національного законодавства щодо господарюючих суб’єктів у частині регулювання
коопераційних зв’язків підприємств і галузей» (ст. 11).
2.7. «Сторони організовують спільне опрацювання таких проблем:
1) розробка типових договорів і угод про довготермінову виробничу
кооперацію;
2) проведення маркетингових, лізингових досліджень, організація виставок і
надання рекламних послуг;
3) розвиток між державами – учасницями Співдружності та іншими
заінтересованими державами сучасних інформаційних комунікацій, що забезпечують
сприяння у пошуку партнерів, підготовці, укладанні та виконанні договорів
(контрактів);
4) здійснення спільних заходів щодо підготовки спеціалістів» (ст. 12). [24].
Основні положення Ашхабадської угоди деталізовані Положенням «Про
порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією
підприємств і галузей держав-учасниць СНД» (Постанова Кабінету Міністрів від 18
травня 1994 р.). Положення встановлює визначення виробничої кооперації, структуру
договірних зв’язків та порядок реалізації кооперованих поставок [25]:
«Галузеві та міжгалузеві угоди про виробничу кооперацію між міністерствами
та відомствами держав-учасниць СНД з боку України укладаються відповідними
центральними органами виконавчої влади за напрямами при попередньому
погодженні з Міністерством економіки.
У галузевих та відомчих угодах про виробничу кооперацію визначаються
переліки підприємств та організацій, які беруть участь у кооперації і зберігають
спеціалізацію виробництва продукції (надання послуг), номенклатура та обсяги
кооперованих поставок продукції (надання послуг).
Зазначені угоди після їх підписання підлягають реєстрації у відповідних
міністерствах, центральних органах виконавчої влади та Держмитслужбі.
Обсяг продукції, що поставляється за виробничою кооперацією в рамках
галузевих і міжвідомчих угод і підлягає квотуванню, визначається відповідними
міністерствами і відомствами у межах експортних квот, встановлених Кабміном
України.
Реалізація галузевих та міжвідомчих угод, здійснюється шляхом укладення на
їхній основі контрактів між підприємствами держав-учасниць Угоди, які є підставою
для митного оформлення та пропуску продукції через митний кордон України».
На основі Ашхабадської угоди було розроблено та підписано низку
багатосторонніх та двосторонніх угод у межах СНД.
Україна уклала багатосторонні угоди з країнами СНД, серед них:
1. Угода між Урядом України, Урядом Казахстану і Урядом Російської
Федерації про виробничу кооперацію, від 20.05.1999 р.
2. Угода між Урядом України, Урядом Російської Федерації і Кабінетом
Міністрів Республіки Білорусь про співпрацю і кооперацію в галузі створення і
виробництва хімічних волокон і технологічного обладнання для їх випуску від
17.10.1994 р.
Україна уклала з урядами держав СНД двосторонні угоди про виробничу
кооперацію, що є діючими дотеперішнього часу, а саме з Туркменістаном (від
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05.11.1994 р.), Казахстаном (від 31.08.1994 р.), Узбекистаном (від 06.09.1994 р.),
Азербайджаном (від 15.11.1996 р., 14.02.2002 р.), Киргизькою Республікою (від
19.06.1996 р.), Білоруссю (від 18.03.1996 р.; від 29.05.2002 р.), Вірменією (від
22.07.1997 р.), Російською Федерацією (від 24.04.1998 р.).
Основні положення Ашхабадської угоди щорічно деталізуються Протоколом
про механізм реалізації Угоди про загальні умови і механізм підтримки розвитку
виробничої кооперації підприємств і галузей держав-учасниць СНД (далі – Протокол),
де передбачається здійснення постачання певних товарів у рамках виробничої
кооперації на рік.
До пріоритетних галузей кооперації, визначених у ряді двосторонніх угод між
країнами-учасницями СНД, що укладені за Ашхабадською угодою, належать:
паливно-енергетичний комплекс; металургійна, хімічна, нафтохімічна та
деревообробна промисловість; машинобудівна та оборонна промисловість; легка
промисловість; транспорт; медична та фармакологічна промисловість; сільське
господарство та харчова промисловість.
Україна уклала з урядами держав СНД наступні угоди про виробничу
кооперацію в окремих галузях, наприклад:
1) Угода про товарообіг та виробничу кооперацію в галузі машинобудування
на взаємопогодженій основі. Багатостороння угода країн СНД от 09.12.1994 р.;
2) з Російською Федерацією про виробничу і науково-технічну кооперацію
підприємств оборонної галузі (від 18.11.1993 р.); в енергетиці (від 13 грудня 1995 р.;
від 09.08.1997 р.;
3) з Республікою Білорусь про виробничу кооперацію підприємств оборонних
галузей промисловості (від 25.06.2001 р.);
4) з Азербайджанською Республікою про виробничу кооперацію підприємств
оборонних галузей промисловості (від 03.06.2004 р.).
Особливо активного і неоднозначного розвитку набуло виробниче
кооперування України з Російською Федерацією.
У 2004 р. у взаємопоставках продукції взяли участь більше 300 господарюючих
суб'єктів з Російської Федерації й України. Номенклатура продукції нараховувала
близько 60 найменувань. Значна частка поставок товарів у рамках кооперації йшла
підприємствам ВПК, машинобудування і літакобудування.
Індикатором стагнації 2004-2005 р. стало зниження обсягу російськоукраїнських коопераційних угод - більш ніж в 6 разів (з 2 млрд. дол. до 330 млн. дол.).
До кінця 2005 р. кількість українсько-російських проектів по ВПК-кооперуванню
зменшилося на 8-10%. Росія поставляла приблизно половину комплектуючих для всіх
українських літаків, а Україна - ключові вузли й агрегати для російських вертольотів.
Наприклад, двигунами запорізького заводу Мотор-Сiч комплектувалися всі моделі
вертольотів Миля й Камова. Були ініційовані спільні проекти виробництва літаків Ан38 у Новосибірську, Ан-140 у Самарі, літака Ан-70 на Омському авіаційному заводі,
розроблений бізнес-план відновлення виробництва Ан-124М Руслан в Ульяновську.
27.05.2006 р. Російська Федерація Постановою №315 скасувала в однобічному
порядку податкові пільги з виробничої кооперації з Україною. Російська Федерація
відмовилася від участі в створенні Ан-70 та в інших кооперативних проектах.
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Співпраця України з Російською Федерацією відбувається в галузі eлeктроeнeргeтики. Питома вага обладнання ВАТ “Турбоатом” у встановленій потужності
електростанцій Російської Фeдeрації — 25% (52,8 млн.кВт). Участь України у атомній
програмі Російської Фeдeрації будe відбуватись протягом 5 років. Будe виконуватись
ВАТ “Турбоатом” модернізація 21 турбіни типу К-500 для АEС в Росії за укладеним у
2007 р. контрактом на суму 100 млн.дол. США.
На базі галузевих угод з кооперації приймаються галузеві програми з співпраці,
наприклад, у 2008 р. на Третьому засіданні Комітету з питань економічної співпраці
Україно-Російської міждержавної комісії затверджена спільна Програма заходів з
українсько-російської співпраці в галузі машинобудування.
Продовжується участь України в eнeргeтичній та газовій програмах Російської
Федерації. Для потрeб газотранспортної систeми Росії в попeрeдні роки поставлено
близько 2000 ГПА, які транспортують 40% газу, значне місце в системі нафтопроводів
займають вітчизняні магістральні насоси. Частка експорту продукції за коопераційними договорами ВАТ “СМНВО ім. М.В. Фрунзe” та ВАТ “Насосeнeргомаш” для нафтогазового комплексу становить 60%. Участь у пeрeлічeних заходах
гарантує вітчизняним підприємствам високу завантаженість на найближчі 15 років та
відповідне збільшення обсягів виробництва на 10-12% щорічно. Одним із напрямів
виконання Eнeргeтичної стратегії України на період до 2030 р., що затверджена
постановою Кабінeту Міністрів України від 15 бeрeзня 2006 р. № 145-р. є розвиток
експорту енергетичного устаткування, в т.ч. шляхом його комплектної поставки на
зовнішні ринки.
Готовність України і Російської Федерації до виробничого кооперування в
рамках двосторонніх угод щорічно з 1998 р. по 2010 р. підтверджується протоколами.
23.08.2009 р. Міністерствами оборони Російської Федерації й України
підписано Протокол про внесення змін в Угоду між урядом Російської Федерації і
урядом України про подальше співробітництво в забезпеченні створення, спільного
серійного виробництва й поставок в експлуатацію оперативно-тактичного військовотранспортного літака Ан-70 і транспортного літака Ан-70Т с двигунами Д-27.
У березні 2010 р. необхідність розвитку та реорганізації виробничого
кооперування України з Російською Федерацією знайшла відбиття в Протоколі 6-го
засідання комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської
міждержавної комісії, а також відзначалася під час зустрічі президентів України й
Росії в травні 2010 р.
Згідно з Протоколом між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської
Федерації про поставки товарів за виробничою кооперацією в 2010 р. (від 15.04.2010
р.) Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації, на виконання Угоди між
Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про виробничу
кооперацію від 24 квітня 1998 р. із змінами, внесеними Протоколом від 24 квітня 1998
року, від 10 квітня 2002р., домовились про таке:
1. Міністерство промислової політики України та Міністерство промисловості
та торгівлі Російської Федерації визначають спільно від імені Сторін номенклатуру
товарів, що постачаються за виробничою кооперацією суб'єктами господарювання
України та Російської Федерації в 2010 р., обсяги їх поставок, а також перелік цих
суб'єктів господарювання.
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2. У номенклатуру товарів не включаються товари кінцевого споживання,
підакцизні товари, а також товари, ввезення яких обмежено введенням захисних
заходів, або попит на які повністю забезпечується за рахунок власного виробництва
[26].
У 2010 р. обсяги й номенклатуру взаємопостачаємих коопераційних виробів, які
визначено Мінпромполітики України й Мінпромторгом Росії, охоплюють 160
українських і 350 російських підприємств. Виробниче кооперування України та Росії
здійснюється по лінії поставок продукції й надання послуг: організація серійного
виробництва літаків Ан-124-100, Ан-148, Ан-70, Ту-334; поставка ЗІП для
відновлення й модернізації гірничодобувної техніки; створення двигуна Д-436Т1;
спільне виробництво зерно- і кормоуборочної техніки; реконструкція Миколаївського
глиноземного заводу; металургійних підприємств; виробництво вертолітних двигунів.
Україна й Росія з 2010 р. планують відновити бюджетне фінансування спільної
роботи зі створення літака Ан-70 і його модифікацій. Основою для виробничого
кооперування стане співробітництво, що склалося між ВАТ «Об'єднана
авіабудівельна корпорація» (ОАК) і ГАК «Антонов», а також підприємствамирозроблювачами й виготовлювачами комплектуючих виробів, матеріалів і
напівфабрикатів. Співробітництво передбачає забезпечення фінансування робіт з
добудування й випробування літака, організацію серійного виробництва цих машин.
Російський завод «Салют» виробляє частину двигуна Д-27, що встановлюються на
Ан-70. У цілому частка російських підприємств у створенні Ан-70 оцінюється
експертами на рівні 25-30%.
Успішне здійснення крупних проектів в авіабудуванні на пострадянському
просторі критично важливо в рамках рішення геополітичних завдань та реалізації
довгострокової стратегії розвитку українського авіабудування.
ТПП України створило спеціальний підрозділ - Комітет з розвитку виробничої
кооперації з Росією й іншими країнами СНД та департамент зовнішньоекономічних
зв'язків.
До функцій Комітету належить проведення роботи із зацікавленими
українськими підприємствами і російськими партнерами в наступних напрямах:
1) проведення «інвентаризації» стану коопераційних зв'язків українських
підприємств базових галузей промисловості, визначення суб'єктів господарювання,
які зацікавлені в співробітництві з російськими партнерами;
2) встановлення оперативних зв'язків з регіональними підрозділами Російської
ТПП на базі наявного в ТПП України інформаційного ресурсу;
3) впровадження в практику взаємодії підприємств за високоефективними
сучасними формами кооперації, як створення СП, консорціумів і здійснення спільних
проектів на основі спільних виробничих і фінансових ресурсів, з об'єднанням
власності, що широко поширено у західноєвропейських країнах.
4) навчання спеціалістів підприємств прийнятим у міжнародній діловій
практиці сучасним формам і методам ведення бізнесу, специфіці організації й
розвитку міжнародної виробничої й науково-технічної кооперації [27].
Для розвитку субконтрактації як виду міжнародного виробничого кооперування
в Україні за російським досвідом організовано регіональні Центри субконтрактації,
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наприклад, в Донецькій області в 2010 р. створено Центр промислового субконтрактингу та кластерних систем на базі Донецької ТПП.
Центр субконтрактації - інфраструктурна організація, що сприяє розвитку
підприємництва в промисловості, забезпечує розвиток коопераційних зв'язків
промислових підприємств і надання інформації із приводу потреб, техніки, технологій
між покупцями й постачальниками, обмін якої лежить в основі формування стійких
зв'язків між учасниками, в т.ч. зарубіжними [12, 20].
Центри субконтрактації надають методичну, інформаційну й організаційну
підтримку малим і середнім виробничим підприємствам і консультують щодо питань
організації коопераційних зв'язків.
Комітетом з розвитку виробничої кооперації з Росією й іншими країнами СНД
запропоновано передати ТПП України частину функцій Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України з питань, пов'язаних з реалізацією угоди про виробничу
кооперацію. Це стосується розгляду заявок українських підприємств про реєстрацію
підготовлених ними договорів з російськими партнерами, а також формування річних
протоколів, що містять номенклатуру й обсяги взаємопостачаємих кооперованих
виробів, відповідно до угоди. Так здійснили ТПП ряду провідних західноєвропейських країн, очоливши роботу підприємств з кооперації. Комітет працює над
розробкою Національної програми розвитку кооперації.
Для України важливим завданням є відновлення і реорганізація коопераційної
співпраці з країнами СНД в сучасних умовах господарювання. Кооперування
виробництва дає українським підприємствам можливість безперешкодного виходу на
зовнішні ринки. Незначні масштаби участі України в коопераційному співробітництві
із західними країнами зумовлені рядом причин: недооцінкою цієї форми співпраці;
невідпрацьованістю правових, організаційно-економічних і валютно-фінансових
аспектів співробітництва, а також відсутністю глибокої заінтересованості західних
підприємств щодо співпраці з Україною.
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ДОДАТКИ
УГОДА
ПРО ЗАГАЛЬНІ УМОВИ І МЕХАНІЗМ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ
ВИРОБНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ І ГАЛУЗЕЙ ДЕРЖАВ УЧАСНИЦЬ СПІВДРУЖНОСТІ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ
ДАТА ПІДПИСАННЯ: 23.12.93 Р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 14.03.95Р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 10.05.95Р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 12.09.95 Р.
ІЗ ЗМІНАМИ І ДОПОВНЕННЯМИ, ВНЕСЕНИМИ
РІШЕННЯМ ВІД 15 КВІТНЯ 1994 РОКУ
ДОДАТКОВО ДИВ. ПРОТОКОЛ
ВІД 15 КВІТНЯ 1994 РОКУ,
РІШЕННЯ
ВІД 15 КВІТНЯ 1994 РОКУ,
ДОВІДКУ
СТАНОМ НА 15 СІЧНЯ 2008 РОКУ
Уряди держав - учасниць цієї Угоди, іменовані надалі Сторони, на виконання
рішень Ради глав держав Співдружності, прийнятих 14 травня і 24 вересня 1993
року в Москві, а також для досягнення цілей і принципів Економічного союзу;
з огляду на сформовані технологічні взаємозв'язки між науково-технічними і
виробничими потенціалами держав;
визнаючи вирішальну роль прямої виробничої взаємодії суб'єктів держав учасниць Співдружності в створенні загального економічного простору на базі
ринкових відносин;
прагнучи забезпечити сприятливі умови для підтримки і взаємовигідного
розвитку виробничої кооперації і прямих зв'язків між підприємствами і галузями в
рамках Співдружності,
погодилися про нижченаведене:
Стаття 1
Сторони будуть вживати дійових заходів по забезпеченню державної підтримки
здійснення і розвитку кооперації між підприємствами усіх форм власності,
галузевими і міжгалузевими комплексами на основі їх прямих виробничих
зв'язків, а також у рамках фінансово-промислових груп і транснаціональних
виробничих об'єднань, спільних підприємств.
Стаття 2
Сторони будуть проводити погоджену політику в галузі розвитку міжнародної
спеціалізації і кооперації виробництва, умов їх здійснення; визначення
пріоритетів у галузях промисловості; сприяння виробленню і реалізації спільних
проектів і програм; проведення багатосторонньої координації виробництва,
включаючи сферу конверсії оборонних галузей.
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Стаття 3
Сторони погодилися, що:
під поставкою товарів по кооперації розуміються поставки сировини, матеріалів,
вузлів, деталей, запасних частин, заготівель, комплектуючих напівфабрикатів і
інших виробів галузевого і міжгалузевого призначення, технологічно
взаємозалежних і необхідних для спільного виготовлення кінцевої продукції;
під наданням послуг розуміються проектні, ремонтні роботи, технічне
обслуговування і технологічні операції;
під поставками в рамках митних режимів переробки товарів розуміються
поставки товарів відповідно до умов, установлених митним законодавством
Сторін, якщо інше не зазначено в цій Угоді.
Стаття 4
Сторони визнають, що основною ланкою виробничої кооперації і прямих зв'язків
є договори (контракти), що укладаються господарюючими суб'єктами на підставі
відповідних міжурядових, галузевих і міжвідомчих угод і до створення митного
союзу служать підставою для митних органів при пропуску товарів, що
поставляються по кооперації через кордон. Митне оформлення товарів
здійснюється відповідно до цієї Угоди й у порядку, передбаченому митним
законодавством Сторін.
Стаття 5
Сторони зобов'язуються не застосовувати ввізне і вивізне мито, податки, акцизи і
кількісні обмеження відносно товарів, що поставляються по кооперації і в рамках
митних режимів переробки, а також наданих послуг.
(абзац перший статті 5 у редакції Рішення від 15.04.94 р.)
Сторони домовилися, що їх компетентні організації розроблять конкретний
порядок дії цієї статті.
Стаття 6
Порядок поставок спеціальних комплектуючих виробів, призначених для
виробництва озброєння і військової техніки, а також інших специфічних товарів,
що підлягають нетарифним мірам регулювання з метою дотримання встановлених
міжнародних гарантій, визначається окремими міжурядовими угодами.
Стаття 7
Сторони не будуть перешкоджати відкриттю рахунків у своїх банках у порядку й
у терміни, передбачені їхнім національним законодавством. Сторони доручать
відповідним організаціям здійснювати роботу по зближенню законодавства і
практики господарювання в цій сфері.
Сторони погодилися утримуватися від вимог оплати товарів, що поставляються,
(робіт, послуг) у вільно конвертованій валюті.
Стаття 8
Сторони виходять з того, що підприємства Сторін, що уклали цю Угоду,
реалізують зроблену ними продукцію (роботи, послуги) за цінами, обумовленими
ними за узгодженням між собою.
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Сторони домовилися забезпечити створення умов, необхідних для
безперешкодного здійснення розрахунків за поставки продукції і послуг,
зазначених у статті 3 цієї Угоди.
Порядок відкриття і ведення взаємних рахунків встановлюється відповідно до
домовленості між центральними (національними) банками Сторін.
Стаття 9
Сторони в необхідних випадках будуть погоджувати умови надання кредитів і
інвестицій, що стимулюють розвиток кооперації в наукомістких виробництвах і
експортно орієнтованих галузях, а також випуск імпортозаміненої продукції.
Стаття 10
Сторони домовилися про те, що сировина, матеріали і комплектуючі вироби, що
поставляються в рамках цієї Угоди, не підлягають реекспортові в треті країни, у
тому числі іноземним фізичним, юридичним особам або міжнародним
організаціям, без письмової згоди уповноваженого органу державипостачальника.
Стаття 11
Сторони умовилися з метою розвитку інтеграційних процесів у виробничій сфері
проводити послідовну роботу по координації і зближенню норм національного
законодавства стосовно господарюючих суб'єктів у частині регулювання
коопераційних зв'язків підприємств і галузей.
Стаття 12
Сторони організують спільну проробку таких проблем:
розробку типових договорів і угод про довгострокову виробничу кооперацію;
проведення маркетингових, лізингових досліджень і організацію виставок,
надання рекламних послуг;
розвиток між державами - учасницями Співдружності й іншими зацікавленими
державами сучасних інформаційних комунікацій, що забезпечують сприяння в
пошуку партнерів, підготовці, укладенні і виконанні договорів (контрактів);
здійснення спільних заходів щодо підготовки фахівців.
Стаття 13
Ця Угода підлягає ратифікації Сторонами відповідно до їх інституційної
процедури і набуває чинності після здачі державі-депозитарію третьої
ратифікаційної грамоти.
Ратифікаційні грамоти здаються депозитарієві цієї Угоди - Урядові Республіки
Білорусь. Депозитарій повідомляє всі Договірні Сторони і держави, що
приєдналися, про кожен документ, зданий на збереження.
Ця Угода відкрита для приєднання будь-якої держави - учасниці Співдружності
Незалежних Держав, а також третіх країн, що визнають його положення, при згоді
учасників Угоди.
Стаття 14
Ця Угода укладається на необмежений термін. Угоду може бути денонсовано
Сторонами. Денонсація набуває чинності для Сторони, що зробила відповідну
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заяву, після закінчення шести місяців з моменту надходження направленої іншим
Сторонам заяви.
Вчинено в місті Ашгабаті 23 грудня 1993 року в одному дійсному примірнику
російською мовою. Дійсний примірник зберігається в Архіві Уряду Республіки
Білорусь, що направить державам, що підписали цю Угоду, її засвідчену копію.
За Уряд Азербайджанської Республіки
(підпис)
За Уряд Республіки Вірменія
(підпис)
За Уряд Республіки Білорусь
(підпис)
За Уряд Республіки Грузія
(підпис)
За Уряд Республіки Казахстан
(підпис)
За Уряд Киргизької Республіки
(підпис)

За Уряд Республіки Молдова
(підпис)
За Уряд Російської Федерації
(підпис)
За Уряд Республіки Таджикистан
(підпис)
За Уряд Туркменистану
(підпис)
За Уряд Республіки Узбекистан
(підпис)
За Уряд України
(підпис)
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РОЗДІЛ 9
УЧАСТЬ УКРАЙНИ В ПРОЦЕСАХ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ
Пріоритетом більшості країн світу у галузі зовнішньоекономічних відносин
нині є участь у регіональних інтеграційних проектах як складова їхньої інтеграції до
світового господарства. Не оминула ця тенденція і Україну яка від моменту набуття
незалежності почала відшукувати власне місце як у світогосподарському комплексі в
цілому, так і у різноманітних RIA. Протягом цього періоду Україна була учасницею
чотирьох RIA, спільною рисою яких є протікання інтеграційних процесів переважно
або виключно на пострадянському просторі – СНД (Співдружність Незалежних
Держав), ЄЕП (Єдиний Економічний простір), ГУАМ (Грузія, Азербайджан, Україна,
Молдова) та ОЧЕС (Організація Чорноморського Економічного Співробітництва).
Станом на початок 2012 р. Україна залишається членом СНД та ОЧЕС, тоді як ГУАМ
як інтеграційне угруповання фактично припинив дії у напрямку поглиблення
інтеграції, зосередившись на форматі співпраці та міжурядової взаємодії (після саміту
голів держав – учасниць 2008 р. спільні заходи на вищому рівні не проводилися,
натомість періодично відбуваються зустрічі міністрів іноземних справ державучасниць, а інформація про інтеграційний поступ даного угруповання та про
реалізацію будь-яких спільних проектів з того часу відсутня [1]), а членство України в
ЄЕП фактично було припинення після переформатування даного RIA у грудні 2010 р.,
коли голови держав Російської Федерації, Білорусі та Казахстану підписали низку
нових угод зі створення ЄЕП, які передбачали подальше поглиблення інтеграції із
перспективою досягнення стадії економічного союзу [2], тоді як Україна ще у 2005 р.
не погоджувалася із перспективою поглиблення інтеграції навіть до стадії митного
союзу, наполягаючи на створенні лише зони вільної торгівлі.
Крім того, Україною укладено мережу двосторонніх угод про вільну торгівлю,
зокрема, з одинадцятьма колишніми радянськими республіками (крім країн Балтії) та
з Македонією (Додаток А). Але двосторонні угоди про вільну торгівлю з країнами
СНД мають численні виключення, а обсяги торгівлі з Македонією є настільки
незначними, що навіть завершення у 2011 р. десятирічного перехідного періоду щодо
повної імплементації положень даної угоди істотно не вплинули на товарообіг між
цими двома країнами, який у 2001 р. складав 0,13 % зовнішньоторговельного обороту
України, а у 2011 р. – 0,15 % [3].
Також Україна висловила наміри та зробила певні практичні кроки щодо
укладання угод про вільну торгівлі з ЄАВТ (Європейська асоціація вільної торгівлі у
складі Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну), Канадою, Туреччиною,
Марокко, Сирією, Ізраїлем, Сінгапуром, але переговори по жодній з цих угод не лише
не завершені, але й не увійшли до вирішальної фази, а діяльність у цьому напрямку
виражається у проведенні двосторонніх консультацій та узгодження окремих питань
без конкретних перспектив інтеграції. З перелічених країн та RIA, з якими Україна
веде переговори щодо укладення угод про вільну торгівлю, значними є обсяги
взаємного товарообігу лише у відносинах між Україною та Туреччиною – у 2011 р.
товарообіг між цими країнами склав 5,2 млрд. дол., або 3,5 % експортно-імпортних
операцій України та 1,4 % зовнішньоторговельного обігу Туреччини [3; 4]. Усі ж інші
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перелічені потенційні партнери по угодам про вільну торгівлю сумарно здійснювали
експортно-імпортних операцій з Україною у 2011 р. лише в обсязі 3,7 млрд. грн., або
2,5 % зовнішньоторговельного обороту України [3].
Характерною рисою участі України у дво- та багатосторонніх інтеграційних
проектах є те, що двосторонні угоди про вільну торгівлю укладено з країнами партнерами по участі у RIA. Укладення двосторонніх угод про вільну торгівлю з
іншими країнами СНД зумовлено невдачею у справі ратифікації угоди про створення
зони вільної торгівлі в рамках СНД, підписаною у 1994 р. усіма країнами-учасницями,
крім Туркменістану. Тому численні багато двосторонні угоди про вільну торгівлю
стали заміною багатосторонньої ЗВТ в межах СНД. Усі ці угоди мають подібні умови,
що передбачають скасування імпортних мит у взаємній торгівлі усіма товарами, але з
можливістю запровадження вилучень з безмитного режиму; безоплатний транзит
товарів територіями країн-партнерів та можливість тимчасового запровадження
кількісних обмежень експорту та імпорту у разі виникнення термінової необхідності
регулювання платіжного балансу або внутрішнього ринку, а також право
застосовувати до товарів з країн-партнерів антидемпінгових і компенсаційних заходів.
Така ситуація не дозволила Україні досягти повної лібералізації взаємної торгівлі з
жодною з країн-партнерів по інтеграції. а можливість вилучень і провадження
спеціальних обмежувальних заходів призвели до численних випадків "торговельних
війн" у стосунках з найбільшими торговельними партнерами України – Російською
Федерацією, Білоруссю та ін. Так, з 2009 р. тривають непорозуміння між Російською
федерацією та Україною з питань імпорту з України різних видів м'ясо-молочної
продукції; Митним Союзом Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської
Федерації запроваджено антидемпінгові заходи щодо імпорту з України трубної
продукції (труб малого та середнього діаметру), сталевого кованого прокату,
машинобудівного кріплення та ін.; у свою чергу Україна у 2011 р. провадила
антидемпінгові розслідування щодо імпорту з Російської Федерації метанолу, деяких
видів залізничного обладнання; проти імпорту легкових автомобілів з Республіки
Узбекистан тощо [5].
Така ситуація не сприяла досягненню повної лібералізації торгівлі навіть після
підписання у жовтні 2011 р. нового Договору про зону вільної торгівлі, який також
залишився нератифікованим усіма вісьмома учасниками (Вірменія, Білорусь,
Казахстан, Киргизстан, Молдова, Російська Федерація, Таджикистан та Україна).
Україна ратифікувала цей договір 9 серпня 2012 р., ставши третьою країною –
учасницею ЗВТ після Російської Федерації та Білорусі. Тому можна стверджувати,
що, незважаючи на певний поступ у інтеграційному процесі, донині СНД,
незважаючи на тривалу історію (СНД створено ще у грудні 1992 р.), не сягнула навіть
найпершої стадії регіональної інтеграції – не створила повноцінної зони вільної
торгівлі.
Неефективність інтеграційних процесів в СНД та повільне просування на шляху
євроінтеграції змусили Україну шукати нового формату регіональної інтеграції.
Одним з рішень даної проблеми стало створення ОЧЕС, до складу якої увійшли
країни, що входять що входять до різних політичних та економічних блоків – НАТО,
ЄС, СНД тощо. Ще у 1992 році представники Азербайджану, Албанії, Болгарії,
Вірменії, Греції, Грузії, Молдови, Російської Федерації, Румунії, Туреччини та
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України підписали Декларацію про заснування ОЧЕС, а затверджений у 1998 році
Статут ОЧЕС перетворив її на повноправну регіональну економічну організацію.
Таким чином, ОЧЕС стала намаганням поєднати інтереси Сходу та Заходу, але, на
відміну від інших інтеграційних проектів, ОЧЕС не ставить на меті формування
спільних структур політичного чи військового типу. Основна задача цього
угруповання полягає у створенні середовища, сприятливого для економічного
розвитку країн – учасниць, та забезпечення їхньої безпеки від міжнародного
тероризму та організованої злочинності.
Важливість економічної співпраці у Чорноморському регіоні пояснюється його
транзитним положенням на шляху Європа - Близький Схід – Азія. Характерною
особливістю ОЧЕС є те, що вона не заважає країнам учасницям брати участь у інших
регіональних угрупованням, беручи на себе роль зв'язкового між інтеграційними
блоками Сходу та Заходу. Однак таке становище спричиняє проблеми у подальшому
розвитку інтеграційних процесів. Так, створення зони вільної торгівлі в межах ОЧЕС
можливе лише за умов взаємодії з ЄС, оскільки деякі країни ЧЕС вже нині є членами
Євросоюзу: Греція входила ще до ЄС-15, а Болгарія та Румунія приєдналися до ЄС у
2007 році. Крім того, Туреччина з 1996 року створила митний союз з ЄС, а нині є
кандидатом на вступ до Євросоюзу, а країни СНД намагаються утворити між собою
повноцінну зону вільної торгівлі.
Одним з найтриваліших та найсуперечливіших інтеграційних проектів України
є її співробітництво з Європейським Союзом. Ще у перші роки незалежності Україна
проголосила євроінтеграцію пріоритетним напрямом міжнародної співпраці і вже у
1994 р. було укладено Угоду про партнерство та співробітництво між Україною і
Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, яка вступила в дію у
1998 р. і була розрахована на 10 років [6]. Напередодні закінчення строку дії цієї
Угоди, у 2007 р. було розпочато переговори між Україною та ЄС щодо укладання
угоди про асоціацію з ЄС, а у 2008 р. розпочалися переговори про створення ЗВТ між
Україною та ЄС. У жовтні 2011 р. технічну частину переговорів про створення ЗВТ
було закінчено і у березні 2012 р. було парафовано Угоду про асоціацію з ЄС, а у
липні 2012 р. – Угоду про створення зони вільної торгівлі [5]. Останньою
передбачається створення т. зв. "глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі", або
ЗВТ+, яка включатиме не лише скорочення та ліквідацію обмежень щодо торгівлі
товарами, але й скасування обмежень у торгівлі послугами, у режимі здійснення
прямих іноземних інвестицій та у сфері державних закупівель.
Таким чином, нині Україна динамічно розвиває інтеграційні відносини з двома
RIA – СНД на сході та ЄС на заході. Відносини з ОЧЕС, яка представляє проміжний
"південний" вектор інтегрування залишаються обмеженими суто питаннями
економічного співробітництва без впровадження заходів у сфері власне регіональної
економічної інтеграції. Однак, зовнішньоекономічні зв'язки України не обмежуються
лише цими векторами інтеграційної взаємодії. Важливе значення для України мають
відносини і з іншими країнами світу, у тому числі з азійськими країнами (особливо з
Китаєм, Японією. Південною Кореєю), країнами Північної та Південної Америки
(США, Бразилія) та Африки (Алжир, Судан) і Близького Сходу (Ліван, Ізраїль, Сирія),
хоча обсяги зовнішньоекономічних операцій з цими партнерами є значно меншими,
ніж з країнами СНД та ЄС, але, за оцінками фахівців, вони не досягли свого
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граничного рівня та мають значний потенціал для розширення [7; 8; 9; 10; 11].
А отже Україна за моделлю участі у процесах регіональної інтеграції наслідує
досвід багатьох країн світу, які одночасно беруть участь у декількох інтеграційних
проектах та мають зовнішньоекономічні зв'язки з багатьма країнами світу (рис. 9.1).

Рисунок 9.1 – Пріоритетні напрями зовнішньоекономічних зв'язків України в
контексті участі у процесах регіональної економічної інтеграції
- економічні зв'язки в рамках RIA (пунктиром позначено зв'язки між Україною та ЄС);
- - економічні зв'язки за межами інтеграційних угруповань.
Розроблено автором.

Зважаючи на той факт, що в інтеграційних відносинах з СНД та ЄС Україна
стоїть на шляху формування зон вільної торгівлі, то торговельна інтеграція є
галузевим пріоритетом участі України у процесах регіональної економічної інтеграції.
При цьому країни СНД та ЄС є основними торговельним партнерами України (рис.
9.2). На частку цих двох RIA у сукупності приходиться 58-73 % товарного експорту та
73-89 % товарного імпорту.
Протягом досліджуваного періоду спостерігалося поступове скорочення
питомої ваги вказаних RIA у структурі зовнішньої торгівлі України товарами
пов'язане із диверсифікацією зовнішньоторговельних зв'язків та зростанням питомої
ваги торговельних відносин з такими країнами, як Туреччина, Китай, Індія. Однак,
СНД та ЄС продовжують залишатися основними споживачами українського експорту
та постачальниками імпортних товарів на український ринок.
При цьому спостерігається поступове скорочення питомої ваги країн СНД в
українському товарному експорті: якщо у 1996 р. до СНД Україна експортувала
50,1 % своїх товарів, то у 2011 р. – лише 38,3 %. Натомість частка країн ЄС дещо
зростає: відповідні показники склали 23,0 % та 26,3 %, а у 2003 р. питома вага ЄС в
експорті товарі з України сягнула максимуму – 37,7 %. Така ситуація склалася
внаслідок поступової руйнації традиційних економічних зв'язків між Україною та
країнами СНД, що склалися ще за часів СРСР. Однак, неефективна структура
українського товарного експорту до країн ЄС, у якому переважають товари із низьким
ступенем обробки (металопродукція, товари хімічної промисловості, переважно
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продукція неорганічної хімії) не дозволяє Україні налагодити ефективне двостороннє
торговельне співробітництво з ЄС щодо експорту власної продукції.

Складено автором за даними Держкомстату України [3]

Рисунок 9. 2 – Зовнішня торгівля товарами України з основними інтеграційними
блоками у 1996-2011 рр.
Основними товарам, які Україна постачає на ринок ЄС є продукція металургії,
тоді як в експорті до країн СНД переважають машини, обладнання та транспортні
засоби (передусім залізнична техніка) (рис. 9.3).

а)

б)

Складено автором за даними ЮНКТАД [12]

Рисунок 9.3 – Динаміка товарної структури експорту товарів з України до СНД (а) та
ЄС (б)) у 1995 – 2011 рр.
В імпорті товарів з України питома вага країн СНД перевищує частку країн ЄС:
у 2011 р. частка ЄС становила 31,2 %, а частка СНД – 45,0 %. Така ситуація склалася
внаслідок високої залежності української економіки від імпорту енергоносіїв з країн
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СНД – природного газу та сирої нафти з Російської Федерації – частка цих товарів в
українському імпорті з країн СНД у 2011 р. склала близько 70 %, а у сукупному
товарному імпорті – понад 35 %. З країн ЄС Україна переважно імпортує продукцію
машинобудування, включаючи транспортне машинобудування, продукцію хімічної
промисловості, насамперед фармацевтичну продукцію та продукцію полімерної
індустрії, а також різноманітні товари широкого вжитку (рис. 9.4). Тобто в
українському імпорті з країн СНД переважають сировинні товари, тоді як з ЄС
імпортуються здебільшого товари з високим ступенем обробки, у т.ч.
високотехнологічні товари.

а)

б)

Складено автором за даними ЮНКТАД [12]

Рисунок 9.4 - Динаміка товарної структури імпорту товарів з України до СНД (а) та
ЄС (б)) у 1995 – 2011 рр.
У торгівлі товарами як з країнами СНД, так і з країнами ЄС Україна виступає
нетто-імпортером: сальдо її торговельного балансу у відносинах з країнами обох RIA
в останні роки є стабільно негативним, коефіцієнт збалансованості торгівлі (відповідає
коефіцієнту покриття експортом імпорту) протягом 2005-2011 рр. коливався у межах
0,62-0,84 для торгівлі з обома зазначеними RIA. У результаті дефіцит зовнішньої
торгівлі, розрахований як недостатність обсягів експорту для повного покриття ним
імпорту, складала приблизно третину від щорічних вартісних обсягів імпорту (табл.
9.1).
Така ситуація вказує на незбалансованість торговельних відносин України в
рамках її взаємодії з ключовими інтеграційними блоками. Більше того, якщо
українські товарні ринки, особливо ринок енергоносіїв та ринок споживчих
промислових товарів є високо залежними від імпорту товарів з СНД та ЄС відповідно,
то товарні ринки цих RIA не виявляють подібної залежності від поставок на них
українського експорту.
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Таблиця 9.1 – Динаміка балансу зовнішньої торгівлі України товарами з країнами ЄС
та СНД у 1995 – 2011 рр.
Рік
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Сальдо зовнішньої торгівлі
Коефіцієнт збалансованості
товарами, млн. дол.
торгівлі
СНД
ЄС
СНД
ЄС
-3950,1
-1178,3
0,65
0,74
-4335,4
-1763,9
0,56
0,66
-3718,4
-974,0
0,53
0,80
-3527,1
194,8
0,48
1,06
-3569,9
521,7
0,56
1,13
-4182,0
758,2
0,53
1,16
-4632,3
870,8
0,48
1,16
-5526,4
820,9
0,52
1,10
-6779,8
1462,2
0,55
1,15
-6457,2
-1958,5
0,62
0,84
-7761,2
-4106,7
0,61
0,75
-7382,3
-8302,3
0,71
0,63
-10211,5
-10738,9
0,69
0,63
-6219,7
-5893,4
0,68
0,62
-7956,8
-6049,3
0,70
0,68
-11035,4
-7782,9
0,70
0,70
Розраховано автором за даними Держкомстату України [3]

Коефіцієнт дефіциту
торгівлі
СНД
ЄС
0,35
0,26
0,44
0,34
0,47
0,20
0,52
-0,06
0,44
-0,13
0,47
-0,16
0,52
-0,16
0,48
-0,10
0,45
-0,15
0,38
0,16
0,39
0,25
0,29
0,37
0,31
0,37
0,32
0,38
0,30
0,32
0,30
0,30

За даними ЮНКТАД [1], питома вага України в імпорті товарів до країн ЄС
становить лише близько 0,2-0,4 %, а в імпорті товарів до країн СНД – 5,0-5,5 % (табл.
9.2). Подібні показники зафіксовано і щодо значущості України як експортного ринку
для країн ЄС та СНД – близько 5 % для ЄС та 0,5 % для СНД. Особливості товарної
структури українського експорту та імпорту зумовили зменшення частки України у
товарному імпорті та експорті ЄС у кризові 2008-2009 рр.: погіршення кон'юнктури
ринку металів та металопродукції зменшили обсяги поставок даного виду товарів з
України до країн Євросоюзу, а неплатоспроможність українського попиту на готові
промислові вироби зумовили зменшення обсягу експорту цих товарів з країн ЄС.
Таблиця 9.2 – Питома вага України у товарному експорті та імпорті ЄС ті СНД, 19952011 р.
РІУ

1995 р.

2000 р.

2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р.
Питома вага України в товарному імпорті
СНД
7,93
6,45
5,29
4,82
4,98
4,84
4,75
ЄС
0,16
0,19
0,27
0,27
0,29
0,34
0,24
Питома вага України у товарному експорті
СНД
7,23
4,76
4,82
5,08
4,76
5,46
4,78
ЄС
0,24
0,21
0,40
0,49
0,56
0,61
0,42
Розраховано автором за даними ЮНКТАД [12].

2010 р.

2011 р.

5,12
0,29

5,51
0,35

4,75
0,44

3,78
0,49

Процеси регіональної інтеграції передбачають, передусім, повну лібералізацію
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взаємної торгівлі, але Україна донині не увійшла до повноцінної зони вільної торгівлі
ні в рамках СНД, ні у відносинах з Євросоюзом. Однак, торговельний режим,
принаймні його тарифна складова, у відносинах між Україною та вказаними RIA вже
нині є достатньо лібералізованим. Так, у торгівлі з ЄС вже після приєднання у 2008 р.
України до СОТ частка торгівлі за режимом найбільшого сприяння (РНС) складала
80,9 %, у тому числі за нульовими ставками мита – 73,1 %. Крім цього на 18,4 %
торгівлі між ЄС та Україною поширюється дія Генеральної системи преференцій ЄС,
у тому числі 9,5 % торгівлі за нульовими ставками мита [13; 14].
Загальний рівень імпортних мит, що ЄС застосовує щодо товарів з України є
доволі лібералізованим – середня зважена ставка мита за режимом РНС, що
застосовується ЄС до українських промислових товарів, у 2011 р. складала 2,31 %,
коли у середньозважена ставка мита щодо сукупного імпорту ЄС у тому ж році склала
3,3 %. При цьому в останнє десятиліття цей показник істотно знизився: у 2002 р.
відповідний показник складав 4,35 % [12]. Детальніше результати компаративного
аналізу параметрів митно-тарифного захисту ЄС (щодо товарів з України) та України
(щодо товарів з ЄС) подано у табл. 9.3 та у дод. Б.
Але у сфері застосування спеціальних обмежувальних заходів та нетарифних
бар'єрів, насамперед стандартів та технічних регламентів, існує низка проблемних
питань, які ускладнюють доступ українських товарів до європейських ринків.
Зокрема, ЄС станом на початок 2012 р. провадив антидемпінгові та спеціальні заходи
проти імпорту з України безшовних і зварних труб; нітрату амонію та інших складних
азотних добрив; джгутів, кантів та тросів з чорних металів тощо [5].
Щодо технічних бар'єрів, то тут основна проблема полягає у неузгодженості
українських стандартів, так само як сфері санітарних та фітосанітарних заходів: за
даними Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів [15], лише
близько 25 національних стандартів гармонізовано з європейським стандартами, тобто
після вступу України до СОТ ситуація із впровадження європейських норм
стандартизації залишилася практично незмінною [16, с. 55].
У відносинах в рамках СНД формальну відсутність багатосторонньої ЗВТ (до
середини 2012 р. угода про створення ЗВТ не вступила у дію) замінює мережа
двосторонніх угод по вільну торгівлю. Але ці угоди характеризуються наявністю
виключень з безмитного режиму торгівлі. Зокрема, такі виключення стосуються цукру
та тютюнових виробів у торгівлі між Україною та Російською Федерацією. Також
обмежувальну дію мають експортні мита, запроваджені тією ж Росією – вони
стосуються 26 категорій товарів, включаючи рибну продукцію, мінеральні продукти,
добрива, окремі види металопродукції тощо. В Україні одночасно діють експортні
мита щодо експорту металобрухту чорних металів; шкіри та шкіряної сировини;
насіння соняшнику, льону т рижію тощо. Застосовуються у взаємній торгівлі і
спеціальні обмежувальні заходи, що вже згадувалися вище. На відміну від торгівлі з
країнами ЄС у торговельних стосунках в рамках СНД технічні бар'єри зумовлюють
набагато менше обмежень, оскільки у більшості країн СНД переважну кількість
стандартів складають стандарти, запроваджені ще за часів СРСР, а процедури
впровадження нових стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими
стандартами проходять повільно внаслідок інерційності та незрілості регуляторних
інституцій пострадянських країн.
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Таблиця 9.3 – Динаміка митно-тарифного захисту в Україні та ЄС для промислових
товарів, 1995-2011 рр.
Показники

1995 р. 1997 р. 2002 р. 2006 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р.
Україна
Середньоарифметична ставка, %
6,72
7,28
7,21
4,57
4,6
3,8
3,77
3,86
Середньозважена ставка, %
4,5
5,14
6,35
5,87
7,15
3,75
2,69
3,18
Мінімальна ставка
0
0
0
0
0
0
0
0
Максимальна ставка
30
100
30
25
25
25
25
25
Кількість безмитних тарифних ліній 1486 1391 1204 2580 2460 3022 3171 2741
ЄС
Середньоарифметична ставка
6,16
5,51
4,74
4,11
3,77
3,77
4,11
4,14
Середньозважена ставка
4,42
4,02
4,35
2,42
2,18
2,19
2,21
2,31
Мінімальна ставка
0
0
0
0
0
0
0
0
Максимальна ставка
24
22
29,7
22
22
22
22
22
Кількість безмитних тарифних ліній 797
981
1423 2360 2728 2603 2106 2102
Складено автором за даними ЮНКТАД [12]

Важливим моментом у торговельних відносинах між Україною та СНД стало
створення Митного Союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російською
Федерацією (РБК МС): ці країни, так само як і Україна є учасницями СНД, а
запровадження ними митного союзу означає, вони з 2010 р. провадять спільну
зовнішньоторговельну політику та застосовують спільний зовнішній митний тариф у
стосунках з третіми країнами,у тому числі із Україною, звісно з урахуванням
положень угод про вільну торгівлю.
Істотною особливістю двосторонніх угод про вільну торгівлю, укладених
Україною, так само, як і угоди про створення зони вільної торгівлі в рамках СНД є те,
що вони охоплюють лише торгівлю товарами та не передбачають лібералізації
торгівлі послугами, а також врегулювання питань щодо захисту прав інтелектуальної
власності. На відміну від цих угод, проект угоди про створення зони вільної торгівлі
між Україною та ЄС охоплює торгівлю як товарами, так і послугами, а також
торкається проблем захисту прав інтелектуальної власності, провадження
антимонопольної політики та здійснення державних закупівель.
У порівнянні із зовнішньої торгівлею товарами зовнішня торгівля України
послугами має набагато менші обсяги: якщо в 2011 р. зовнішньоторговельний оборот
торгівлі товарами складав 151,0 млрд. дол.., то зовнішньоторговельний оборот
торгівлі товарами у тому ж році дорівнював лише 20,0 млрд. дол.. Однак нині
спостерігається швидке зростання обсягів торгівлі послугами як щодо експорту, так і
щодо імпорту і обсяги експорту послуг у 2011 р. вже перевищили до кризовий рівень,
а обсяги імпорту лише на 3,6 % менші за максимальний історичний показник обсягу
імпорту послуг, який був зафіксований у 2008 р.
Істотним також є той факт, що Україна є нетто-експортером послуг: протягом
1996-2011 рр. сальдо зовнішньої торгівлі України послугами залишалося позитивним.,
причому це стосується не лише сукупного обсягу торгівлі послугами, але й торгівлі
послугами з СНД та з ЄС (за виключенням кризового 2009 р., коли сальдо торгівлі
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послугами з ЄС склало -21,5 млн. дол.) (табл. 9.4).
Таблиця 9.4 - Зовнішня торгівля України послугами з ЄС та СНД, 1996-2011 рр.
Питома вага в експорті
Питома вага в імпорті
послуг, %
послуг, %
СНД
ЄС
СНД
ЄС
1996
73,2
13,3
28,5
21,3
1997
70,2
16,7
28,0
21,3
1998
61,4
21,2
25,5
26,5
1999
62,2
21,2
21,0
28,9
2000
61,3
22,1
18,5
32,6
2001
60,6
22,6
20,1
32,9
2002
59,7
24,0
24,6
33,1
2003
54,2
27,7
22,9
35,5
2004
47,0
29,4
19,4
43,5
2005
45,9
28,8
17,4
44,2
2006
45,4
30,3
18,6
48,2
2007
40,6
33,0
16,1
52,1
2008
36,2
34,6
16,4
59,3
2009
39,9
31,5
15,2
58,8
2010
47,7
27,1
17,3
55,5
2011
45,3
26,2
18,8
54,4
Складено автором за даними Держкомстату України [3]
Рік

Сальдо зовнішньої торгівлі
послугами, млн. дол.
СНД
ЄС
3131,0
376,0
2931,7
487,6
1981,9
432,1
2013,8
445,3
1923,6
396,3
1916,3
424,5
2128,7
579,5
1969,4
660,8
2098,2
661,9
2306,2
467,8
2719,5
477,5
2866,5
383,2
3187,5
229,5
3039,4
-21,5
4669,8
165,2
5069,7
214,9

В цілому у географічній структурі експорту послуг провідним торговельним
партнером України є країни СНД – експорт послуг до країн цього RIA склав у
2011 р. 45,3 % загального обсягу українського експорту послуг. Натомість в
імпорті провідне місце посідають країни ЄС – у 2011 р. на них приходилося
54,4 % імпорту послуг до України (рис. 9.5). Основним торговельним партнером
України за експортом послуг серед країн СНД є Російська Федерація (90,3 % від
експорту послуг з України до СНД у 2011 р.), а серед країн ЄС – Велика Британія
(17,4 %), Кіпр (10,8 %), Німеччина (10,2 %). Ці ж країни мають найбільшу питому
вагу і в українському імпорті послуг: частка Російської Федерації склала 81,4 %
імпорту послуг з країн СНД, частка Кіпру – 17,4 % імпорту послуг з країн ЄС,
частка Великої Британії та Німеччини – 10,8 % та 7,7 % відповідно [3].
В українському експорті послуг переважають транспортні послуги – у 2011
р. на цей вид послуг приходилося 66,2 % сукупного експорту послуг, при цьому
найбільше Україна надавала послуги у сфері трубопровідного транспорту, що
пов'язане з потужністю газопровідної системи України, якою здійснюється подача
російського природного газу до країн Європи. У зовнішній торгівлі між Україною
та СНД та між Україною та країнами ЄС також переважають транспортні
послугами. Так, в експорті послуг з України до ЄС у 2011 р. на транспортні
послуги приходилося . Так, у 2011 р. на експорт транспортних послуг до ЄС
приходилося 57,4 %, а на різні ділові, професійні та технічні послуги – 22,2 %. У
структурі імпорту послуг з ЄС до України найбільшу у тому ж році питома вага
транспортних послуг складала 22,6 %, фінансових – 21,2 %, різних ділових,
професійних та технічних послуг – 17,0 % [3].
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Складено автором за даними Держкомстату України [3]

Рисунок 9. 5 – Зовнішня торгівля України послугами з основними інтеграційними
блоками у 1996-2011 рр.
Питанням внутрішньорегіональної інвестиційної діяльності в рамках СНД
присвячено низку спеціальних багатосторонніх угод, зокрема, Угоду про
співробітництво в галузі інвестиційної діяльності (т.зв. Ашгабатська угода), укладену
ще у 1993 р. Остання носить тимчасовий характер, проте станом на початок 2011 р.
залишалася діючою, оскільки її наступниця – Конвенція про захист прав інвестора,
укладена у 1997 р., не була ратифікована усіма країнами-учасницями СНД, у тому
числі і Україною. В Угоді про співробітництво в галузі інвестиційної діяльності
передбачається надання інвесторам з країн партнерів національного режиму ведення
інвестування, що є важливим з точки зору лібералізації внутрішньорегіонального руху
капіталів. Також в Ашгабатській угоді закріплено надання країнами-учасницями
обов'язкового та безумовного захисту інвестицій; можливість націоналізації лише у
виключних випадках та за умов швидкої, адекватної та безумовної компенсації;
безперешкодний переказ до країн-учасниць та до інших країн прибутків та інших
коштів, отриманих від інвестиційної діяльності; надання права реінвестування тощо
[17].
Однак, ситуація щодо лібералізації інвестиційної діяльності в межах СНД
ускладнюється тим, що з 2002 р. дія цієї угоди припинилася для Російської
Федерації. Особлива важливість цього моменту для України полягає у тому, що
Російська Федерація провідним джерелом ПІІ до України та основною країною
вкладення українських інвестицій серед країн СНД. Однак, загальний обсяг
потоків інвестування між Україною та країнами СНД залишається незначним.
Наприклад, у 2011 р. на країни СНД приходилося лише 3,8 % сукупного обсягу
українських інвестицій та 8,3 % ПІІ в економіці України. У той же час на країни
ЄС приходилося 93,8 % українських інвестицій за кордон та 74,2 % іноземних
інвестицій в українській економіці (табл. 9.5 та дод. В).
Серед країн ЄС найбільшим є обсяг взаємного інвестування між Україною
та Кіпром. Особливо це стосується українських інвестицій за кордон, де понад
90 % українських інвестицій приходяться саме на Кіпр. Причина полягає у тому,
що, хоча при вступі до ЄС Кіпр втратив статус офшорної зони, діюча нині ставка
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податку на прибуток у ньому становить лише 10 %, що є вдвічі нижчим, ніж в
Україні, та найнижчим у Європі, а дивіденди, роялті та інші пасивні доходи
оподатковуються за нульовими ставками, а операції з цінними паперами взагалі
не оподатковуються податком на прибуток.
Таблиця 9.5 – Прямі іноземні інвестиції в економіці України та з України в економіки
країн світу, станом на 31.12.2011 р. (наростаючим підсумком з початку інвестування)
ПІІ в економіку
України
Країни
млн. дол.
%
Усього
49362,3
100,0 Усього
Кіпр
12645,5
25,6 Кіпр
Німеччина
7386,4
15,0 Російська Федерація
Нідерланди
4822,8
9,8 Латвія
Російська Федерація
3594,5
7,3 Польща
Австрія
3423,1
6,9 Грузія
Велика Британія
2508,2
5,1 Вiрґiнськi Острови (Брит.)
Франція
2230,7
4,5 Казахстан
Інші країни
12751,1
25,8 Інші країни
Складено автором за даними Держкомстату України [3]
Країни

ПІІ з України до
економік країн світу
млн. дол.
%
6898,0
100,0
6342,1
91,9
236,5
3,4
80,4
1,2
48,2
0,7
32,7
0,5
25,8
0,4
24,5
0,4
107,8
1,5

В результаті Кіпр відіграє транзитного пункту на шляху відтоку українських
капіталів до безподаткових офшорних зон (наприклад, Британських Віргінських
островів, Кайманових островів та ін.). Щодо припливу ПІІ до української
економіки з Кіпру, то ці капітали також мають українське походження та
попередньо були переведені з України до офшорної зони [18, с. 114].
Отже, обсяги руху ПІІ між Україною та Кіпром набагато перевищують
обсяги взаємного інвестування як між Україною та ЄС, так і між Україною та
країнами СНД. Тобто тут важливішу роль відіграють двосторонні відносини між
Україною та Кіпром та сприятливий податковий клімат у країні-партнері, ніж
співробітництво в рамках процесів регіональної економічної інтеграції.
Одним з проявів впливу інтеграційних процесів на економічний розвиток
країн, що інтегруються, є конвергенція в рамках RIA реальних доходів населення,
що оцінюються за обсягами ВВП на одну особу, вираженому у постійних цінах.
Проявом конвергенції виступає зменшення дисперсії значень вказаного показника
для країн – учасниць даного RIA. Оцінка ступеня конвергенції обсягів ВВП на
одну особу проводилося шляхом порівняння відповідних показників для України
та СНД протягом періоду членства України у даному RIA з 1992 по 2011 рр.
(угоду про заснування СНД було укладено у грудні 1991 р.), а для України та ЄС
– від вступу у дію Угоди про партнерство і співробітництво, тобто від 1998 р. Для
лінеаризації зв'язку у подібних дослідженнях традиційно використовується
логарифмований показник ВВП на одну особу [19]. З метою підвищення
достовірності аналізу та задля усунення впливу чинників зміни цін та валютних
курсів використовувалися дані щодо обсягів ВВП на одну особу, обраховані у
цінах 2005 р. та за валютним и курсами 2005 р. [12].
Оскільки євроінтеграційні процеси передбачають інтеграцію України до
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вже існуючого інтеграційного блоку, то при оцінці ступеня конвергенції
економічного розвитку для країн ЄС використовувався інтегральний показник
рівня економічного розвиту – ВВП на одну особу по ЄС в цілому. А при аналізі
конвергенції економічного розвитку України та інших країн СНД від початку
існування цього RIA та зважаючи на те, що в рамках СНД навіть не створено
повноцінної ЗВТ, визначалася дисперсія показників економічного розвитку
окремих країн – членів СНД, а не усього блоку як єдиного цілого.
Наведені на рис. 9.6а результати аналізу змін рівнів економічного розвитку
України та інших країн СНД вказує на наявність не конвергентних, а дивергентних
явищ: протягом аналізованого періоду нерівномірність економічного розвитку
експоненційно зростала. Інакше кажучи, після розпаду СРСР та утворення СНД
динаміка економічного розвитку країн – учасниць суттєво різнилася, а недостатня
успішність інтеграційних процесів на пострадянському просторі не призвела до
уподібнення цих країн за рівнем економічного розвитку.
У випадку з країнами ЄС спостерігається поступова конвергенція обсягів ВВП
на одну особу в Євросоюзі в цілому та в Україні (рис. 9.6 б)). Однак, слід враховувати,
що протягом аналізованого періоду Європейський Союз зазнав двох розширень (у
2004 р. та у 2007 р.), під час яких до ЄС вступили країни Центральної та Східної
Європи, що характеризувалися нижчим рівнем економічного розвитку та, відповідно,
меншими обсягами ВВП на одну особу.

а)

б)

Розраховано автором за даними ЮНКТАД [12]

Рисунок 9.6 – Дивергенція та конвергенція обсягів ВВП на одну особу в Україні та
СНД (а) і ЄС (б))
Проведена діагностика результатів участі України у процесах регіональної
інтеграції засвідчила недостатню ефективність використання Україною можливостей
для акселерації економічного розвитку внаслідок участі в інтеграційних проектах.
Зокрема, параметри зовнішньої торгівлі товарами та послугами, обсяги прямих
іноземних інвестицій вказують на те, що Україна займає у відносинах з партнерами по
інтеграції позицію, подібну до позицій країн, що розвиваються, в RIA типу "ПівнічПівдень". Як наслідок, не відбувається очікуваного пожвавлення економічної
активності, удосконалення інституційних умов ведення економічної діяльності у
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відповідності до міжнародних зразків, відсутньою є конвергенція показників
економічного розвитку та позитивні зрушення у структурі національної економіки, які
є найважливішими ефектами регіональної інтеграції для національних економік країн,
що інтегруються. А отже необхідним є формування нової стратегії участі України в
процесах регіональної економічної інтеграції, яка передбачала б підвищення
ефективності використання позитивних інтеграційних ефектів як у коротко-, так і у
довгостроковій перспективі при одночасному вживанню запобіжних заходів з
протидії негативному впливу інтеграційних процесів на вітчизняну економіку.
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Додаток А
Таблиця А.1 Угоди про вільну торгівлю, укладені Україною, та винятки з них*
Дата
укладення
угоди
Азербайджан 28.07.1995 р.
Країна

Бєларусь

17.12.1992 р.

Вірменія
Грузія

07.10.1994 р.
09.01.1995 р.

Вилучення, що
застосовуються Україною

Вилучення, що застосовуються країноюпартнером

Немає
Велика рогата худоба, вівці.
Шкіряна сировина.
Цукор та цукрові сиропи.

Немає
Цукор

Немає
Цукор та цукрові сиропи.
Алкогольні та безалкогольні
Казахстан 17.09.1994 р.
напої.
Тютюн і замінники тютюну
Киргизстан 26.05.1995 р.
Немає
Шкіряна сировина

09.08.1995

Вилучення скасовані Протоколом між
Кабінетом Міністрів України та Урядом
Республіки Білорусь про поетапну відміну
вилучень з режиму вільної торгівлі від
21.05.2004 р.: з 2005 р. – худоба та шкіряна
сировина; з 2007 р. - цукор

Немає
Немає
Велика рогата худоба, вівці. Шкіряна
сировина.
Немає

Македонія 18.01.2001 р.

Молдова

Примітки

Цукор та цукрові сиропи.
Насіння цукрових буряків.
Відходи та брухт чорних
металів
Шкіряна сировина

Немає
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Передбачений десятилітній перехідний період.
Угода охоплює групи товарів 1-24
(сільськогосподарські товари) та 25-97
(промислові вироби).
Від оподаткування звільнено манітол, сорбіт
та інші ароматичні суміші; казеїн (для
промислових потреб); альбумін; декстрин та
інші компоненти чорнил; сирий та оброблений
льон (крім крученого), сира чи оброблена
конопля.
Вилучення анульовані з моменту вступу в дію
Угоди від 13.11.2003 р.

Країна

Дата
укладення
угоди

Вилучення, що
застосовуються Україною

Вилучення, що застосовуються країноюпартнером
Немає

Примітки

Угода набрала чинності з моменту вступу
України до СОТ.
Цукор та кондитерські
Цукор
Вилучення скасовуються Протоколом між
вироби з нього
Спирт етиловий
Урядом України та Урядом Російської
Шоколад та інші харчові Сигари, сигарілли та сигарети з тютюну та Федерації
про
узгодження
термінів
продукти, що містять какао
його замінників
поетапного скасування вилучень з режиму
Солодке печиво, вафлі
вільної торгівлі від 25.11.2005 р. Російською
Російська
Сигари, сигарілли та
Федерацією:
24.06.1993 р.
Федерація
сигарети з тютюну та його
цукор –з 01.01.2009 р.; тютюнові вироби – з
замінників
01.01.2006 р.; спирт етиловий – з 01.01.2010 р.;
Україною:
цукор - з 01.01.2009 р. (після зміни термінів – з
2013 р.); кондитерські вироби та тютюнові
вироби – з 01.01.2006 р.
Таджикистан 06.07.2001 р.
Немає
Немає
Туркменістан 05.11.1994 р.
Немає
Немає
Велика рогата худоба, вівці,
Експорт:
Вилучення скасовані Протоколом про
шкіряна сировина.
Кольорові метали, лом та відходи
внесення змін і доповнень до Угоди між
Руди та концентрати
кольорових металів; нафта, газовий
Урядом України та Урядом Республіки
дорогоцінних металів,
конденсат, бензини та дизпальне; волокно Узбекистан про вільну торгівлю, укладеним
дорогоцінні метали; руди та бавовняне; дорогоцінні метали, сплави, 25.06.2004 р.
Узбекистан 29.12.1994 р.
лом дорогоцінних металів вироби з них, їх сировина та лом і відходи
Імпорт:
Лікарськні засоби, отрути, наркотичні та
психотропні засоби, хімічні засоби захисту
рослин
*Складено за даними Виконавчого комітету Співдружності Незалежних Держав [20] та джерела [21]
13.11.2003 р.
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Додаток Б
Таблиця Б.1 – Динаміка митно-тарифного захисту в Україні та ЄС для окремих категорій промислових товарів, 1995-2011 рр.
2006 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

1995 р.

1997 р.

2002 р.

2006 р.

2008 р.

2009 р.

2010 р.

2011 р.

Середньоарифметична ставка
Середньозважена ставка
Усі промислові
Мінімальна ставка
товари
Максимальна ставка
Кількість безмитних тарифних ліній
Середньоарифметична ставка
Середньозважена ставка
Руди та метали Мінімальна ставка
Максимальна ставка
Кількість безмитних тарифних ліній
Середньоарифметична ставка
Середньозважена ставка
Хімічна продукція Мінімальна ставка
Максимальна ставка
Кількість безмитних тарифних ліній
Середньоарифметична ставка
Середньозважена ставка
Машини та
Мінімальна ставка
обладнання
Максимальна ставка
Кількість безмитних тарифних ліній
Середньоарифметична ставка
Середньозважена ставка
Інші види
промислової Мінімальна ставка
продукції
Максимальна ставка
Кількість безмитних тарифних ліній
Складено автором за даними ЮНКТАД [12].

2002 р.

Індикатор

1997 р.

Категорія товарія

ЄС

1995 р.

Україна

6,72
4,5
0
30
1486
1,39
0,89
0
5
75
5,14
2,41
0
30
312
4,66
4,4
0
30
455
8,51
6,1
0
30
644

7,28
5,14
0
100
1391
2,11
1,03
0
60
79
5,74
4,01
0
30
306
5,08
5,09
0
100
368
9,31
6,42
0
30
638

7,21
6,35
0
30
1204
3,93
2,08
0
25
69
5,48
5,47
0
30
292
6,11
5,78
0
30
387
8,68
7,91
0
30
456

4,57
5,87
0
25
2580
2,21
0,91
0
20
141
3,13
2,08
0
15
555
4,54
8,7
0
25
704
5,31
4,08
0
25
1180

4,6
7,15
0
25
2460
2,37
1,48
0
20
123
3,12
2,34
0
15
547
4,59
10,47
0
25
650
5,33
4,16
0
25
1140

3,8
3,75
0
25
3022
1,62
1,22
0
20
147
3,14
2,33
0
20
555
3,19
4,84
0
25
882
4,54
2,71
0
25
1438

3,77
2,69
0
25
3171
1,48
1,03
0
20
149
3,13
2,13
0
20
556
3,1
3,34
0
25
1000
4,54
2,63
0
25
1466

3,86
3,18
0
25
2741
1,55
0,91
0
20
143
3,17
2,04
0
20
502
3,09
4,18
0
25
828
4,71
2,82
0
25
1268

6,16
4,42
0
24
797
2,79
1,79
0
10
147
6,5
6,7
0
18,7
139
5,11
4,23
0
22
167
6,9
6,39
0
24
344

5,51
4,02
0
22
981
2,74
1,61
0
10
161
5,68
5,14
0
17,6
333
4,45
3,04
0
22
329
6,47
6,77
0
18,2
158

4,74
4,35
0
29,7
1423
2,4
1,88
0
10
191
5,31
3,5
0
12,8
300
2,75
1,99
0
22
551
5,73
6,86
0
29,7
381

4,11
2,42
0
22
2360
2,39
1,77
0
10
200
5,2
3,29
0
19,2
305
2,54
2,08
0
22
717
4,59
2,7
0
17
1138

3,77
2,18
0
22
2728
2,44
1,27
0
10
190
3,63
3,25
0
12,8
889
2,46
2,08
0
22
582
4,62
2,33
0
17
1067

3,77
2,19
0
22
2603
2,48
1,27
0
10
195
3,66
3,27
0
12,8
753
2,44
2,08
0
22
575
4,59
2,33
0
17
1080

4,11
2,21
0
22
2106
2,51
1,15
0
10
185
5,26
3,07
0
19,2
256
2,38
2,28
0
22
564
4,56
2,58
0
17
1101

4,14
2,31
0
22
2102
2,47
1,39
0
10
193
5,28
3,4
0
12,8
256
2,4
2,14
0
22
543
4,57
2,46
0
17
1110
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Додаток В
Таблиця В.1 – Динаміка обсягів ПІІ (наростаючим підсумком з початку інвестування) з країн ЄС до України та з України до
країн ЄС

Країна

1
Всього
ЄС
Австрія
Бельгія
Велика Британія
Греція
Данія
Ірландія
Іспанія
Італія
Люксембург
Нідерланди
Німеччина
Португалія
Фінляндія
Франція
Швеція
Естонія
Кіпр
Латвія
Литва

Приплив ПІЇ до України
Відтік ПІІ з України
Зміни обсягів ПІІ
Зміни обсягів ПІІ
до попереднього Питома вага, %
до попереднього
Питома вага, %
року
року
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Продовження таблиці В.1
1
2
3
Мальта
29,9
37,1
Польща
932,8
875,5
Словаччина
62,4
62,7
Словенія
28,5
31,2
Угорщина
700,5
686,1
Чехія
73,6
76,9
Болгарія
18,8
23
Румунія
22,1
21
Складено автором за джерелом [22]
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0
49,1
0
0
0,1
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0
0,1
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0
0
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-

11
0
98,2
0
0
-

12
0
0,7
0
0
0
-

13
0
0,7
0
0
0
-
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