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ВСТУП 

Особливості сучасного етапу розвитку торговельної політики пов’язані 

із процесами регіоналізації світової торгівлі, зміни її конфігурації у зв’язку з 

економічною експансією країн, що швидко розвиваються, насамперед Китаю, 

гальмуванням процесів багатосторонньої лібералізації торгівлі в рамках СОТ, 

поширенням політики протекціонізму після кризи 2008 р., під впливом 

політики президента США Дональда Трампа включно із виникненням нових 

спалахів торговельних воєн, а також під впливом обмежень економічної 

діяльності, уведених країнами світу на протидію пандемії COVID-19. Ці 

процеси зумовлюють актуальність наукового обґрунтування ефективної 

торговельної політики України, особливо з огляду на значну залежність 

економіки країни від зовнішньої торгівлі. 

Торговельна політика здійснює опосередкований вплив на 

конкурентоспроможність країни. Основними факторами цінової та нецінової 

конкурентоспроможності є сучасні технології, дешеві фактори виробництва, 

досконалий менеджмент і потужна маркетингова підтримка. При цьому 

лібералізація торгівлі знижує митні бар’єри і підвищує цінову 

конкурентоспроможність. Торговельна політика стимулює експортерів 

переходити на стандарти, які прийняті в країні експорту, і тим самим 

підвищує їх нецінову конкурентоспроможність. Оптимальна присутність 

імпорту на внутрішньому ринку підвищує рівень конкуренції та стимулює 

вітчизняного виробника запроваджувати інновації й підвищувати 

продуктивність праці.  

Таким чином, актуальність наукової розробки у напрямі обґрунтування 

заходів національної торговельної політики, спрямованих на підвищення 

конкурентоспроможності економіки України, є безперечною. 

Монографія складається із семи розділів, які послідовно розкривають 

проблеми торговельної політики, і завершується висновками та 

рекомендаціями щодо заходів торговельної політики України з акцентом на 
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галузевих аспектах;  горизонтальних аспектах торговельної політики, таких 

як технічне регулювання; інституційних аспектах, таких як торговельна 

політика в рамках ЗВТ України, розвиток інституту державних закупівель e 

контексті підвищення конкурентоспроможності економіки України тощо. У 

дослідженні також визначені закономірності, тенденції та особливості  

сучасних торговельних відносин в частині балансування суверенних 

національних і транснаціональних корпоративних економічних інтересів.  

У першому розділі – «Експортна конкурентоспроможність як 

індикатор інституційних перетворень в Україні» – наведено докази, що в 

сучасній науці «конкурентоспроможність» і надалі залишається занадто 

загальним поняттям і його використання в прикладних дослідженнях не дає 

змоги поєднувати їхні результати та дійти однозначних висновків. Зокрема, 

проаналізовано сучасні визначення поняття «конкурентоспроможність», 

виявлено його теоретичну суперечливість та обмежені аналітичні 

можливості. Запропоновано розширити зміст поняття та узагальнити за 

його допомогою рівень відповідності товару (послуги) споживчим 

перевагам учасників ринку. На основі цього положення розроблено 

методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності експорту 

економіки, які передбачають аналіз частки національної продукції на 

внутрішньому та світовому ринках, оцінювання рівня її технологічної 

складності, виявлення товарних груп, виробництво та експорт яких 

забезпечується наявністю порівняльних переваг у вітчизняних 

товаровиробників, визначення спрямованості інституційних перетворень у 

країні. За результатами їх прикладного використання встановлено, що в 

2014–2019 рр. в Україні порівняльні переваги основних груп експортних 

товарів проміжного споживання та послуг залишаються високими. Цьому 

сприяли відносне скорочення під час кризи 2014–2015 рр. витрат 

виробництва в економіці за рахунок зниження рівня оплати праці. Проте 

українські товаровиробники, навіть набувши додаткові порівняльні переваги, 

не змогли розширити експорт товарів підвищеної технологічної складності. 

Уповільнення темпів їх продажу на внутрішньому і зовнішньому ринках 
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перетворилося на стримуючий чинник зростання економіки, її ефективності 

та скорочення можливостей залучення у виробництво висококваліфікованої 

робочої сили. Встановлено, що в Україні процес зростання в складі експорту 

продукції підвищеної технологічної складності гальмується через збереження 

у підприємців переконань про високі ризики зазнати збитків при виведенні 

на ринок нових зразків продукції, а також про існування великих 

можливостей щодо отримання додаткових доходів на ринках традиційної 

продукції за рахунок заниження найманим працівникам рівня оплати праці та 

опортуністичної поведінки, пов’язаної з роботою в тіньовому секторі 

економіки, корупційними схемами, несплатою податків, недобросовісною 

комерційною практикою. Надано докази, що зазначені економічні очікування 

можна змінити за допомогою заходів державної політики. Серед них 

особливу увагу пропонується надати тим, що пов’язані зі створенням 

сприятливого нормативно-правового поля для інноваційної діяльності 

підприємницьких структур.  

При формуванні ефективної торговельної політики країни не можна не 

враховувати дві особливості сучасного етапу розвитку світової торгівлі, які 

докорінно змінюють її характер і розвиток. Це трансформація торговельних 

потоків під впливом прискорених темпів розвитку цифрових технологій і 

обмеження економічної активності, уведені як протидія пандемії COVID-19, 

що поширюється у світі з початку 2020 р. Ці особливості зумовлюють 

актуальність проблем, які розглядаються у другому розділі – «Національна 

торговельна політика в умовах сучасних змін у торговельних відносинах».  

СОТ навіть оголосила про настання нової ери у світовій торгівлі, у якій 

низка інновацій, що спираються на інтернет-технології, мають вирішальне 

значення для зменшення торговельних витрат і розвитку міжнародної 

торгівлі.  

У монографії використовується термін «цифрова торгівля» (англ: digital 

trade), який є ширшим і більш сучасним за термін «електронна торгівля» і 

поряд із е-торгівлею включає нові сервіси даних, такі як пошуковики, 

соціальні платформи, хмарні сервіси тощо. Цифровізація ринків товарів і 
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послуг, окрім переваг і можливостей, створює ймовірні внутрішні загрози 

для окремих країн. Відповідні проблеми є актуальними для дослідження в 

Україні. У звіті обґрунтовано, що найбільшими викликами цифровизації 

торгівлі для України є зниження рівня конкурентоспроможності вітчизняних 

виробників споживчої продукції внаслідок розповсюдження онлайн-покупок 

на зарубіжних цифрових платформах, поглиблення розриву з розвиненими 

країнами внаслідок концентрації ринкової влади у світовій цифровій 

економіці в розвинених країнах, неврегульованість питань щодо потоків 

даних у межах цифрової торгівлі в законодавстві України.  

Також надзвичайно актуалізується дослідження торгівлі та торговельної 

політики в умовах пандемії COVID–19. Чинниками, що впливають на світову 

торгівлю у період пандемії COVID-19, є зменшення виробництва товарів та 

послуг унаслідок обмежень економічної діяльності, уведених країнами світу, 

порушення глобальних ланцюгів доданої вартості,  зростання торговельних 

витрат, різке падіння у сфері послуг, падіння цін на товари із низьким 

ступенем обробки. Змінилася й торговельна політика країн – від посилення 

заходів протекціонізму до лібералізації продовольчих ринків. Тому розробка 

й обґрунтування адекватних заходів торговельної політики України є 

злободенним завданням. Відповідні заходи стосовно агропродовольчого 

ринку обґрунтовуються у монографії. 

У третьому розділі – «Транснаціоналізація виробничих відносин як 

інструмент підвищення конкурентоспроможності економіки України» –  

розглядаються актуальні проблеми транснаціоналізації виробничих відносин 

в національній економіці у контексті реалізації можливостей та мінімізації 

загроз. Зокрема, досліджено питання розвитку транснаціональних корпорацій 

та визначено їх вплив на конкурентоспроможність національної економіки. 

Розглянуто роль глобальних ланцюгів створення вартості та визначено 

перспективи інтеграції до них України. Виявлено особливості вимірювання 

глобальних ланцюгів доданої вартості в міжнародній торгівлі. 

Проаналізовано географічну структуру українського експорту, визначено 

рівень експортної орієнтації галузей економіки, визначено місце України в 
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глобальних ланцюгах вартості та на ринках високотехнологічних товарів. 

Доведено, що український експорт характеризується низькою часткою 

промислової продукції високого рівня переробки та високою часткою 

продукції з низькою доданою вартістю, зокрема, металургійної продукції, 

сільського господарства, продукції харчової промисловості. Для створення 

потужного високотехнологічного виробництва на державному рівні 

запропоновано вжити дієвих заходів щодо створення та підтримки 

сприятливих умов їх діяльності. 

У четвертому розділі – «Національна торговельна політика як засіб 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників споживчих 

товарів» – зроблено оцінку позитивних ефектів та негативних наслідків від 

лібералізації торговельних відносин шляхом укладання угод про зону вільної 

торгівлі для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників і 

зменшення імпортозалежності вітчизняної економіки на основі досвіду 

функціонування чинних угод про ЗВТ. Досліджено ефекти і наслідки для 

конкурентоспроможності  вітчизняних товаровиробників від діяльності ТНК, 

узагальнено закордонний досвід регулювання діяльності ТНК щодо 

поліпшення конкурентоспроможності місцевих товаровиробників, а також 

щодо зменшення ТНК податкової бази і виведення ними прибутків від 

оподаткування (base erosion and profit shifting (BEPS)).  

У розділі показано, що імпортозалежність національної економіки, у т. ч. 

і по споживчих товарах, залишається на високому рівні, створюючи низку 

ризиків у торговельній і фінансовій сферах. Якщо раніше під час циклічних 

економічних спадів вона мала тенденцію до зниження, то під час останнього 

економічного спаду 2013–2015 рр. показник імпортозалежності, навпаки, 

збільшився. У цьому контексті актуальними є заходи із імпортозаміщення та 

локалізації виробництва, у т. ч. у сфері державних закупівель.  

Відповідні проблеми досліджуються у п’ятому розділі – «Закупівлі за 

державні кошти як інструмент розвитку конкурентоспроможності 

національної економіки». Позиція автора розділу полягає в тому, що в 

сучасних умовах глобалізації пряме обмеження доступу на внутрішній ринок 
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не має сенсу, проте в тих сегментах ринку, де превалює публічний, 

суспільний інтерес і де попит формує держава за власні кошти, одержані від 

платників податків і доходів державних підприємств, вона вправі визначати 

правила закупівель, враховуючи публічний інтерес, що становить основу 

добробуту громадян. Необхідні інституційні зміни на ринку публічних 

закупівель мають зважати на пріоритет національних інтересів і 

забезпечувати необхідні преференції для вітчизняних товарів, насамперед 

промислової продукції з високою часткою доданої вартості, створеної в 

Україні,  що стане важливим фактором розвитку національної економіки, 

залучення в економічний обіг місцевих ресурсів, зростання рівня зайнятості. 

Водночас, такі зміни мають враховувати зростання інституційних ризиків, на 

насамперед корупціогенності закупівель, та передбачати відповідні 

механізми попередження й управління ними. 

У шостому розділі – «Нетарифне регулювання як інструмент торгової 

політики в рамках ЗВТ з ЄС» – визначено, що в сучасних умовах розвитку 

міжнародної торгівлі використання тарифних заходів суттєво обмежується 

прийнятими угодами у межах торговельних організацій та союзів. 

Проаналізовано засоби імпортної політики, які можна умовно розділити на 

тарифні та нетарифні бар’єри, на заходи цінового та нецінового захисту 

внутрішнього ринку, на заходи прямого та прихованого протекціонізму. 

Також проаналізовано заходи експортної політики, що кваліфікуються як 

засоби політики експортного контролю та засоби стимулювання експорту. 

Визначено цілі нетарифних обмежень, які набули найбільшого поширення. 

Акцентовано увагу, що існують різні класифікації нетарифних бар’єрів. 

Проаналізовано основні категорії нетарифних заходів, серед яких: участь 

держави у торгівлі, обмежувальна практика та державна політика загального 

характеру, митні процедури та адміністративні формальності, технічні 

бар’єри у торгівлі, кількісні та специфічні обмеження аналогічного 

характеру. 

Надано коротку характеристику Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС у контексті розвитку торгівлі. Визначено можливості розширення Угоди 
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про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів і потенційні 

можливості для вітчизняних товаровиробників. 

У сьомому розділі – «Трансформація енергетичних ринків в умовах 

європейської інтеграції» – представлено еволюцію наукових поглядів і 

теоретичних концепцій щодо ідентифікації ролі ринку та держави у процесі 

алокації ресурсів, закономірностей та парадоксів енергетичних парадигм 

індустріального розвитку в контексті сталого розвитку соціально-

економічних систем, зокрема в частині з’ясування чинників подолання 

енергетичних порогів та виникнення енергетичних криз, розглянуто 

проблему формування імперативів та визначення детермінант енергетичної 

політики у контексті сталого розвитку, розглянуто моделі організації та 

методи державного регулювання енергетичних ринків. Наведено основні 

принципи формування та цілі енергетичної політики ЄС, які встановлюються 

на засадах сталого розвитку. Більш детально розглядається процес формування 

інституційного середовища державної енергетичної політики.  

Визначено, що одним із пріоритетних напрямів економічних реформ є 

формування ефективних конкурентних ринків енергоресурсів та інноваційно-

інвестиційний розвиток паливно-енергетичного комплексу в умовах 

інтеграції енергетичних систем України та ЄС. Ефективне функціонування 

ринкових інститутів значною мірою забезпечується станом інфраструктури 

та формуванням нового інституційного середовища. Успішність енергетичної 

політики у цьому контексті залежатиме від ефективності взаємодії влади, 

бізнесу та суспільства. Логіка структурних реформ на ринках енергоресурсів 

повинна визначатися усвідомленням необхідності державно-приватного, а 

точніше, публічно-приватного партнерства щодо узгодження процесів 

лібералізації ринків, усуненням необґрунтованих перехресних субсидій, 

упровадженням єдиних принципів, рівних правил та уніфікованих механізмів 

торгівлі на енергетичних ринках. 
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РОЗДІЛ 1. ЕКСПОРТНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК 

ІНДИКАТОР ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ 

Світова фінансова криза 2008 р. збільшила попит на стратегії 

економічного зростання країн. Через це у березні уже відносно далекого 

відтепер 2010 р. у Світовому банку відбулася дискусія на тему спроможності 

традиційної, орієнтованої на експорт стратегії зростання забезпечити в 

майбутньому високу економічну динаміку країн. Як зазвичай, під час 

дискусій фахівці не дійшли єдиної узгодженої думки. Проте цінність їхнього 

спілкування полягала в обґрунтуванні альтернативних підходів до вирішення 

проблеми економічного зростання. Так, учасник дискусії із Гарвардської 

школи бізнесу Крістіан Кетельс аргументовано доводив, що в центрі 

обговорення має перебувати політика, спрямована на збільшення не експорту 

країн, а конкурентоспроможності їхньої продукції
1
. Згодом доказом 

безпомилковості цієї точки зору стали нові тенденції розвитку світової 

економіки. Зокрема, за винятком 2017 р., середньорічний приріст світового 

ВВП у 2014–2019 рр. досягнув і перевищив величину приросту глобального 

експорту товарів
2
. Така нова ситуація на ринку продемонструвала, що 

товарний експорт почав втрачати здатність суттєво впливати на зростання 

світового виробництва. 

Наведена економічна тенденція схилила частину економістів до думки, 

що експорт доцільно розглядати як діагностичний інструмент, а політику 

його підтримки – як один із важелів більш широкої стратегії підвищення 

конкурентоспроможності економік та забезпечення їх зростання. Така 

постановка питання актуалізувала цілу низку теоретичних і прикладних 

проблем, які мають вирішити науковці. Найскладніша серед них – це 

розробленням політики щодо збільшення конкурентоспроможності 

                                                 
1
 Ketels С. Export competitiveness: reversing the logic. Harvard business school Working knowledge. 20 Oct. 2010. 

URL : https://hbswk.hbs.edu/item/export-competitiveness-reversing-the-logic 
2
 World trade statistical review 2020. World Trade Organization. Geneva, 2020. Р. 18. 

URL : https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2020_e/wts2020_e.pdf 
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економіки. Проте не меншої наукової ваги набули питання методичного 

характеру, пов’язані з оцінюванням рівня конкурентоспроможності експорту, 

опису його як «фасаду» економіки, «демонстраційної вітрини» її 

можливостей. Останнє підтверджується емпіричними фактами, які 

засвідчують, що підприємства-експортери на 8–12% продуктивніші, ніж ті, 

що постачають продукцію на внутрішні ринки країн
3
. 

Зазначена проблематика набула актуальності не лише на глобальному 

рівні, а й на національному. Про це свідчить досвід України, в якій після 

кризи 2014–2015 рр. розпочався пошук шляхів відновлення економічного 

зростання. При цьому орієнтація на розширення експорту розглядалася як 

один із найбільш перспективних і коротких шляхів досягнення цієї мети. 

Кроком у цьому напрямі стало розроблення Експортної стратегії України 

(«дорожньої карти» стратегічного розвитку торгівлі) на 2017–2021 рр., що 

була схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 

2017 р. № 1017-р. Стратегія була підготовлена з урахуванням того, що 

питома вага товарів становила понад 83% у структурі загального експорту.  

У 2017–2019 рр. темпи щорічного приросту товарного експорту були 

високими і свідчили про посткризове відновлення економіки. Однак у міру 

виконання цього завдання серед фахівців дедалі більше визрівало розуміння 

того, що активізація експортної діяльності відбувається переважно в галузях, 

які пов'язані з виробництвом сировини та продуктів її неглибокої переробки. 

Розширення їх продажу на світовому ринку має свою природну межу. Тому 

наявна експортна спеціалізація країни не може розглядатися як основний 

засіб прискорення економічного зростання в середньо- та довгостроковій 

перспективах. Досягти нових експортних можливостей можна лише за однієї 

умови – підвищити рівень конкурентоспроможності продукції. Проте як 

дізнатися чи Україна під впливом сучасних реформ поступово наближається 

                                                 
3
 De Loecker J. Do exports generate higher productivity? Evidence from Slovenia. LICOS Discussion Paper / 

Katholieke Universiteit Leuven, 2004. No 151. 55 р. 
URL : https://www.econstor.eu/bitstream/10419/74870/1/dp151.pdf 
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до цієї мети чи віддаляється від неї, чи рухається навколо неї по 

зачарованому колу? 

Відповідь на це запитання можна знайти шляхом аналізу змін в 

загальній (базовій) конкурентоспроможності (basic competitiveness) 

українських експортних товарів і послуг. Зокрема, підвищення її рівня є 

свідченням збільшення впливу експорту на економічне зростання країни. 

Однак, якщо зібрати факти про зростання на зовнішніх ринках порівняльних 

переваг (comparative advantage) вітчизняної продукції підвищеної 

технологічної складності, то вони можуть слугувати доказом формування в 

економіці стимулів щодо зміни експорту на користь товарів з інноваційними 

або якіснішими властивостями та більшою часткою доданої вартості.  

Разом із тим сучасний арсенал наукових знань не дає можливості зібрати 

необхідні фактичні докази. Частково це зумовлено існуванням невирішених 

методологічних питань. Основні серед них – що таке 

конкурентоспроможність, яке поняття є засадничим серед тих, які 

характеризують конкурентоспроможність на рівні різних економічних 

структур: підприємства, галузі, регіону, економіки (країни)? Також 

залишаються відкритими питання щодо методики дослідження. Ключові 

серед них: як оцінити рівень базової конкурентоспроможності експорту, 

динаміки його технологічної складності, спрямованість стратегії 

інституційних перетворень у країні? Метою підготовки 1 розділу є 

уточнення змісту поняття «конкурентоспроможність», виявлення 

засадничого серед суміжних понять, які містять цей термін, розроблення та 

апробація на прикладі України методичних підходів до оцінювання базової 

конкурентоспроможності товарного експорту, динаміки його технологічної 

складності, можливості її прискорення під впливом сучасних інституційних 

перетворень.  

 

 

 



 

15 

 

1.1. Пошук нових підходів до дослідження конкурентоспроможності 

 «Конкурентоспроможність» – одне із широковживаних економічних 

понять, яке не має загальновизнаного трактування. Воно використовується 

для опису в ринкових економіках подій, що пов’язані з конкурентними 

змаганнями за споживача. Немає сенсу оперувати цим поняттям для аналізу 

монопольних ринків, або сфер товарного обігу планово-централізованих 

економік. Докладний аналіз історії теоретичного розвитку поняття 

«конкурентоспроможність» здійснили: англійський учений Р. Мартін; 

австрійські науковці К. Айгінгер, С. Беренталер-Зібер, Й. Фогель; 

американські – М. Дельгадо, К. Кетельс, М. Портер, С. Стерн, польські – 

Т. Сюдек, А. Завойська. 

Спираючись на здобутки цих та інших вчених можна стверджувати, що 

впродовж останніх п’ятдесяти років зміст поняття 

«конкурентоспроможність» найчастіше пояснювався такими загальними 

термінами, як здатність, потенціал, ймовірні майбутні можливості фірм, 

країн успішно продавати товари, послуги в умовах ринкової конкуренції. Про 

те, що такі визначення є недосконалими і потребують уточнення влучно 

зауважили М. Дельгадо, К. Кетельс, М. Портер, С. Стерн. Зокрема, вони 

наголошували, що сучасні уявлення про конкурентоспроможність пов’язані з 

тим, що лежить в основі створення багатства та економічних показників
4
. 

Імпліцитна, тобто неявна, прихована сутність того, що визначає 

економічні показники країн та їх багатство, змусила науковців шукати 

способи більш точного опису конкурентоспроможності за допомогою оцінок 

властивостей (характеристик) реального явища, яке воно узагальнює. Однак 

при цьому вони зіткнулися з новою проблемою: яким чином оцінити такі 

властивості як «здатність», «потенціал», «можливості», які відображають не 

сутність, а випадкову природу конкурентоспроможності? Це випливає з того, 

що в реальному житті, наприклад, потенціал чи можливості можна 

                                                 
4
 Delgado M., Ketels С., Porter M.E., Stern S. The determinants of national competitiveness. NBER Working paper. 

July 2012.  No 18249. Р. 7. URL : https://www.nber.org/system/files/working_papers/w18249/w18249.pdf 
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реалізувати або не реалізувати. Водночас відомо, що економічна наука вивчає 

переважно закономірні, причинно-наслідкові явища, а не випадкові. Останні є 

предметом аналізу теорії ймовірностей. 

Для виходу із зазначеного глухого кута досліджень економісти 

використали таке теоретичне припущення. Якщо конкурентоспроможність є 

випадковою подією, то її можна дослідити, з одного боку, за допомогою 

комбінації умов, які їй передують та формують її властивості, а з іншого – за 

результатами впливу цих властивостей на інші економічні явища. Цей підхід 

виявився досить ефективним, тому що відкрив шлях до опису 

конкурентоспроможності на основі кількісних оцінок її чинників та ознак.  

Наприклад, набір умов, які пояснюють перемогу фірм у конкурентному 

змаганні на ринку, науковці почали розглядати як сукупність чинників їхньої 

конкурентоспроможності. Водночас результати діяльності таких фірм-

переможців, вони почали ототожнювати з ознаками їхньої 

конкурентоспроможності.  

Ознаки та чинники конкурентоспроможності стали об’єктами численних 

досліджень. Проте всі вони базувалися на дещо парадоксальному положенні. 

Його суть полягала в тому, що ознаки та чинники були подіями, які можна 

кількісно оцінити та описати, а саму конкурентоспроможність – ні. Однак 

цей суперечливий метод пізнання не бентежив науковців, тому що вони вже 

мали позитивний досвід його використання для аналізу інших випадкових 

явищ. Найвідоміше серед них – це економічна криза. Не заглиблюючись у 

суть цього явища, економісти вдало описують його у вигляді причин та 

наслідків, які в майбутньому ніколи не повторюються. 

Аналіз досліджень показав, що історично в ролі основних ознак 

конкурентоспроможності фірм, країн розглядалися: питома вага продажу 

продукції на ринку, порівняно менші локальні витрати виробництва 

продукції, бездефіцитний торговий баланс або поточний рахунок платіжного 

балансу, ВВП на одну особу населення. Сьогодні окремі економісти 

дотримуються точки зору, що такою ознакою доцільно розглядати здатність 
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країни, регіону експортувати доданої вартості більше ніж імпортувати
5
, або 

очікуваний рівень випуску продукції на особу працездатного віку
6
, тобто 

можливу продуктивність одного потенційного працівника. 

Водночас окремі європейські вчені закликають переосмислити 

традиційні ознаки конкурентоспроможності. Вони пропонують включити до 

їх складу не лише внески у виробництво (виробничі витрати, 

продуктивність), а й результати економічної діяльності, рівень їх 

спрямованості на вирішення сучасних проблем, пов’язаних з переходом країн 

до соціально інклюзивного та екологічно стійкого шляху зростання. На їхній 

погляд, основним серед таких результатів є здатність країни (регіону, 

локальних утворень) досягати для своїх громадян цілей, які виходять за межі 

ВВП («Beyond GDP»)
7
. Необхідність використання цієї ознаки для 

ідентифікації конкурентоспроможності обґрунтовується тим, що соціальна 

система та екологічні прагнення державних і приватних установ можуть 

стати «продуктивною силою». Внески фірм і країни на користь її розвитку є 

цілями, що перевищують ВВП
8
.  

Ознаки конкурентоспроможності активно аналізувалися спочатку на 

рівні фірм, галузей і країн, згодом – економічних регіонів. Цей процес 

поєднувався з пошуком та уточненням її чинників. З цього приводу 

економісти зауважували, що справжнім питанням аналізу є не опис 

результатів конкурентоспроможності, а виявлення чинників, які її 

пояснюють
9
. Окремі здобутки цих напрямів досліджень можна подати так. 

                                                 
5
 Atkinson R.D. Competitiveness, Innovation and Productivity: Clearing up the Confusion. Information Technology 

and Innovation Foundation. Washington, D.C. August 2013. Р. 2. URL : 
http://antonioviader.com/phocadownloadpap/userupload/toni/Innovation_Policies/EU_Competitiveness_and_Growt
h/ITIF%20Competitiveness%20Innovation-Productivity%20Clearing%20Up%20Confusion.pdf 
6
 Delgado M., Ketels С., Porter M.E., Stern S. The determinants of national competitiveness. NBER Working paper. 

July 2012.  No 18249. Р. 8. 
7
 Ініціатива «Beyond GDP» ("Понад ВВП") спрямована на розроблення показників, які є такими ж 

конкретними, як і ВВП, але включають екологічні та соціальні аспекти технологічного прогресу. 
Необхідність оцінювання останніх спонукала науковців розпочати розроблення показників, які могли би 
більш точно відображати, наскільки вдало вирішуються глобальні виклики ХХІ століття, такі як зміна 
клімату, бідність, виснаження ресурсів, здоров'я та якість життя. 
8
 Aiginger K., Bärenthaler-Sieber S., Vogel J. Competitiveness under new perspectives. Working paper. 2013. 

№ 44. Р. 13–14. URL: http://www.oecd.org/economy/Competitiveness-under-New-Perspectives.pdf 
9
 Martin R.L. A Study on the factors of regional competitiveness. A draft final report for the European commission 

directorate-general regional policy. Cambridge: University of Cambridge, 2003. Р. 2–3. 
URL : https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/3cr/competitiveness.pdf 
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Ґрунтовний аналіз основних ознак і чинників (джерел) 

конкурентоспроможності фірм здійснили індійські науковці А. Амбастха та 

К. Момая. За підсумками досліджень вони дійшли висновку, що ознаками 

конкурентоспроможності фірми можуть слугувати такі результати її 

діяльності, як: збільшення задоволеності клієнтів, продуктивності, 

прибутковості, частки ринку, асортименту продукції, розроблення нових 

продуктів, створення вартості. Згідно з переконаннями цих вчених, 

джерелами результатів можуть слугувати комбінації, які виникають 

унаслідок поєднання наявних у фірмах матеріальних і нематеріальних 

активів (людських ресурсів, технологій, виробничої структури, репутації, 

товарних знаків) із процесами стратегічного менеджменту, оперативного 

управління виробництвом, якістю, дизайном продукції, вдосконалення 

технологій і маркетингових заходів
10

. Окремі етапи розвитку наукової думки 

щодо ознак і чинників конкурентоспроможності фірм узагальнив польський 

вчений М. П’ятковський
11

. 

Доволі активно аналізується макроекономічна конкурентоспроможність. 

Зокрема, фахівці Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) запропонували 

методику дослідження індексу глобальної конкурентоспроможності, 

розробленого для оцінювання інтегрального внеску макроекономічних 

чинників (сприятливого середовища, людського капіталу, ринків, 

інноваційної екосистеми) у сукупну факторну продуктивність. Остання 

розглядалась як основна ознака конкурентоспроможності, чинники якої 

оцінювалися та описувалися за допомогою 103 індикаторів
12

. 

У свою чергу науковці Міжнародного інституту розвитку менеджменту 

(IMD) у Всесвітньому щорічнику конкурентоспроможності (WCY) 

запропонували як основну ознаку макроекономічної 

конкурентоспроможності розглядати наявність в країні сприятливого 

                                                 
10

 Ambastha A., Momaya K. Competitiveness of firms: review of theory, frameworks and models. Singapore 
management review. 2004. Vol. 26. No 1. Р. 54. URL: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2146487 
11

 Piatkowski M. Factors strengthening the competitive position of SME sector enterprises. An example for Poland. 
Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012. №58.  Р. 269–278. 
URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812044631  
12

 The global competitiveness report 2019 / World Economic Forum. Geneva. 2019. Р. 2. 
URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 
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конкурентного середовища для підприємств. До складу найвпливовіших 

чинників його формування було включено: економічні показники 

середовища, ефективність уряду, ефективність бізнесу, інфраструктура. Для 

їх оцінювання використано понад 330 критеріїв
13

.  

Науковий пошук ознак та чинників макроекономічної 

конкурентоспроможності відбувався в дискусіях і сьогодні далекий від 

завершення. Одна частина економістів пропонує зменшити та оптимізувати 

кількість чинників і показників макроекономічної 

конкурентоспроможності
14

, друга – виокремити серед них найвагоміші, які є 

характерними для певної групи (кластера) країн
15

, третя – поглибити їх 

дослідження в країнах на рівні галузей або їх кластерів
16

. Серед науковців 

також зберігаються погляди, що пошук ознак і чинників 

конкурентоспроможності країн є помилковою ідеєю, тому що на ринках 

конкурують не країни, а фірми
17

, або занадто спірною – яка потребує 

суттєвого уточнення. Сумніви щодо її безпомилковості вносять такі 

положення. Якщо до ознак конкурентоспроможності країн віднести такі, як 

ВВП на одну особу населення, досягнення цілей, які перевищують ВВП, то 

це апріорі означає, що лише розвинені, заможні країни, що випускають 

високотехнологічні товари і послуги з великою доданою вартістю, можна 

вважати конкурентоспроможними. Якщо це так, то зміст поняття 

«конкурентоспроможність» варто пов’язувати зі здатністю не конкурувати на 

ринках, а виробляти високотехнологічну продукцію. Однак такий погляд на 

конкурентоспроможність суперечить емпіричним фактам розвитку світової 

економіки. Зокрема, він не дає змоги пояснити: чому на країни, що 

                                                 
13

 IMD World competitiveness yearbook 2019 / International institute for management development. Lausanne, 
2019. Р. 36. URL : https://www.nesdc.go.th/article_attach/article_file_20191114160558.pdf 
14

 Stevans L.К., Neelankavil J.P., Mendoza R. Shankar S. The economic competitiveness of countries: a principal 
factors approach. International journal of economics and finance. 2012. Vol. 4. No. 12. Р. 76–90. 
URL : http://ccsenet.org/journal/index.php/ijef/article/view/21720 
15

 Stanickova M. Classifying the EU competitiveness factors using multivariate statistical methods. Procedia 
economics and finance. 2015. № 23. Р. 313–320. 
URL : https://www.researchgate.net/publication/282555623_Classifying_the_EU_Competitiveness_Factors_Using_
Multivariate_Statistical_Methods 
16

 Guerrieri P., Maggiolini P., Zezza G.The dynamics of international competitiveness: first results from an analysis 
at the industry level. Weltwirtschaftliches Archiv. February 1993. № 129(3). Р. 451–471. 
URL : https://www.researchgate.net/publication/24066608_The_Dynamic_of_International_Competitiveness 
17

 Voinescu R., Moisoiu C. Competitiveness, theoretical and policy approaches. Towards a more competitive EU. 
Procedia economics and finance. 2015. №22. Р. 516. URL : https://core.ac.uk/download/pdf/82701554.pdf 
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розвиваються, припадає майже половина світового товарного експорту 

порівняно з 25% у 1990 році; чому зростання світової економіки сьогодні 

визначають не лише США та країни зони євро, а й Китай та Індія, які почали 

перетворюватися на нові центри глобального зростання не маючи лідерських 

позицій на ринках високотехнологічних товарів і послуг?  

Не менш контрастно відбуваються дебати стосовно ознак та чинників 

регіональної конкурентоспроможності. Узагальнюючи наукові пошуки в 

цьому напрямі, Р. Мартін запропонував концепцію, згідно з якою ознаками 

конкурентоспроможності різних за розвитком регіонів можуть слугувати 

факти їх перетворення в майданчики (місця) виробництва, збільшення 

прибутку або центри знань. До складу найвпливовіших чинників, які 

формують перший тип регіонів, було включено: фактори виробництва 

(працю, землю, капітал), другий тип – регіональний інвестиційний клімат 

(інфраструктура, людські ресурси, виробниче середовище), третій тип 

регіонів – інститути, доступність технологій, наукову інфраструктуру, 

соціальний капітал, демографічну ситуацію, якісні характеристики місцевості 

та оточуючого середовища
18

. Хорватська науковця Д. Борожан обґрунтувала 

концепцію, згідно з якою за залучення робочої сили, капіталу та ринки збуту 

регіони конкурують між собою на основі абсолютних переваг. До складу 

останніх вона включила технологічні, соціальні, інфраструктурні, 

інституційні активи та пропонує розглядати їх у ролі ознак регіональної 

конкурентоспроможності. До числа чинників, які зумовлюють появу цих 

ознак було включено: унікальні особливості регіонів, що можуть бути 

використані для створення надійних умов для життя та роботи населення
19

.  

Виявлені ознаки та чинники конкурентоспроможності науковці почали 

активно використовувати для порівняльного опису товарів, послуг та їхніх 

брендів, а також фірм, галузей, промислових секторів, регіонів, економік 

(націй, країн), економічних блоків країн. Спільну рису цих досліджень 
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неможливо було пояснити за допомогою поняття 

«конкурентоспроможність», тому що тільки фірми брали безпосередню 

участь у конкурентних змаганнях на ринку. Ця ситуація актуалізувала 

проблему перегляду змісту поняття «конкурентоспроможність». Так науковці 

Т. Сюдек, А. Завойська запропонували розглядати його як суто оціночне, на 

кшталт «ВВП», «зайнятості», а саме: як сукупність характеристик одного 

об’єкта щодо порівнянних об’єктів (орієнтирів) на ринку
20

. Таке трактування 

конкурентоспроможності є універсальним і за його допомоги можна 

пояснити всі сучасні прикладні дослідження в цьому напрямі. Однак при 

цьому поняття «конкурентоспроможність» втрачало свій економічний зміст і 

перетворювалося в набір показників.  

Наведені підходи до розуміння конкурентоспроможності, її ознак і 

чинників дедалі більше заплутувало питання щодо формування відповідної 

політики. У її розробників значні труднощі виникали щодо пояснення  таких 

теоретичних проблем. Якщо конкурентоспроможність трактувати як набір 

порівняльних характеристик фірм, регіонів, країн, то реалізувати політику 

щодо підвищення її рівня неможливо, тому що в умовах ринку кожна з цих 

структур не може у своїй діяльності керуватися побажаннями політиків чи 

директивами уряду. Якщо ж конкурентоспроможність розглядати, як 

випадкове явище, яке щоразу виникає під дією нової комбінації мікро-, мезо 

та макроекономічних чинників, то неможливо точно визначити: якою має 

бути їхня майбутня комбінація, що не лише збільшить здатність, потенціал, 

можливості економічних структур, а й забезпечить їм гарантовану перемогу в 

конкурентному змаганні на ринку? 

Наведені труднощі щодо розроблення політики напевно зберігатимуться 

до того часу, поки економісти не почнуть розглядати 

конкурентоспроможність не як випадкове, а цілком закономірне явище. На 

наше переконання, для зміни поглядів на це явище в науці накопичилося 

достатньо доказів. Найвагоміший серед них такий. Основним критерієм 
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випадкового явища є не непередбачуваність його виникнення, а набір 

чинників, які його спричиняють. Згідно з цим припущенням випадкове явище 

щоразу викликається новою комбінацією чинників, яка в майбутньому 

ніколи не повторюється. Якщо ж науковці описують та уточнюють набір 

постійних чинників, які спричиняють те чи інше економічне явище (в тому 

числі й конкурентоспроможність), то це означає, що воно за своєю природою 

є детермінованим і виникає закономірно під дією певних сил.  

Якщо визнати, що конкурентоспроможність є закономірним явищем, то 

це неодмінно породжує проблему більш точного визначення змісту поняття, 

що його узагальнює. Пошук шляхів її вирішення варто розпочати з аналізу 

ієрархії в системі понять, що містять термін «конкурентоспроможність». 

Поміж них засадничим доцільно визнати те, що використовується для 

характеристики товарів і послуг. Аргументація цього підходу проста. 

Неможливо довести або уявити, що можуть існувати конкурентоспроможні 

фірми, галузі, регіони, країни, в яких не виробляються конкурентоспроможні 

товари чи послуги. Саме вони є основною умовою конкурентоспроможності 

всіх інших економічних структур. 

Однак такий підхід до опису ієрархії понять, що містять термін 

«конкурентоспроможність», породжує зустрічне запитання: що перетворює 

товари і послуги на конкурентоспроможні? На перший погляд, відповідь 

проста – особливі унікальні властивості тієї чи іншої продукції та її цінова 

доступність. З цього приводу варто зауважити, що щорічно в світі 

створюється велика кількість доступних за ціною продуктів з новими 

властивостями. Проте лише окремі серед них стають лідерами продажів на 

ринках і приносять фірмам, країнам підвищені доходи. Наведений факт 

можна використати як аргумент на користь висновку, що виключно 

споживчий пріоритет стосовно купівлі того чи іншого продукту перетворює  

його на конкурентоспроможний. Отже поняттям «конкурентоспроможність» 

варто узагальнювати не що інше, як відповідність товару (послуги) 

споживчим перевагам (consumer preferences) учасників ринку. Іншими 

словами цей підхід можна описати так. На ринку будь-який товар (послуга) 
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залишається конкурентоспроможним до моменту, поки його властивості та 

ціна перебувають серед споживчих переваг покупців. Запропоноване 

концептуальне розуміння конкурентоспроможності дає змогу інтерпретувати 

спільну рису всіх, пов’язаних із нею, досліджень. 

Можна припустити, що відповідність товару (послуги) споживчим 

перевагам учасників ринку може мати як мінімальну, так і максимальну 

величину, що коливається, наприклад, у межах 1–100%. Водночас накопичені 

емпіричні факти дають підстави стверджувати, що відповідність товару 

(послуги) купівельним перевагам споживачів може досягти максимально 

можливих значень лише за умови активізації в економіці всіх наявних мікро-, 

мезо-, та макроекономічних чинників конкурентоспроможності. Зважаючи на 

це в прикладних дослідженнях варто оперувати поняттям «базова 

конкурентоспроможність». Його доцільно використовувати для того, щоб 

описувати в економіках максимізовану, за допомогою мікро-, мезо-, та 

макроекономічних чинників, відповідність товару (послуги) споживчим 

перевагам учасників ринку.  

1.2.  Оцінювання конкурентоспроможності товарного експорту 

Запропоноване концептуальне трактування поняття «базова 

конкурентоспроможність» відкриває можливість знайти методи точнішого 

опису явища, яке воно узагальнює. Зокрема, в економіці максимізовану 

відповідність товару (послуги) споживчим перевагам покупців можна 

описати за допомогою оцінки його питомої ваги в загальному обсязі 

ринкового продажу аналогічної за призначенням продукції. Така оцінка 

містить інформацію про те, що купівлю певного товару (послуги) вбачають 

своїм пріоритетом споживачі, які формують певну частину попиту на ринку.  

Аналогічним чином можна визначити рівень базової 

конкурентоспроможності експорту країни на основі оцінки питомої ваги її 

товарів та послуг у світовому експорті. Аналітичні можливості цього 
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показника можна розширити, доповнивши його оцінками питомої ваги 

національних товарів (послуг) у світовому експорті товарів (послуг).  

Якщо в економіці збільшується рівень конкурентоспроможності тих чи 

інших видів товарів та послуг, то це неодмінно змінює джерела зростання 

економіки. Відповідно до набутого економічного досвіду та сучасних знань, 

сьогодні можна стверджувати, що економічне зростання країн в середньо та 

довгостроковому періодах відбувається переважно за рахунок трьох джерел: 

залучення додаткової робочої сили в процес виробництва; підвищення 

продуктивності всіх секторів економіки («ефект зростання», тобто приріст 

продуктивності фірм в усіх низько та високопродуктивних галузях); 

збільшення в економіці питомої ваги високопродуктивних галузей («ефект 

зсуву», тобто зміна в економіці пропорцій не фірм, а галузей з низькою та 

високою продуктивністю)
21

.  

Основною ознакою того, що економічне зростання відбувається за 

рахунок залучення в економіку додаткової робочої сили є більші обсяги 

перероблення сировинних ресурсів. Водночас основною ознакою того, що 

економічне зростання відбувається внаслідок  впливу «ефекту зростання» або 

«ефект зсуву» є збільшення сукупної факторної продуктивності (total factor 

productivity) економіки. Якщо зібрати факти, що підвищення її рівня 

зумовлено зростаючою продуктивністю фірм в усіх низько та 

високопродуктивних галузях, то такі спостереження можна використати як 

доказ того, що чинником приросту економіки слугував процес скорочення 

витрат виробництва в умовах незмінної структури випуску та експорту. 

Якщо ж здобути факти, що збільшення сукупної факторної продуктивності 

відбулося внаслідок зміни пропорцій галузей на користь 

високопродуктивних, то такі спостереження можна використати як доказ 

того, що чинником приросту економіки слугував процес структурних 
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зрушень у виробничій та експортних сферах на користь нових видів 

конкурентоспроможних товарів і послуг.   

Разом із тим до складу високопродуктивних галузей можуть входити ті, 

що виробляють конкурентоспроможну сировину та продукти її неглибокої 

переробки, а також конкурентоспроможні товари та послуги підвищеної 

технологічної складності з інноваційними або якіснішими властивостями. 

Виявити, чи збільшується в економіці питома вага галузей, які нарощують 

випуск нових конкурентоспроможних товарів та послуг, можна шляхом 

оцінювання рівня технологічної складності товарного експорту (імпорту) 

країни. Методика такого оцінювання базується на розрахунках індексу 

вартості одиниці продукції, тобто одиничної вартості – UV (unit value index). 

За його допомогою економісти виявляють зміни в середній вартості 

неоднорідних товарних одиниць, на яку можуть впливати коливання як у 

наборі товарів, так і в їхніх цінах
22

.  

Індекс одиничної вартості часто піддається критиці через його 

неточність та обмежені можливості щодо використання у прикладних 

дослідженнях, тому що він являє собою сурогат індексу цін
23

. Однак, 

незважаючи на цей недолік, його можна обирати для економічного аналізу, 

який будується на припущенні, що на ринку продукція більш високої 

технологічної складності з інноваційними або якіснішими властивостями 

завжди буде дорожчою, ніж традиційна. 

Пояснити наведене припущення можна так. Наприклад, вартість одного 

кілограму залізорудної сировини завжди буде меншою ніж автомобіля, тому 

що останній є результатом глибокого перероблення залізовмісних рудних 

матеріалів, значно більших витрат на залучення у цей процес 

висококваліфікованих працівників. З цього випливає, що відношення між 

одиничною вартістю залізорудної сировини та автомобілів є оцінкою 

відносного рівня їхньої технологічної складності. 
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У цьому дослідженні середня вартість одиниці експорту (імпорту) 

країни оцінюється в доларах США за 1 кілограм ваги набору товарів певної 

групи j або сукупності товарних груп t. Вартість 1 кілограму ваги описується 

за допомогою індексів UVіх та UVіт, які відображають одиничну вартість 

експортної, імпортної товарної групи країни і. Окремі аналітичні можливості 

цих індексів коротко можна подати так. 

По-перше, індекси UVіхt та UVітt можуть бути використані для 

порівняння між собою одиничної вартості сукупного набору експортних та 

імпортних товарних груп t країни і. У цьому випадку показник UVіхt / UVітt 

відображатиме рівень технологічної складності товарного експорту відносно 

товарного імпорту і-ої країни. 

По-друге, за допомогою індексу UVіхt (UVітt) можна порівнювати 

одиничну вартості всієї сукупності експортних (імпортних) товарних груп t 

країни і1 з країною і2. У цьому випадку показник UVі1хt / UVі2хt 

(UVі1тt / UVі2тt) відображатиме відносний рівень технологічної складності 

товарного експорту (імпорту) цих країн. 

Наведену комбінацію індексів можна використати для оцінювання 

соціальної бажаності експорту країни в довгостроковій перспективі. 

Наприклад, якщо в країні і1 показник UVі1хt / UVі1тt < 1 це означає, що вона 

експортує товари з нижчим рівнем технологічної складності ніж імпортує. 

Продовження цієї ситуації в середньо- та довгостроковій перспективах може 

призвести до виникнення та збільшення від’ємного торгового балансу, що 

неодмінно уповільнюватиме зростання економіки.  

Водночас якщо при порівнянні одиничної вартості експорту країни і1 з 

країною і2 виявиться, що показник UVі1хt / UVі2хt< 1 це означає, що країна і1 

експортує товари з нижчим рівнем технологічної складності, ніж країна і2 і 

при цьому отримує менші експортні доходи у перерахунку на одного 

зайнятого працівника в експортних галузях. У середньо- та довгостроковій 

перспективах ця ситуація може призвести до відставання країни і1 в 

соціально-економічному розвитку порівняно з країною і2.  
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Якщо ж упродовж тривалого часу країна і1 одночасно експортує товари з 

нижчим рівнем технологічної складності ніж імпортує, і за цим показником 

відстає від багатьох країн світу, це слугує підставою для визнання, що наявна 

структура експортних операцій є соціально небажаною в довгостроковій 

перспективі. Такий висновок стає приводом для аналізу переваг експортерів 

щодо виробництва та продажу різних груп товарів і послуг з метою пошуку 

шляхів зміни структури їх продажу.  

Потоки конкурентоспроможних товарів і послуг на міжнародних ринках 

науковці сьогодні пояснюють дією мікро-, мезо-, та макроекономічних 

чинників, які впливають на процес товарного виробництва в економіках і 

дають змогу фірмам досягати максимально можливої відповідності їхньої 

продукції вподобанням потенційних покупців. Фірми, які використовують 

оптимальну комбінацію чинників для досягнення максимальної відповідності 

їхніх експортних товарів і послуг потребам учасників ринку, відносять до 

розряду конкурентоспроможних, які мають переваги щодо продажу своєї 

продукції на світових ринках.  

У сучасній економічній науці напрацьовано категорійний апарат та 

математичний інструментарій для ідентифікації переваг, які дають змогу 

фірмам вигравати конкурентну боротьбу за споживача. У найбільш 

загальному вигляді такі переваги розділяють на три основні види: абсолютні, 

порівняльні та конкурентні. Аналіз абсолютних і порівняльних переваг фірм 

дає змогу знайти відповіді на запитання: які товари та послуги підприємці 

зацікавлені експортувати на світові ринки. Аналізуючи конкурентні переваги 

фірм, можна пояснити: чому саме та чи інша фірма в певній галузі економіки 

стала лідером з продажу на міжнародних ринках тих чи інших товарів і 

послуг? 

Предметом цього дослідження є не причини успіху окремих експортерів 

на світових ринках, а український експорт. Його динаміку неможливо 

пояснити лише наявністю у вітчизняних фірм абсолютних переваг щодо 

виробництва та продажу окремих видів товарів і послуг. Зважаючи на це, в 
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подальшому наше дослідження буде сконцентровано навколо порівняльних 

переваг, які визначають спеціалізацію України на міжнародних ринках.  

Економічна наука накопичила значний арсенал методів оцінювання 

порівняльних переваг, якими володіють експортери тієї чи іншої країни. 

Напевно найвідоміші серед них – ті, що базуються на індексі виявленої 

порівняльної переваги (revealed comparative advantage (RCA). У теорії 

міжнародної торгівлі він трактується, як здатність країни додатково 

виробляти певний товар з меншими альтернативними витратами порівняно 

з іншою країною або групою країн
24

. При цьому, альтернативні витрати 

розуміються як потенційна вигода, яку фірма втрачає у випадку, якщо її 

менеджмент приймає рішення виробляти та експортувати той чи інший товар 

або послугу порівняно з іншим варіантом рішення щодо розширення 

економічної діяльності на ринку. У наведеному значенні індекс RCA 

використовується для пояснення спеціалізації країни на тих чи інших видах 

експортних товарів і послуг, які вона може потенційно виробляти за умови, 

що сукупна кількість продукції, яку можна експортувати на світові ринки, є 

обмеженою та незмінною, тобто статичною.  

Індекс RCA використовується вітчизняними вченими для оцінювання 

експортного потенціалу України та визначення напрямів його збільшення в 

майбутньому. У цьому контексті варто виокремити ґрунтовні піонерні 

роботи таких вчених, як В. Кончин25, Т. Мельник
26

, А. Зубрицький, 

Д. Серебрянський
27

. У цій роботі індекс RCA використано для виявлення 

напрямів зменшення експортного потенціалу України та обґрунтування 

доцільності його розвитку шляхом створення сприятливих інституційних 
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 Порівняльна перевага – це наявні в економіці потенційні можливості виробляти товари і послуги з 
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умов для розширення випуску продукції підвищеної технологічної 

складності з інноваційними та якісно кращими властивостями. Для 

досягнення цієї мети була використана версія індексу RCA, яку описали 

турецькі науковці У. Уткулу, Д. Сеймен
28

. Її особливість полягає в тому, що 

вона базується на припущенні, що країна одночасно здійснює як експорт, так 

і імпорт певного товару (товарної групи). У цьому випадку базою для 

порівняння слугує відношення експорту та імпорту певного товару (товарної 

групи) та відношення сукупного експорту та імпорту країни. Розрахунок цієї 

версії індексу RCA можна описати за допомогою такого математичного 

запису:  

RCAij = ln [(xij / mij) /(Хit/Mit)], 

де RCAij – індекс виявленої порівняльної переваги і-ої країни за j-м 

товаром; Хit, Mit – сукупний обсяг експорту, імпорту і-ої країни; xij, mij – 

обсяги експорту, імпорту j-го товару і-ої країни. Розрахунок натурального 

логарифму за індексом RCAij дає змогу порівнювати різні його значення 

впродовж різних періодів, незалежно від початкових величин. Якщо індекс 

RCAij > 0, то це означає, що і-та країна має порівняльну перевагу в експорті 

j-го товару до інших країн, у випадку коли індекс RCAij < 0 – що закордонні 

конкуренти мають порівняльну перевагу в імпорті j-го товару до і-ої країни.  

Сильною стороною наведеної версії індексу RCAij є те, що за його 

допомогою можна виявити: на користь якої продукції у підприємців 

формуються стимули щодо розширення її експорту або імпорту. При 

розробленні стратегії економічного зростання країни, саме частина останньої, 

що має підвищену технологічну складність, може слугувати орієнтиром для 

зміни структури виробництва та розширення експортного потенціалу.  

Разом із тим, варто пам’ятати, що за допомогою індексу RCAij можна 

описати наслідки оптимального вибору учасників ринку, іншими словами, 

надати опосередковані докази, що ту чи іншу продукцію вигідно виробляти 

та експортувати. Однак при цьому відкритим залишається запитання, що 
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важливе і для науковців і політиків. Його суть полягає в такому: якщо за 

результатами дослідження зібрати докази, що наявна спеціалізація країни у 

виробництві експортних товарів і послуг є економічно ефективною, але 

соціально небажаною в довгостроковій перспективі, то як же можна цю 

проблему вирішити? 

Наведене вище запитання є приводом для уточнення чинників 

виявлених порівняльних переваг і пошуку можливих важелів їх корекції з 

боку держави з метою виведення національного експорту на більш високий 

рівень технологічної складності. Розпочати процес уточнення варто з 

констатації факту, що чинники, які формують порівняльні переваги, є 

такими, що «успадковуються» з минулого періоду розвитку економіки. 

Зокрема, Д. Рікардо доводив, що основним серед них є різниця у відносному 

рівні продуктивності праці. Спираючись на його гіпотезу, шведські вчені 

Е. Хекшер, Б. Олін та американський економіст П. Самуельсон розробили 

концепцію порівняльної переваги, яка отримала назву Хекшера–Оліна–

Самуельсона. Вона побудована на припущенні, що порівняльні переваги 

країн залежить від відносного факторного забезпечення (землею, робочою 

силою та капіталом) та різних технологічних пропорцій їх використання при 

виробництві товарів. Згодом науковці почали накопичувати докази, що 

додатковим джерелами порівняльних переваг також можуть слугувати 

кваліфікована робоча сила та інститути
29

.  

Опис джерел порівняльних переваг дещо привідкриває завісу 

таємничості над можливостями урядів розробляти політику, яка дозволяє 

вигідно змінювати порівняльну перевагу країн з метою виведення 

національного експорту на більш високий рівень технологічної складності. 

Для пізнання таких можливостей скористаємося теоретичними надбаннями 

відомих науковців.  
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Якщо відштовхуватися від того, що уряди не мають важелів впливати на 

відносну продуктивність економіки, її факторне забезпечення землею, 

робочою силою та капіталом та визначати технологічні пропорції їх 

використання в товарному виробництві, то можна дійти такого висновку. 

Єдиним засобом зміни порівняльних переваг країни є державне регулювання 

розширеного відтворення кваліфікованої робочої сили та вдосконалення 

інституційного устрою економіки. Однак при цьому виникає нове запитання: 

яким має бути спрямування інституційних перетворень, щоб вони стали 

джерелом нових порівняльних переваг країни?  

На наш погляд, накопичені в економічній науці емпіричні дані дають 

підстави стверджувати, що на ринках фірми не почнуть пошук нових 

порівняльних переваг, якщо у підприємців не сформуються позитивні 

очікування щодо можливості збільшення власних доходів від зменшення 

витрат виробництва традиційної продукції або виведення на ринок нових 

видів товарів і послуг з інноваційними та якіснішими властивостями. Саме 

такі очікування мотивують бізнес інвестувати в нематеріальний і фізичний 

капітал. Проте зазначені очікування перетворюються на побоювання, якщо 

підприємці не можуть оцінити: 

– які доходи спроможні принести нові інвестиції, спрямовані на 

зменшення витрат виробництва традиційної продукції або започаткування 

випуску нових її видів;  

– якою є величина ризику втрати (недоотримання) майбутніх доходів 

через опортуністичні дії контрагентів (намаганнями здійснити 

нееквівалентний товарообмін, порушити право власності на випуск 

продукції) чи перерозподільчу активність держави, найманих працівників, 

спрямовану на перегляд факторних та похідних доходів власників 

виробничих ресурсів, системи оподаткування таких доходів. 

Для покращення майбутніх економічних очікувань суспільство 

запроваджує інститути, які спрощують процес оцінювання підприємцями: 
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1) результативності майбутніх інвестиційних витрат. Зокрема, 

інститути, які упорядковують у сфері виробництва процес випуску: 

  нової продукції (інститути виводу на ринок нової продукції, 

ціноутворення на неї, нецінової конкуренції, кооперації виробничих зусиль 

щодо створення зразків нової продукції); 

  традиційної продукції (інститути входу на ринок та виходу з ринку, 

ціноутворення на традиційну продукцію, цінової конкуренції, економічної 

концентрації);  

2) ризику втрати (недоотримання) майбутніх доходів. Зокрема, 

інститути, які упорядковують:  

  у сфері обміну – процес взаємодії контрагентів, формування їхніх 

трансакційних витрат (інститути власності, грошей, оцінювання 

властивостей продукції, нагляду за дотриманням ринкових угод);  

  у сфері розподілу – порядок формування доходів власників 

виробничих ресурсів (інститути, що регулюють факторні та похідні доходи 

працівників, підприємців і держави). 

Із наведеного випливає, що є всі підстави розглядати оцінювання 

спрямованості інституційних перетворень у країні, як складову аналізу 

передумов, які створюються урядом для формування нових порівняльних 

переваг країни. При цьому варто мати на увазі, якщо інституційні 

перетворення в країні фокусуються переважно на зменшенні бар’єрів щодо 

випуску традиційної продукції, то можна стверджувати, що держава заохочує 

бізнес збільшувати наявні в нього порівняльні переваги. І навпаки, якщо 

інституційні перетворення зменшують бар’єри щодо випуску нової продукції 

з вищим рівнем технологічної складності та інноваційними й якіснішими 

властивостями, то можна стверджувати, що діяльність бізнесу спрямовується 

на пошук нових порівняльних переваг в економіці.  
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1.3. Експортна конкурентоспроможність та джерела економічного 

зростання України  

Після економічної кризи 2014–2015 рр. в Україні розпочалося 

економічне зростання. Для визначення його перспектив сьогодні важливо 

знати, як у 2016–2019 рр. змінювалася базова конкурентоспроможність 

вітчизняного експорту?  

Конкурентоспроможність вітчизняного експорту. Динаміку базової 

конкурентоспроможності експорту країни можна виявити за допомогою 

оцінок його питомої ваги в світовому експорті впродовж певного періоду. У 

табл. 1.1 наведено такі оцінки щодо експорту України в 2013–2019 рр. 

Таблиця 1.1 

Питома вага України у світовому експорті в 2013–2019 рр. 

Роки 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Світовий експорт 

товарів та послуг, 

млрд дол. США 

23628,75 24007,47 21351,01 20919,42 23081,50 25336,12 24933,01 

Експорт товарів та 

послуг України, 

млрд дол. США  

81,719 65,436 47,862 46,008 53,944 59,177 63,556 

Частка України у 

світовому 

експорті, % 

0,35 0,27 0,22 0,22 0,23 0,23 0,25 

Джерело: складено автором за даними: Exports of goods and services (BoP, current US$): 

World Bank national accounts data. Washington: The World Bank. 

URL: https://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.GNFS.CD 

Дані табл. 1.1 свідчать, що відносно передкризового 2013 р. питома 

вага сукупного експорту товарів та послуг України у світовому експорті 

зменшилася з 0,35 до 0,25 %. Це є свідченням зниження рівня базової 

конкурентоспроможності вітчизняного експорту. Однак наведені показники 

також дають змогу спостерігати іншу важливу економічну тенденцію, що 

після 2016 р. конкурентоспроможність експорту поступово починає зростати. 

Зокрема, в 2017–2019 рр. частка України у світовому експорті збільшилася з 

0,22 до 0,25 %. Щоб виявити, чи була ця тенденція характерною як для 

експортних товарів, так і для послуг, варто скористатися даними табл. 1.2, що 

відображають їх питому вагу у світовому експорті в 2013–2019 рр. 
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Таблиця 1.2 

Питома вага України у світовому експорті товарів та послуг  

в 2013–2019 рр. 

Роки 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Сукупний світовий 

експорт товарів, 

млрд дол. США 18679,9 18740,7 16312,6 15813,7 17547,5 19271,6 18770,7 

Експорт товарів 

України, 

 млрд дол. США  59,106 50,552 35,420 33,560 39,701 43,341 46,091 

Частка України у 

світовому експорті 

товарів, % 0,32 0,27 0,22 0,21 0,23 0,22 0,25 

Сукупний світовий 

експорт послуг, 

млрд дол. США 4948,8 5267,05 5039,14 5106,58 5535,11 6065,65 6163,32 

Експорт послуг 

України,  

млрд дол. США  22,613 14,884 12,442 12,448 14,243 15,836 17,465 

Частка України у 

світовому експорті 

послуг, % 0,46 0,28 0,25 0,24 0,26 0,26 0,28 

Джерело: складено автором за даними: Goods exports (BoP, current US$); Service exports 

(BoP, current US$): World Bank national accounts data. Washington: The World Bank. 

URL: https://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.NFSV.CD 

Дані табл. 1.2 свідчать, що в 2013–2019 рр. у світовому експорті товарів 

питома вага України зменшилася з 0,32 до 0,25 %. Це є доказом зниження 

конкурентоспроможності експортних товарів порівняно з передкризовим 

2013 р. Водночас наведені дані також показують, що в 2017–2019 рр. 

конкурентоспроможність вітчизняного товарного експорту мала тенденцію 

до незначного зростання порівняно з 2016 р.  

За схожим сценарієм ситуація розвивалася і в сфері послуг. У 2013–

2019 рр. частка України у світовому експорті послуг зменшилася з 0,46 до 

0,28 %. У 2017–2019 рр. конкурентоспроможність вітчизняних експортних 

послуг мала тенденцію до незначного зростання порівняно з рівнем 2016 р. 

Синхронність змін у динаміці експорту на світові ринки вітчизняних товарів 

та послуг можна розглядати як доказ того, що їх конкурентоспроможність 

змінювалася під дією одних і тих же чинників.  
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Економічні тенденції 2017–2019 рр. щодо поступового зростання 

конкурентоспроможності вітчизняних експортних товарів та послуг 

зумовлюють природне запитання: чи були ці закономірності також 

притаманні внутрішньому ринку?  

Конкурентоспроможність вітчизняних інвестиційних і споживчих 

товарів на внутрішньому ринку України. Вітчизняні інвестиційні товари 

надходять у сферу виробництва у формі капітальних вкладень. В Україні 

індекс капітальних інвестицій в 2014–2015 рр. зменшувався порівняно з 

попереднім роком, а в 2016–2019 рр. – зростав у межах 115,5–121,1%. 

Остання тенденція свідчила про зростання попиту на засоби виробництва. 

Для його задоволення споживачі мали змогу купувати вітчизняну або 

імпортну продукцію. Їх вибір характеризують дані табл. 1.3, що 

відображають частки вітчизняної та імпортної продукції в структурі 

капітальних інвестицій України в 2015–2019 рр. 

Таблиця 1.3 

Вітчизняна та імпортна продукція у структурі капітальних інвестицій 

України в 2015–2019 рр. 
Роки 2015 2016 2017 2018 2019 

Капітальні інвестиції, млн грн 273116 359216,1 448462 578726,4 623978,9 

Індекси капітальних інвестицій, 

% до попереднього року 
98,3 118,0 121,1 116,4 115,5 

Імпорт інвестиційної продукції, 

млн дол.США 
4 629 6 505 8 600 9 623 12486 

Середньорічний офіційний курс 

долара США 
21,84 25,55 26,59 27,69 23,69 

Імпорт інвестиційних товарів, 

млн грн 
101097,4 166202,8 228674,0 266460,9 295793,3 

Обсяг реалізації вітчизняної 

інвестиційної продукції, млн грн 
102716,1 117183,6 152604,0 185416,0 200866,1 

Частка імпортної інвестиційної 

продукції,  

% від капітальних інвестицій 

37,0 46,3 51,0 46,0 47,4 

Частка вітчизняної 

інвестиційної  продукції,  

% від капітальних інвестицій 

37,6 32,6 34,0 32,0 32,2 

Джерело: складено за даними: Обсяг реалізованої промислової продукції добувної та 

переробної промисловості за основними промисловими групами (ОПГ) / Державна служба 

статистики України. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua; Динаміка експорту товарів за 

широкими економічними категоріями / Національний банк України. 2020. URL: 

https://bank.gov.ua 
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Дані табл. 1.3 свідчать, що в 2015–2019 рр. у структурі капітальних 

інвестицій частка вітчизняної інвестиційної продукції зменшився з 37,6 до 

32,2%, а імпортної – зросла з 37,0 до 47,4%. Ці тенденції є ознакою 

зменшення конкурентоспроможності вітчизняних інвестиційних товарів 

порівняно з імпортними аналогами.  

Динаміку продажу споживчих товарів можна проаналізувати за 

допомогою показників, що характеризують коливання часток вітчизняної та 

імпортної продукції у структурі роздрібного товарообороту. Для цього 

скористаємося даними табл. 1.4, які відображають частку вітчизняної 

продукції у структурі роздрібного товарообороту України в 2015–2019 рр.  

Таблиця 1.4 

Вітчизняна продукція у структурі роздрібного товарообороту України  

в 2013–2019 рр.  

Роки 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Споживчі товари у структурі 

роздрібного товарообороту, % 
57,2 57,8 58,1 55,8 52,3 53,2 52,4 

у т.ч. продовольчі товари, % 85,5 85,6 85,2 84,8 82,2 81,4 80,0 

непродовольчі товари, % 39,0 39,5 39,3 35,6 32,6 31,7 32,0 

Джерело: складено автором за даними: частка продажу споживчих товарів, які вироблені 

на території України, через торгову мережу підприємств / Державна служба статистики 

України. 2020. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/ 

Дані табл. 1.4 свідчать, що в посткризовий період 2016–2019 рр. в 

Україні у структурі роздрібного товарообороту частка продажу вітчизняних 

продовольчих товарів зменшилася з 85,2 до 80,0%, водночас непродовольчих 

– з 39,3 до 32,0%. Це означає, що на внутрішньому ринку рівень 

конкурентоспроможності вітчизняних споживчих товарів знизився порівняно 

з їх імпортними аналогами.  

Джерела економічного зростання України. Як уже зазначалося, в 

2016–2019 рр. економіка України зростала. Згідно із методикою цього 

дослідження, економічне зростання могло відбуватися за рахунок залучення 

у процес виробництва додаткової робочої сили і, відповідно, більших обсягів 

перероблення сировинних ресурсів, або шляхом підвищення сукупної 

факторної продуктивності економіки. Спробуємо перевірити ці припущення.  
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Залучення додаткової робочої сили у процес виробництва. Зміни в 

зайнятості та рівні оплати праці в Україні відображають дані табл. 1.5. 

Таблиця 1.5 

Динаміка зайнятості та рівня оплати праці в Україні в 2013–2019 рр. 

Роки 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Зайняте населення, млн осіб 19,3 18,1 16,4 16,3 16,2 16,4 16,6 

Середньомісячна заробітна плата 

штатного працівника, грн 
3265 3480 4195 5183 7104 8865 10497 

Середньомісячна заробітна плата 

штатного працівника, євро 
295,7 180,9 160,1 182,4 212,2 255,4 397,3 

Середня заробітна плата за 

відпрацьовану годину, грн 
     64,79 75,36 

Зростання реальної заробітної 

плати, % до попереднього року 
100,7 86,4 90,1 111,6 118,9 109,7 111,3 

Індекс реальної заробітної плати, 

% до 2013 р. 
100 86,4 77,8 86,9 103,3 113,3 126,1 

Джерело: складено за даними: Темпи зростання / зниження номінальної та реальної 

заробітної плати; Середньомісячна заробітна плата штатних працівників / Державна 

служба статистики України. URL :http://www.ukrstat.gov.ua 

 

Дані табл. 1.5 свідчать, що після економічної кризи 2014–2015 рр. в 

Україні зайнятість суттєво зменшилася. Якщо в передкризовому 2013 р. 

зайняте населення становило 19,3, то в 2019 – 16,6 млн осіб. Ця тенденція 

розвивалася на фоні зростання стимулів щодо працевлаштування. Про це 

свідчать такі дані. У 2017 р. величина реальної заробітної плати досягла рівня 

передкризового 2013 р., а в 2019 р. – перевищила його більш ніж на третину. 

Водночас у 2019 р. виражена в євро величина середньомісячної заробітної 

плати на 34,3% перевищила рівень 2013 р.  

Разом з тим, швидке зростання рівня оплати праці було недостатнім 

стимулом для населення щодо пошуку робочих місць та працевлаштування, а 

також відмови від трудової міграції. Пояснити це можна шляхом порівняння 

погодинної вартості робочої сили у країнах ЄС
30

 та Україні. Зокрема, за 

даними Євростату в 2019 р. в ЄС-27 середня погодинна вартість робочої сили 

становила 27,7 євро. Найбільшою вона була в Норвегії – 50,2, Данії – 44,8, 

                                                 
30

 У країнах ЄС дані про середні годинні витрати на оплату праці визначаються як загальні витрати на 
працю, поділені на відповідну кількість відпрацьованих годин на середньорічну кількість працівників, 
виражену в одиницях повного робочого дня. Витрати на оплату праці охоплюють заробітну плату,  посадові 
оклади та витрати, не пов’язані із заробітною платою (соціальні внески роботодавців плюс податки за 
вирахуванням субсидій). 
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Люксембурзі – 41,9, Ісландії – 41,2, Бельгії – 40,5 євро, а найменшою –  в 

Литві –9,4, Румунії – 7,7 та Болгарії – 6,0 євро
31

. За нашими розрахунками в 

2019 р. в Україні середня погодинна вартість робочої сили становила 

5,2 євро. Її відносно низький рівень слугував, з одного боку, чинником 

скорочення витрат виробництва і підвищення сукупної продуктивності 

економіки, а з іншого – важелем виштовхування в трудову міграцію наявної в 

Україні кваліфікованої робочої сили.  

Продуктивність економіки України. Факт того, що в 2016–2019 рр. в 

Україні залучення в процес виробництва додаткової робочої сили не 

слугувало причиною посткризового відновлення економіки, дає підстави 

перейти до оцінювання іншого можливого джерела економічного зростання – 

сукупної факторної продуктивності. Для виявлення її коливань у вітчизняній 

економіці в 2013–2019 рр. скористаємося даними табл. 1.6. 

Таблиця 1.6 

Динаміка сукупної факторної продуктивності економіки України 

в 2013–2019 рр. 

Роки 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

Виробництво первинних 

природних ресурсів, млн. т 
507,7 479,1 433,8 445,8 447,6 454,4 454,3 

Індекс виробничого 

споживання  природних 

ресурсів,  

% до попереднього року  100,0 94,4 90,5 102,8 100,4 101,5 100,0 

Приріст індексу споживання 

природних ресурсів,  

% до попереднього року 0,0 -5,6 -9,5 2,8 0,4 1,5 0,0 

Індекс фізичного обсягу ВВП,  

% до попереднього року 100 93,4 90,2 102,4 102,5 103,4 103,3 

Приріст ВВП,   

% до попереднього року 0 -6,6 -9,8 2,4 2,5 3,4 3,3 

Приріст ВВП за рахунок 

збільшення споживання 

матеріальних ресурсів, % 0,0 -5,6 -9,5 2,8 0,4 1,5 0,0 

Приріст ВВП за рахунок 

збільшення використання 

нематеріальних  ресурсів, % 0,0 -1,0 -0,3 -0,4 2,1 1,9 3,3 

* Попередні розрахункові дані.  
Джерело: складено за даними: Валовий внутрішній продукт. Державна служба статистики 
України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/; Статистичний щорічник України за 2017 рік / 
Державна служба статистики України. Київ, 2018. 541 с. Статистичний щорічник України 
за 2018 рік / Державна служба статистики України. Київ, 2019. 482 с. 

                                                 
31

 Labour costs annual data - NACE Rev. 2. Luxembourg: Eurostat. 
URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00173/default/table?lang=en 
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У табл. 1.6 обсяги виробництва первинних природних ресурсів
32

 

використано для розрахунку індексу виробничого споживання природних 

ресурсів в економіці. Дані таблиці свідчать, що в 2016–2019 рр. в Україні 

були домінуючими два джерела економічного зростання. Перше з них – це 

залучення в економіку додаткових матеріальних ресурсів (переважно 

сировинних) для розширення виробництва. Характеризуючи це джерело, 

варто відмітити, що збільшення обсягів перероблення сировини у сфері 

виробництва відбулося без нарощування числа зайнятих, що є ознакою 

зростання інтенсивності праці в економіці. 

Другим джерелом економічного зростання України слугувала зростаюча 

сукупна продуктивності економіки. Його особливість полягала в такому. У 

2014–2016 рр. в Україні сукупна факторна продуктивність мала від’ємні 

значення й уповільнювала зростання економіки, а в 2017–2019 рр. – 

позитивні – й прискорювала економічне зростання. Щоб виявити, який ефект 

– зростання чи зсуву – спричинив збільшення сукупної факторної 

продуктивності варто проаналізувати зміни в рівні технологічної складності 

товарного експорту. Для цього скористаємося даними табл. 1.7, які 

відображають зміни в динаміці одиничної вартості продукції, що 

імпортувалася та експортувалася Україною в 2013–2019 рр. 

Таблиця 1.7 

Динаміка одиничної вартості товарного експорту та імпорту України  

в 2013–2019 рр. 

Роки 

Товарний імпорт Товарний експорт 

Вартість 

(Mіt),  

тис. дол. 

США 

Вага 

нетто, 

тонн 

Одинична 

вартість 

(UVітt), 

дол. 

США/кг 

Вартість 

(Хіt),  

тис. дол. 

США 

Вага 

нетто, 

тонн 

Одинична 

вартість 

(UVіхt),  

дол. США/кг 

2013 76850494 75344171 1,02 63264122 174392468 0,36 

2014 52533379 59475536 0,88 54044054 174031481 0,31 

                                                 
32

 Первинні природні ресурси слугують основою для виготовлення великої кількості кінцевої продукції. 
Зважаючи на цю особливість, зміни у випуску первинних ресурсів можна використовувати як індикатор, 
який з достатньо високою точністю відображає в економіці коливання щодо виробництва та споживання 
всієї сукупності природних (сировинних) ресурсів. Кожна країна має свій власний набір первинних ресурсів, 
які, зазвичай, розділяють на три групи: продовольчі й енергетичні ресурси та конструкційні матеріали. На 
наш погляд, для України є характерним такий набір первинних ресурсів: продовольчі ресурси, до складу 
яких входить продукція рослинництва (зернові, зернобобові, олійні культури, цукрові буряки, культури 
кормові, овочеві, плодові, ягідні) та тваринництва (м'ясо, молоко, яйця); конструкційні матеріали – залізна 
руда, вапняк, флюс, інший вапняковий камінь, що використовується  для виготовлення вапна й цементу, 
каолін, гіпс, піски будівельні, щебінь; енергетичні ресурси – вугілля, торф, нафта, газ. 
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Роки 

Товарний імпорт Товарний експорт 

Вартість 

(Mіt),  

тис. дол. 

США 

Вага 

нетто, 

тонн 

Одинична 

вартість 

(UVітt), 

дол. 

США/кг 

Вартість 

(Хіt),  

тис. дол. 

США 

Вага 

нетто, 

тонн 

Одинична 

вартість 

(UVіхt),  

дол. США/кг 

2015 36569603 57782723 0,63 38170630 159897001 0,24 

2016 38869503 60690174 0,64 36364059 150323936 0,24 

2017 49537383 73829551 0,67 43260180 153155757 0,28 

2018 56875461 73277660 0,78 47328962 149107552 0,32 

2019 60414393 75413733 0,80 50061057 166976286 0,30 

Джерело: складено автором за даними відповідних років: сумарний обсяг імпорту та 

експорту у розрізі товарних позицій за кодами УКТЗЕД / Державна фіскальна служба 

України. URL: http://sfs.gov.ua/ms/f11  

 

Дані табл. 1.7 свідчать, що в 2013–2019 рр. вартість 1 кг ваги усієї 

сукупності товарів, які експортувалися та імпортувалися Україною, 

зменшилася. Зокрема, вартість одиниці ваги товарного експорту (UVіхt) 

знизилася з 0,36 до 0,30 дол. США /кг. Для порівняння варто зазначити, що 

цей показник у розвинених країнах становить близько 7,5 дол. США /кг
33

. 

Велике відставання України за цим показником є свідченням низького рівня 

технологічної складності її експорту.  

Водночас вартість одиниці ваги товарного імпорту (UVітt) скоротилася 

з 1,02 до 0,80 дол. США /кг. Це означало, що український споживач 

додатково знизив вимоги до властивостей імпортної продукції, а український 

бізнес не намагався імпортувати сучасне дороге технологічне обладнання для 

модернізації власних підприємств з метою розширення випуску інноваційної 

та якіснішої продукції. Незважаючи на це, в 2013–2019 рр. в Україні середня 

одинична вартість товарного імпорту більш ніж у 2,6 раза перевищувала 

аналогічну вартість експорту. Це свідчить, що останній мав меншу 

технологічну складність порівняно з імпортом.  

                                                 
33

 Kostoska O., Mitrevski P.J., Angeleski M., Mancheski G. Measuring the qualitative competitiveness of the 
Macedonian economy. Proc. of the 2nd International scientific conference «Researching economic development and 
entrepreneurship in transition economies» (REDETE 2012). Banja Luka, October 2012. Р. 80. 
URL: https://www.researchgate.net/publication/257880591_Measuring_the_Qualitative_Competitiveness_of_the_
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Коротко підсумовуючи, варто зауважити таке. У 2013–2019 рр. в Україні 

зменшення одиничної вартості товарного експорту є доказом того, що в 

2017–2019 рр. збільшення сукупної факторної продуктивності економіки 

викликано не ефектом зсуву на користь галузей, які випускають товари та 

послуги підвищеної технологічної складності. Це означає, що приріст 

макроекономічної продуктивності забезпечив ефект її зростання в усіх 

низько та високопродуктивних галузях. З цього випливає, що основним 

чинником зростання економіки слугував процес зменшення виробничих 

витрат. Синхронне їх скорочення в усіх галузях дозволяє зробити 

припущення про високу ймовірність впливу на цей процес заниженого рівня 

оплати праці в економіці. При цьому варто мати на увазі, що зменшення 

витрат виробництва і зростання сукупної факторної продуктивності 

економіки ніяким чином не вплинули на наявну структуру випуску та 

експорту. Україна впродовж тривалого часу експортує товари з нижчим 

рівнем технологічної складності ніж імпортує, і за цим показником відстає 

від багатьох країн світу. Це може слугувати доказом того, що наявна 

структура експортних операцій у довгостроковій перспективі є соціально 

небажаною. Такий висновок спонукає до аналізу порівняльних переваг 

експортерів стосовно виробництва та продажу різних груп товарів та послуг з 

метою пошуку шляхів зміни структури їх продажу.  

1.4. Порівняльні переваги вітчизняних експортерів 

Розрахунок індексу RCAij на прикладі України на основі класифікатора 

УКТЗЕД дав змогу виявити, що в 2019 р. вітчизняні підприємці мали високі 

та помірні порівняльні переваги щодо експорту найбільших груп:  

 продукції проміжного споживання:  

– «Живі тварини; продукти тваринного походження» (RCA=0,21), у тому 

числі м’ясо та їстівні субпродукти (RCA=1,53), молоко та молочні продукти, 

яйця птиці; натуральний мед (RCA=1,02);  
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– «Продукти рослинного походження» (RCA=2,0), у тому числі зернові 

культури (RCA=4,01), насіння і плоди олійних рослин (RCA=1,89), продукція 

борошномельної-круп’яної промисловості (RCA=1,78);  

– «Мінеральні продукти», а саме: руди, шлак і зола (RCA=1,95);  

– «Деревина і вироби з деревини» (RCA=1,55); 

– «Недорогоцінні метали та вироби з них» (RCA=1,06), у тому числі чорні 

метали (RCA=1,97); 

 споживчої продукції:  

– «Жири та олії тваринного або рослинного походження» (RCA=2,96), у тому 

числі олії соняшникова, сафлорова або бавовняна (RCA=10,65);  

– «Готові харчові продукти» (RCA=0,24), у тому числі залишки і відходи 

харчової промисловості (RCA=1,89), цукор і кондитерські вироби з цукру 

(RCA=1,31);   

 послуг: 

– «Послуги з переробки матеріальних ресурсів» (RCA=6,49);  

– «Транспортні послуги» (RCA=1,85), у тому числі  послуги трубопровідного 

транспорту (RCA=4,74);  

– «Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги» 

(RCA=1,64), у тому числі комп’ютерні (RCA=2,01), інформаційні 

(RCA=1,18).  

В Україні до експорту підвищеної технологічної складності можна 

віднести ХVI, XVII, XVIII товарні групи. До їх складу входять: машини, 

обладнання та механізми, електротехнічне обладнання; засоби наземного 

транспорту, літальні апарати, плавучі засоби механічне обладнання; прилади 

та апарати оптичні, фотографічні. Встановлено, що вітчизняні підприємці 

втрачають порівняльні переваг з виробництва та продажу цих товарних груп 

на міжнародних ринках. Про це свідчить коливання від’ємного значення 

індексу виявлених порівняльних переваг в межах: RCA = (-1,91)–(-1,06).  
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У 2019 р. факт втрати українськими підприємствами порівняльних 

переваги щодо виробництва та експорту ХVI, XVII, XVIII товарних груп був  

не випадковою подією а наслідком стійкої економічної тенденції. Описати її 

можна за допомогою таких розрахункових даних. Зокрема, якщо в 2013 р. в 

Україні обсяг експорту ХVI, XVII, XVIII товарних груп у перерахунку на 

одну особу населення становив 233,6 дол. США, то в 2019 р. – 131,9 дол. 

США. Підтвердити зазначену тенденцію можна також за допомогою 

коефіцієнта перевищення імпорту над експортом. Так, якщо в 2013 р. в 

Україні імпорт товарів, що входять до ХVI, XVII, XVIII груп перевищував 

їхній експорт в 1,8 раза, то в 2019 р. – уже в 3,7 раза. Заміщення на 

внутрішньому ринку цих товарних груп імпортними аналогами суттєво 

зменшує можливості економіки підвищувати рівень зайнятості та оплати 

праці, стримувати міграцію кваліфікованої робочої сили за кордон.  

Підсумовуючи, варто зауважити таке. Наведений економічний аналіз 

показав, що в 2017–2019 рр. в Україні основним джерелом економічного 

зростання слугувала позитивна динаміка сукупної факторної продуктивності 

економіки. Частково її приріст забезпечувався наявними у вітчизняних 

експортерів значними порівняльними перевагами щодо виробництва та 

продажу сировинних ресурсів та продуктів їх неглибокого перероблення. 

Однак, як свідчать розрахунки, така спеціалізація України на міжнародних 

ринках є ефективною, але соціально небажаною в довгостроковому періоді. 

Шлях до вирішення цієї проблеми можуть відкрити інституційні зміни, 

спрямовані на усунення бар’єрів, які перешкоджають переходу економіки на 

новий рівень конкурентоспроможності. Основною його рисою має стати 

поява у вітчизняних виробників додаткових порівняльних переваг на 

зовнішніх ринках щодо виробництва і продажу товарів та послуг підвищеної 

технологічної складності.  
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1.5. Вплив інституційних змін на формування нового рівня 

конкурентоспроможності економіки  

В Україні існують певні передумови для набуття вітчизняними 

підприємцями порівняльних переваг на зовнішніх ринках щодо виробництва 

та продажу продукції підвищеної технологічної складності. До їх числа 

можна віднести такі, як: наявність запасів сировинних ресурсів, 

кваліфікованої робочої сили, наукової та технологічної бази. Однак набором 

наведених передумов підприємці скористаються лише у випадку зниження 

рівня невизначені у своїх очікуваннях стосовно майбутніх доходів та 

результативності інвестиційних витрат, пов’язаних із випуском продукції 

підвищеної технологічної складності з інноваційними та якіснішими 

властивостями.  

Дієвим інструментом зменшений рівня невизначеності в 

підприємницьких очікуваннях є ринкові інститути. Їх правила та норми 

спроможні як спонукати, так і заохочувати бізнес до інвестиційної 

діяльності. Для того, щоб зрозуміти, як виконали цю місію інституційні 

перетворення, які були здійснені в 2014–2020 рр. доцільно проаналізувати їх 

загальну спрямованість та можливості впливу на ринкову поведінку 

підприємців.  

 Розпочати зазначений аналіз варто з констатації фактів про те, що є всі 

підстави стратегічну спрямованість сучасних інституційних перетворень в 

Україні розглядати як таку, що спрямована на створення вільної від 

бюрократії та корупції економіки зі сприятливими умовами для розвитку 

бізнесу (чесним правосуддям, низькими податками, гарантіями інвесторам).  

 Перші кроки щодо формування основних напрямів інституційних 

перетворень були здійснені в 2014–2015 рр., коли органи державної влади, 

відповідно до положень Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», 

схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015, 

зменшили кількість податків, масштаб перерозподілу фінансових ресурсів 
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через державний бюджет, скоротили обсяг процедур, витрат часу та грошей 

для реєстрації і започаткування нового бізнесу тощо.  

 У другій половині 2019 р. та першій половині 2020 р. ці заходи активно 

доповнювалися новими, які були спрямовані переважно на перегляд окремих 

підходів щодо оподаткування доходів працівників та окремих категорій 

підприємців, спрощення умов для інвестування в розширення випуску 

традиційної продукції. При цьому основними засобами покращення 

економічних очікувань в економіці були обрані такі: угамування інфляції, 

зниження облікової ставки НБУ з метою зменшення вартості банківських 

кредитів для бізнесу. 

  За результатами 2019 р. в Україні інфляція була зменшена до 4,1%, у 

четвертому кварталі зазначеного року НБУ двічі знижував облікову ставку, а 

українські банки, реагуючи на її зменшення до 13,5%, скоротили відсоткові 

ставки за гривневими кредитами на 2,4 в.п. – до 15,7% річних. Ці наслідки 

інституційних змін давали надію, що бізнес, отримавши доступ до дешевших 

кредитних ресурсів, у короткий термін сам вирішить: які види економічної 

діяльності доцільно розвивати, щоб оновити структуру виробництва та 

експорту й отримати високі результати, що дадуть змогу прискорити 

економічне зростання України, підвищити рівень життя населення, зупинити 

його трудову міграцію тощо.  

Проте зазначені надії не виправдалися. Структурні зміни у виробництві 

товарів та послуг не розпочалися. Для того щоб зрозуміти чому інституційні 

перетворення не стали чинником оновлення структури виробництва та 

експорту, спробуємо докладніше проаналізувати їх загальну спрямованість у 

2019–2020 рр. 

Верховна Рада України IX скликання впродовж 1-ої та 2-ої сесій 

(серпень 2019 р. – січень 2020 р.) ухвалила 155 законів. Однак така висока 

законотворча активність не була винятком з правил. Так упродовж перших 
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двох сесій Верховна Рада VIII скликання ухвалила 140 законів (грудень 

2014 р. – серпень 2015 р.).  

Серед ухвалених у 2019–2020 рр. економічних законів можна 

виокремити ті, що дають змогу підприємцям більш точно оцінити:  

1) результативність майбутніх інвестиційних витрат. Зокрема, до 

складу законів, які у сфері виробництва внесли зміни до умов випуску 

продукції можна віднести ті, що спрямовані на:  

– зменшення технічних бар’єрів на шляху виводу на ринок нових видів 

продукції
34

 підвищення рівня нецінової конкуренції в економіці
35

; 

– зменшення інституційних бар’єрів на шляху входу підприємців на ринки 

традиційної продукції
36

 та виходу з них
37

; 

2) ризики втрати (недоотримання) майбутніх доходів. Зокрема, до 

складу законів:  

– які внесли зміни до процесу взаємодії контрагентів, формування їхніх 

трансакційних витрат у сфері обміну, можна віднести ті, що спрямовані на 

упередження опортуністичної поведінки у сферах фінансів
38

, захисту права 

власності
39

, надання державних послуг
40

; 

                                                 
34

 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону 
України «Про стандартизацію» від 20.09.2019 № 124-IX. 
35

 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гармонізації законодавства 
у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу» від 12.11.2019 № 286-IX; Закон України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів 
ринкового нагляду» від 12.12.2019 № 367-IX. 
36

 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів 
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню» від 18.09.2019 № 102-IX; Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування 
господарської діяльності» від 02.10.2019 № 139-IX; Закон України «Про внесення зміни до Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна» від 11.09.2019 № 55-IX; Закон України «Про 
визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що 
не підлягають приватизації» від 02.10.2019 № 145-IX; Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019 № 132-
IX; Закон України «Про концесію» від 3.10. 2019 № 155-IX; Закон України «Про внесення змін до Закону 
України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва і 
обігу спирту етилового» від 03.12.2019 № 318-IX. 
37

 Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури проведення 
фінансової реструктуризації» від 19.09.2019 № 112-IX.  
38

 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів 
фінансових послуг» від 20.09.2019 № 122-IX. 
39

 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту права власності» 
від 03.10.2019 № 159-IX; Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав 
інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України» від 17.10.2019 № 202-
IX; Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству» від 
05.12.2019 № 340-IX. 
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– які внесли зміни до порядку формування доходів власників 

виробничих ресурсів у сфері розподілу, можна віднести ті, що спрямовані на 

вдосконалення механізму перерозподільчої діяльності держави
41

, зменшення 

перерозподільчої активності окремих бізнес-груп
42

 і державних чиновників
43

, 

запровадження нового механізму перерозподілу факторних доходів між 

бізнесом і найманими працівниками
44

, у тому числі шляхом збільшення 

розміру мінімальної заробітної плати
45

, перерозподіл доходів держави на 

користь бізнесу
46

. 

Якщо дослідити спрямованість ухвалених законів, то можна виявити, 

що їх левова частка була сконцентрована на двох напрямах, які, напевно, 

можна розглядати як пріоритетні в діяльності органів державної влади.  

Перший напрям – пов’язаний, переважно, із зниженням рівня 

інституційних бар’єрів щодо входу підприємницьких структур на ринки 

традиційної продукції. Зниження бар’єрів відбулося за допомогою законів, 

які скоротили перелік видів економічної діяльності, що підлягають 

ліцензуванню, удосконалили порядок ліцензування, відкрили можливість 

приватизації державного і комунального майна, скасували внески інвесторів 

                                                                                                                                                             
40

 Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 
посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів» 
від 03.10.2019 № 165-IX.  
41

 Закон України «Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про деякі питання ввезення на митну 
територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів» щодо міжнародних 
екологічних вимог для деяких транспортних засобів» від 03.12.2019 № 313-IX; Закон України «Про 
верифікацію та моніторинг державних виплат» від 03.12.2019 № 324-IX; Закон України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб» від 19.09. 2019 № 116-IX;  Закон 
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і 
послуг» від 20.09.2019 № 129-IX; Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування 
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 20.09.2019 
№ 128-IX та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг»; Закон України 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо 
покращення адміністрування акцизного податку» від 18.12.2019 № 391-IX. 
42

 Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у 
сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна» від 
05.12.2019 № 354-IX. 
43

 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності 
інституційного механізму запобігання корупції» від 02.10.2019 № 140-IX; Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів» від 
31.10.2019 № 263-IX. 
44

 Закон України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» від 12.12.2019 № 378-IX.  
45

 Проєкт Закону «Про внесення змін до закону України  «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 
02.07.2020 № 3776. 
46

 Закон України «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» 
щодо Фонду розвитку підприємництва" від 14.01.2020 № 436-IX. 
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у розвиток інфраструктури населених пунктів, де реалізуються інвестиційні 

проєкти, врегулювали залучення приватного бізнесу в інфраструктуру на 

умовах державно-приватного партнерства.  

Норми зазначених законів втілювалися в економічне життя за 

допомогою підзаконних актів та заходів уряду і центральних органів влади. 

Наприклад, 3 лютого 2020 р. Міністерство економіки скасувало дію понад 27 

тисяч санкцій, застосованих до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та 

іноземних суб’єктів господарської діяльності. 19 лютого 2020 р. Кабінет 

Міністрів України прийняв постанову про внесення змін у Порядок надання 

спеціальних дозволів на використання надр. 

Другий напрям – пов’язаний із вдосконалення механізму перерозподілу 

факторних і похідних доходів між найманими працівників, підприємцями та 

державою. Перерозподіл здійснено за допомогою законів, які, з одного боку, 

дещо зменшили доходи окремих категорій населення, а саме: похідні – 

шляхом вдосконалення механізму виплати державної соціальної допомоги 

(субсидій) та незаконні – внаслідок уведення додаткових заходів щодо 

протидії корупції та конфіскації незаконно набутих активів чиновників, а з 

іншого боку – підприємців шляхом оподаткування першої державної 

реєстрації ввезених в Україну транспортних засобів; вдосконалення 

механізму адміністрування податків (у т.ч. акцизного – при реалізації 

пального та спирту етилового); перегляду окремих ставок податку на доходи 

фізичних осіб, на прибуток підприємств, рентної плати та інших податків і 

зборів; розширення протидії розмиванню податкової бази
 
як контрольованих 

іноземних компаній, так і фізичних осіб-підприємців (ФОП) шляхом їх 

зобов’язання використовувати при розрахунках касові апарати і програмні 

реєстратори розрахункових операцій. Водночас окремі законодавчі акти були 

спрямовані на перерозподіл на користь певних категорій підприємців доходів 

державного бюджету. Вони передбачали запровадження та фінансування 
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нової бюджетної програми «Забезпечення функціонування Фонду розвитку 

підприємництва». 

Норми зазначених законів втілювалися в економічне життя за 

допомогою підзаконних актів, заходів уряду, центральних органів виконавчої 

влади та Національного банку України (далі –НБУ). Наприклад, з 3 січня 

2020 р. фізичним особам-підприємцям (далі – ФОП) заборонено витрачати 

кошти, які перебувають на підприємницьких рахунках, для задоволення 

особистих потреб. Заборона внесена НБУ 27 грудня 2019 р. шляхом зміни 

Інструкції про відкриття та закриття банківських рахунків. Водночас 24 

січня 2020 р. Кабінет Міністрів України схвалив початок з 1 лютого 

програми доступних кредитів для малого бізнесу. За оцінками Міністерства 

фінансів взяти участь у програмі «Доступні кредити 5–7–9%» у 2020 р. 

зможуть близько 50 тисяч позичальників. Чотири державні банки – 

ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк і Укргазбанк уклали з Фондом 

розвитку підприємництва угоду про участь в реалізації програми «Доступні 

кредити 5–7–9%». Згодом число банків, які беруть участь в цій програмі, 

збільшилося до 10. 

 Нескладно помітити, що в 2019–2020 рр. органи державної влади 

найменшу увагу надавали напряму діяльності, який був пов’язаний із 

виведенням на ринок нових видів товарів та послуг. Запроваджені в межах 

цього напряму діяльності закони були важливими та довгоочікуваними, але 

недостатніми, щоб покращити економічні сподівання підприємців та 

заохотити їх інвестувати у нематеріальний капітал для започаткування 

випуску нової продукції підвищеної технологічної складності з 

інноваційними або якіснішими властивостями. 

Водночас варто відзначити, що норми наведених законів також 

втілювалися в економічне життя за допомогою підзаконних актів і заходів 

уряду та центральних органів влади. Наприклад, за ініціативи Кабінету 

Міністрів України був створений державний Український фонд стартапів з 
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метою надання фінансування технологічним компаніям на початкових 

стадіях розвитку. 2 грудня 2019 р. Фонд почав приймати заявки на отримання 

грантів. Заплановано, що в 2020 р. обсяг фінансування програми українських 

стартапів становитиме 240 млн грн.  

Підсумовуючи, варто зауважити таке. Сьогодні накопичується дедалі 

більше доказів, що стратегія інституційних перетворень у вітчизняній 

економіці має значні прогалини, що перешкоджають її переходу на новий 

рівень конкурентоспроможності. Зокрема, результати дослідження свідчать, 

що сучасні інституційні зміни не забезпечують перехід підприємців із сфери 

порівняльних переваг, пов’язаних із зменшенням витрат виробництва 

(переважно за рахунок заниженого рівня оплати праці), у сферу порівняльних 

переваг, пов’язаних із наданням продукції інноваційних та якісніших 

властивостей.   

 Наведений висновок підтверджують емпіричні дані, що 

характеризують закономірності ринкової поведінки підприємців. Сьогодні, 

як і до початку інституційних перетворень, їхні сподівання переважно 

пов’язані з ринками традиційної продукції, можливостями отримання на них 

додаткових доходів за рахунок заниження рівня оплати праці найманих 

працівників, опортуністичної поведінки, що передбачає роботу в тіньовому 

секторі економіки, несплату податків, використання корупційних схем, 

недобросовісної комерційної практики тощо. Про домінування саме цих 

підприємницьких настроїв свідчать такі факти. Наприклад, за експертними 

оцінками річний обсяг контрабанди на митниці становить близько 50–

60 млрд грн
47

, а обсяг тіньового сектора економіки перевищує третину ВВП.  
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РОЗДІЛ 2. НАЦІОНАЛЬНА ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ 

СУЧАСНИХ ЗМІН У ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ 

2.1. Цифровізація світової торгівлі: переваги та ризики  

Закономірності та особливості світової торгівлі у 2017–2020 рр. 

Протягом 2017–2020 рр. у світовій торгівлі та торговельних відносинах 

проявлялися закономірності, характерні для десятиріччя 2006–2016 рр.
48

.  

Зокрема, для періоду 2006–2019 рр. були характерні:  

  швидке зростання міжнародної торгівлі товарами та послугами; 

  нерівномірність темпів зростання міжнародної торгівлі; 

  синхронне зростання світової торгівлі та світового ВВП, причому темпи 

зростання торгівлі характеризуються більшою волатильністю, ніж 

зростання ВВП; 

  волатильність світових цін на товари; 

  посилення впливу глобалізації (ролі транснаціональних корпорацій у 

міжнародній торгівлі, які прискорюють процеси поширення нових 

технологій, розвитку транспортної логістики, поширення аутсорсингу); 

  концентрація потоків світової торгівлі; 

  динамічна зміна продуктової структури світової торгівлі; 

  випереджаюче зростання світової торгівлі послугами. 

Протягом 2017–2020 рр. посилилися дві нові особливості розвитку 

торгівлі та торговельних відносин. Перша пов’язана із трансформацією 

торговельних потоків під впливом прискорених темпів розвитку цифрових 

технологій, а друга – із пандемією COVID 19, яка шириться світом із початку 

2020 р. 

Вплив цифрових технологій на світову торгівлю. В останні роки 

спостерігається динамічне впровадження цифрових технологій у соціальну та 
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економічну сфери суспільства, у тому числі у сферу зовнішньої торгівлі. Це 

явище отримало назву «цифрова революція» і розгортається завдяки 

швидкому розвитку комп’ютерних технологій, технологій у сфері 

комунікації та обробки інформації. Спочатку виник термін «електронна 

торгівля» («е-торгівля»), або «електронна комерція» («е-комерція») для 

визначення процесу продажу товарів і послуг через інтернет. Е-торгівля 

асоціюється із трансакціями, на відміну від цифрової торгівлі (англ: digital 

trade), яка поряд із е-торгівлею включає нові сервіси даних, такі як 

пошуковики, соціальні платформи, хмарні сервіси тощо. Оскільки термін 

«цифрова торгівля» більш сучасний і ємний, у нашому дослідженні ми 

використовуємо саме його. Поширений також термін «цифровізація ринків», 

який відображає процес впровадження цифрових технологій у ринки товарів 

та послуг, що докорінно змінює світову торгівлю.   

Світова організація торгівлі (СОТ) навіть оголосила настання нової ери у 

світовій торгівлі, де низка інновацій, які спираються на інтернет-технології, 

мають вирішальне значення для зменшення торговельних витрат і розвитку 

міжнародної торгівлі. Інтернет речей, штучний інтелект, 3D-друк і блокчейн 

мають потенціал для докорінної трансформації способів здійснення торгівлі, 

учасників торговельних відносин, товарів та послуг
49

. 

Цифрові технології зумовили поширення нових бізнес-моделей, а саме 

цифрових платформ. У традиційні маркетингові стратегії вбудовуються 

інтерактивні вебсайти, застосунки і соціальні медіа, що оптимізує контакти із 

споживачами і таким чином сприяє зростанню обсягів продажів. Компанії 

використовують технології штучного інтелекту й аналізу великих масивів 

даних для виявлення уподобань споживачів та адаптації до них своїх 

продуктів. 

Зміни стосуються як ринку товарів, так і ринку послуг. Багато послуг, 

такі як букінг для подорожей, е-навчання надаються онлайн із використанням 

мереж інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ). 

                                                 
49

 The Future of World Trade:  How Digital Technologies Are Transforming Global Commerce.  
World Trade Report 2018. P. 6. URL: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr18_e.htm 



 

53 

 

Цифровізація ринків товарів і послуг окрім переваг і можливостей, 

створює для окремих країн імовірні внутрішні загрози.  

Переваги цифрової торгівлі полягають у зменшенні  витрат на залучення 

до  торгівлі, полегшенні координації глобальних ланцюгів вартості, сприянні 

поширенню технологій і зв’язків між споживачами і виробниками, зменшенні 

асиметричності інформації, розвитку конкуренції за рахунок конкуренції між 

цифровими платформами, зменшенні трансакційних витрат, простежуваності 

ланцюга виробництва, зростанні швидкості товарообігу тощо. 

Виклики цифровізації для світової торгівлі, міжнародної торговельної 

політики, а також для державного регулювання ринків окремих країн. Із 

розвитком цифровізації виникає питання щодо захисту і безпечного 

використання приватних даних. Уряди декількох країн уже ввели 

законодавство, що регулює доступ компаній до персональної інформації 

своїх громадян і способи використання цієї інформації.  

У країнах ЄС захист конфіденційності даних регулюється Загальним 

регламентом Європейського Союзу про захист даних (англ.: General Data 

Protection Regulation – GDPR)
50

, який набув чинності у травні 2018 р. 

Положення GDPR застосовуються до всіх підприємств, що обробляють 

персональні дані суб’єктів, які проживають в Європейському Союзі, 

незалежно від того, де розташований їхній бізнес. Вітчизняні підприємства, 

що працюють на ринку ЄС, також змушені адаптувати свої процедури 

обробки інформації до норм GDPR. Недотримання положень GDPR може 

призвести до штрафів до 20 млн євро. Це найвищий розмір штрафу, який 

може бути накладений на бізнес за відсутність достатньої згоди клієнта на 

обробку даних або за порушення вимог захисту даних. 

Наразі (станом на травень 2021 р.) у ЄС триває розроблення й 

узгодження із стейкхолдерами двох проєктів законодавчих актів ЄС, які 

спрямовані на регулювання діяльності цифрових платформ у ЄС – Закону 

про цифрові послуги (Digital Services Act) та Закону про цифрові ринки 
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(Digital Markets Act)
51

. Нові правила краще захистять споживачів та їхні 

основні права в Інтернеті, зумовлять створення більш справедливих та 

відкритих цифрових ринків для всіх і заборонять несправедливі умови, що 

визначаються онлайн-платформами, які встановили або можуть встановити 

бар’єри на вхід до ринку. Гармонізація законодавства у сфері цифрових 

послуг і цифрових ринків із відповідним законодавством ЄС є важливим 

напрямом торговельної політики України.  

В українському законодавстві питання надання інформації про фізичних 

та юридичних осіб регулюються Законами України «Про інформацію» від 2 

жовтня 1992 р. № 2657-XII, що регулює відносини щодо одержання і 

поширення інформації, «Про захист персональних даних» від 1 червня 

2010 р.  № 2297-VI, що визначає захист і обробку персональних даних, «Про 

доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 р. № 2939-VI, який надає 

право на отримання інформації, що перебуває у володінні розпорядників. На 

думку юристів, окремі норми цих законів суперечать одна одній, потребують 

узгодження та вдосконалення
52

.  

Виклики, що пов’язуються із поширенням цифрових платформ, не 

обмежуються проблемами використання персональної інформації. 

Унаслідок зменшення торговельних витрат при використанні для 

онлайн-покупок е-торгівлі, у тому числі цифрових платформ, ціна імпортних 

товарів, які ввозяться на територію країн у багаточисельних посилках, є 

нижчою за ціну аналогічних товарів внутрішніх виробників, що ставить 

останніх у нерівні конкурентні умови. У відповідь уряди окремих країн, у 

тому числі Україна, застосовують так звані заходи de minimus, тобто 

встановлюють максимальну вартість, нижче за яку посилки можуть 

ввозитися на територію країни без оподаткування. 

З іншого боку, також змінюється характер конкуренції на цифрових 

ринках, де конкурентні переваги досягаються переважно за рахунок 
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інновацій, а не ціноутворення, що може призвести до втрат загального 

добробуту, особливо протягом періоду заміни однієї цифрової платформи на 

іншу
53

. 

Найбільшим викликом цифровизації для світової торгівлі та світової 

економіки вважається поглиблення розриву між розвиненими країнами та 

країнами, що розвиваються. Останні мають менше можливостей щодо 

доступу до широкосмугових послуг та платформ електронної комерції, 

якісної інфраструктури, також у них відсутня законодавча база, що регулює 

цифрову торгівлю. Нові загрози поглиблення розриву між розвиненими 

країнами та країнами, що розвиваються, створює панденмія COVID-19, під 

час якої цифрові технології стають критично важливими. Про це 

наголошується у документі UNCTAD (Конференції ООН з торгівлі та 

розвитку, англ.: United Nations Conference on Trade and Development), який 

акцентує на необхідності зменшення цього розриву
54

.   

UNCTAD звертає увагу на необхідності формування нової політики 

міжнародних організацій і розроблення заходів регулювання цифрової 

торгівлі, спрямованих на усунення зростаючої нерівності між країнами 

внаслідок поширення цифрових технологій у розвинених країнах, які 

концентрують ринкову владу у світовій цифровій економіці.   

Цифровізація також призводить до втрати значної кількості робочих 

місць, підвищуючи вимоги до кваліфікації працівників, причому вплив на 

загальну зайнятість залежить від галузевої структури економіки країн. Сфера 

послуг характеризується більшою інтенсивністю використання цифрових 

технологій, ніж сфера матеріального виробництва, а високотехнологічні 

галузі більш інтенсивно за низькотехнологічні використовують промислових 

роботів. 

Серед викликів для світової торговельної політики слід зазначити 

розмивання відмінностей  між товарами та послугами; проблеми із 
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торговельною статистикою внаслідок збільшення кількості дрібних посилок, 

які продаються через міжнародні кордони в результаті поширення онлайн-

платформ; визначення та вимірювання цифрової торгівлі; різні законодавства 

країн щодо транскордонних потоків даних.  

Проблеми регулювання транскордонних потоків даних. Різні підходи до 

формування законодавства щодо транскордонних потоків даних зумовлені, з 

одного боку, лобіюванням інтересів цифрових платформ  у деяких 

розвинених країнах у напрямі вільного режиму транскордонних потоків 

даних, а з іншого – прагненням деяких країн з перехідною економікою та 

країн, що розвиваються, створити бар’єри для транскордонних потоків даних 

з метою захисту своїх ринків. Бар’єри уводяться у формі мита на 

транскордонну передачу даних, заборон на торгівлю даними, законів про 

конфіденційність та захист даних.  

Уводяться вимоги щодо локалізації даних – зберігання і їх розміщення в 

межах кордонів держави, заборони переміщення та обробки персональних 

даних за кордонами країни. Ці заходи обгрунтовуються міркуваннями 

національної безпеки, захисту персональних даних, захистом і підтримкою 

економічної активності всередині країни
55

. Адже привілейований доступ до 

даних забезпечує конкурентні переваги. Проте ізраїльський вчений Юваль 

Ной Харарі вважає, що націоналізація урядами окремих країн інформації 

призведе у майбутньому до цифрової диктатури, що, на відміну від 

демократії, яка розподіляє інформацію та наділяє інституції та людей правом 

приймати рішення, зосереджує всю інформацію та прийняття рішень в одних 

руках
56

.   

Різні підходи до формування законодавства щодо транскордонних 

потоків даних створюють виклики для міжнародної торгівлі, тому в рамках 

СОТ та угод про вільну торгівлю, які укладаються між членами СОТ, уже 

існують спроби вироблення спільної політики щодо транскордонних потоків 
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даних. Відповідні розділи включені у Повну та прогресивну угоду щодо 

Транстихоокеанського партнерства (англ.: Comprehensive and Progressive 

Agreement for Trans-Pacific Partnership – CPTPP) між Канадою та десятьма 

країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону та Угоду між США, Мексикою 

та Канадою (англ.: United States-Mexico-Canada Agreement – USMCA)
57

. В 

угоді CPTPP міститься розділ щодо e-торгівлі, в якому за замовчуванням 

передбачаються вільні транскордонні потоки даних за деякими чітко 

прописаними винятками. Угода USMCA, що є новою модифікованою угодою 

NAFTA, містить аналогічний розділ уже про цифрову  торгівлю.  

В угодах про ЗВТ розділи щодо транскордонних потоків даних 

переважно містять положення, що обмежують внутрішнє регулювання цих 

потоків сторонами угоди. Поряд із тим у різних ЗВТ використовуються різні 

підходи до регулювання потоків даних у межах цифрової торгівлі. 

Двосторонні угоди між ЄС та Японією та Республікою Корея і США 

декларують прагнення повної лібералізації потоків даних, тоді як 

двосторонні ЗВТ, які уклав Китай з Австралією і Республікою Корея, містять 

положення щодо захисту персональних даних, але не мають положень щодо 

регулювання потоків комерційних даних
58

. 

На відміну від ЄС, США, Канади, Австралії та інших розвинених країн, 

які використовують угоди про ЗВТ для розширення доступу до даних, Китай 

обмежується своїм внутрішнім ринком. У Китаї потоки даних та інформації 

обмежені навіть усередині країни.  

Різні підходи до формування законодавства щодо транскордонних 

потоків даних членів СОТ створюють виклики для торгівлі та потребують 

регулювання в рамках СОТ. СОТ включає декілька угод, які стосуються 

питань торгівлі даними та цифрової торгівлі. Це Угода про інформаційні 

технології, Угода про торговельні аспекти інтелектуальної власності та 

Загальна угода про торгівлю послугами (GATS). GATS є найбільш 
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актуальною угодою для нових сервісів даних: вона містить розділи щодо 

фінансових послуг, телекомунікацій та комп’ютерних послуг. Але вона була 

укладена ще до винайдення Інтернету та Всесвітньої павутини і, відповідно, 

не містить положень щодо транскордонних потоків даних. У січні 2019 р. 

група з 76 членів СОТ, серед яких була й Україна, підтвердила намір щодо 

проведення багатосторонніх переговорів стосовно аспектів електронної 

комерції, які відносяться до торгівлі
59

. В основному члени групи розділяють 

ідею вільних потоків даних між країнами, але серед представлених у групі 

країн є прихильники регулювання (обмежень) потоків даних за певних умов, 

збереження за країнами права регулювати потоки даних з метою 

забезпечення захисту приватної інформації громадян і конфіденційної 

інформації.  

Позиція України у цих переговорах має бути обґрунтована з 

урахуванням можливості збереження за країнами права регулювати потоки 

даних з метою забезпечення захисту приватної інформації громадян і 

конфіденційної інформації. Адже привілейований доступ до даних 

забезпечує конкурентні переваги. Така політика відповідає позиції ЄС, 

зафіксованій у новій торговельній політиці Відкритої стратегічної автономії 

ЄС
60

 (2021 рік), розрахованої на п’ятирічний період, – домагатися швидкого 

укладення амбіційної та всеохоплюючої угоди СОТ про цифрову торгівлю, 

включаючи правила щодо транскордонних потоків даних, у повній 

відповідності до норм ЄС щодо високого рівня захисту прав споживачів. 

Виклики цифровізації світових ринків товарів та послуг для України. 

Серед викликів цифровізації світових ринків товарів та послуг для України – 

загострення конкуренції на внутрішньому споживчому ринку; посилення 

залежності від коливань світових ринків; втрата окремих ринків традиційних 

товарів; забезпечення якості товарів і захист прав споживачів; кібербезпека; 
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проблеми державного регулювання ринку ІКТ; захист інтелектуальної 

власності; зменшення рівня зайнятості; низький рівень цифрових 

компетенцій у сільській місцевості.  

Особливо актуальними для України є виклики, які створюються в 

результаті поглиблення розриву у використанні цифрових технологій, у тому 

числі цифрової торгівлі, у сільській місцевості та у містах. Бар’єри для 

використання цифрової торгівлі у сільській місцевості створюються через 

відсутність належної інфраструктури – як транспортної, так і ІКТ, відсутності 

знань і навичок щодо здійснення покупок на цифрових платформах у 

багатьох мешканців сільської місцевості, відсутність цифрових компетенцій 

у малого та середнього бізнесу. 

Відповідно до результатів дослідження стосовно наявності доступу 

населення до високошвидкісного фіксованого Інтернету, проведеного   

Міністерством цифрової трансформації України у липні 2020 р.
61

, близько 65% 

сіл України не покриті якісним широкосмуговим доступом до Інтернету і понад 

4 млн українців мешкають у селах, де якісного фіксованого Інтернету немає.  

Перспективи розвитку цифрової торгівлі у період пандемії COVID-19  

Слід відзначити, що негативні наслідки для світової торгівлі від 

поширення пандемії COVID-19 значною мірою нівелюються внаслідок 

поширення цифрової торгівлі й, навпаки, поширення пандемії стимулює 

розвиток цифрової торгівлі.  

Так, незважаючи на падіння обсягів експорту товарів та послуг України 

протягом періоду обмежень економічної та соціальної активності у першій 

половині 2020 р., експорт послуг у сфері ІКТ після падіння у І кв. 2020 р. 

відновив зростання й у ІІ кв. на 1% перевищив докризовий показник IV кв. 

2019 р. (рис. 2.1). Імпорт послуг ІКТ натомість продовжував знижуватися та 

у ІІ кв. 2020 р. був на 37% меншим, ніж у докризовому IV кв. 2019 р. За 

результатами 2020 р. експорт послуг у сфері ІКТ зріс на 13%, а імпорт – на 
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4,1% порівняно з відповідними показниками 2019 р. Найбільшими темпами 

за цей період зріс експорт інформаційних послуг – на 40,3%. 

Завдяки тому, що спричинена пандемією криза відбувається у часи 

прискореної цифровізації, процеси прийняття урядових рішень щодо заходів 

протидії пандемії і процеси адаптації урядів, бізнесу і споживачів є більш 

ефективними. Після введення заходів соціального дистанціювання й обмежень 

пересування цифрові рішення активно використовуються для здійснення 

економічної та соціальної активності у віддаленому режимі. Різко зросли 

масштаби використання програмних продуктів, призначених для 

відеоконференцій та обміну повідомленнями – Microsoft Teams, Skype, Zoom 

тощо.   

 

Рис. 2.1. Щоквартальні обсяги експорту та імпорту послуг у сфері ІКТ 

протягом 2019 р. – 2020 р. 

Джерело: Зовнішня торгівля України. Статистичний збірник. 2019. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua; Зовнішня торгівля послугами. Експрес-випуски. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

 

За даними Майкрософт, кількість випадків використання їх програмних 

продуктів для онлайн-спілкування за тиждень після уведення карантинних 
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заходів зросла на 40%
62

. З іншого боку, ці сервіси були вдосконалені та стали 

більш дружніми до споживачів, а мессенджери, які до кризи не підтримували 

режими групових відеоконференцій, такі як Viber і WhatsApp, їх увели. 

Існують також виклики, пов’язані із прискореним розвитком 

цифровізації внаслідок поширення короновірусу. По-перше, поширення 

використання групових відеоконференцій і мессерджерів для ведення бізнесу 

і соціального спілкування онлайн несе ризики у сфері безпеки. При роботі з 

дому складніше забезпечити належний захист інформації. По-друге, більш 

активне використання населенням соціальних мереж в умовах карантинних 

обмежень хоча й зменшує негативні наслідки соціального дистанціювання, 

проте слугує джерелом поширення дезінформації щодо короновірусу, так 

званих фейкових новин. 

Очевидно, що пандемія радикально вплинула на поведінку споживачів. 

Цифрова торгівля замінює роздрібну торгівлю товарами і постачання послуг. 

Від цього виграли цифрові платформи роздрібної торгівлі, такі як Amazon у 

США, JD.com у Китаї, Rozetka в Україні, а також Netflix, YouTube та інші 

відеохостинги, які поповнили свої аудиторії в умовах заборон на роботу 

театрів, кінотеатрів і концерних залів. З іншого боку, програли  цифрові 

платформи, що надають послуги у галузі туризму, – Booking.com, Airbnb, 

Expedia, Agoda, а також українські стартапи у сфері туристичних послуг, такі 

як TripMyDream. 

Передбачення щодо розвитку цифрової торгівлі після пандемії 

коронавірусу надали експерти ООН у Доповіді майбутніх можливостей 

(2020 р.), згідно з якою ринок великих масивів даних подвоїться у розмірах і 

перевищить 90 млрд дол. США до 2025 р, а глобальний ринок цифрового 

контенту у 2024 р. збільшиться до 237,3 млрд дол. США порівняно із 143 

млрд дол. США у 2019 р.
63

.
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2.2. Світова торгівля і зміни торговельної політики в умовах пандемії 

COVID-19: висновки для України 

Особливості розвитку світової торгівлі у період пандемії. Розвиток 

світової торгівлі у 2020 р. відбувався під впливом обмежень економічної 

діяльності, уведених країнами світу для запобігання поширенню COVID-19. Із 

початком поширення COVID-19 у січні 2020 р. розвиток світової торгівлі 

увійшов у смугу невизначеності під впливом ризиків скорочення обсягів і 

зміни структури світової торгівлі, а також зміни у торговельній політиці країн.  

Після оголошення пандемії у березні 2020 р. Генеральний директор 

СОТ Роберто Азеведо зазначив, що криза COVID-19 спричинила різкі 

потрясіння попиту та пропозиції у світовій економіці, та передбачив, що ці 

потрясіння неминуче призведуть до великих перебоїв у торгівлі
64

. 

На початку введення країнами світу обмежень, пов’язаних із 

пандемією, міжнародні організації почали розроблення прогнозів розвитку 

світової економіки та світової торгівлі з урахуванням обмежень економічної 

діяльності, викликаних поширенням COVID-19 (табл. 2.1). Зокрема, СОТ у 

2020 р. розробила два сценарії розвитку торгівлі – відносно оптимістичний, 

за якого цього року передбачалося скорочення обсягу світової торгівлі 

товарами на 12,9%, та песимістичний – за якого обсяг світової торгівлі 

товарами в 2020 р. мав би зменшитися на 31,9%
65

. Близьким до відносно 

оптимістичного сценарію СОТ був сценарій Світового банку, за яким обсяг 

світової торгівлі у 2020 р. скоротиться на 13,4% порівняно із показником 

попереднього року. Проте скорочення обсягу світової торгівлі товарами у 

2020 р. було меншим навіть від відносно оптимістичного сценарію СОТ і 

становило 5,3%, незважаючи на те, що у ІІ кв. 2020 р. обсяг світової торгівлі 

товарами зменшився на 15,0% порівняно із відповідним періодом 
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попереднього року
66

. Водночас світові обсяги торгівлі послугами у 2020 р. 

зменшилися на 20% порівняно до показника 2019 р.  

OECD також розробила два сценарії розвитку світової торгівлі. Перший 

сценарій передбачав одну хвилю пандемії, а другий – дві хвилі, причому друга 

хвиля у жовтні–листопаді 2020 р. передбачалася менш інтенсивною67. Проте, 

якщо за прогнозом OECD зменшення світового ВВП у 2020 р. передбачалося 

значно масштабнішим, ніж у результаті світової фінансово-економічниї кризи 

2009 р., то зменшення світової торгівлі внаслідок пандемії COVID-19 за 

масштабом передбачалося порівняльним із показником 2009 р. Це 

пояснюється тим, що криза більше вразила торгівлю послугами, ніж торгівлю 

товарами, а частка першої у світовій торгівлі є меншою.  

Таблиця 2.1 

Прогнози міжнародних організацій щодо розвитку світової економіки та 

торгівлі у 2020–2021 рр. 

Прогноз Реальний ВВП, % до 

попереднього року 

Обсяг світової торгівлі, % до 

попереднього року 

 2020 р. 2021 р. 2020 р. 2021 р. 

Прогноз СОТ (квітень  

2020 р.): 

    

   оптимістичний сценарій -2.5% 7,4% -12,9% 21,3% 

   песимістичний сценарій -8,8% 5,9% -31,9% 24,0% 

Прогноз Світового банку 

(червень 2020 р.) 

-5,2% 4,2% -13,4% 5,3% 

Прогноз ОЕСР (червень  

2020 р.): 

    

  cценарій однієї хвилі -6,0% 5,2% -9,5% 6,0% 

  cценарій двох хвиль -7,6% 2,8% -11,4% 2,5% 

Джерело: Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy. WTO press 

release. 8 April 2020. URL: https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm; OECD 

Economic Outlook, Volume 2020, Issue 1. June 2020. URL: https://read.oecd-

ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2020/issue-1_0d1d1e2e-en#page31; 

Global Economic Prospects / World Bank.  

Washington, DC., June 2020. P. 207. URL: 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33748 

У 2020 р. світовий ВВП зменшився на 5,3%, що близько до прогнозу 

Світового банку, наданого у червні 2020 р.  
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З урахуванням результатів розвитку світової економіки та світової 

торгівлі у 2020 р. було змінено відповідні прогнози на 2021 р. За прогнозом 

СОТ (березень 2021 р.) світовий ВВП у 2021 р. збільшиться на 5,1%, а 

світова торгівля товарами – на 8%
68

. Причому за прогнозом СОТ навіть у 

2022 р. обсяг світової торгівлі товарами не досягне рівня 2019 року, який 

передував поширенню пандемії.  

Основні канали впливу пандемії на світову торгівлю. Чинниками, які 

впливають на світову торгівлю у період пандемії COVID-19, є зменшення 

виробництва товарів та послуг унаслідок обмежень економічної діяльності, 

уведених країнами світу, порушення глобальних ланцюгів доданої вартості,  

зростання торговельних витрат, різке падіння у сфері послуг, падіння цін на 

товари низького ступеня обробки. Можна надати перші оцінки зміни цих 

чинників.  

1.  Скорочення світового реального ВВП у 2020 р. становило 5,2%, 

водночас зменшення реального ВВП України – 4,0% порівняно із 

показниками 2019 р.
69

. У 2021 р. Світовий банк прогнозує зростання 

світового ВВП на 4,0%, а ВВП України – на 3,0%
70

.  

2.  Порушилися глобальні ланцюги доданої вартості, оскільки 

виробництво, яке здійснюється в їх межах в окремих країнах, високозалежне 

від поставок критичних компонентів із-за кордону, що перетворює ланцюги 

на вразливі до перебоїв у постачанні, спричинені карантиннними 

обмеженнями країн-учасниць; на кордонах відбувалися затримки внаслідок 

збільшення кількості перевірок; також під час карантину зменшився попит 

домогосподарств на товари тривалого використання, які виробляються у 

ланцюгах. 

3.  Зросли витрати на експорт та імпорт унаслідок уведення додаткових 

перевірок, збільшення транспортних витрат через закриття доріг та кордонів. 
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За розрахунками Світового банку, торговельні витрати 2020 р. мали 

збільшитися на 25%
71

.  

4.  Різко впав ринок міжнародних туристичних послуг, що у 2019 р. 

становив 6,8% світового експорту і 28,3% світового імпорту послуг. За 

оцінками Світової ради подорожей та туризму, в 2020 р. експорт 

туристичних послуг зменшився на 25%
72

. Внесок галузі подорожей та 

туризму у ВВП зменшився на 49,1% порівняно із відповідним показником 

2019 р.:  якщо у 2019 р. частка галузі подорожей та туризму становила 10,4% 

світового ВВП, то у 2020 р. вона зменшилась до 5,5% через обмеження 

мобільності населення. 

5.  У 2020 р. у галузі було втрачено 18,5%  робочих місць порівняно з 

показником 2019 р.  

6.  На самому початку пандемії стрімко впали ціни на товари низького 

ступеня обробки. Індекс ринкових товарних цін UNCTAD (англ.: Free Market 

Commodity Price Index (FMCPI)) зменшився відносно показника 

попереднього місяця у березні 2020 р на 20,4%, у квітні – на 11,7%, а у травні 

зріс на 10,3%
73

. Однак у травні 2020 р. цей індекс був на 31,7% нижчим за 

показник за травень 2019 р. Ціни на нафту у травні 2020 р. знизилися на 50% 

порівняно із цінами травня 2019 р, на сільськогосподарську сировину – на 

10,5%, а на  метали і харчові продукти зросли відповідно на 10,2 та 2,8%. Цей 

індекс вимірює зміну цін первинних товарів, що визначаються як товари, при 

виробництві яких уся або майже вся додана вартість виробляється 

сировинними секторами економіки, тобто переважно це товари низького 

ступеня обробки, які переважають в експорті з України.  Зокрема, за даними 

ФАО, у червні 2020 р. ціни на пшеницю зменшилися на 1,7%, на кукурудзу – 

на 13,7% порівняно з цінами червня 2019 р.
74

. Чинником зниження цін на 

кукурудзу стало також падіння цін на нафту, адже значна частина кукурудзи 

переробляється на біопаливо.  
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Означені чинники діяли короткочасно і чинили короткочасний вплив 

на міжнародну торгівлю України. Вже з квітня 2020 р. почалося зростання 

цін на металопродукцію, а з вересня 2020 р. – на харчові продукти та 

сільськогосподарську сировину
75

. У І кв. 2020 р. розпочалося падіння 

вітчизняного експорту та імпорту, яке продовжилося у ІІ кв. цього року (рис. 

2.2). У результаті у ІІ кв. 2020 р. експорт товарів та послуг становив лише 

86% від рівня відповідного показника у ІІ к. 2019 р., а імпорт товарів та 

послуг – відповідно 73,2%. Темпи зменшення імпорту у ІІ кв. 2020 р. 

перевищили темпи зменшення експорту, і у ІІ кв. 2020 р., як і за результатами 

першого півріччя 2020 р., сальдо зовнішньої торгівлі було позитивним 

(відповідно 1,0 млрд дол. США і 1,07 млрд дол. США). Зростання імпорту 

почалося у ІІІ кв. 2020 р., а відновлення зростання експорту – у ІV кв. 2020 р.   

 

Рис. 2.2. Квартальні обсяги зовнішньої торгівлі України товарами і 

послугами у 2019 – першому півріччі 2020 р., млрд дол. США  

Джерело: Зовнішня торгівля України. Статистичний збірник. 2019 рік. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua; Зовнішньоторговельний баланс України. Експрес-випуски. 

2020 р.. URL: http://www.ukrstat.gov.ua 

У 2020 р. експорт товарів та послуг становив 59042,0 млн дол. США, 

або 92,2% від рівня відповідного показника 2019 р. Імпорт товарів і послуг у 
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2020 р. також зменшився на 87,5% порівняно із показником 2019 р. 

Негативне сальдо у торгівлі товарами і послугами у 2020 р. становило 255,5 

млн дол., що на 93,1%  менше, ніж у 2019 р.  

Зміни у торгівлі сільськогосподарськими товарами   

Поряд із зменшенням виробництва товарів та послуг унаслідок 

обмежень економічної діяльності, уведених країнами світу, чинниками, що 

впливають на сільськогосподарську торгівлю, стали порушення глобальних 

продовольчих ланцюгів, зростання торговельних витрат, різке падіння у 

сфері послуг, стрімке зростання цін на сировину і продовольство починаючи 

з вересня 2020 р. Остання тенденція змінила тенденцію зниження цін на 

сільськлгосподарську сировину, що спостерігалася з початку пандемії у 

березні 2020 р. до вересня 2020 року. На пропозицію сировини та 

продовольства на світових ринках вплинула посуха у багатьох країнах світу 

восени 2020 р., що зумовило зростання світових цін.  

Вплив цих чинників на сільськогосподарську торгівлю України у 

2020 р. не був однозначно негативним. Через те, що Україна залучена до 

глобальних продовольчих ланцюгів на їх нижчих ланках переважно як 

постачальник сировини, а на внутрішньому ринку країни переважають 

внутрішні продовольчі ланцюги, вона виграла від зростання цін на сировину і 

продовольство на світових ринках. Попри посуху, яка зменшила пропозицію 

українських зернових та олійних на світових ринках, сприятлива цінова 

ситуація на світовому ринку соняшникової олії дозволила українським 

експортерам майже на чверть (на 24,4%) наростити експорт соняшникової 

олії при збільшенні фізичних обсягів експорту лише на 12,0% (рис. 2.3). 

Завдяки сприятливій ціновій кон’юнктурі експорт української пшениці у 

2020 р. зменшився тільки на 1,8% при зменшенні фізичних обсягів експорту 

на 9,8%. Аналогічно експорт кукурудзи у 2020 р. зменшився на 6,4% при 

зменшенні фізичних обсягів експорту на 13,6%. 
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Рис. 2.3. Торгівля окремими сільськогосподарськими товарами України 

у 2020 р., у % до 2019 р. 

Джерело: Зовнішня торгівля окремими видами товарів за країнами світу за січень–грудень 

2019 р. і січень–грудень 2020 р. / Держстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua 

 

У період пандемії відбулися значні зміни у географічній структурі 

сільськогосподарського експорту. Після декількох років зростання 

український експорт сільськогосподарської продукції в ЄС зменшився на 

10,3% унаслідок зменшення попиту. Це  зниження було компенсовано за 

рахунок ринків країн Азії, насамперед Китаю.  

За результатами 2020 р. сільськогосподарський експорт України зріс на 

0,25%, на той час як загальний експорт товарів зменшився на 1,7% (рис. 2.4). 

У ІІ кв. 2020 р. після початку пандемії темпи зростання українського 

експорту сповільнилися, а у ІІІ кв. знизилися  відносно показників 

попереднього 2019 р. Але сприятлива кон’юнктура світових ринків зернових 

та олійних  стала чинником зростання сільськогосподарського експорту 

України протягом IV кв. і за підсумками 2020 р. Характерно, що протягом 

2020 р. темпи зниження загального товарного експорту з України 

перевищували темпи зниження сільськогосподарського експорту. 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Рис. 2.4. Темпи зміни експорту товарів і експорту сільськогосподарських 

товарів України у 2020 р., у % до відповідного періоду 2019 р., наростаючим 

підсумком 

Джерело: Зовнішня торгівля України. Статистичний збірник. 2019, 2020 рр. / Держстат 

України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua 

 

 

Рис. 2.5. Темпи зміни імпорту товарів і імпорту сільськогосподарських 

товарів України у 2020 р., у % до відповідного періоду 2019 р., наростаючим 

підсумком 

Джерело: Зовнішня торгівля України. Статистичний збірник. 2019, 2020 рр. / Держстат 

України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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На відміну від багатьох країн світу в Україні в умовах пандемії COVID-

19 не набула поширення кампанія «buy local» (купуй місцеве) і не 

збільшилася підтримка сільськогосподарських виробників, а зниження 

купівельної спроможності населення поряд зі зростанням витрат на 

виробництво і транспортування продовольства стало чинником значного 

зростання сільськогосподарського імпорту.  

Якщо у 2020 р. загальний товарний імпорт в Україну зменшився на 

11%, то імпорт сільськогосподарської продукції зріс на 13,2% (рис. 2.5). 

Найбільш негативно така ситуація вплинула на вітчизняних виробників 

молочної продукції. Імпорт молока і молочних продуктів у 2020 р. збільшився 

на 82%, зокрема, сиру – на 93%, а вершкового масла – на 146,5% (рис. 2.5).  

Зміни у торговельній політиці у період пандемії COVID–19: висновки 

для України 

 Цілком очікуваною реакцією на поширення коронавірусу у країнах 

світу стало застосування урядами багатьох країн протекціоністських заходів. 

На початковому етапі пандемії протекціоністські  заходи почали 

застосовуватися у формі заборон та/або обмежень експорту товарів 

лікарського призначення та/або заборон потенційно небезпечних товарів 

тваринного походження із країн, де поширювався коронавірус. Слід 

зазначити, що ці заходи застосовувалися відповідно до норм СОТ. З одного 

боку, жодна країна не є самодостатньою у забезпеченні продуктами та 

обладнанням, яке необхідне її системам охорони здоров’я, тому  міжнародна 

торгівля має вирішальне значення для забезпечення доступу до лікарських 

засобів та інших медичних препаратів. З іншого ж боку, норми СОТ 

забезпечують низку протекціоністських торговельних заходів для своїх 

членів, які вважаються необхідними для охорони здоров’я населення країн та 

громадського добробуту (включаючи заборони на імпорт та експорт, 

кількісні обмеження на імпорт та експорт, а також неавтоматичне 

ліцензування імпорту).  



 

71 

 

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) 

також надає країнам виключні можливості для забезпечення доступності 

життєзабезпечуючих ліків для своїх громадян. Зокрема, уряди можуть 

використовувати процедури обов’язкового ліцензування експорту відповідно 

до норм СОТ у випадках, коли патентовані препарати є недоступними або 

широко недоступними. Ці процедури можуть застосовуватися урядами країн-

розробників вакцини та/або ліків від коронавірусу у період одразу після їх 

розробки для першочергового забезпечення власного населення.  

Крім того, дві угоди СОТ безпосередньо стосуються заходів охорони 

громадського здоров’я та громадської безпеки – Угода про застосування 

санітарних та фітосанітарних заходів (Угода СФС) та Угода про технічні 

бар’єри у торгівлі (Угода про ТБТ). 

Угода про СФС встановлює, що члени мають право обмежувати 

торгівлю шляхом вживання заходів СФС, необхідних для захисту життя чи 

здоров’я людей, тварин або рослин. Ці заходи слід застосовувати лише тією 

мірою, яка необхідна для досягнення поставлених цілей, базуватися на 

наукових принципах та бути науково доведеними. У сучасніх обставинах 

пандемії коронавірусу важливо, що у разі недостатньої наукової доказової 

бази члени СОТ можуть тимчасово вживати заходи СФС на основі наявної 

відповідної інформації (стаття 5.7 Угоди)
76

. 

Угода про ТБТ спрямована на те, щоб технічні регламенти, стандарти 

та процедури оцінки відповідності були недискримінаційними та не 

створювали зайвих перешкод для торгівлі. Водночас Угода ТБТ визнає право 

членів СОТ здійснювати заходи для досягнення визначених цілей політики, 

таких як захист здоров’я та безпеки людини. 

Після початку епідемії в Китаї країни світу почали активно вдаватися 

до різноманітних заходів торговельної політики, дозволених нормами СОТ. 
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Станом на 31 липня 2020 р. до СОТ надійшло 229 повідомлень щодо заходів 

торговельної політики, пов’язаних з пандемією COVID-19
77

.  

Відповідно до норм СОТ після початку епідемії в Китаї деякі країни 

увели обмеження на імпорт м’ясних, рибних продуктів з Китаю, а також на 

імпорт живих свійських і домашніх тварин. Серед таких країн – Російська 

Федерація
78

, Казахстан
79

, Індонезія
80

. 

Низка країн увела обмеження на експорт медичного обладнання та 

матеріалів, необхідних для боротьби з короновірусною інфекцією, серед них 

Бразилія, Албанія та Україна. Зокрема, 31 березня 2020 р. Україна 

повідомила СОТ про тимчасове обмеження експорту хірургічних масок, 

респіраторів, медичних рукавичок, окулярів, захисних костюмів, етилового 

спирту міцністю понад 80%
81

. Обмеження здійснювалося шляхом уведення 

тимчасової вимоги щодо ліцензування експорту протиепідемічних товарів і 

припинило дію з 1 серпня 2020 р.  

Якщо першу хвилю протекціоністських заходів становили заходи, 

пов’язані із торгівлею медичними товарами і потенційно небезпечними 

товарами тваринного походження, то друга хвиля протекціоністських заходів 

пов’язана із торгівлею продовольством і зумовлена прагненням урядів 

зберегти рівень продовольчої безпеки населення своїх країн в умовах 

обмеження економічної та соціальної активності протягом карантину. 

Причому країни – експортери продовольства переважно уводили заходи 

заборони та/або обмеження експорту, а країни-імпортери, навпаки, 

знижували митні бар’єри для імпорту окремих продуктів. Обмежувальні 

заходи застосовувалися переважно у вигляді заборон експорту, квот або 
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ліцензування експорту, а для сприяння імпорту застосувалося пільгове 

оподаткування, зниження ставок / скасування імпортних тарифів, імпортні 

тарифні квоти. Отже, поряд із обмеженнями експорту медичних товарів та 

імпорту риби, живих тварин і товарів тваринного походження з Китаю деякі 

країни увели обмеження або заборони на експорт продовольства з метою 

недопущення дефіциту продовольства в середині країни. Відповідні 

повідомлення надійшли до СОТ від Киргизстану
82

, Таїланду
83

, Киргизстану
84

 

тощо. Україна, Білорусь, Російська Федерація та Казахстан увели тимчасові 

обмеження на експорт гречки. Постановою Уряду України від 2 квітня 

2020 р.
85

 було введено тимчасовий, до 1 липня 2020 р., режим ліцензування і 

квотування експорту гречки і зерна гречки лущеного та встановлено 

нульовий обсяг квоти для цих товарних позицій.  

Уведення низкою країн обмежень на експорт продовольства 

засвідчують не тільки існування небезпеки зниження рівня продовольчої 

безпеки в цих країнах, а і загрозу зниження рівня продовольчої безпеки у 

країнах – імпортерах продовольства. Остання обставина викликала 

занепокоєння міжнародних організацій. 31 березня 2020 р. очільники 

Світової організації торгівлі (СОТ), Продовольчої та сільськогосподарської 

організації ООН (ФАО) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 

виступили із спільною заявою, в якій закликали уряди мінімізувати вплив 

прикордонних обмежень COVID-19 на торгівлю продовольством. У спільній 

заяві йдеться про те, що невпевненість у наявності продовольства може 

викликати хвилю обмежень на експорт, створюючи дефіцит на світовому 

ринку. Такі реакції можуть змінити рівновагу між попитом та пропозицією 
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продовольства, що призведе до зростання цін та підвищення рівня їх 

волатильності.  

Серед рекомендацій СОТ щодо торговельної політики у період 

пандемії є уникання заборон та обмежень імпорту, які в останні перед 

пандемією роки набули поширення серед членів СОТ. І дійсно, з початком 

пандемії серед членів СОТ означився перехід від застосування заходів, які 

захищають внутрішні ринки, до заходів, які сприяють імпорту. У період з 

середини жовтня 2019 р. до середини травня 2020 р. члени СОТ увели 363 

нових торговельних заходи, 198 з них сприяли торгівлі та 165 її обмежували. 

Більшість із них 256 (близько 71%) були пов’язані із пандемією
86

. Заходи 

сприяння торгівлі в основному полягали у скасуванні чи зниженні імпортних 

тарифів, скасуванні податків на імпорт, спрощенні митних процедур та 

зниженні експортного мита. Зокрема, заходи, які сприяють імпорту, були 

уведені торговельними партнерами України, що дасть змогу скористатися 

ситуацією для розвитку вітчизняного експорту сільгосппродукції.  

Крім специфічних заходів торговельної політики у відповідь на 

економічні та соціальні потрясіння, спричинені пандемією COVID-19, уряди 

країн світу застосовували також велику кількість надзвичайних заходів 

підтримки, більшість з яких мали тимчасовий характер. Серед цих заходів – 

прямі виплати, грошові, фіскальні та фінансові заходи, заходи, спрямовані на 

мікро-, малі та середні підприємства (МСП), позики, кредитні гарантії та 

стимулюючі пакети.  

Посилення протекціонізму на продовольчих ринках: висновки для 

України 

Під час пандемії на продовольчих ринках країн світу набула 

поширення тенденція до самозабезпечення продовольством з метою 

гарантування продовольчої безпеки свого населення, що означає посилення 

політики протекціонізму у світі. Результатом такої політики стане 
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скорочення продовольчих ланцюгів, зменшення імпортозалежності країн і 

посилення конкурентних позицій внутрішніх виробників. Ці тенденції 

посилюються уведенням багатьма країнами заходів підтримки 

сільськогосподарських виробників, які у результаті карантинних обмежень 

втратили ринки збуту і можливості залучення робочої сили на проведення 

сезонних робіт. 

Поширення протекціонізму на світових агропродовольчих ринках 

обгрунтовується прогнозами міжнародних рганізацій щодо скорочення як 

пропозиції, так і попиту на сільськогосподарську продукцію, а також щодо 

можливих перебоїв у торгівлі та логістиці. Існує майже одностайна думка 

про те, що попит і торгівля на сільськогосподарському ринку будуть 

сповільнюватися. Основні макроекономічні фактори впливу на попит і 

пропозицію на ринках продовольства – коливання валютних курсів; 

коливання енергетичного та кредитного ринків; очікуване зростання 

безробіття; скорочення загальної економічної активності. 

Криза вплине на всі елементи продовольчої системи: від первинного 

постачання до переробки, торгівлі, а також національних та міжнародних 

логістичних систем до проміжного та кінцевого споживання. Криза також 

вплине на ринки факторів виробництва, а саме на ринки  праці та капіталу.  

Ці процеси матимуть вплив на доходи населення і продовольчу 

безпеку. Заходи торговельної політики, які можуть застосовуватися у 

відповідь на ці процеси, можуть погіршити ситуацію на світовому ринку 

продовольства, як це спостерігалося у багатьох країнах у період глобальної 

кризи продовольчих цін у 2007–2008 рр. Незважаючи на те, що масштаби 

пандемії COVID-19 не схожі на жодну іншу кризу в недавній історії, заходи 

торговельної політики, доступні урядам щодо реальних або передбачуваних 

провалів на агропродовольчих ринках, аналогічні заходам, що 

застосовувалися під час попередніх криз. До них відноситься насамперед 

криза продовольчих цін у 2007–2008 рр. Цей досвід наразі аналізується 

міжнародними експертами. І хоча він стосується переважно країн – 
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імпортерів продовольства, для України, як нетто-експортера 

сільськогосподарської продукції, необхідно розробити симетричні заходи 

торговельної політики у відповідь на заходи країн-імпортерів.    

Існують також рекомендації міжнародних експертів щодо уникнення 

експортних обмежень, особливо з боку основних країн-експортерів. Ці 

рекомендації базуються на дослідженнях негативних наслідків експортних 

обмежень 2007–2008 рр., які застосовувалися основними експортерами 

продовольчих товарів (Індія, Китай, В’єтнам і Пакистан обмежили експорт 

рису; Росія, Україна й Аргентина – пшениці), для світового ринку 

продовольства. Дослідження, проведене у Національному бюро економічних 

досліджень США
87

, показало, що наслідком уведення цих експортних 

обмежень у 2008 р. стало зростання ціни на рис на 52%, цін на  пшеницю і 

кукурудзу на 18% і посилення волатильності цін на продовольство.  

Зазначимо, що оскільки обмеження на експорт пшениці, що були 

уведені під час пандемії COVID-19 урядом України, є результатом щорічної 

домовленості (Меморандуму) учасників зернового ринку, їх не можна 

вважати заходом, що обмежує торгівлю. Навпаки, вони уводяться щорічно з 

метою запобігання обмежень експорту у вигляді експортних квот, 

експортного мита або заборон експорту.  

Ще 3 жовтня 2019 р. Міністерство економічного розвитку, торгівлі та 

сільського господарства України та учасники зернового ринку підписали вже 

традиційний Меморандум про взаєморозуміння для узгодження балансових 

показників зернового ринку в 2019/20 МР з метою організації забезпечення 

продовольчої безпеки та уникнення застосування експортних обмежень.  

Спочатку в Меморандумі на 2019/20 МР домовилися не фіксувати 

конкретний обсяг зернових, проте щомісячно проводити зустріч із 

представниками ринку та оцінювати показники, а при необхідності 

визначити граничний обсяг експорту. Пізніше, 30 березня 2020 р., у 
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Меморандумі було встановлено граничний обсяг експорту пшениці в 

2019/2020 маркетинговому році на рівні 20,2 млн т
88

. 

У торговельній політиці України слід врахувати, що протягом минулих 

криз для утримання зростання споживчих цін багато країн-імпортерів 

зменшували рівень тарифів і податків на імпортовані продукти харчування. 

Так у 2007–2008 рр. багато країн знизили або скасували імпортні мита 

(наприклад, Індія, Індонезія, Марокко, Нігерія і Буркіна-Фасо) і податки на 

імпортовані продукти харчування (наприклад, Бразилія, Монголія, 

Республіка Конго, Мадагаскар, Кенія, Ефіопія)
89

. Якщо кілька країн 

використовують подібні заходи одночасно, особливо коли вони є великими 

імпортерами, це може призвести до зростання світового попиту і подальшого 

зростання світових цін, що і викликало такі відповідні заходи. Зниження 

імпортних тарифів і податків на імпортовані продукти харчування у країнах – 

імпортерах продовольства вигідно країнам-експортерам і покращить 

кон’юнктуру експортних ринків для вітчизняних експортерів. Зокрема, 23 

червня  2020 р. Індія повідомила СОТ про встановлення у 2020/2021 р. 

імпортної квоти на 500 000 тонн кукурудзи за пільговим тарифом 15% (тариф 

поза квотою становить 60%)
90. 

Іншим заходом, який застосовували уряди країн світу, у тому числі 

уряд України, під час зростання світових цін на продовольство, є контроль 

цін на деяких або всіх етапах ланцюжка створення вартості. В Україні 

подібні заходи використовувалися для недопущення зростання цін на 

соціальні сорти хліба і гречану крупу. Дослідження FAO показали, що, 

незважаючи на те, що цей захід  може дозволити урядам контролювати ціни в 
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офіційних каналах торгівлі, його реалізація надзвичайно складна
91

, бо 

вимагає достатньої доступності продуктів харчування для задоволення 

попиту за фіксованими цінами, встановленими урядом, і достатнього 

фіскального потенціалу для закупівлі зернових та/або субсидіювання 

учасників ланцюжка створення вартості нижчої ланки. Важливо, щоби 

контроль здійснювався для обмеженої кількості  продуктів і протягом 

обмеженого часу, оскільки ціни, встановлені на низьких рівнях, можуть 

стимулювати неформальні канали збуту і перешкоджати внутрішньому 

виробництву в середньо- і довгостроковій перспективі. Така політика за 

рекомендаціями FAO повинна розглядатися тільки в умовах екстремальної 

волатильності цін.  

22 квітня 2020 р. Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою 

тимчасово, до завершення карантину, запровадив державне регулювання цін 

на товари, що мають істотну соціальну значущість та товари 

протиепідемічного призначення шляхом декларування зміни роздрібних цін 

у разі їх збільшення
92

. До товарів, що мають істотну соціальну значущість, 

віднесені крупа гречана, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого сорту, 

вермішель, молоко пастеризоване, яйця, курятина, масло вершкове, 

негазована мінеральна вода.   

Відповідно до цієї Постанови, якщо суб’єктом господарювання 

здійснюється реалізація товарів, які мають істотну соціальну значущість або 

відносяться до товарів протиепідемічного призначення, та планується 

збільшення роздрібної ціни на 5 і більше відсотків проти роздрібної ціни на 

момент набрання Постановою чинності, виникатиме обов’язок декларування 

зміни цін. У подальшому необхідно декларувати зміну роздрібної ціни у разі 

підвищення її на 5 і більше відсотків проти вже задекларованої роздрібної 

ціни.  
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З точки зору аналізу результативності торговельної політики важливо 

зазначити, що завдяки цим заходам вдалося стримати зростання цін на 

споживчі продовольчі товари, тобто задіяні заходи досягли своєї мети для 

підтримки купівельної спроможності населення. З іншого боку, завдання 

підтримки цін на продовольчі товари істотної соціальної значущості для 

населення досягалося у тому числі й за рахунок зростання імпорту цих 

товарів Протягом першої половини 2020 р., коли були уведені карантинні 

обмеження і відповідні заходи підтримки споживчих цін на продовольчі 

товари соціальної значущості, відбулося суттєве зменшення загального 

імпорту товарів в Україну на 14,3%, натомість імпорт продовольчих товарів 

зріс на 14,3% порівняно з відповідним періодом 2019 р. На 17,1% збільшився 

імпорт продуктів тваринного походження, причому суттєве збільшення 

відбулося у товарних групах, що охоплюють товари  істотної соціальної 

значущості: м’яса та їстівних субпродуктів свійської птиці – на 23,7%, масла 

вершкового – з 1,03 млн дол. США у першому півріччі 2019 р. до 23,41 млн 

дол. США у першому півріччі 2020 р. (у 23 рази), яйця птахів – на 55,3%. На 

14,8%  збільшився імпорт продуктів рослинного походження. Зокрема, 

введена урядом країни з квітня 2020 р. заборона експорту гречки, що 

традиційно вважається товаром істотної соціальної значущості, не вирішила 

проблему забезпечення внутрішнього ринку. Проблема вирішувалась за 

рахунок імпорту 12,18 тис. тонн гречки з Білорусі, Російської Федерації, 

Казахстану, Польщі та Молдови, що у 4,2 раза більше, ніж у відповідному 

періоді 2019 р. Також готових харчових продуктів у першому півріччі 2020 р. 

було імпортовано на 14,9% більше, ніж у першому півріччі 2019 р. 

*** 

1. На сучасному етапі основними чинниками, що трансформують 

світову торгівлю і змінюють світову торговельну політику, є цифровізація 

торгівлі та обмеження економічної й соціальної активності під час пандемії 

COVID-19. Ці чинники створюють як можливості, так і ризики для 
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зовнішньої торгівлі, що мають враховуватися у торговельній політиці 

України.   

2. Переваги цифрової торгівлі полягають у зменшенні витрат на 

залучення до  торгівлі, полегшенні координації глобальних ланцюгів 

вартості, сприянні поширенню технологій і зв’язків між споживачами і 

виробниками, зменшенні асиметричності інформації, розвитку конкуренції за 

рахунок конкуренції між цифровими платформами, зменшенні трансакційних 

витрат, простежуваності ланцюга виробництва, зростанні швидкості 

товарообігу тощо. Виклики пов’язані із зниженням конкурентоспроможності 

вітчизняних виробників споживчої продукції внаслідок розповсюдження 

онлайн-покупок на зарубіжних цифрових платформах, поглибленням розриву 

з розвиненими країнами внаслідок концентрації ринкової влади у світовій 

цифровій економіці в розвинених країнах, неврегульованістю питань щодо 

потоків даних у межах цифрової торгівлі в законодавстві України. 

3. З огляду на передбачення щодо прискорення розвитку цифрової 

торгівлі після пандемії коронавірусу, необхідно прискорити розроблення та 

ухвалення законодавства щодо потоків даних у межах цифрової торгівлі. У 

світі існують різні підходи до формування відповідного законодавства – від 

повної лібералізації, що лобіюється цифровими платформами розвинених 

країн, до створення бар’єрів у формі мит на транскордонну передачу даних, 

заборон на торгівлю даними (локалізації даних) тощо, які вводяться країнами 

з перехідною економікою і країнами, що розвиваються, з метою захисту своїх 

ринків. Україна приєдналася до ініціативи 76 членів СОТ відносно 

проведення багатосторонніх переговорів щодо аспектів електронної комерції, 

які відносяться до торгівлі. Позиція України у цих переговорах має бути 

обґрунтована з урахуванням можливості збереження за країнами права 

регулювати потоки даних з метою забезпечення захисту приватної 

інформації громадян і конфіденційної інформації. Така політика відповідає 

позиції ЄС, зафіксованій у новій торговельній політиці Відкритої 

стратегічної автономії ЄС – домагатися швидкого укладення амбіційної та 
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всеохоплюючої угоди СОТ про цифрову торгівлю, включаючи правила щодо 

транскордонних потоків даних, у повній відповідності до норм ЄС щодо 

високого рівня захисту прав споживачів. 

4. Загрозою для конкурентоспроможності внутрішніх виробників 

України є зростання масштабів використання населенням, малим і середнім 

бізнесом онлайн-покупок на цифрових платформах, що внаслідок нижчих 

торговельних витрат ставить вітчизняних виробників аналогічних товарів у 

нерівні конкурентні умови. Заходами торговельної політики, що захищають 

національних виробників і використовуються у багатьох країнах світу, 

слугують так звані заходи de minimus, тобто встановлення максимальної 

вартnості, нижче якої посилки можуть неоподатковано ввозитися на 

територію країни. Ефективним заходом підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних товарів є створення власних цифрових 

платформ для торгівлі.  

5. Поширення пандемії COVID-19 прискорює розвиток цифрової 

торгівлі, а зворотний ефект полягає у нівелюванні негативних наслідків 

карантинних обмежень за рахунок цифрової торгівлі. Україна вже у ІІ кв. 

2020 р. швидко відновила зростання експорту послуг у сфері ІКТ, характерне 

для докарантинного періоду.  

6. Основними каналами впливу карантинних обмежень на зовнішню 

торгівлю України стали зменшення обсягів внутрішнього виробництва і 

стрімке падіння світових цін на товари низького ступеня обробки. За 

оперативними оцінками Держстату України реальний ВВП України у II кі. 

2020 р. зменшився порівняно з II кв. 2019 року – на 11,4%. Світові ціни на 

сільськогосподарську сировину, яка займає значну частку в товарному 

експорті України, у травні 2020 р. знизилися на 10,5% порівняно із цінами 

травня 2019 р. Надалі, з квітня 2020 р. почалося зростання цін на 

металопродукцію, а з вересня 2020 р. – стрімке зростання цін на 

сільськогосподарську сировину і харчові продукти, зумовлене посухою у 

світі восени 2020 р. Ці цінові чинники загальмували зниження обсягів 
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товарного експорту України і прискорили зростання експорту 

сільськогосподарських товарів. 

7. Уведена урядом України заборона експорту гречаної крупи, термін 

дії якої закінчився 1 липня 2020 р., мала скоріше соціально-політичне 

значення, адже завдання забезпечення пропозиції гречки на внутрішньому 

ринку і підтримки споживчих цін вирішувалося за рахунок імпорту. Цей 

висновок стосується й  інших товарів істотної соціальної значущості, адже 

протягом першої половини 2020 р., коли були уведені відповідні заходи 

підтримки споживчих цін на продовольчі товари соціальної значущості, на 

тлі суттєвого зменшення загального імпорту товарів в Україну імпорт 

продовольчих товарів зріс на 14,3% порівняно з відповідним періодом 

2019 р.,  причому суттєве збільшення відбулося в товарних групах, що 

охоплюють товари  істотної соціальної значущості: м’ясо та їстівні 

субпродукти свійської птиці,  масло вершкове, яйця птахів. Отже, вжиті 

урядом заходи підтримки споживчих цін на товари істотної соціальної 

значущості мали негативний вплив на конкурентні позиції вітчизняних 

виробників на внутрішньому ринку. Такі заходи за рекомендаціями ФАО 

вживаються тільки в умовах екстремальної волатильності цін і протягом 

обмеженого періоду часу, оскільки ціни, встановлені на низьких рівнях, 

можуть стимулювати неформальні канали збуту і перешкоджати 

внутрішньому виробництву в середньо- і довгостроковій перспективі.  

8. Згідно із прогнозами міжнародних організацій у результаті 

пандемії відбудеться скорочення як пропозиції, так і попиту на 

сільськогосподарську продукцію, також матимуть місце перебої у торгівлі та 

логістиці. Зміни у торгівлі та торговельній політиці країн світу зумовлюють 

формування торговельної політики України з урахуванням інтересів 

вітчизняних споживачів, виробників та експортерів. Поширення тенденції до 

самозабезпечення продовольством у країнах світу  приведе до скорочення 

продовольчих ланцюжків, зменшення імпортозалежності країн, збільшення 

державної підтримки і, як наслідок, посилення конкурентних позицій 
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внутрішніх виробників. Тому в період пандемії повне і вчасне фінансування 

програм державної підтримки сільського господарства України має особливе 

значення. Протилежна тенденція характерна для країн – імпортерів 

продовольства і полягає у зниженні рівня тарифів і податків на імпортовані 

продукти харчування. Лібералізація агропродовольчих ринків країн – 

імпортерів продовольства вигідна країнам-експортерам і покращить 

кон’юнктуру експортних ринків для вітчизняних експортерів. У цей період 

важлива вчасна інформаційна та організаційна підтримка експортерів у разі 

зміни митних тарифних та/або нетарифних режимів окремими країнами 

імпортерами продовольства.  

9. Малий та середній бізнес у сільській місцевості України має менше 

можливостей щодо доступу до широкосмугових послуг, платформ 

електронної комерції та якісної інфраструктури, що стримує вихід малих та 

середніх сільськогосподарських виробників на зовнішні ринки, а в умовах 

карантинних обмежень стає критичним для здійснення ними 

зовнішньоторговельних операцій. Поряд із державною програмою створення 

відповідної інфраструктури у сільських місцевості малі та середні 

сільгоспвиробники потребують інформаційної та організаційної підтримки. 
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РОЗДІЛ 3. ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН В 

НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ: РЕАЛІЗАЦІЯ 

МОЖЛИВОСТЕЙ І МІНІМІЗАЦІЯ ЗАГРОЗ 

3.1. Розвиток транснаціональних корпорацій та їх вплив на 

конкурентоспроможність національної економіки 

Особливості формування та розвитку ТНК 

Стрімкий розвиток інтеграційних процесів, формування глобального 

економічного простору зумовили укрупнення великих компаній та 

спричинили виникнення об’єднань підприємств – транснаціональних 

корпорацій (ТНК), які сьогодні, значною мірою визначають динаміку, 

структуру та рівень конкурентоспроможності товарів і послуг на світовому 

ринку. 

За визначенням ООН, транснаціональні корпорації – це підприємства, 

які здійснюють виробництво товарів або послуг або контролюють його за 

межами країни, в якій вони базуються
93

. Тобто, основною характеристикою 

ТНК є їх здатність планувати, організовувати і контролювати господарську 

діяльність у різних країнах. Саме ця специфічна риса ТНК відрізняє їх від 

інших субʼєктів світової економічної системи – робочої сили, споживачів, 

місцевих, регіональних та національних органів влади. Загалом 

інтернаціональний характер функціонування і застосування капіталу створює 

можливості для залучення іноземних інвестицій в державу та їх інвестування 

не лише в розвиток виробництва, а й в НДДКР. 

Розміщуючи окремі частини і стадії відтворювальних процесів на 

території різних країн, ТНК являють собою найпотужніші угруповання 

корпоративного бізнесу, що діють у світових масштабах і відіграють 

провідну роль у посиленні міжнародної економічної взаємозалежності. Через 
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ТНК переспрямовуються фінансові та товарні потоки, які є визначальними 

для розвитку світового господарства
94

. 

Серед головних конкурентних переваг, які становлять основу 

ефективної діяльності ТНК, виділяють: 

– безперешкодне володіння і доступ до природних ресурсів, капіталу і 

результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт по всьому 

світу; 

– горизонтальну диверсифікацію в різні галузі або вертикальну 

інтеграцію за технологічним принципом в рамках єдиної галузі, що в обох 

випадках забезпечують економічну стабільність і фінансову стійкість ТНК; 

– можливість вільного вибору при розміщенні підприємств компанії в 

різних країнах з урахуванням розмірів їх національних ринків, темпів 

економічного зростання, цін, доступності економічних ресурсів, а також 

політичної стабільності; 

– низьку вартість фінансових ресурсів завдяки ширшим можливостям 

їх залучення; 

– економію на масштабах підприємства; 

– можливість використовувати в інтересах ТНК державну 

зовнішньоекономічну політику в різних країнах; 

– можливість за рахунок прямих інвестицій долати різні бар’єри на 

шляху до збільшення обсягів експорту своїх товарів на ринок тієї або іншої 

країни; 

– безперервну інформованість про кон’юнктуру товарних, валютних і 

фінансових ринків у різних країнах, що дозволяє оперативно спрямовувати 

потоки капіталів у ті країни, де створюються сприятливі умови для 

отримання максимального прибутку; 

– доступ до кваліфікованих кадрів і фактично необмежені можливості 

щодо їх відбору. 
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Саме ці конкурентні переваги дають ТНК можливість стрімко 

розвиватися та бути конкурентоспроможними порівняно з іншими 

компаніями. 

Перелічуючи переваги ТНК, необхідно виділити й їхні вади. Так, 

завдяки своїй спрямованості на глобальні операції, потужності та великому 

фінансовому і політичному впливу, ТНК проводять стратегію довгострокової 

максимізації прибутків, тобто відмовляються від короткострокових вигід для 

зміцнення ринкових позицій у майбутньому і забезпечення стабільного 

прибутку на тривалу перспективу. При цьому ТНК прагнуть максимізації 

прибутків за рахунок ренти і монополістичних переваг у певних країнах, 

інколи використовуючи навіть бюджетні фонди держав свого походження 

для експансії. Таким ТНК важливий доступ до сировинних ресурсів і 

транспортних систем приймаючої країни. Це призводить до того, що: 

– на внутрішньому ринку цих країн ТНК створюють потужну 

конкуренцію місцевим компаніям, не даючи їм можливості розвиватися; 

– вільні переміщення фінансового капіталу ТНК можуть підірвати 

стабільність національних валют і створити загрозу для національної безпеки 

країн, що розвиваються; 

– якщо ТНК мають у країні свій інтерес, вони здатні насаджувати 

ідеологію, що суперечить інтересам розвитку національного бізнесу і 

пригнічувати розвиток національно-державних інтересів країни. 

Крім того, економічна потужність ТНК може викликати приховані 

конфлікти з тими державами, на території яких здійснюється їх діяльність. 

Інтересами ТНК викликані війни та державні перевороти у країнах Близького 

та Середнього Сходу, Латинської Америки, зміни урядів у Європі й Азії. 

ТНК лобіюють інтереси окремих державних високопосадовців або цілих 

політичних партій, підтримують формування економічних інтеграцій різних 

рівнів, можуть вдаватися до хабарництва. 

Сьогодні у світі функціонує близько 60 тис. фінансово-промислових 

груп і ТНК, які розширилися за межі країн свого базування. Вони 
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контролюють 50% світового промислового виробництва, а також проводять 

понад 65% торговельних операцій в усьому світі. Найбільші ТНК мають 

річний обсяг продажів в сотні млрд дол. США, близько 500 з них мають 

обсяг збуту за рік у понад 18 млрд дол. США, а середньорічний обсяг 

продажів – кілька сотень мільйонів доларів США. Вони реалізують 80% 

продукції, що виробляється в галузі електроніки та хімії, 95% – 

фармацевтики, 76% продукції галузі машинобудування. Під їх контролем 

перебуває 90% світового ринку пшениці, кукурудзи, кави, тютюну, 

лісоматеріалів, залізної руди, 85% ринку міді та бокситів, 80% – чаю та 

олова, 75% – сирої нафти, бананів, натурального каучуку
95

. На ТНК припадає 

близько 4/5 усіх існуючих у світі патентів, ліцензій, ноу-хау. 

Це свідчить про те, що сьогодні процес транснаціоналізації, який 

характеризується посиленням взаємозв’язку і взаємозалежності суб’єктів 

світової економічної системи в результаті глобальних операцій ТНК досяг 

планетарних масштабів. Вони перетворилися на головну силу ринкового 

виробництва й міжнародного поділу праці, на домінуючий чинник світової 

економіки та міжнародних економічних відносин. На тлі перерахованих 

процесів відбувається поступове зростання обсягів міжнародного 

виробництва
96

. Так, за даними видання Forbes, до першої десятки найбільших 

ТНК світу в 2018 р. входили: сім банківських установ, чотири з яких 

китайські (ICBC, China Construction Bank Corporation, JPMorgan Chase, 

Agricultural Bank of China, Bank of America, Wells Fargo, Bank of China), 

багатопрофільний американський холдинг (Berkshire Hathaway), 

американська технологічна компанія (Apple) та китайська страхова компанія 

(Ping An Insurance Group).  

Серед факторів, які сприяли високому рейтингу цих компаній, слід 

назвати такі: проведення гнучкої політики та стабільної діяльності в умовах 
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економічних криз; активне розміщення виробництва на території інших 

країн; великі масштаби діяльності та опора на інформаційні технології. 

Водночас, як свідчить рейтинг 2000 найбільших ТНК світу, такі 

компанії як Royal Dutch Shell, Toyota Motor, ExxonMobil, Samsung Electronics, 

що займаються високотехнологічним виробництвом та електронікою, не 

увійшли в топ-10. Зокрема, компанія Samsung Electonіcs із прибутком 41,0 

млрд дол. США займає 14-ту позицію рейтингу, а компанія Microsoft із 

прибутком 14,2 млрд дол. США лише 20-ту
97

. 

Аналіз статистичної інформації, представленої в міжнародних базах 

даних, зокрема в американському виданні Forbes 2000
98

, свідчить про те, що 

українські компанії у цьому списку не представлені, хоча він включає 

представників таких країн, як Росія, Бразилія, Індія, Катар, Туреччина, Перу, 

Польща, Чилі, Філіппіни, Греція, В’єтнам, Кенія, Нігерія, Казахстан тощо. 

Відсутність вітчизняних компаній у списку 2000 найбільших ТНК світу 

не заважає Україні брати участь у процесах прогресуючої 

транснаціоналізації. Так, сьогодні вона приймає транснаціональні корпорації 

та певною мірою випробовує на собі переваги та недоліки їх діяльності. При 

цьому варто враховувати те, що ТНК є одними з основних українських 

інвесторів, а прямі іноземні інвестиції – основною формою зарубіжної 

експансії ТНК. 

Визначення впливу ТНК на конкурентоспроможність національної 

економіки 

Незважаючи на значний інтерес до дослідження діяльності ТНК, 

взаємозв’язок і взаємний вплив ТНК та приймаючих економік поки що 

вивчено не повністю, оскільки середовище функціонування цих компаній 

динамічно змінюється та модифікується залежно від країни, де вони 

здійснюють свої операції. 
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Аналіз наукової літератури свідчить, що перші іноземні ТНК на 

території України з’явилися одразу ж після проголошення незалежності у 

1991 р. Аналіз компаній, що входили на вітчизняний ринок, та 

застосовуваних ними стратегій дав науковцям можливість виокремити кілька 

етапів транснаціональної експансії. 

Перший етап (від проголошення незалежності до ухвалення у 1993 р. 

Декрету Кабінету Міністрів України «Про режим іноземного інвестування») 

характеризується зростанням кількості індивідуальних підприємств, частина 

з яких утворена із безпосереднім залученням капіталу нерезидентів України 

на основі особистих чи навіть родинних зв’язків
99

. 

Другий етап іноземного інвестування в економіку України (1993–

1997 рр.) почався з ухвалення 20 травня 1993 р. Декрету Кабінету Міністрів 

України «Про режим іноземного інвестування». На цей період припадає пік 

приходу в Україну іноземних транснаціональних компаній, зокрема: Coca-

Cola Amatil, Procter&Gamble, Philip Morris, R.J. Reynold’s Tobacco, Sony, 

Philips, Bosh, Daewoo (йдеться про відділення побутової електроніки), 

Samsung та LG. 

Третій етап діяльності іноземних ТНК на ринку України пов’язують з 

відміною Декрету «Про режим іноземного інвестування», тобто зі 

скасуванням багатьох пільг для іноземних інвесторів. Тому 1997 р. і наступні 

роки характеризуються помітним скороченням активності іноземних 

інвесторів на території України, наприклад закриттям тютюнової фабрики 

R.J. Reynold’s Tobacco у Винниках, ліквідацією Львівського заводу компанії 

Coca-Cola Amatil. 

Четвертий етап діяльності іноземних філій ТНК розпочався з 2005 р. 

Цей етап є визначальним із позицій швидкого зростання обсягів прямих 

іноземних інвестицій. Слід зазначити, що зростання прямих іноземних 

інвестицій у 2005 р. було пов’язане із надходженням 4878,12 млн дол. США 
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від продажу ВАТ «Криворіжсталь», та через з купівлю австрійським 

Reiffeisen Bank контрольного пакету акцій банку АППБ «Аваль». У 2006–

2007 рр. і на початку 2008 р. приплив прямих іноземних інвестицій 

зумовлювався скуповуванням українських банків, що стало свідченням 

приходу в Україну потужних транснаціональних «гравців», які суттєво 

впливатимуть на відповідний сегмент національного ринку. 

Наразі дослідники виділяють п’ятий етап діяльності ТНК в Україні. 

Його пов’язують із загостренням економічної та політичної ситуації в 

Україні на тлі глобальної кризи. Характерним стає зниження обсягів 

діяльності ТНК (Swedbank, Credit Europe Bank, Societe Generale та ін.) та 

взагалі вихід з ринку (Geely, BG Capital, Home Credit Group, Commerzbank 

тощо). 

Також, на думку експертів, у середньостроковій перспективі очікується 

шостий етап, який може мати два сценарії розвитку: оптимістичний або ж 

песимістичний. За умов розвитку оптимістичного сценарію передбачається 

перехід від стихійного формування до впорядкованої, регульованої 

результативності транснаціоналізації; формування критичної маси ТНК на 

основі селективного підходу та зростання економіки. За умов розвитку подій 

песимістичного сценарію може відбутися тотальна експансія ТНК, наслідком 

якої стане втрата національних пріоритетів; підвищиться рівень загрози 

економічної безпеки держави.  

Світовий досвід показує, що у трансформаційному періоді іноземні 

інвестиції стають важливим фактором економічної стабілізації, а у випадку їх 

продуктивного використання – й одним із факторів економічного зростання. 

У свою чергу необхідність підвищення рівня транснаціоналізації економіки 

України, насамперед за рахунок розвитку національних ТНК і залучення 

іноземних ТНК у пріоритетні, високотехнологічні сектори економіки, 

зумовлює використання інституційних засад, які вже існують. Так, 

нормативно-правове регулювання діяльності ТНК в Україні представлено 

цілою низкою юридичних актів. Зокрема, Законом України «Про 
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ратифікацію Конвенції про транснаціональні корпорації»
100

; Господарським 

кодексом України
101

; Законом України «Про холдингові компанії в 

Україні»
102

; Законом України «Про банки і банківську діяльність»
103

 тощо. 

Попри наявність назагал широкої інституційно-правової бази, 

ефективність її використання є доволі сумнівною. Одним з найкращих 

способів оцінювання інституційно-правового середовища, у тому числі в 

контексті формування умов для виникнення та успішного розвитку власних 

ТНК в Україні, є дослідження Світового банку стосовно легкості ведення 

бізнесу. 

Так, у 2018 р. Світовий банк опублікував глобальне дослідження Doing 

Business-2018. Дослідження оцінює регуляторний клімат у країні, або як 

впроваджується зміна для покращення умов підприємницької діяльності (без 

оцінок якості інфраструктури, кваліфікації працівників, рівня корупції, 

макроекономічної політики, коливання валютних курсів). 

У 2018 р., як і в 2017 р., лідером за сумарним значенням сприятливих 

умов для підприємницької діяльності стала Нова Зеландія. Також у першу 

десятку країн із найбільш сприятливими умовами для ведення бізнесу 

увійшли: Сінгапур, Данія, Південна Корея, Гонконг (особливий 

адміністративний район Китаю), США, Велика Британія, Норвегія, Грузія та 

Швеція. 

Найбільш несприятливими для ведення бізнесу стали Венесуела (188-

ме місце), Еритрея (189-те місце) та Сомалі (190-те місце). 

Україна за рік покращила свою позицію в рейтингу легкості ведення 

бізнесу на чотири позиції, піднявшись з 80-ої на 76-ту сходинку. Позитивні 

зрушення відбулися в чотирьох із десяти основних компонентів дослідження. 

Найбільше зростання відбулося в таких категоріях, як оподаткування 
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(зростання на 110 позицій, 54-те місце), міжнародна торгівля (+70 позицій, 

78-ме місце) і захист прав інвесторів (+56 позицій, 72-ге місце)
104

. 

Серед основних законодавчих новел, які покращують інвестиційний 

клімат в Україні, варто відзначити лібералізацію валютного регулювання, 

спрощення приватизації державного та комунального майна, легалізацію 

інституту номінальних утримувачів цінних паперів та реформування ТОВ. 

Незважаючи на певні досягнення в рейтингу легкості ведення бізнесу, в 

Україні ще є потенціал до змін, адже інвестиційна активність іноземних 

інвесторів залишається вкрай низькою. Так, аналіз динаміки обсягів 

залучених в Україну прямих іноземних інвестицій протягом 1996–2018 рр. 

показав, що найбільший пік активності іноземних інвесторів спостерігався у 

1996 р. та 2006 р. (темпи приросту становили 85,5 та 86,7% відповідно) (табл. 

3.1). Починаючи з 2013 р. спостерігався спад іноземної інвестиційної 

активності. Зокрема, якщо у 2013 р. темпи приросту обсягу прямих 

іноземних інвестицій становили 7,3%, то в 2014 р. зафіксовано їх зменшення 

до 3,9%, а в 2015 р. – до -28,6%. 

Слід зазначити, що спад іноземної інвестиційної активності протягом 

2013–2017 рр. обумовлений насамперед виведенням іноземними інвесторами 

низки активів, особливо з банківського сектора, через високі політичні 

ризики та воєнні дії на сході України. Відтак найнижчі показники темпів 

приросту обсягів іноземних інвестицій було зафіксовано у 2015 р. (-28,6%), 

2016 р. (16,3%) та у 2017 р (-2,8%). Починаючи з 2018 р. темпи приросту 

обсягів іноземних інвестицій уперше за останні чотири роки (2014–2017 рр.) 

набули позитивного значення – 3,4%. 

Про низький рівень впливу прямих іноземних інвестицій на 

конкурентоспроможність національної економіки свідчить і проведений 

кореляційно-регресійний аналіз. Зокрема, незважаючи на те, що ВВП 

України протягом 2001–2017 рр. був досить залежним від динаміки 

                                                 
104

 Законодавчі «зради» й «перемоги» у бізнес-сфері. Економічна правда. 24 травня 2019 р. URL: 
https://www.epravda.com.ua/columns/2019/05/24/648030 



 

93 

 

внутрішніх та прямих іноземних інвестицій (R
2
=0,97), найбільший вклад у 

зростання ВВП країни протягом зазначеного періоду відігравав такий 

показник, як внутрішні інвестиції. 

Так, зростання обсягів внутрішніх інвестицій на 1% призводило до 

зростання обсягів ВВП на 0,6%, а збільшення на 1% обсягів прямих 

іноземних інвестицій забезпечувало приріст вітчизняного ВВП лише на 0,4%. 

Таблиця 3.1 

Прямі іноземні інвестиції в економіку України у 1996–2018 рр. (на 

початок року), млн дол. США 

Роки 
Прямі іноземні інвестиції в 

Україну, млн дол. США 

Темпи приросту обсягу 

іноземних інвестицій, % 

1996 896,9 85,5 

1997 1438,2 60,4 

1998 2063,6 43,5 

1999 2810,7 36,2 

2000 3281,8 16,8 

2001 3875,0 18,1 

2002 4555,3 17,6 

2003 5471,8 20,1 

2004 6794,4 24,2 

2005 9047,0 33,2 

2006 16890,0 86,7 

2007 21607,3 27,9 

2008 29342,7 35,8 

2009 35616,4 21,4 

2010 38992,9 9,5 

2011 45370,0 16,4 

2012 48197,6 6,2 

2013 51705,3 7,3 

2014 53704,0 3,9 

2015 38356,8 -28,6 

2016 32122,5 -16,3 

2017 31230,3 -2,8 

2018 32291,9 3,4 

Джерело: складено за даними: Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці 

України / з України: за країнами світу; країнами ЄС; видами економічної діяльності; по 

регіонах / Держстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/zd/inv_zd/pi_ak_ks_reg/pi_ak_ks_reg_u.xlsx
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/zd/inv_zd/pi_ak_ks_reg/pi_ak_ks_reg_u.xlsx
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/zd/inv_zd/pi_ak_ks_reg/pi_ak_ks_reg_u.xlsx
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Також на основі кореляційно-регресійного аналізу було виявлено 

досить високу залежність експорту вітчизняних товарів від таких показників, 

як внутрішні інвестиції, прямі іноземні інвестиції та обмінний курс гривні 

(R
2
=0,96). Проте тут, як і в попередньому випадку, найбільший внесок у 

зростання експорту вітчизняних товарів відіграли внутрішні інвестиції. 

Зокрема, збільшення на 1% внутрішніх інвестицій в основний капітал 

забезпечувало зростання обсягів вітчизняного експорту на 0,7%. Збільшення 

на 1% обсягу прямих іноземних інвестицій забезпечувало приріст 

вітчизняного експорту лише на 0,2%. Коливання середнього обмінного курсу 

сприяло зростанню вітчизняного експорту ще на 0,1%. 

Також кореляційно-регресійний аналіз показав, що збільшення на 1% 

обсягів внутрішнього виробництва стримувало зростання обсягу імпорту 

товарів на 0,17%. 

Отже, проведений кореляційно-регресійний аналіз засвідчує, що вплив 

іноземного капіталу на розвиток національної економіки протягом 2001–

2017 рр. є несуттєвим. Це обумовлено тим, що діяльність присутніх в Україні 

ТНК зосереджена переважно в тих галузях, які генерують швидку віддачу від 

інвестиційної діяльності. Про це свідчить і статистичний аналіз галузевої 

структури прямих іноземних інвестицій за 2012–2018 рр., що демонструє 

збереження високої зацікавленості іноземних інвесторів до видів економічної 

діяльності з високою капіталізацією прибутків, зокрема, до переробної 

промисловості, оптової та роздрібної торгівлі а також операцій з нерухомим 

майном (табл. 3.2). 

Як свідчать дані табл. 3.2, у 2018 р. найбільшу частку у структурі 

прямих іноземних інвестицій займала переробна промисловість. Упродовж 

2012–2014 рр. вона незначно скорочувалася, проте починаючи з 2015 р. 

почала набувати висхідного тренду і в 2018 р. становила 25,4% від загальної 

структури прямих іноземних інвестицій в економіку України. Також 

протягом 2012–2018 рр. спостерігається зростання частки прямих іноземних 

інвестицій у сферу оптової та роздрібної торгівлі з 11,1% у 2012 р. до 16,7% у 
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2018 р. Крім сфери оптової та роздрібної торгівлі позитивну динаміку 

нарощування прямих іноземних інвестицій має галузь, пов’язана з 

операціями з нерухомим майном. Так, зокрема, протягом 2012–2018 рр. 

частка прямих інвестицій у сферу операцій з нерухомим майном зросла на 

5,1 в. п. 

Таблиця 3.2 

Структура прямих іноземних інвестицій в Україну за основними видами 

економічної діяльності у 2012–2018 рр., % 

Вид економічної 

діяльності 

Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Переробна промисловість 25,7 24,9 22,4 22,9 23,4 24,1 25,4 

у т.ч.: 

виробництво харчових 

продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів 

4,6 5,9 6,0 7,1 7,5 8,1 8,6 

машинобудування, крім 

ремонту і монтажу машин 

і устаткування 

2,1 1,8 2,2 2,2 2,4 2,5 2,5 

Оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і 

мотоциклів 

11,1 11,7 12,7 15,7 16,3 16,4 16,7 

Фінансова та страхова 

діяльність 
26,8 25,3 22,8 16,7 13,5 11,6 10,9 

Операції з нерухомим 

майном 
7,3 7,5 8,9 10,4 12,1 12,1 12,4 

Інші види економічної 

діяльності 
29,1 30,6 33,2 34,3 34,7 35,8 34,6 

Джерело: складено за даними: Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці 

України / з України: за країнами світу; країнами ЄС; видами економічної діяльності; по 

регіонах / Держстат України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua 

 

Водночас у періоді, що аналізується, спостерігається скорочення 

іноземної активності у сфері фінансів та страхової діяльності. Зокрема, 

частка прямих іноземних інвестицій у 2018 р. становила 10,9%, що на 15,9 в. 

п. менше, порівняно з аналогічним періодом 2012 року. Про низький рівень 

впливу прямих іноземних інвестицій на конкурентоспроможність 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/zd/inv_zd/pi_ak_ks_reg/pi_ak_ks_reg_u.xlsx
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/zd/inv_zd/pi_ak_ks_reg/pi_ak_ks_reg_u.xlsx
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/zd/inv_zd/pi_ak_ks_reg/pi_ak_ks_reg_u.xlsx
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національної економіки свідчить також те, що протягом усього 

досліджуваного періоду поза увагою іноземних інвесторів залишаються 

наукомісткі галузі, зокрема, галузь вітчизняного машинобудування. Так, 

частка прямих іноземних інвестицій протягом 2012–2018 рр. у цій галузі 

коливалася від 1,8% у 2013 р. до 2,5% у 2018 р. 

Слід зазначити, що на сьогодні в Україні зафіксовано близько 7 тис. 

філій іноземних ТНК, тоді як у світі їх загалом близько 810 тис. Тобто частка 

України становить лише 0,9% від загальної кількості філій іноземних ТНК. 

Більшість ТНК, які представлені на вітчизняному ринку, спеціалізуються 

на
105

: 

– виробництві тютюнових виробів: компанії Jараn Таbассо Іntеrnаtіоnаl, 

Іmреrіаl Таbассо Grоuр, Рhіlір Моrrіs, В.А.Т.; 

– виробництві пива, безалкогольних напоїв: компанії Соса-Соlа, Рерsі, 

(викуп «Сандори»), Оrаngіnа Grоuр (викуп «Росинки»); 

– переробці олійних та зернових культур: компанії Виngе (викуп 

елеваторів, контроль над експортом зерна; ТМ «Олейна», «Щедрий дар» 

тощо); 

– переробці молока: ТНК Grоuре Lасtаlіs, Веl Grоuр, Dаnоnе (Франція), 

«Юнімілк» (Росія); 

– виробництві кондитерських виробів (шоколаду) та концентрованих 

харчових продуктів: такі ТНК, як Nеstlе (ТМ «Світоч», «Торчин-продукт», 

«Крафт Фудз» (ТМ «Корона»), AB InBev, Unilever та ін.; 

– виробництво продуктів побутової хімії та парфумерії: такі корпорації, 

як Рrосtеr&Gаmblе (США); 

– торгівлі: такі компанії, як Walmart, Carrefour SA, McDonalds 

Corporation. 

Крім харчової промисловості та торгівлі ТНК представлені в 

фінансовому секторі України, зокрема Райффайзен Інтернаціональ Банк-
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Холдинг АГ. Відомими в Україні також є німецькі фармацевтичні компанії 

BASF SE та Bayer AG тощо. Саме ці галузі забезпечують швидкий обіг 

капіталу та невисокі комерційні ризики. Великі ж промислові ТНК на 

українському ринку відсутні. 

Крім функціонуючих ТНК, в Україні чимало компаній, в основному 

західних, які просто проводять моніторинг ринку на майбутнє з метою 

зайняти на ньому певну нішу в перспективі. Ці компанії займаються 

переважно імпортом-експортом сільськогосподарської продукції та засобів 

захисту рослин
106

. 

Стосовно ж транснаціональних компаній, що працюють в Україні, то їх 

діяльність спрямована переважно на внутрішній ринок: продаж імпортованої 

продукції або виробництво переважно для вітчизняного ринку. Водночас 

досить мало компаній, які зорієнтовані на експортну діяльність. 

Таким чином, незважаючи на доволі слабкі передумови та 

несприятливий інвестиційний клімат в Україні, ТНК усе ж таки утримують 

свої позиції на вітчизняному ринку. Це свідчить про те, що Україна 

залишається привабливою для іноземних інвестицій. 

На наш погляд, для подальшого покращення інвестиційного клімату 

України необхідно удосконалювати правову та організаційну бази для 

збереження та підвищення конкурентоспроможності національної економіки. 

Варто зазначити, що ряд позитивних кроків у цьому напрямі вже 

зроблено, зокрема: 

– сьогодні в Україні створене правове поле для інвестування та 

розвитку державно-приватного партнерства; 

– на території України до іноземних інвесторів застосовується 

національний режим інвестиційної діяльності, тобто надано рівні умови 
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діяльності з вітчизняними інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не 

підлягають націоналізації; 

– для підвищення захисту іноземних інвестицій Законом України від 

16.03.2000 р. № 1547
107

 ратифіковано Вашингтонську Конвенцію 1965 року 

про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними 

особами. «Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних 

спорів між державами та іноземними особами» тощо. 

Проте інвестиційний клімат в Україні досі несприятливий, а вплив 

транснаціональних корпорацій на конкурентоспроможність національної 

економіки низький. На наш погляд, це пов’язано, насамперед із високим 

рівнем корупції, недосконалою судовою системою та захопленням держави 

олігархами. Це підтверджують і дослідження, проведені інвестиційною 

компанією Dragon Capital, Центром економічної стратегії та Європейською 

бізнес-асоціацією
108

. 

До перелічених чинників, які стримують зростання іноземних 

інвестицій, необхідно додати постійні зміни нормативного регулювання та 

складне адміністрування податків. 

Таким чином можна стверджувати, що основна проблема України з 

точки зору іноземних інвесторів – не в економічній кризі, а в слабких та 

корумпованих інституціях, що заважають бізнесу інвестувати та розвиватися. 

Головне, що може зробити влада, – продемонструвати ефективність у 

боротьбі з корупцією та свавіллям силових органів. Проте наведені вище 

приклади щодо «покращення» інвестиційного середовища України свідчать 

про зовсім іншу ефективність. 

З метою залучення іноземних інвестицій, тобто відкриття компаній 

іноземними власниками, будівництва ними фабрик, агрокомплексів, 

необхідно насамперед вирішити зазначені вище проблеми та розробити 
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економічну політику держави, що стимулювала би прямі іноземні інвестиції 

всіма доступними шляхами, бо саме вони: 

– створюють для людей якісні робочі місця не лише в самій компанії, а 

й у суміжних галузях; 

– слугують каналом надходження капіталу для розвитку бізнесу без 

збільшення боргового навантаження; 

– сприяють надходженню в Україну валюти, підтримуючи курсову 

рівновагу; 

– залучають знання та технології, які потім використовують по всій 

країні; 

– інтегрують Україну в світове економічне середовище. 

3.2. Роль глобальних ланцюгів створення вартості та інтеграція до них 

України 

Особливості вимірювання глобальних ланцюгів доданої вартості в 

міжнародній торгівлі 

Характерною рисою сучасного етапу розвитку світового господарства є 

існування глобальних виробничих ланцюгів, які є міжнародною торгівлею 

проміжними товарами. Глобальний ланцюг створення вартості (ГЛСВ) – це 

послідовність взаємопов’язаних видів діяльності зі створення доданої 

вартості, розташованих як мінімум на двох континентах або в межах двох 

торгових блоків, що забезпечують виробництво товару чи послуги, 

починаючи з ідеї щодо їх створення та закінчуючи доставкою до кінцевого 

споживача
109

. 

Глобальна торгівля дедалі більше включає експорт деталей, 

компонентів, підсистем і послуг у рамках ГЛСВ та пов’язаних з ним 

виробничих мереж. Це зумовило зростаючу спеціалізацію компаній, 

пов’язану з конкретними завданнями при виробництві кінцевих товарів і 
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послуг, та зростання міжнародної торгівлі між різними секторами 

промисловості, а також різке зростання міжнародного руху товарів між 

різними структурами транснаціональних корпорацій як результат активного 

розвитку подетального, повузлового міжнародного поділу праці. Відповідно 

цей процес спричинив бурхливий розвиток міжнародних ланцюгів 

виробництва та постачань. Безумовно, ГЛСВ – це позитивний продукт 

глобалізації, оскільки дозволяє включати до глобальної економіки практично 

всі країни, що, у свою чергу, сприяє їх соціально-економічному розвитку. 

ГЛСВ надають країнам значні можливості для розширення експорту. 

Вони дозволяють підприємствам концентруватися на конкретних 

компонентах або видах діяльності, в яких вони мають конкурентні переваги, 

скажімо, низькі витрати або високу якість. Вони також можуть розробити та 

втілити ефективні стратегії з обробки сировини, де вже є 

конкурентоспроможними. 

Варто зазначити, що малі та середні підприємства можуть зіткнутися зі 

значними труднощами щодо співпраці у ГЛСВ. Проте вертикальне й 

горизонтальне співробітництво у рамках ГЛСВ може надати дієвий механізм 

для досягнення колективної ефективності за рахунок спільних дій і надати 

підтримку кожному підприємству. 

Загалом можливості, що надаються ГЛСВ, відкривають для країн, що 

розвиваються, нові напрями у розвитку інфраструктури та торгівлі. Торгівля 

та постачання у рамках ГЛСВ стимулюють розвиток логістики як критично 

важливої складової, адже проблема постачання продуктів потрібної кількості 

та якості, у конкретний термін є чи найважливішою для ТНК. Учасники 

ГЛСВ вимагають не тільки низьких транспортних витрат, а й задоволення 

дедалі складніших потреб у логістиці, таких як: короткі терміни транзиту, 

надійні графіки поставок, дотримання правил поводження з товарами, 

сертифікація якості продуктів, захист від крадіжок тощо. Торгові режими й 

процедури країни мають сприяти ефективному рухові проміжним потокам 
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продуктів у конкретних ланцюжках доданої вартості. Якщо існують громіздкі 

процедури імпорту/експорту – правила, положення, високі збори за 

очищення імпорту/експорту виробничих ресурсів або продуктів, то місцевим 

компаніям буде важко стати постачальниками у глобальних ланцюжках. 

Завдання для країн, що розвиваються, в контексті співпраці у рамках ГЛСВ – 

просуватися до більш інтегрованого підходу до транспорту, торгівлі й 

транзиту в рамках відкритих режимів торговельної політики, тобто в рамках 

угод СОТ торговельні процедури необхідно спрощувати. 

Отже, як бачимо, глобальний ланцюг створення вартості є складним 

утворенням, основу якого становить значна кількість компаній, кожна з яких 

відповідає за окремий вид економічної діяльності. 

Варто зазначити, що концепція глобального ланцюга створення 

вартості, яка базується на понятті доданої вартості, дозволяє досліджувати 

галузі світової економіки, вивчаючи їх структуру та динаміку участі в них 

різних суб’єктів господарювання, залучених до виробничого процесу. На 

сьогодні такий підхід виступає корисним інструментом аналізу тенденцій 

світової економіки, що дозволяє відстежувати усі зв’язки між різними 

ланками географічно фрагментованого міжнародного виробництва, 

визначити роль кожного учасника та спрогнозувати наслідки для тієї чи 

іншої країни. 

Варто зазначити, що ГЛСВ – це відносно нове явище, яке не тільки 

змінило характер світової економіки, а й здійснило потужний вплив на 

економіку окремих країн світу. Проте сьогодні масштаби і сутність цих 

ефектів ще недостатньо вивчені. Важливою проблемою обліку економічної 

статистики є оцінка внеску доданої вартості кожної країни у загальний обсяг 

доданої вартості у міжнародних торговельних потоках. 

Як стверджують фахівці, сьогодні міжнародна статистика торгівлі 

найчастіше дає викривлену картину впливу торгівлі на економіку: «… те, що 
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ви бачите, не є тим, що ви отримаєте»
110

. Це пов’язано з глобалізацією 

виробництва і відображає той факт, що вартість продуктів, які перетинають 

кордони декілька разів для подальшої обробки, відповідно й враховуються 

кілька разів. За оцінкою UNCTAD, близько 28% світового експорту – це 

проміжні товари, які кілька разів були включені у вартість експорту на різних 

стадіях виробництва у різних країнах. Ця проблема, у свою чергу, породжує 

нові, а саме: неможливість оцінити реальні дисбаланси у торгівлі між 

країнами, визначити реальний обмінний курс валют та здійснити реальну 

оцінку інших важливих індикаторів міжнародної торгівлі та інших аспектів 

міжнародних економічних відносин. 

Через це дослідження щодо вимірювання глобальних ланцюгів доданої 

вартості в міжнародній торгівлі сьогодні, в основному проводяться за двома 

напрямами
111

: 

1) «очистка» торгової статистики від подвійного рахунку, 

виокремлення потоків доданої вартості; 

2) розкладання сукупних торговельних потоків на компоненти згідно з 

національним походженням і призначенням доданої вартості. 

Фрагментація виробничих процесів у межах міжнародної кооперації 

спричинили появу систем виробництва без кордонів. Вони існують у вигляді 

послідовного ланцюга або складних мереж, які можуть бути глобальними, 

регіональними або охоплювати лише дві країни. Через це виникає об’єктивне 

запитання, яким чином можна виділити внесок кожної країни, що бере участь 

у виробництві доданої вартості продуктів? Існують три основні підходи до 

вирішення цього завдання
112

. 
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Перший підхід ґрунтується на тому, що дослідження проводяться або 

на прикладі конкретних товарів, або окремих орієнтованих на експорт 

підприємств. Однак за умов використання цього підходу у процесі 

дослідження досить складно простежити весь ланцюг проміжних 

постачальників. 

Другий підхід ґрунтується на оцінці міжнародної торгівлі товарами 

проміжного попиту. Однак використання цього підходу залишає за межами 

дослідження трансакції з цими товарами на внутрішніх ринках, що може 

досить суттєво спотворити результати оцінок. 

Третій підхід ґрунтується на розробці таблиць «витрати-випуск» та їх 

міжнародних модифікаціях, де транскордонні торговельні потоки 

розкладаються на складові аналогічно трансакціям між галузями і кінцевими 

споживачами в межах вітчизняної економіки. Це найбільш прийнятний 

підхід, проте він теж має свої недоліки в частині якості міжнародної 

статистики та можливості виділити імпорт товарів по галузях, які їх 

споживають. 

На думку фахівців ОЕСР
113

, зазначене питання є актуальними і, 

водночас, вимагає розробки нової торговельної статистики, що доповнювала 

би вже існуючу. Сам характер проблеми вимагає скоординованого 

міжнародного підходу для побудови бази даних і методології, заснованих на 

офіційній статистиці, що широко визнаються і схвалюються. 

Отже, глобальні ланцюги доданої вартості перетворюються на 

популярний об’єкт досліджень економічної статистики, оскільки виникає 

потреба в нових показниках, які дадуть змогу адекватно характеризувати 

участь окремих країн у системі виробничих і торговельних відносин. 

Ефективним інструментом вирішення цієї проблеми є система національних 

рахунків, із застосуванням міжнародних таблиць «витрати-випуск». 
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Загалом дослідження ГЛСВ передбачає аналіз таких елементів
114

: 

структури системи «витрати-випуск», що описує процес перетворення 

сировинних матеріалів на кінцеві продукти; географічних особливостей 

розподілу процесів у рамках ГЛСВ; управлінської структури, що показує, як 

здійснюється контроль та управління ГЛСВ; інституційного середовища, в 

якому перебуває ГЛСВ. 

Аналізуючи ГЛСВ, варто враховувати й економічну модернізацію 

країни. Вона відображає динаміку просування країн, регіонів або компаній 

глобальним ланцюгом створення вартості до ланок із вищою доданою 

вартістю з метою збільшення переваг від участі у глобальному виробництві. 

Такими перевагами може бути підвищення прибутків, частки доданої 

вартості, інноваційного потенціалу, можливостей зростання тощо. Особливе 

значення цей аспект дослідження має для країн, що розвиваються, та їх 

компаній. 

При дослідженні ГЛСВ важливого значення набувають кількісні 

показники, що характеризують масштаби, глибину та довжину ланцюга, а 

також рівень участі та відносні позиції країн у ньому. Аналіз участі країни у 

ГЛСВ передбачає насамперед визначення рівня залучення країни до 

вертикально фрагментованого виробництва. Один із способів оцінки такої 

участі, який у науковій літературі було розроблено раніше за інші, – це 

розрахунок частки вертикальної спеціалізації, яку можна інтерпретувати як 

імпортну складову експорту. Індикатор демонструє вартість імпортованих 

складових у сукупному експорті країни (при цьому залишок є вітчизняною 

складовою). 

Водночас вартість імпортованих складових, що використовуються у 

виробництві експортної продукції, та вартість експорту, додана за кордоном, 

є різними поняттями, оскільки імпорт може включати вартість, додану в 

національній економіці. Міжнародна міжгалузева матриця «витрати-випуск», 
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 Кравцова І.В. Методика дослідження глобальних ланцюгів створення вартості. Науковий вісник 
Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 16. С. 39–45. С. 39. 



 

105 

 

розроблена ОЕСР, дозволяє розрахувати додану вартість, що повертається до 

вітчизняної економіки у складі іноземних складових. На основі цієї матриці 

була створена глобальна база даних «витрати-випуск», яка містить щорічні 

міжнародні міжгалузеві матриці «витрати-випуск», що охоплюють 55 країн – 

34 країни ОЕСР і 21 країну, яка не є членом цієї організації, а також окрему 

категорію «інші країни світу». Україна до списку цих країн не входить. 

Глобальна база даних «витрати-випуск» містить інформацію щодо 

міжгалузевого використання країнами вітчизняних або іноземних проміжних 

товарів, а також їх частки в кінцевому споживанні. 

Важливим елементом дослідження глобальних ланцюгів створення 

вартості є те, що вони безпосередньо впливають на способи збирання 

статистичних даних щодо торгівлі та виробництва. Експерти одностайні 

стосовно того, що сучасна торгова статистика не дає повного уявлення про 

реальні процеси у цих сферах і навіть певною мірою призводить до їх 

викривлення. Торгова статистика враховує дані щодо валової світової 

торгівлі, по декілька разів включаючи у ці показники вартість проміжних 

товарів і послуг, водночас роль інших країн, які є постачальниками 

проміжних складових, залишається неврахованою. 

На відміну від попереднього, статистичний підхід дослідження 

глобальних ланцюгів створення вартості на основі зустрічної торгівлі з 

доданою вартістю оцінює джерела вартості, яка додається при виробництві 

товарів і послуг. Такий підхід дає змогу відстежувати вартість, що додається 

кожною галуззю і країною виробничого ланцюга, і встановлювати додану 

вартість для даних вихідних галузей і країн. 

Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок, що концепція 

глобальних ланцюгів створення вартості дозволяє на якісно новому рівні 

досліджувати особливості функціонування світової економіки, а також 

вивчати природу та детермінанти виробничого і технологічного потенціалу 

окремих країн, їх конкурентоспроможності. Аналіз глобальних ланцюгів 
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створення вартості передбачає дослідження його організаційної структури 

(«системи витрати – випуск»), географічної специфіки, управлінської 

структури, а також зовнішнього інституційного середовища. 

Особлива увага приділяється вивченню економічної модернізації, що 

відображає просування «вгору» країн, регіонів або компаній ланками 

глобальних ланцюгів створення вартості. Крім здійснення поетапного 

аналізу, методика дослідження ГЛСВ також передбачає розрахунок 

відповідних показників – індексів участі країн у глобальних ланцюгах 

створення вартості, їх довжини і відстані до кінцевого споживача. Вони 

дають уявлення про роль і місце окремих країн у глобальному виробничому 

процесі та дозволяють розробити стратегію розвитку з метою досягнення 

економічної модернізації. Концепція глобальних ланцюгів створення вартості 

дала поштовх використанню нових підходів до збирання світової торгової 

статистики, зокрема підходу на основі зустрічної торгівлі з доданою 

вартістю, який оцінює джерела вартості, що додається при виробництві 

товарів і послуг. 

Визначення перспектив інтеграції України до глобальних ланцюгів 

створення вартості 

Динаміка, зміст та масштаби міжнародної економічної взаємодії 

сьогодні визначаються глобальними тенденціями світового розвитку, які 

відображають глибинні трансформації практично у всіх сферах життя 

суспільства, причому швидкість відповідних змін постійно зростає. У цьому 

контексті особливого значення набувають такі процеси, як
115

: діджіталізація 

всіх сфер життя; технологічні новації; зростання взаємозалежності між 

фірмами, країнами, ринками та географічними регіонами; «ребалансування» 

світової економіки; процес глобалізації суттєво змінює середовище, в якому 

оперує бізнес, незалежно від його розміру та ступеня інтернаціоналізації; 
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сприяння розвитку українського експорту / Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. 
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процес інтенсивного та доволі динамічного розвитку міжнародної системи 

регулювання світогосподарських зв’язків, елементами якої є міжнародні 

економічні організації, міжнародні угоди, консультації тощо; зростання 

значення охорони здоров’я в економіці. 

Загалом зазначені вище процеси так чи інакше впливають на характер 

та особливості міжнародної економічної взаємодії. 

Що стосується безпосередньо міжнародної торгівлі товарами та 

послугами, то сьогодні експерти виокремлюють тут кілька важливих якісних 

змін
116

: 

 – зростання кількості регіональних угод; 

– пошуки домовленостей щодо торгівлі товарами, які донедавна не 

виділялися в окрему групу (це так звані екологічно безпечні товари); 

– пошуки домовленостей, які поглиблюють або доповнюють чинні 

угоди в рамках СОТ; 

– завдяки бурхливому розвитку технологій суттєво зменшились 

транспортні, комунікаційні та інші витрати, що спричинило фрагментацію 

виробництва та перенесення окремих його компонентів у різні країни; 

– лібералізація транскордонного переміщення товарів, послуг, капіталів 

та робочої сили; 

– динамічний розвиток міжнародної торгівлі технологіями та 

високотехнологічними товарами, які є матеріальним уособленням нових 

технологій; 

– розвиток електронної торгівлі є чинником, який сьогодні визначає 

динаміку та структуру міжнародної торгівлі загалом та особливості 

експортно-імпортних операцій зокрема. 

Варто зазначити, що провідною довгостроковою тенденцією розвитку 

українського експорту є зменшення частки країн СНД та одночасне 

зростання частки країн ЄС (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Географічна структура експорту товарів та послуг України у 

2014–2017 рр., % 

Джерело: складено за даними: Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2016 

році. Стат. зб. / Держстат. Київ, 2017. 146 с.; Зовнішня торгівля України товарами та 

послугами у 2017 році. Стат. зб. / Держстат. Київ, 2018. 148 с. 

 

Така переорієнтація пов’язана, насамперед, зі світовими 

господарськими процесами та структурними змінами на міжнародних 

ринках. Певним чином на географічну структуру також впливають спосіб 

постачання товарів чи послуг та особливості структури ринку. 

У 2017 р. частка експорту товарів та послуг до країн СНД порівняно з 

аналогічним періодом 2014 р. скоротилася на 9,2 в. п. Водночас частка 

експорту товарів та послуг до країн ЄС зросла з 31,8% у 2014 р. до 38,3% у 

2017 р. Частка експорту товарів та послуг до інших країн за аналогічний 

період зросла на 2,6 в. п. 

Якщо експорт товарів аналізувати окремо, то можна простежити 

аналогічну тенденцію, зокрема, частка експорту товарів до країн СНД у 

2017 р. становила 16,0%, що на 11,6 в. п. менше, порівняно з періодом 2014 р. 

Частка експорту українських товарів до країн ЄС протягом 2014–2017 рр. 

збільшилася майже в 1,3 раза, а до інших країн – на 2,6 в. п. 
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Що стосується експорту Україною послуг, то тут ситуація дещо 

відрізняється. Зокрема, частка експорту послуг до країн СНД протягом 2014–

2017 рр. залишилася фактично незмінною – 35,1%. У 2017 р. частка експорту 

вітчизняних послуг до країн ЄС скоротилася на 2,4 в. п. порівняно з 

аналогічним періодом 2014 р., а до інших країн за аналогічний період 

збільшилася на 2,3 в. п. 

Структура експорту товарів та послуг будь-якої країни формується під 

впливом як міжнародного попиту на відповідні товари та послуги, так і 

рівнем та особливостями розвитку національної економіки. Структура 

українського експорту товарів лише частково збігається зі структурою 

світового експорту. Якщо в 2017 р. у світовому експорту домінували 

електричні машини (14,4%), мінеральні продукти (11,2%), механічні машини, 

ядерні котли (11,8%), транспортні засоби (11,2%), хімічна продукція (13,5%) 

та недорогоцінні метали (5,6%), то в українському експорті частка 

електричних машин становила лише 5,9%, що у 2,4 раза менше, ніж у 

середньому по світу. Майже втричі меншою є частка механічних машин та 

ядерних котлів (4,0%). Частка транспортних засобів (1,4%) порівняно із 

загальносвітовим показником, менша у 8 разів. Водночас частка експорту 

недорогоцінних металів та виробів з них (23,4%) у 4,2 раза перевищувала 

загальносвітовий показник. 

Суттєву частку в українському експорті в 2017 р. займала продукція 

рослинного походження (21,3%), що у 7,6 раза перевищує загальносвітовий 

показник. На українські жири та олії у 2017 р. припадало 4,6% світового 

ринку, на продукти рослинного походження – 1,9%. Темпи зростання 

українського експорту сільськогосподарської та харчового продукції 

випереджають світові, що свідчить про досить стабільний світовий попит та 

стійкість цих галузей до кризових явищ в економіці. 

Наведене свідчить, що загалом український експорт характеризується 

низькою часткою промислової продукції високого рівня переробки та 

високою часткою продукції із низькою доданою вартістю, зокрема 
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металургійної продукції, сільського господарства, продукції харчової 

промисловості. При цьому за експортом окремих товарів Україна займає у 

світі провідні позиції. Так, зокрема, українське зерно у 2017 р. займало 6,2% 

на світовому ринку зернових культур, жири та олія – 4,6%, руди – 1,4%, 

чорні метали – 2,3% відповідного світового ринку. 

До числа основних країн – партнерів України у 2017 р. входили 

двадцять країн, на які припадало 70% вітчизняного експорту (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Основні країни – партнери України в експорті товарів у 2017 р., % 

Джерело: складено за даними: Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2017 

році. Стат. зб. / Держстат. Київ, 2018. 148 с. 

 

У 2017 р. у структурі українського експорту послуг зі значною 

перевагою домінували транспортні (54,7%), послуги у сфері телекомунікацій, 

комп’ютерні та інформаційні послуги (16,4%), послуги з переробки 

матеріальних ресурсів (13,3%) та ділові послуги (8,6%). 
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Незважаючи на те, що частка експорту вітчизняних транспортних 

послуг  утричі вища за аналогічний загальносвітовий показник, у 

загальносвітовій структурі їх частка становила всього 0,6%. Частка 

вітчизняного експорту послуг у сфері телекомунікацій, комп’ютерних та 

інформаційних послуги у загальносвітовій структурі експорту послуг у 

2017 р. становила 0,3%. Частка експорту вітчизняних послуг з переробки 

матеріальних ресурсів у 7,3 раза вища за аналогічний загальносвітовий 

показник. Водночас частка вітчизняного експорту ділових послуг була у 2,6 

раза нижчою за загальносвітовий показник. Також досить низькою у 

загальносвітовій структурі експорту послуг є частка вітчизняного експорту 

послуг, пов’язаних з подорожами – лише 0,02% їх загальносвітового 

експорту. 

Аналіз експортної орієнтації вітчизняної економіки показує, що у 

2017 р. у середньому близько 19,3% вироблених в Україні товарів та послуг 

спрямовується на експорт (рис. 3.3). Найбільш експортно орієнтованою була 

металургійна промисловість – її експортна квота сягала майже 60%. Також 

значною часткою експорту характеризуються такі галузі вітчизняної 

економіки, як: комп’ютерне програмування – майже 53%; виробництво 

машин і устаткування – майже 49%; добування металевих руд – 47,5%; 

поштова і кур’єрська діяльність – 44,6%; транспорт та складське 

господарство – 38,3%; виробництво електричного устаткування – 37,9%; 

виробництво деревини й паперу – 33,5%; сільське, лісове та рибне 

господарство – 30,3% тощо. 

Найнижча експортна квота у 2017 р. спостерігалася у сфері надання 

послуг освіти та охорони здоров’я – 0,1 та 0,4% відповідно, які орієнтовані 

переважно на внутрішній ринок. 
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Рис. 3.3. Експортна орієнтація галузей національної економіки у 2017 р., 

% частка експорту в загальному випуску галузі 
Джерело: розраховано та за даними: Таблиця «витрати-випуск» за 2017 рік / Держстат. 

URL: http://www.ukrstat.gov.ua 
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Аналіз торгівлі в термінах доданої вартості дає змогу оцінити експорт у 

вимірі, зіставному з ВВП, а значить, і краще зрозуміти роль експорту в 

структурі національної економіки. 

Порівняння експорту в термінах валового випуску і доданої вартості 

показує (табл. 3.3), що у 2017 р. в частка послуг була традиційно нижчою 

(18,2% випуску проти 21,0% доданої вартості), а частка переробної 

промисловості – вищою (67,0% випуску проти 61,7% доданої вартості). 

Серед галузей переробної промисловості, в яких частка в експорті випуску 

переважала частку в експорті доданої вартості, необхідно виділити такі: 

– виробництво харчових продуктів; напоїв та тютюнових виробів – 14,8 

та 6,9% відповідно; 

– виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших 

угруповань – 3,0 і 2,6% відповідно; 

– виробництво меблів; іншої продукції і монтаж машин і устаткування 

– 1,9 та 1,8% відповідно; 

– виробництво електричного устаткування – 1,7 та 1,1% відповідно; 

– текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри та інших 

матеріалів – 1,5 та 0,9% відповідно; 

– виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 1,4 та 0,6% 

відповідно; 

– виробництво продуктів нафтоперероблення – 0,6 та 0,1% відповідно. 

До галузей переробної промисловості, в яких частка в експорті доданої 

вартості переважала частку в експорті валового випуску, належать: 

– сільське, лісове та рибне господарство – 24,1% доданої вартості проти 

20,3 % валового випуску; 

– добувна промисловість – 9,6% доданої вартості проти 8,0% валового 

випуску. 
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Таблиця 3.3 

Структура експорту за галузями у 2017 р., % 

Вид економічної діяльності 

Частка в 

експорті 

валового 

випуску 

Частка в 

експорті 

доданої 

вартості 

Сільське, лісове та рибне господарство 20,3 24,1 

Добування кам’яного та бурого вугілля 0,2 0,2 

Добування сирої нафти та природного газу 0,7 0,7 

Добування металевих руд,  інших корисних копалин та розроблення кар’єрів; 

надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення 

кар’єрів 7,1 8,7 

Виробництво харчових продуктів; напоїв та тютюнових виробів 14,8 6,9 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри та інших матеріалів 1,5 0,9 

Виробництво деревини, паперу; поліграфічна діяльність та тиражування 2,2 2,1 

Виробництво коксу та коксопродуктів 0,1 0,1 

Виробництво продуктів нафтоперероблення 0,6 0,1 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 1,4 0,6 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 0,4 0,2 

Виробництво гумових і пластмасових виробів  0,4 0,3 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 0,4 0,4 

Металургійне виробництво 7,6 9,1 

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування 0,7 0,6 

Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції 0,6 0,2 

Виробництво електричного устаткування 1,7 1,1 

Виробництво машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань 3,0 2,6 

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 0,7 0,2 

Виробництво інших транспортних засобів 0,7 0,7 

Виробництво меблів; іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устаткування 1,9 1,8 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 0,6 0,6 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 0,1 0,1 

Будівництво 0,1 0,1 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 0,2 0,2 

Транспорт, складське господарство 16,2 18,8 

Поштова і кур’єрська діяльність 0,4 0,4 

Тимчасове розміщування й організація харчування 0,6 0,7 

Видавнича діяльність; виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, 

видання звукозаписів; діяльність радіомовлення та телевізійного мовлення 0,1 0,1 

Телекомунікації (електрозв’язок) 1,1 1,1 

Комп’ютерне програмування, консультування та надання інформаційних послуг 7,8 9,3 

Фінансова та страхова діяльність 0,4 0,5 

Операції з нерухомим майном 0,2 0,3 

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку; діяльність головних 

управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування; діяльність у сферах 

архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження  1,3 1,5 

Наукові дослідження та розробки 1,1 1,3 

Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку; наукова та технічна  

діяльність; ветеринарна діяльність 0,7 0,8 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 0,9 1,0 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 0,2 0,2 

Освіта 0,0 0,0 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 0,1 0,1 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 0,4 0,5 

Надання інших видів послуг 0,6 0,7 

Джерело: розраховано за даними: Таблиця «витрати-випуск» за 2017 рік / Держстат. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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У сфері послуг до галузей, в яких частка в експорті доданої вартості у 

2017 р. переважала частку в експорті валового випуску, належать: транспорт, 

складське господарство; комп’ютерне програмування, консультування та 

надання інформаційних послуг; тимчасове розміщування й організація 

харчування; фінансова та страхова діяльність; операції з нерухомим майном; 

діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку; діяльність головних 

управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування; діяльність у 

сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження; 

наукові дослідження; рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку; 

наукова та технічна діяльність; ветеринарна діяльність; діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного обслуговування; мистецтво, спорт, 

розваги та відпочинок; надання інших послуг. 

Серед зазначених галузей найбільша частка в експорті доданої вартості 

спостерігалася у двох таких галузях, як транспорт, складське господарство 

(18,8%) та комп’ютерне програмування, консультування та надання 

інформаційних послуг (9,3%). 

Для забезпечення прискореного зростання ВВП країні важливо не 

просто нарощувати експорт, а саме експорт товарів та послуг, які 

забезпечують вищий приріст доданої вартості. За цим показником 

найважливішим є експорт таких галузей, як: сільське, лісове та рибне 

господарство (24,1% в експорті доданої вартості); транспорт, складське 

господарство (18,8% в експорті доданої вартості) та комп’ютерне 

програмування, консультування та надання інформаційних послуг (9,3% в 

експорті доданої вартості). Також до цього переліку варто було би додати ще 

продукцію галузі металургійного виробництва (9,1% в експорті доданої 

вартості) та виробництво харчових продуктів; напоїв та тютюнових виробів 

(6,9% в експорті доданої вартості). 

У 2017 р. вміст імпортної сировини в експортній продукції становив 

22,3%. Саме цей показник показує рівень інтеграції економіки України у 

глобальні ланцюги вартості. 
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У галузевому розрізі найбільший вміст імпортної сировини та 

комплектуючих мала продукція металургійної промисловості та в галузі 

комп’ютерного програмування, консультування та надання інформаційних 

послуг (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Вміст імпортних сировини та комплектуючих в експортній 

продукції у 2017 р. за галузями, % 
Джерело: розраховано та за даними: Таблиця «витрати-випуск» за 2017 рік / Держстат. 
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У 2017 р. цей показник також був високим для галузей з виробництва 

машин і устаткування; поштової і кур’єрської діяльності; добування 

металевих руд тощо. 

Найменш залежними від імпортованих сировини та комплектуючих у 

2017 р. були освіта (0,1%); охорона здоров’я (0,4%); державне управління й 

оборона (0,5%) тощо. 

Слід зазначити, що на сучасному етапі розвитку національної 

економіки дедалі частіше озвучують ідею, що для нарощування експорту 

Україні потрібно орієнтуватися на виробництво та експорт товарів із високим 

ступенем обробки, високою доданою вартістю та на високотехнологічні 

товари. Це обумовлено тим, що високотехнологічна продукція відіграє 

визначальну роль у розвитку національної економіки, її зростанні та 

забезпеченні конкурентних переваг країни на міжнародних ринках. 

В умовах переорієнтації української економіки дедалі частіше йдеться 

про зниження зовнішньої торгівлі сировинними товарами та орієнтацію на 

експорт товарів високотехнологічних. Така тенденція сприятиме 

нарощуванню експортної спроможності України та забезпеченню 

інноваційної моделі розвитку національної економіки. 

Відповідно до продуктового підходу, Секретаріатом Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) був розроблений 

класифікатор SITC, на основі якого до високотехнологічних відносять такі 

групи товарів, як: аерокосмічна продукція; комп’ютерна та офісна техніка; 

електроніка та телекомунікації; фармацевтична продукція; наукові 

інструменти; електричні машини та обладнання; хімічна продукція; 

неелектричні машини та обладнання. 

В Україні офіційно відсутній Перелік високотехнологічних товарів за 

кодами УКЗЕД. Відповідно виникає проблема в розрахунку єдиного 

коректного значення обсягу експорту високотехнологічної продукції. Це 

викликає певні труднощі щодо визначення цього показника, а також 

породжує різні значення його частки у структурі товарного експорту. Така 
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ситуація виникає внаслідок того, що в українському законодавстві наукоємні 

технології ототожнюються з високими, проте не всі вони такими є. 

Аналіз стану зовнішньої торгівлі високотехнологічними товарами в 

Україні в 2017 р. свідчить, що експорт груп товарів, які частково чи повністю 

відносяться до високотехнологічних, є значно нижчими від їх імпорту (табл. 

3.4). 

Таблиця 3.4 

Обсяги експорту-імпорту окремих груп товарів у 2017 р. 

Код Група товарів 

Експорт Імпорт 
Сальдо, 
млн дол. 

США 

вартість, 
млн дол. 

США 

% 
вартість, 

млн дол. 

США 

% 

28 
Продукти неорганічної 

хімії 
780,6 1,8 379,0 0,8 401,6 

29 
Органічні хімічні 

сполуки 
141,1 0,3 609,9  -468,8 

30 
Фармацевтична 

продукція 
192,1 0,4 1767,5 3,6 -1575,4 

32 
Барвники, фарби і лаки; 

замазки; чорнило, туш 
84,7 0,2 359,4 0,7 -274,7 

84 
Реактори, котли, 

машини, обладнання 
1728,1 4,0 5776,8 11,7 -4048,7 

85 

Електричні машини та 

обладнання; відео- та 

аудіоапаратура 

2548,8 5,9 4125,8 8,3 -1577 

87 
Засоби наземного 

транспорту 
132,7 0,3 3965,7 8,0 -3833 

88 
Літальні та космічні 

апарати 
29,0 0,1 28,7 0,1 0,3 

90 
Прилади та апарати 

оптичні 
148,6 0,3 762,5 1,5 -613,9 

Усього 5785,7 13,3 17775,3 33,9 -11989,6 

Джерело: складено за даними: Товарна структура зовнішньої торгівлі у 2017 р. / 

Держстат. URL: http://www.ukrstat.gov.ua 

 

Сальдо зазначених груп товарів у 2017 р. становило -11989,6 млн дол. 

США. Частка наукоємного експорту в 2017 р. становила 13,3% до загального 

експорту товарів, а частка імпорту – майже 34,0%. Якщо структуру експорту 

та імпорту високотехнологічних товарів України в 2017 р. проаналізувати 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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детальніше, то можна зауважити, що лише товари груп «Продукти 

неорганічної хімії» та «Літальні та космічні апарати» характеризуються 

позитивним сальдо в розмірі 401,6 млн дол. США та 0,3 млн дол. США 

відповідно. 

У структурі експорту найбільшу частку у 2017 р. займали такі групи 

вітчизняних товарів, як: «Електричні машини та обладнання; відео- та 

аудіоапаратура» – 5,9% до загального експорту вітчизняних товарів та 

«Реактори, котли, машини, обладнання» – 4,0% до загального експорту 

вітчизняних товарів. 

У структурі імпорту в 2017 р. найбільша частка належала групі 

«Реактори, котли, машини, обладнання» – 11,7% до загального імпорту. 

Також досить високу частку високотехнологічного імпорту в загальній 

структурі імпорту займають такі групи, як: «Електричні машини та 

обладнання; відео- та аудіоапаратура» – 8,3%; «Засоби наземного 

транспорту» – 8,0%; «Фармацевтична продукція» – 3,6%; «Прилади та 

апарати оптичні» – 1,5%. 

Загалом, як свідчать дані табл. 3,4, у 2017 р. зовнішня торгівля 

високотехнологічними товарами характеризувалася їх низькими частками у 

загальному експорті  та значним від’ємним сальдо. 

Якщо проаналізувати зовнішню торгівлю високотехнологічними 

товарами на основі наукоємної продукції в динаміці, то можна побачити, що 

протягом 2013–2017 рр. спостерігалася тенденція до її зниження. Незначне 

збільшення обсягів зовнішньої торгівлі високотехнологічними товарами 

спостерігалося лише у 2016 р., проте й воно було нівельоване підсумками 

2017 р. (рис. 3.5). 

Така ситуація обумовлена насамперед соціальною, політичною та 

економічною ситуацією в країні, а також закриттям низки стратегічних 

виробничих потужностей та втратою контролю над частиною території 

держави унаслідок воєнної агресії Російської Федерації. 
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Також з рис. 3.5 видно, що Україна, при всіх своїх потенційних 

можливостях у сфері високих технологій, залишається залежною від 

імпортних високотехнологічних товарів. 
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Рис. 3.5. Динаміка зовнішньої торгівлі високотехнологічними товарами 

України, млн дол. США 

Джерело: складено за даними: Товарна структура зовнішньої торгівлі у 2013–2017 рр. / 

Держстат. URL: http://www.ukrstat.gov.ua 

 

Динаміка експорту високотехнологічних товарів України протягом 

2010–2017 рр. порівняно з розвиненими країнами свідчить про щорічне 

зниження його частки (рис. 3.6). Зокрема, частка експорту 

високотехнологічних товарів у загальній структурі експорту України у 

2017 р. порівняно з 2010 р. скоротилася на 3,4 в. п. і становила 13,4%. Це 

найнижчий показник серед представлених країн, адже частка експорту 

високотехнологічних товарів у загальній структурі експорту США, Китаю, 

Японії та Німеччини  перевищує 50%. Зазначимо, що сумарно на США, 

Китай, Японію, Німеччину та Польщу протягом 2010–2017 рр. припадало від 

37,5 до 60,1% світового експорту високотехнологічних товарів. 

У загальносвітовій структурі експорту високотехнологічних товарів 

частка експорту вітчизняних високотехнологічних товарів скоротилася у 

2017 р. до 0,07%, хоча у 2010 р. займала 0,13% (рис. 3.7). Це також 

http://www.ukrstat.gov.ua/


 

121 

 

найнижчий показник порівняно з розвиненими країнами. У Китаї зазначений 

показник коливається в середньому на рівні 14,3%, США – 11,1%, Японії – 

6,7%, Німеччині – 11,9% і Польщі – 1,1%. 
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Рис. 3.6. Частка експорту високотехнологічних товарів у загальному 

експорті розвинутих країн та України, % 
Джерело: складено та розраховано за даними: Trade statistics for international business 

development / ITC. URL: https://www.trademap.org/tradestat/Product_SelProduct_TS.aspx 
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Рис. 3.7. Частка експорту високотехнологічних товарів розвинутих країн 

та України у загальносвітовому експорті високотехнологічних товарів, % 

Джерело: складено та розраховано за даними: Trade statistics for international business 

development. ITC / URL: https://www.trademap.org/tradestat/Product_SelProduct_TS.aspx 

https://www.trademap.org/tradestat/Product_SelProduct_TS.aspx
https://www.trademap.org/tradestat/Product_SelProduct_TS.aspx
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Наведене свідчить, що експорт вітчизняних високотехнологічних 

товарів порівняно з розвиненими країнами постійно скорочується, а його 

частка у загальносвітовому експорті високотехнологічних товарів є 

незначною. Проте у структурі вітчизняного експорту домінують сировинні 

товари та продукти первинної обробки. Зокрема, у 2017 р. Україна займала 

провідні позиції на ринках сільськогосподарських товарів (34,6% загального 

експорту країни), руд та металів (29,7% загального експорту країни), тобто в 

першу чергу так званих «біржових» товарів, ціни на які дуже чутливі до 

коливань світової кон’юнктури. 

Загалом експорт України є концентрованим, що збільшує його 

чутливість до шоків, а отже, його кількісні та вартісні обсяги можуть суттєво 

коливатися, про що свідчить проведений вище аналіз. Водночас збільшення 

частки товарів із високим рівнем переробки сприятиме підвищенню 

стабільності експортних надходжень. 

Збільшити високотехнологічний експорт можливо за рахунок: 

– залучення інвестицій у проєкти, що передбачають виготовлення 

кінцевих високотехнологічних товарів; 

– посилення захисту прав інтелектуальної власності, що 

стимулюватиме впровадження в Україні виробництв, захищених патентами; 

– сприяння розвитку співпраці науки й бізнесу для стимулювання 

процесу інноваційної діяльності. 

Таким чином, для створення потужного високотехнологічного 

виробництва на державному рівні необхідно вжити дієвих заходів щодо 

створення та підтримки сприятливих умов їх діяльності. Зокрема,  існує 

необхідність щодо: удосконалення нормативно-правової бази, реалізації та 

контролю програм щодо розвитку науково-технічної діяльності; активізації 

міжнародної інтеграції науки, виробництва та освіти; формування механізму 

координації науково-технічної діяльності; створення дієвої системи 

залучення іноземних інвестицій; забезпечення технологічної підтримки та 

безпеки; надання допомоги в просуванні наукоємної та високотехнологічної 

продукції на світові ринки, перегляд митної системи тощо. 
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РОЗДІЛ 4. НАЦІОНАЛЬНА ТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ЗАСІБ 

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ 

ВИРОБНИКІВ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ 

Конкурентоспроможність є одним із ключових факторів розвитку 

економіки у глобалізованому світі. Вона визначає місце країни у світових 

рейтингах інвестиційного клімату, динаміки зростання та рівня життя. Історія 

капіталізму по суті є історією постійного змагання між країнами за ресурси і 

ринки збуту. В умовах глобалізації й поступового переходу до 

інформаційного, постіндустріального етапу розвитку суспільства 

конкуренція не послабилась, а можливо ще більше зросла. До конкуренції 

між окремими країнами на світовому ринку додалася ще конкуренція між 

транснаціональними корпораціями. 

Особливо гострою є конкуренція на ринку споживчих товарів. Ринок 

споживчих товарів за своєю природою є більш містким за ринок 

інвестиційної продукції. Крім того, він постійно зростає, оскільки у світі 

постійно збільшується кількість населення і рівень його доходів. На 

споживчому ринку між собою конкурують не тільки товари певного виду, а й 

також товари, які задовольняють різні потреби споживачів. Кожний товар 

або послуга має можливість збільшити свою питому вагу в структурі витрат 

домогосподарств за рахунок інших товарів або послуг. 

Для вітчизняної економіки проблема підвищення 

конкурентоспроможності є особливо актуальною. В 2019 р. в Індексі 

глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму 

(Global Competitiveness Index) Україна опустилась з 83-го на 85-те місце з 141 

країни
117

. У сфері фінансових систем відбувся спад – із 117-го на 136-те 

місце, упровадження ІКТ – із 77-го на 78-ме, макроекономічної стабільності – 

із 131-го на 133-тє, інноваційних можливостей – з 58-го на 60-те. Приріст 

                                                 
117

 Україна опустилася на 85-те місце в щорічному рейтингу конкурентоспроможності WEF. URL: 
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/617843.html (дата звернення – 23.07.2020) 
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прямих іноземних інвестицій упродовж 2015–2019 рр. знизився з 2,7% ВВП 

до 2,3% ВВП. Ситуація має загальну тенденцію до погіршення приблизно з 

2012 р., коли Україна посідала у рейтингу 73-тє місце із 144 країн. 

Наслідком низької конкурентоспроможності стало підвищення 

імпортозалежності економіки. Співвідношення між імпортом товарів і послуг 

та ВВП упродовж 1999–2017 рр. коливалося в межах від 0,48 (2009 р.) до 0,57 

(2000 р.). Загалом імпортозалежність збільшувалася під час фаз економічного 

зростання і зменшувалася впродовж періодів спаду ділової активності. Однак 

під час останнього економічного спаду 2013–2015 рр. показник 

імпортозалежності, навпаки, збільшився з 0,51 до 0,55. Таким чином, 

залежність національної економіки від імпорту має стійкий характер, у т.ч. і в 

секторі споживчих товарів та послуг. 

Підвищення конкурентоспроможності є комплексною проблемою, що 

охоплює як окремих товаровиробників, так і економіку загалом. Високий 

рейтинг товаровиробника визначається здатністю опановувати сучасні 

технології, залучати висококваліфіковану робочу силу, оновлювати 

технологічне обладнання, отримувати дешеву та якісну сировину і матеріали. 

Необхідним доповнення до досконалих виробничих процесів є наявність 

ефективної системи маркетингу і збуту готової продукції, а також реагування 

на зміну кон’юнктури. Для конкурентоспроможних економік характерними є 

макроекономічна та фінансова стабільність, прозора і стабільна податкова 

система, сучасний рівень інфраструктури та соціальної сфери. 

Важливе значення для підвищення конкурентоспроможності має 

раціональна економічна й торговельна політика. Можна навести багато 

прикладів, коли завдяки раціональній економічній і торговельній політиці 

країнам вдалося суттєво підвищити свою конкурентоспроможність. Зокрема, 

це стосується поточного лідера рейтингу Індексу глобальної 
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конкурентоспроможності Сінгапуру, а також Гонконгу (3-тє місце), Японії 

(6-те місце), Південної Кореї (13-те місце), Китаю (28-ме місце) 
118

.  

При формуванні зовнішньоторговельної політики необхідно 

враховувати поточну ситуацію та тенденції у світовій торгівлі, а також 

набутий досвід функціонування зон вільної торгівлі. Наслідком раціональної 

зовнішньоторговельної політики повинно стати збільшення експорту, 

залучення додаткових обсягів прямих іноземних інвестицій, надходження із-

за кордону передових технологій і практик, розширення коопераційних 

зв’язків із іноземними партерами, залучення до світових ланцюгів створення 

додаткової вартості тощо. 

4.1. Ефективність чинних угод про вільну торгівлю 

Одним із важливих напрямів зовнішньоторговельної політики є 

лібералізація торгівлі, яка може відбуватись як на багатосторонній, так і на 

двосторонній основі. Останнім часом спостерігається тенденція 

призупинення лібералізації торгівлі в рамках Світової організації торгівлі та 

окремих регіональних торговельних блоках (наприклад, 

Північноамериканська зона вільної торгівлі, зона вільної торгівлі СНД), і 

навпаки, активізація двосторонніх торговельних відносин. У 1990-х роках 

Україна уклала ряд договорів про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з країнами 

СНД, а у 2000-х роках  почала розширювати і поглиблювати торговельні 

відносини з країнами далекого зарубіжжя. Найбільш показовими і тривалими 

у часі є ЗВТ з Республікою Північна Македонія, Норвегією, Швейцарією, 

Ісландією, Чорногорією та Європейським Союзом
119

. 

 Як самостійна держава  Республіка Північна Македонія (РПМ), так 

само як і Україна, утворилася на початку 1990-х років. Це невелика 

балканська країна із населенням у 2 млн осіб та аграрно-індустріальною 
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 The Global Competitiveness Report 2019. URL: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата звернення – 23.07.2020). 
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 Крім цих країн Україна має чинну угоду про ЗВТ із Канадою, Ізраїлем, а також веде переговори з 
Туреччиною, Сербією, Сінгапуром та іншими країнами. 
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економікою. Основними галузями промисловості є: харчова, легка, хімічна, 

металургійна, машинобудівна. Основними експортними товарами є: 

продукти харчування, вина, тютюн, текстильні товари, металеві вироби, 

автомобільні запчастини. Товарний експорт РПМ надходить переважно до 

країн ЄС
120

: Німеччини (48), Болгарії (6%), Сербії (4%), Бельгії (4%), Греції 

(4%). 

Основними статтями імпорту є машини та обладнання, автомобілі, 

фармацевтичні товари, паливо, продукти харчування, які надходять головним 

чином з Німеччини (12%), Великої Британії (10%), Греції (8%), Сербії (7%), 

Китаю (6%), Італії (6%), Туреччина (5%), Болгарії (4%). 

Таблиця 4.1 

Динаміка торгівлі між Україною і РПМ, млн дол. США 

Показник 2000 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Експорт 42 26 43 36 97 42 82 8 13 31 

Імпорт 2 1 2 3 8 31 148 33 12 12 

Оборот 44 27 45 39 105 73 230 41 25 43 

Сальдо 40 25 41 33 89 11 -66 -25 1 19 

Джерело: UN Comtrade: International trade statistics. URL: https://comtrade.un.org/data/ (дата 

звернення – 23.07.2020). 

Угода про ЗВТ між Україною та РПМ набула чинності у 2000 р. Цього 

ж року в Україні відновилось економічне зростання після тривалої 

економічної кризи 1990-х років. Логічно було очікувати збільшення 

вітчизняного експорту до балканської країни. Тим більше, що Україна була 

більш потужним гравцем на світовому ринку. Однак упродовж наступних 

2001–2002 рр. експорт зменшився удвічі й тільки 2003 р. розпочалося 

нерівномірне зростання (табл. 4.1).  

Упродовж 2000–2018 рр. товарооборот між Україною і РПМ, попри 

окремі «сплески», фактично залишався на одному рівні. При цьому можна 

простежити тенденцію зменшення експорту до РПМ, збільшення імпорту у 

зворотному напрямі та зменшення для України позитивного сальдо торгівлі.  
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 У розділі сучасний (ЄС-27) розглядається разом із Великою Британією.  
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Норвегія відноситься до категорії промислово розвинених країн і 

очолює багато світових рейтингів економічної ефективності та рівня життя. 

Основними галузями промисловості Норвегії є: нафтогазова, рибна, харчова, 

суднобудівна, целюлозо-паперова, металургійна, хімічна, деревообробна, 

легка. До основних експортних товарів відносяться: нафта і нафтопродукти, 

машини та обладнання, метали, хімічні товари, судна, рибопродукти. 

Експортні товари постачаються переважно до країн Західної Європи: Великої 

Британії (22%), Німеччини (18%), Нідерландів (10%), Франції (7%), Швеції 

(6%), Бельгії (5%). Основними статтями імпорту є: машини та обладнання, 

хімічні товари, метали, продукти харчування, що надходять переважно зі 

Швеції (12%), Німеччини (12%), КНР (10%), Великої Битанії (7%), США 

(7%), Данії (6%). 

Зона вільної торгівлі між Україною й Норвегією почала формуватись 

у 2013 р. і ніяким чином не посприяла збільшенню вітчизняного експорту до 

цієї країни (табл. 4.2). Найбільше зростання експорту було зафіксовано в 

2003–2008 рр., тобто тоді, коли українська економіка загалом зростала 

прискореними темпами. Натомість імпорт після набуття угодою про ЗВТ 

чинності впродовж 2012–2015 рр. збільшився удвічі. На період формування 

ЗВТ припали найбільші обсяги від’ємного для України сальдо взаємної 

торгівлі з Норвегією. Угода про ЗВТ посприяла зменшенню цього 

негативного сальдо мінімальною мірою.  

Таблиця 4.2 

Динаміка торгівлі між Україною і Норвегією, млн дол. США 

Показник 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Експорт 17 20 9 47 115 154 61 61 13 19 

Імпорт 34 56 66 128 241 260 272 362 742 217 

Оборот 51 76 75 175 356 414 333 423 755 236 

Сальдо -17 -36 -57 -81 -126 -106 -211 -301 -729 -198 

Джерело: UN Comtrade: International trade statistics. URL: https://comtrade.un.org/data/ (дата 

звернення – 23.07.2020). 
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Угода про ЗВТ ніяким чином не стимулювала зростання традиційних 

статей українського експорту до Норвегії: агропродовольчої, металургійної, 

хімічної та машинобудівної продукції. Експорт агропродовольчої продукції 

залишився таким, яким і був, а експорт металургійної, хімічної та 

машинобудівної продукції впродовж дії угоди про ЗВТ скоротився, причому 

металургійної та хімічної – суттєво. Натомість імпорт чорних металів з 

Норвегії до України впродовж аналогічного періоду збільшився на 86%.  

Найбільші обсяги експорту до Швейцарії припали на час 

економічного зростання 2001–2008 рр., тобто ще до початку набуття Угодою 

про ЗВТ  чинності (табл. 4.3). Зона вільної торгівлі, яка почала формуватись у 

2013 р., не забезпечила відновлення цих обсягів і темпів зростання, але 

посприяла відносній стабільності експорту до Швейцарії. Динаміка імпорту в 

Україну була подібною до динаміки національної економіки: зростання під 

час піднесень і зменшення в період криз. На період формування ЗВТ із 

Швейцарією від’ємне для України торговельне сальдо взаємної торгівлі 

стало стабільно великим, хоча до цього в окремі роки було позитивним. 

Таблиця 4.3 

Динаміка торгівлі між Україною і Швейцарією, млн дол. США 

Показник 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Експорт 48 94 443 396 97 453 69 223 126 228 

Імпорт 93 145 190 241 419 441 792 905 458 1649 

Оборот 141 239 633 637 516 894 861 1128 584 1877 

Сальдо -45 -51 253 155 -322 12 -723 -682 -332 -1421 

Джерело: UN Comtrade: International trade statistics. URL: https://comtrade.un.org/data/ (дата 

звернення – 23.07.2020). 

 

Завдяки лібералізації двосторонньої торгівлі Північна Македонія, 

Чорногорія, країни – члени Європейської асоціації вільної торгівлі 

збільшили свою частку в загальному імпорті до України. Для Північної 

Македонії упродовж дії угоди про ЗВТ ця частка збільшилась із 0,02%
121

 до 
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 У середньому впродовж 2002–2009 рр. 
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0,05%
122

. Частка Чорногорії в імпорті до України до набуття угодою про 

ЗВТ чинності становила 0,002%
123

, а після набуття чинності – 0,006%
124

. 

Країни –– члени Європейської асоціації вільної торгівлі після лібералізації 

збільшили свою частку з 1,5%
125

 до 2,9%
126

. Тобто відносне зменшення 

бар’єрів для торгівлі для цих країн посприяло просуванню їх товарів на 

український ринок. 

Набуття чинності угодою про поглиблену і всеосяжну зону вільної 

торгівлі між Україною та ЄС (ПВЗВТ) у січні 2016 р. зумовило суттєві зміни 

у двосторонній торгівлі товарами. Це відбулось як в умовах  лібералізації 

торгівлі з ЄС, так і одночасного закриття ринків РФ та країн Середньої Азії.  

По-перше, зросли обсяги експорту вітчизняних товарів до ЄС. Якщо 

впродовж 2012–2014 рр. експорт до ЄС у середньому становив 16,9 млрд дол. 

США, то впродовж 2017–2019 рр. середньорічний експорт збільшився до 19,5 

млрд дол. США. По-друге, зменшився імпорт товарів з ЄС до України. Якщо 

впродовж 2012–2014 рр. імпорт товарів з ЄС у середньому на рік становив 

24,8 млрд дол. США, то впродовж 2017–2019 рр. середньорічний імпорт 

зменшився до 23,0 млрд дол. США. Внаслідок цих змін зменшилось 

негативне для України сальдо торгівлі товарами з ЄС. Упродовж 2012–

2014 рр. негативне сальдо в середньому на рік становило 7,8 млрд дол. США, 

а впродовж 2017–2019 рр. воно зменшилось у середньому до 3,5 млрд дол. 

США. 

Після набуття угодою про ПВЗВТ чинності ЄС став найбільшим 

торговельним партнером України. Якщо впродовж 2012–2014 рр. на ЄС 

припадало в середньому 28% товарного експорту, то впродовж 2017–2019 рр. 

цей показник збільшився до 42%. Частка товарів з ЄС у загальному імпорті 

впродовж 2012–2014 рр. становила в середньому 35%, а впродовж 2017–

2019 рр. – уже 41%. 
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 У середньому впродовж 2010–2017 рр. 
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 У середньому впродовж 2008–2012 рр. 
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 У середньому впродовж 2013–2017 рр. 
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Упродовж 2016–2019 рр. експорт до ЄС збільшився на 50%, тобто 

зростав більш швидкими темпами, ніж загальний експорт (40%). Упродовж 

цього періоду збільшився експорт до ЄС товарів з усіх 20 великих товарних 

груп. При цьому темпи зростання коливались від 20% – для недорогоцінних 

металів та виробів з них до 220% – для продуктів рослинного походження. 

Серед товарних груп із двозначною нумерацією найбільші темпи зростання 

було зафіксовано для «02 – м'’со та їстівні субпродукти» (в 11 разів) і «94 – 

меблі» (у 3 рази).  

Для окремих товарних груп ринок ЄС відкрився практично тільки 

після набуття угодою про ПВЗВТ чинності (м’ясо та їстівні субпродукти 

свійської птиці; вершкове масло; яйця; крохмаль; маргарин; цукор; 

консервовані томати тощо). Експортними поставками з Україні було 

охоплено як «старі» (ЄС-15), так і «нові» (ЄС-13) країни – члени ЄС, тобто 

географія експорту була достатньо диверсифікованою. 

Для оцінки впливу Угоди про ЗВТ з ЄС на експортну діяльність 

доцільно також порівняти динаміку експорту до ЄС упродовж 2010–2013 рр. 

і 2016–2019 рр. Ці періоди приблизно схожі між собою як періоди 

посткризового зростання. У 2009 р. був пік світової фінансової кризи, а на 

2015 р. прийшовся пік економічної кризи в Україні. Для аналізу було 

відібрано товарні групи, що мають суттєві обсяги торгівлі, тобто 

перевищують 10 млн дол. США. 

По-перше, слід відзначити товарні групи, для яких відкрився 

європейський ринок після набуття Угодою про ЗВТ чинності. Як уже 

зазначалося, це такі товарні групи: «0207 – м’ясо та їстівні субпродукти 

свiйської птиці …», «0405 – масло вершкове та iншi жири, виробленi з 

молока …», «0408 – яйця птицi без шкаралупи та яєчнi жовтки, свiжi, сушенi, 

варенi у водi або на парi, формованi, мороженi або консервованi iншим 

способом …», «1517 – маргарин; харчовi сумiшi або продукти з тваринних i 

рослинних жирів …», «1701 – цукор з цукрової тростини або з цукрових 

бурякiв і хiмiчно чиста цукроза у твердому станi», «1901 – екстракти 
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солодовi; готовi харчовi продукти з борошна, крупки, крупiв, крохмалю або 

солодового екстракту …», «2002 – томати, приготовленi або консервованi без 

додавання оцту чи оцтової кислоти», «4814 – шпалери та аналогічні настінні 

покриття …», «845011 – пральні побутові машини повністю автоматичні», 

«94014 – меблі для сидіння, які перетворюються на ліжка …», «94035 – меблі 

дерев'яні типу спальні». Динаміка торгівлі цими товарами показана в табл. 

4.4. 

Таблиця 4.4 

Динаміка експорту до Європи окремих споживчих товарів до і після 

набуття Угодою про ЗВТ чинності 

Код за УКТ ЗЕД 

 

У середньому 

в 2010–2013 рр. 

У середньому 

в 2016–2019 рр. 

млн дол. 

США 

тис. т 

(тис. шт.) 

млн дол. 

США 

тис. т 

(тис. шт.) 

0207 (м’ясо птиці) 0,3 0,1 162,2 82,9 

0405 (масло) 0,0 0,0 10,3 2,3 

0408 (яйця) 0,0 0,0 9,7 2,2 

1517 (маргарин) 0,6 0,3 15,2 12,3 

1701 (цукор) 1,4 2,4 30,3 70,7 

1901 (екстракти) 0,2 0,1 12,1 5,6 

2002 (томати) 1,0 1,0 32,2 39,2 

4814 (шпалери) 3,5 1,1 15,5 5,1 

845011 (пральні машини) 4,7 21,1 24,9 164,0 

94014 (меблі) 5,9 2,5 40,0 20,3 

94035 (меблі) 3,0 2,5 22,2 15,3 

Джерело: Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення – 30.03.2020); розрахунки автора. 

 

Суттєвої експансії імпорту впродовж 2016–2019 рр. унаслідок 

формування ПВЗВТ зафіксовано не було. Виняток становить тільки імпорт з 

країн ЄС легкових автомобілів (переважно шляхом контрабанди) і товарів 

легкої промисловості, які перебували у використанні. Імпорт цих товарів 

негативно позначився на внутрішньому виробництві. Якщо впродовж 2012–
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2014 рр. в Україні збирали щороку в середньому 47 тис. автомобілів, то 

впродовж 2017–2019 рр. – тільки 6 тис. 

У жовтні 2019 р. Європейська Комісія підготувала документ, в якому 

проаналізувала хід виконання чинних угод про ЗВТ з різними країнами
127

. 

Щодо України Європейська Комісія відзначила прогрес в окремих аспектах 

імплементації Угоди про ПВЗВТ . Комісія позитивно схвалила новий проєкт 

закону про державні закупівлі, а також відзначила прогрес у питаннях 

санітарних і фітосанітарних заходів (СФЗ), гармонізації стандартів та митної 

співпраці. На думку Єврокомісії, подальшої інтенсифікації потребує робота 

щодо забезпечення охорони прав інтелектуальної власності, переходу на 

міжнародні стандарти виробництва і практики ЄС щодо державної допомоги. 

Одночасно в документі було зауважено про небезпеку великих обсягів 

імпорту нестандартної курятини з України. Для усунення ризику 

необмеженого імпорту Європейська Комісія із дозволу Європейської Ради 

узгодила із Україною доповнення до Угоди про асоціацію, що обмежує цей 

імпорт.  

Європейська Комісія також домагалась скасування заборони на 

експорт лісу, яку Україна запровадила у 2015 р. Зокрема, у листопаді 2018 р. 

відбулось засідання підкомітету з питань торгівлі та сталого розвитку, а 

також Громадський Форум (Civil Society Forum). Тривають дискусії між 

представниками України і ЄС у рамках консультативних груп (Ukraine 

Advisory Group і EU Advisory Group). Відповідно до прийнятого плану  щодо 

торгівлі та сталого розвитку (15-point action plan of February 2018) дискусії в 

рамках підкомітету з питань торгівлі та сталого розвитку стосувались також 

питань інспекції праці, удосконалення відносин у сфері праці, соціального 

діалогу, управління лісовими ресурсами.  
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 Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the regions on Implementation of Free Trade Agreement. URL: 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/EN/COM-2019-455-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF (дата 
звернення – 25.07.2020). 
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4.2. Політика щодо транснаціональних корпорацій 

Іноземні інвестиції відіграють важливу роль у підвищенні 

конкурентоспроможності національної економіки. ТНК володіють сучасними 

технологіями, застосовують передові методи менеджменту і маркетингу, 

мають потужний інноваційний потенціал
128

. Іноземні компанії слугують 

зразком для місцевого бізнесу і здебільшого створюють на внутрішньому 

ринку здорову конкуренцію. Раціональна політика щодо ТНК має на меті 

посилити позитивні ефекти від їх діяльності та послабити можливі негативні 

наслідки. 

Позитивні ефекти й негативні наслідки від діяльності ТНК можна 

розглядати в декількох аспектах. Зокрема, це ефекти і наслідки для місцевих 

товаровиробників, для домогосподарств і держави (на національному рівні та 

на рівні місцевих громад). При цьому національних товаровиробників 

доцільно поділити на дві категорії: 1) підприємства, які співпрацюють із ТНК 

як постачальники товарів і послуг; 2) підприємства, для яких ТНК є 

конкурентами на внутрішньому ринку. Взаємовідносини між ТНК і 

домогосподарствами можна також розглядати з двох точок зору: 1) 

постачання для населення споживчих товарів і послуг; 2) створення 

додаткових робочих місць. Проблематикою на національному і місцевому 

рівнях є сплата податків, дотримання екологічного і трудового 

законодавства, поширення елементів «західної» або «глобалізованої» 

культури тощо.  

Упродовж 2000–2020 рр. прямі іноземні інвестиції (ПІІ) в економіці 

України демононстрували загальну тенденцію до зростання (рис. 4.1). 

Особливо високими темпами надходили прямі іноземні інвестиції впродовж 

2006–2014 рр., навіть незважаючи на світову фінансово-економічну кризу 

2008–2009 рр. Однак упродовж 2014–2017 рр. унаслідок ряду внутрішніх і 

зовнішніх факторів відбувся суттєвий відплив ПІІ. Іноземні інвестиції 
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 Під ТНК розумітимемо усі іноземні компанії, що здійснюють виробничу діяльність на території України 
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зменшились в усіх секторах економіки, а найбільше – у фінансовій і 

страховій діяльності. Впродовж 2018–2019 рр. ця негативна тенденція 

припинилась і обсяги іноземних інвестицій у вітчизняній економіці знову 

почали зростати. 

 

  

Рис. 4.1. Прямі іноземні інвестиції в економіці України,  

млрд дол., станом на 1 січня 

Джерело: Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в Україну, станом на 01 січня. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 

Найбільш привабливою для ПІІ була сфера послуг, в який станом на 1 

січня 2020 р. було зосереджено 2/3 усіх іноземних інвестицій. Ця частка 

впродовж 2014–2020 рр. була приблизно однаковою без помітних ознак 

зростання або зменшення. Серед усіх видів комерційних послуг особливо 

виділяються три види: 1) оптова і роздрібна торгівля; 2) фінансова і страхова 

діяльність; 3) операції із нерухомим майном. 

У промисловості найбільш привабливими для ПІІ впродовж 2014–

2020 рр. були добувна, харчова і металургійна промисловість (табл. 4.5). 

Станом на 1 січня 2020 р. на ці три види діяльності припадало 58% іноземних 

інвестицій у вітчизняну промисловість. Іноземні інвестиції в усі види 

промислової діяльності зменшились упродовж 2014–2017 рр. При цьому 

найбільш суттєво – як абсолютно (у млн дол. США), так і відносно (до рівня 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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2014 р.) – у добувну промисловість і металургійне виробництво. Після 

2017 р. обсяги іноземного інвестування в усіх галузях вітчизняної 

промисловості почали поступово зростати (за винятком текстильного 

виробництва і виробництва одягу). 

Таблиця 4.5 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в промисловості 

 України за видами економічної діяльності, млн дол. США, на 1 січня 

Вид економічної діяльності 

2014 2017 2020 

млн 

дол. 

США 

% млн 

дол. 

США 

% млн 

дол. 

США 

% 

Промисловість 17681 100,0 9668 100,0 11596 100,0 

   Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів                                                                                                              5004 28,3 1521 15,7 2031 17,5 

   Переробна промисловість                                                                                                                                   12005 67,9 7524 77,8 8609 74,2 

      Виробництво харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів 3228 18,3 2531 26,2 2844 24,5 

      Текстильне виробництво, виробництво 

одягу … 134 0,8 113 1,2 106 0,9 

      Виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу … 534 3,0 444 4,6 608 5,2 

      Виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 546 3,1 177 1,8 293 2,5 

      Виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції 1196 6,8 646 6,7 667 5,7 

      Виробництво основних 

фармацевтичних продуктів … 72 0,4 39 0,4 57 0,5 

      Виробництво гумових і пластмасових 

виробів … 1484 8,4 967 10,0 1147 9,9 

      Металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих виробів 3355 19,0 1561 16,1 1803 15,6 

      Машинобудування … 1168 6,6 771 8,0 806 7,0 

      Виробництво меблів, іншої продукції … 289 1,6 276 2,9 277 2,4 

   Постачання електроенергії, газу … 593 3,4 557 5,8 900 7,8 

   Водопостачання; каналізація … 79 0,4 66 0,7 55 0,5 

Джерело: Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України / з України: за 

країнами світу; країнами ЄС; видами економічної діяльності; по регіонах (2010–2019). 

URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm (дата звернення – 

09.04.2020). 

 

Упродовж 2014–2019 рр. найбільші обсяги ПІІ в економіку України 

надійшли з Нідерландів, Великої Британії та Німеччини (табл. 4.6). Станом 

на 1 січня 2020 р. їх сукупна частка становила 34,1% і порівняно із 1 січня 

2014 р. збільшилась на 6,8%. Серед змін у географічній структурі прямих 
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іноземних інвестицій в економіку України слід також відзначити суттєве 

зменшення інвестицій із РФ і зростання прямих інвестицій із Швейцарії. 

Прямі інвестиції з РФ упродовж 2014–2019 рр. зменшились на 2,7 млрд дол. 

США і на 01.01.2020 р. становили лише 22% від рівня 2014 р. За цей же 

період інвестиції із Швейцарії збільшились на 27%. 

Таблиця 4.6 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу, 

 млн дол. США, на 1 січня 

Країна 

2014 2017 2020 

млн дол. 

США  
% млн дол. 

США 
% млн дол. 

США 
% 

Всього 53704 100,0 31230 100,0 35810 100,0 

   Офшорні зони 21971 40,9 12049 38,6 13336 37,2 

   Інші країни, крім 

офшорних зон 31733 59,1 19181 61,4 22474 62,8 

      Нiдерланди   9008 16,8 6028 19,3 8301 23,2 

      Велика Британія  2768 5,2 1947 6,2 2061 5,8 

      Нiмеччина 2908 5,4 1564 5,0 1843 5,1 

      Швейцарiя 1351 2,5 1437 4,6 1715 4,8 

      Австрiя 2314 4,3 1100 3,5 1249 3,5 

      Францiя 1521 2,8 616 2,0 846 2,4 

      РФ 3526 6,6 814 2,6 783 2,2 

      Польща 820 1,5 509 1,6 694 1,9 

      США 935 1,7 585 1,9 638 1,8 

      Інші країни 6583 12,3 4581 14,7 4344 12,1 

Джерело: Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України / з України: за 

країнами світу; країнами ЄС; видами економічної діяльності; по регіонах (2010–2019). 

URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm (дата звернення – 

09.04.2020). 

 

Станом на 31.12.2019 р. прямі інвестиції із Нідерландів були більш 

диверсифікованими по напрямах інвестування, ніж інвестиції із Великої 

Британії та Німеччини. Суттєві інвестиції (обсягом, більшим за 100 млн дол. 

США) із Нідерландів було спрямовано у 13 видів діяльності, а із Великої 

Британії та Німеччини – тільки у 5 видів діяльності. У виробництві товарів 

суттєві інвестиції із Великої Британії було зафіксовано переважно у харчовій 

промисловості (Прилуцька тютюнова фабрика, що належить компанії 

«Бритіш Американ Тобакко»), у наданні послуг – в оптовій і роздрібній 
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торгівлі, у фінансовій і страховій діяльності, в операціях із нерухомим 

майном. Інвестиції з Німеччини було спрямовано переважно у виробництво 

товарів (продукція металургійної галузі, готові металеві вироби, гумові та 

пластмасові вироби, продукція машинобудування). У сфері послуг суттєві 

інвестиції з Німеччини було зафіксовано в оптовій і роздрібній торгівлі 

(компанія «Метро Кеш енд Керрі Україна»), а також у фінансовій і страховій 

діяльності. Оптова і роздрібна торгівля, фінансова і страхова діяльність були 

напрямами суттєвих інвестицій для всіх трьох країн. 

Характерною особливістю прямих іноземних інвестицій в економіку 

України є велика частка інвестицій із офшорних зон (табл. 4.6). Їх частка 

станом на 01.01.2020 р. загалом становила 37,2%, у т. ч. з Кіпру – 29,0%, з 

Британських Віргінських Островів – 3,0%. Ця частка є достатньо високою 

порівняно з іншими країнами Східної Європи. Наприклад, у 2015 р. у Грузії 

частка найбільшої офшорної країни (Британських Віргінських Островів) 

становила 4,1%, а в Молдові частка найбільшої офшорної країни (Кіпру) 

становила 8,6% 
129

. У 2016 р. 86% ПІІ в економіці Польщі походили із країн 

Західної Європи (ЄС-15), а на усі інші країни припадало відповідно 16%
130

. 

Так само країни Західної Європи (ЄС-15) були основним джерелом ПІІ для 

Румунії (80 %) і Словаччини (70 %). На думку експертів Віденського інституту 

міжнародних економічних досліджень (The Vienna Institute for International 

Economic Studies), інвестиції із офшорних зон можна розглядати як повторне 

інвестування місцевого капіталу, який «утік» з країни або уникає 

оподаткування. У цьому контексті його не можна розглядати як основу 

модернізації економіки та її наближення до європейських і світових стандартів. 

Прямі інвестиції з Нідерландів в економіку України мають ряд 

особливостей. Зокрема, згідно із даними Держстату України ця країна є 

найбільшим прямим іноземним інвестором у вітчизняну харчову 

                                                 
129

 Benefits and Costs of DCFTA: Evaluation of the Impact on Georgia, Moldova and Ukraine. Р. 37. URL: 
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промисловість. Станом на 31.12.2019 р. обсяги нідерландських прямих 

інвестицій у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 

становили 812 млн дол. Для порівняння обсяги прямих інвестицій із 

Швейцарії становили 83 млн дол., Франції – 50 млн дол., США – 19 млн 

дол.
131

 При цьому, за винятком британсько-нідерландської компанії 

Юнілевер (Unilever), яка побудувала у Київській області чайну фабрику (ТМ 

«Lipton» і «Бесіда»), інші нідерландські компанії, їх виробничі потужності та 

продукцію із популярними торговельними марками назвати важко.   

Натомість інвестиційна діяльність американських, французьких та 

швейцарських ТНК, які працюють у харчовій промисловості, більш помітна 

на вітчизняному внутрішньому ринку. Зокрема, американські компанії 

випускають продукцію під такими відомими торговельними марками, як: 

«Кока-кола» («Coca-cola», «Fanta», «Sprite», «Schweppes», «Nestea», «Rich», 

«BonAqua», «Добрий», «Burn»); «Пепсіко» («Сандора», «Садочок», «Агуша», 

«Сандорик», «Lay’s», «Слов’яночка», «Чудо», «Веселый молочник», «Pepsi», 

«Mirinda», «7up», «Єсентуки»); «Монделіс» («Корона», «Мілка», «Люкс», 

«Ведмедик Барні», «Belvita», «TUC», «OREO», «DIROL», «HALLS»). 

 Французькі компанії випускають в Україні продукцію під не менш 

відомими торговельними марками: «Лакталіз» («Президент», «Лактель», 

«Лактонія», «Фанні»); «Бель Груп» («Шостка», «Весела корівка»); «Данон» 

(«Растішка», «Активія», «Актуаль», «Актімель», «Маша та Ведмідь», 

«Простоквашино», «Смешарики», «Веселий пастушок», «Даніссімо»). 

Швейцарська компанія «Нестле» випускає продукцію під торговельними 

марками «Світоч», «Торчин», «Мівіна», «Nescafe», «Gerber», які широко 

представлені у роздрібній мережі й добре відомі вітчизняним споживачам. 

Переважна кількість ТНК розпочали діяльність в Україні ще у 1990-х 

роках. Окремі з них («Пепсіко», «Нестле») з початку займались тільки 
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 Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України за  видами економічної діяльності у розрізі 
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імпортом своєї продукції, а потім перейшли до виробництва, інші («Філіп 

Морріс», «Кока-кола», «Лакталіс») відразу починали з виробничої діяльності. 

Незважаючи на періодичні кризи і відносно низькі темпи зростання 

вітчизняної економіки впродовж останніх 30 років, усі ТНК на сьогодні 

залишились в Україні, а деякі ще й розширюють свою діяльність. Логікою 

розвитку ТНК є постійна експансія на нові ринки. Тому, якщо вони зайшли 

на якийсь ринок, то, як правило, вже на ньому і залишаються, незалежно від 

зміни кон’юнктури. 

Іноземні компанії із глобальними амбіціями розпочинають свою 

діяльність у конкретній країні із певною метою. Це може бути або захоплення 

внутрішнього ринку, або використання місцевих ресурсів для експансії в 

інших країнах регіону. ТНК, які виробляють продукти харчування, напої та 

тютюнові вироби, виходячи на вітчизняний внутрішній ринок на початку 

1990-х років, у першу чергу мали на меті захоплення внутрішнього ринку. У 

1991 р. кількість наявного населення в Україні становила 51,9 млн осіб, а до 

цього впродовж 1970-х і 1980-х років воно постійно збільшувалося
132

. 

Наприкінці  1990-х років іноземні компанії, що робили прямі інвестиції в 

економіку України, вже поєднували просування на внутрішньому ринку із 

розвитком експортної діяльності в інших країнах СНД. 

На відміну від місцевих виробників, ТНК вибудовують свою діяльність 

за глобальними схемами. Залежно від кон’юнктури вони імпортують сировину 

або готову продукцію із країн, де проводять торговельно-виробничу 

діяльність, а також відповідним чином направляють експортні потоки. 

Наприклад, компанія «Монделіс Україна» на сьогодні експортує продукцію в 

12 країн ЄС, хоча ТНК Mondelēz International має також завод у Польщі. 

Компанія просуває на ринку глобальні бренди, які присутні в усіх країнах, де 

вона здійснює торговельно-виробничу діяльність. До 2016 р. компанія 

імпортувала жувальну гумку Дірол (Dirol) із РФ, де вона виробляє продукцію 
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на трьох заводах. Після 2016 р. жувальна гумка почала імпортуватись із 

Польщі, а льодяники Холз (Halls) повністю постачались із Туреччини 
133

. 

Компанія «Монделіс Україна» експортує не тільки готову продукція, а 

й також сировину. Зокрема, до Греції експортується терте какао, відносно 

якого компанія у 2016 р. отримала статус уповноваженого експортера до ЄС. 

Унаслідок низького попиту на внутрішньому ринку останніми роками 

компанія «Монделіс Україна» переважно нарощує обсяги виробництва за 

рахунок експорту. 

Імпорт сировини іноземні інвестори поєднують із локалізацією 

виробництва. Молочна і фруктова сировина для заводу дитячого молочного 

харчування «Агуша» (м. Вишневе Київської області), який є власністю 

компанії «Пепсіко», постачається з вітчизняних підприємств. Підприємства 

компанії «Лакталіс» купують молоко у населення 
134

. У с. Лосятин 

Кременецького району Тернопільської області для виробничих потреб 

компанії «Данон» вирощується полуниця, що повністю задовольняє її 

виробничі потреби 
135

. Компанія «Монделіс Україна» співпрацює із 30 

господарствами із вирощування промислової та насіннєвої картоплі, що 

використовується для виробництва чіпсів на підприємстві «Чіпси Люкс»
136

. 

Позитивні ефекти й негативні наслідки від діяльності ТНК для 

національної економіки та її конкурентоспроможності є наслідком їх 

природи – як технологічних лідерів та прибічників глобальних методів 

діяльності. На внутрішньому ринку ТНК конкурують із місцевими 

виробниками, а також між собою. У цьому сенсі як технологічні лідери вони 

слугують зразком для національних товаровиробників щодо технологій 

виробництва, інновацій, менеджменту та маркетингу. ТНК посилюють 

конкуренцію на внутрішньому ринку і створюють для місцевих виробників 
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стимули для розвитку. Діяльність ТНК сприяє також розвиткові суміжних 

галузей, особливо, якщо передбачає великі обсяги експорту. Щодо створення 

робочих місць, то іноземні інвестори створюють їх стільки, скільки 

необхідно для виробничого процесу. В умовах автоматизації, роботизації та 

комп’ютеризації матеріального виробництва в промисловості їх створюється 

дедалі менше, а у сфері послуг – більше.  

Якщо ТНК у своїй діяльності чітко дотримуються місцевого 

законодавства і договірних зобов’язань, то важко виявити в національній 

економіці якісь негативні наслідки від їх присутності. Як свідчить світовий 

досвід, проблеми починають виникати, коли ТНК унаслідок слабкості або 

корумпованості місцевої влади починають порушувати податкове, 

екологічне, трудове або антимонопольне законодавство. Але, з іншого боку, 

так само чинить і місцевий бізнес. Тому політика залучення іноземних 

інвестицій повинна враховувати спроможність владних структур 

підтримувати їх діяльність у рамках закону. Досвід інтеграції України до 

світового господарства засвідчує те, що неконтрольований імпорт мав для 

економіки більш негативні наслідки, ніж діяльність ТНК. 

В умовах глобалізації стає дедалі складніше розділити виробників на 

місцевих і немісцевих. Логіка розвитку бізнесу полягає в тому, щоб із малих 

форм сімейного підприємства перерости у глобальні форми 

транснаціональної корпорації. Не всі малі підприємства стають 

транснаціональними корпораціями. Але ще не було випадку, щоб ТНК 

розпалось на велику кількість малих і середніх підприємств. Таким чином, 

найбільш імовірно, що сучасна світова мережа транснаціональних 

корпорацій існуватиме ще достатньо довго, а самі корпорації, попри своє 

іноземне походження, фактично отримають статус місцевих виробників. 

З іншого боку, окремі успішні вітчизняні компанії теж поступово 

набувають ознак транснаціональних корпорацій. Приватна компанія 

«Метінвест» і корпорація «Рошен» мають підприємства за кордоном. 

Співвласником Житомирської кондитерської фабрики є колишній киянин, а 
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нині громадянин США Юрій Лещинський. Власниками Полтавської 

кондитерської фабрики і торговельних марок «Домінік» і «Сорочинський 

ярмарок» є брати Майкл і Лев Блейзери (Bleyzer), колишні харків’яни, а нині 

також громадяни США. Членами Американо-української ділової ради (U.S.-

Ukraine Business Council), яка одночасно підтримує американських 

підприємців на українському ринку та українських бізнесменів на 

американському, є агрохолдинг «Астарта-Київ», компанія «Кернел», 

компанія «Нібулон», компанія «Укрлендфармінг». Таким чином, в умовах 

глобалізації великий бізнес стає інтернаціональним і стосунки між 

бізнесом і державою переміщуються у площину підтримки малого і 

середнього бізнесу та дотримання великим бізнесом податкового 

законодавства. 

У січні 2020 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення 

адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у 

податковому законодавстві» від 16.01.2020 р. № 466-IX, який значною мірою 

був присвячений запровадженню у національне законодавство комплексу 

заходів щодо запобігання зменшення податкової бази для ТНК і виведення 

ними прибутків з метою уникнення оподаткування (base erosion and profit 

shifting (BEPS)). 

Суть проблеми полягає у тому, що ТНК, маючи філіали у багатьох 

країнах, мають можливість зменшувати обсяги фактичного прибутку, з якого 

стягуються податки. Наприклад, ТНК може закуповувати сировину у 

закордонної філії за штучно високими цінам (вищими за ринкові), тим самим 

збільшуючи собівартість продукції і штучно зменшуючи обсяги прибутку. 

Іншим способом є виставляння закордонному філіалу штучно заниженої ціни 

за використання технологій або торговельних марок, що штучно зменшує 

обсяг виручки, а, відповідно, – і прибутку. 

Способом протидії штучному зменшенню величини прибутку, який 

оподатковується, є застосування трансфертного ціноутворення (transfer 
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pricing). Трансфертне ціноутворення – це правила встановлення цін на 

продукцію, що реалізується підприємствам в межах корпорації, до якої вони 

належать або перебувають під її контролем. Ці правила або вимоги податкові 

органи накладають на окремих платників податків, головним чином на ТНК, 

які потенційно можуть штучно зменшувати прибутки. Згідно із трансфертним 

ціноутворенням податкові органи можуть регулювати ціни на товари, послуги, 

кредити, що надходять із фактичного закордонного філіалу ТНК. 

Якщо підконтрольне ТНК підприємство укладає 

зовнішньоторговельну угоду з незалежною від ТНК компанією, то 

трансфертне ціноутворення не застосовується. В такому випадку вважається, 

що угода відповідає так званому «принципу витягнутої руки» (arm’s-length 

principle), тобто незалежності та рівності сторін договору. 

Методи трансфертного ціноутворення почали застосовуватись іще в 

1930-х роках, після чого вони неодноразово переглядались і 

вдосконалювались. У 1995 р. Організація економічної співпраці та розвитку 

(ОЕСР) випустила керівництво із трансфертного ціноутворення, що 

перероблялось і доповнювалося в 1996 р. та 2010 р. 

Розвиток і поширення інформаційних технологій, перехід розвинених 

країн Заходу до цифрової економіки викликав потребу щодо подальшого 

посилення контролю за діяльністю ТНК. Використовуючи інформаційні 

технології, а також недоліки і прогалини у податковому законодавстві, ТНК 

вдавалося виводити з-під оподаткування 100–240 млрд дол. США на рік 

(приблизно 4–10% усіх податків на корпорації)
137

. Особливо це становило 

проблему для країн, що розвиваються, оскільки вони залежать від 

оподаткування ТНК більше за промислово розвинені країни. В цих умовах 

ТНК отримали додаткові, незаслужені конкурентні переваги перед 

компаніями, що працюють виключно на внутрішньому ринку. 

У вересні 2013 р. країни – члени G20 та ОЕСР розробили план дій 

щодо запобігання зменшення податковою бази і виведення доходів від 
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оподаткування, розрахований на два роки (BEPS Action Plan). Цей план, 

зокрема, передбачав більш інтенсивний обмін інформацію між податковими 

органами країн, більш жорсткі правила переміщення через кордон продукції 

ТНК і більш жорсткий контроль за дотриманням «принципу витягнутої руки».  

У листопаді 2015 р. G20 та ОЕСР оприлюднили новий пакет заходів 

(BEPS package), розробкою і впровадженням якого займався комітет із 

податків ОЕСР (the OECD Committee on Fiscal Affairs). За його участі було 

розроблено мінімальний пакет заходів (minimum standards), а також у 2016 р. 

засновано Платформу співпраці з питань податків (Platform for Collaboration 

on Tax), яка знайшла підтримку з боку МВФ, ООН і Світового банку. 

Міжнародні організації закликали усі країни приєднатись до участі в 

реалізації пакету заходів (Inclusive Framework on BEPS). Ухвалення у січні 

2020 р. Закону України № 466-IX від 16.01.2020 р. відбулося саме в контексті 

реалізації цього пакета заходів. 

4.3. Кількісне обґрунтування пріоритетів лібералізації 

Раціональна торговельна політика потребує кількісного 

обґрунтування прийняття рішень. Всяка зміна торговельного режиму має 

позитивні ефекти й негативні наслідки, які необхідно кількісно визначати і 

порівнювати. Наявність реального економічного ефекту, що визначений 

кількісно, слугує надійним підґрунтям для змін у торговельній політиці, які 

дадуть імпульс зростанню конкурентоспроможності вітчизняних виробників. 

Кількісна оцінка необхідна також при визначенні пріоритетів 

лібералізації. Загалом в умовах економічного спаду, в якому зараз перебуває 

Україна, лібералізація зовнішньої торгівлі є небажаною. Однак під впливом 

ряду факторів, у т. ч. і за ініціативи своїх зовнішньоторговельних партнерів, 

на сьогодні розглядає Україна можливість лібералізації двосторонніх 

торговельних відносин із групою країн. У цих умовах важливо правильно 

визначати пріоритети та лібералізувати торговельні відносини з країнами, що 
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гарантують найбільший економічний ефект. Раніше чи пізніше фаза 

економічного спаду перейде у фазу економічного зростання і раціональна, 

обґрунтована лібералізація дасть свій позитивний ефект. 

Станом на 2020 р. на різних стадіях перебуває процес лібералізації 

двосторонніх торговельних відносин України із такими країнами, як: 

Албанія, Ізраїль
138

, Китай, Республіка Корея, Сербія, Сінгапур і Туреччина. 

Це країни достатньо різні щодо економічного потенціалу, структури 

економіки, конкурентоспроможності. Однак усі вони мають бажання 

лібералізувати торговельні відносини з Україною і тому стали об’єктами 

порівняльного кількісного аналізу. 

Порівняльний аналіз передбачає визначення індикаторів, які 

відображають торговельні відносини між країнами, і їх зведення в єдиний 

інтегрований показник. Індикаторів може бути достатньо велика кількість, 

але усі їх можна віднести до двох великих груп: 1) індикатори експортної 

діяльності; 2) індикатори імпортної залежності. Зокрема, до першої групи 

можна віднести такі індикатори, як: 1) ємність внутрішнього ринку країни 

партнера для товарів вітчизняного експорту; 2) диверсифікація експорту; 3) 

якісна структура експорту. До другої групи можна віднести такі індикатори, 

як: 1) рівень спеціалізації імпорту; 2) величина торговельного сальдо; 3) 

близькість країни-партнера до України в індексі глобальної 

конкурентоспроможності. 

Ємність внутрішнього ринку країни-партнера для товарів 

вітчизняного експорту залежить від розмірів її економіки, потреби в імпорті, 

а також конкурентоспроможності вітчизняного імпорту по відношенню до 

інших імпортерів. Значення має також можливість збільшення експорту 

вітчизняних товарів, яка залежить від динаміки розвитку економіки країни-

партнера, його політики імпортозаміщення, а також активності конкурентів. 

Лібералізація двосторонньої торгівлі дає можливість підвищити 
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конкурентоспроможність вітчизняних товарів на внутрішньому ринку 

країни-партнера. 

Одним із кількісних показників диверсифікації експорту є частка в 

експорті товарів, відмінних від основних товарів вітчизняного експорту. 

Такими товарами на сьогодні є зернові культури, руди, чорні метали, насіння 

олійних рослин, рослинні жири. Розвиток більш диверсифікованого експорту 

завдяки лібералізації дає можливість підвищити конкурентоспроможність 

ширшій гамі експортерів. 

Важливе значення має збільшення в експорті товарів із високим 

рівнем доданої вартості, зокрема споживчих товарів. На сьогодні до таких 

товарів, які мають потенціал експортного зростання, відносяться: меблі, 

кондитерські вироби, фармацевтична продукція, алкогольні напої, тютюнові 

вироби тощо. Присутність значної частки цих товарів у фактичному експорті 

дає підстави сподіватись на збільшення їх експорту після лібералізації. 

Важливою складовою переговорного процесу щодо лібералізації 

торгівлі є мінімізація ризиків імпортної експансії. В цьому сенсі пріоритет 

щодо лібералізації необхідно надавати країнам-партнерам, які мають більш 

спеціалізований імпорт, тобто імпортують до України обмежену 

номенклатуру товарів. У цьому випадку експансія імпорту створить 

проблеми більш вузькому спектру вітчизняних виробників. Кількісним 

показником спеціалізації імпорту може бути спільна частка трьох 

найбільших за обсягами імпортних товарів. 

Комплексним показником потенційної загрози експансії імпорту і 

погіршення макроекономічної ситуації внаслідок лібералізації є величина 

торговельного сальдо двосторонньої торгівлі. У 2019 р. від’ємне сальдо 

двосторонньої торгівлі України з Китаєм становило 5,6 млрд дол. США і 

було найбільшим серед усіх країн-партнерів
139

. Крім того, цей показник має 

тенденцію до зростання. У 2016 р. він становив 2,8 млрд дол. США, у 2017 р. 
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– 3,6 млрд дол., у 2018 р. – 5,4 млрд дол. США. Таким чином, лібералізація 

торговельних відносин із Китаєм найбільш імовірно іще збільшить загальне 

від’ємне торговельне сальдо України і посилить імпортозалежність 

вітчизняної економіки. 

Комплексним показником щодо оцінки потенційної загрози експансії 

імпорту є також різниця у конкурентоспроможності України та її країн-

партнерів, яка вимірюється за допомогою індексу глобальної 

конкурентоспроможності
140

. На сьогодні усі країни-партнери, що прагнуть 

лібералізувати з Україною двосторонні торговельні відносини, мають вищу 

конкурентоспроможність згідно із  глобальним рейтингом. Сінгапур взагалі у 

2019 р. посів у цьому рейтингу перше місце. Тому до лібералізації 

торговельних відносин із цими країнами необхідно підходити обережно, 

оскільки лібералізація відносин з більш сильним партнером може призвести 

до втрати вигід від зовнішньої торгівлі на користь більш динамічного 

партнера. У цьому контексті більш пріоритетною є лібералізація 

торговельних відносин із країнами, що ближчі до України за рівнем 

конкурентоспроможності. 

Рейтинги країн-партнерів за окремими індикаторами потребують 

зведення в єдиний узагальнюючий рейтинг. У зв’язку із цим виникає 

проблема визначення ваги кожного індикатора і приведення різнопланових 

індикаторів до «єдиного знаменника». Ця проблема вирішується 

нормалізацією показників, поділом країн-партнерів у рейтингу на три групи 

(високого, середнього і низького пріоритету) і запровадженням 

десятибальної системи оцінки. Згідно із цією системою країни із високим 

пріоритетом отримують від 7 до 10 балів, із середнім – від 4 до 6 балів, із 

низьким – від 1 до 3 балів. В узагальнюючому рейтингу усі бали сумуються. 

Для прикладу розглянемо рейтинг країн-партнерів за ємністю 

внутрішнього ринку для товарів вітчизняного експорту (табл. 4.7). Перше 
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місце у рейтингу займає Китай, який у 2019 р. імпортував вітчизняних 

товарів на 3593 млн дол. США. Китай разом із Туреччиною становить групу 

країн із високим пріоритетом лібералізації, в якій країни отримують від 7 до 

10 балів. Конкретна величина балів визначалась експертним методом із 

урахуванням показника нормованого експорту. Як видно із табл. 4.7, 

Туреччина отримала 7 балів, а Китай – 10 балів. До групи із середнім 

пріоритетом було віднесено Ізраїль, Республіку Корея, Сербію, а з низьким 

пріоритетом – Сінгапур і Албанію. 

Таблиця 4.7 

Рейтинг країн-партнерів за ємністю внутрішнього ринку 

Країна 
Експорт, 

млн дол. США 
Нормований 

експорт 
Бали 

Високий пріоритет 

Китай 3593 158 10 

Туреччина 2619 115 7 

Iзраїль 620 27 4 

Середній пріоритет 

Республіка Корея 376 17 4 

Сербія 257 11 4 

Низький пріоритет 

Сінгапур 189 8 1 

Албанія 23 1 1 

Джерело: Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у 2019 р. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/ztt/ztt_u/ztt1219_u.htm (дата звернення – 

30.08.2020); розрахунки автора; експертні оцінки. 

Рейтинги країн-партнерів за іншими індикаторами, а також отримані 

ними бали показані в додатку А. В табл. 4.8 наведено узагальнюючий 

рейтинг країн-партнерів щодо доцільності лібералізації торгівлі. Перше місце 

у рейтингу посідає Туреччина, що увійшла до групи із високим пріоритетом 

за такими чотирма індикаторами, як ємність ринку, диверсифікація експорту, 

торговельне сальдо, різниця у конкурентоспроможності. Хоча за кожним із 

чотирьох індикаторів Туреччина не була на першому місці, завдяки 

стабільній присутності у групі із високим пріоритетом у підсумку вона 

опинилась в узагальнюючому рейтингу на першому місці. Практично єдиним 
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ризиком лібералізації торгівлі з Туреччиною є високий рівень диверсифікації 

імпорту. Як видно з додатку, на три найбільші товарні групи в імпорті у 

2019 р. припадало тільки 23% (для порівняння, для Сінгапуру цей показник 

становив 64%). Від лібералізації торгівлі з Туреччиною може постраждати 

найбільш широкий спектр вітчизняних виробників, включаючи підприємства 

легкої промисловості. 

Таблиця 4.8 

Узагальнюючий рейтинг країн-партнерів, бали 

Країна 

Індикатори 

У
сь

о
г
о

 

Ємність 

ринку 

Диверси-

фікація 

експорту 

Частка в 

експорті 

споживчих 

товарів 

Спеціалі-

зація 

імпорту 

Торго-

вельне 

сальдо 

Різниця в 

конкуренто-

спромож-

ності 

Туреччина 8 7 5 2 7 7 36 

Iзраїль 4 7 7 4 8 5 34 

Албанія 1 7 8 7 4 7 34 

Сербія 4 4 7 2 4 7 28 

Сінгапур 1 2 5 7 4 2 21 

Китай 10 7 5 4 -10 4 20 

Республіка 

Корея 
4 4 2 4 -3 2 13 

Джерело: табл. 4.7, додаток А. 

 

Друге і третє місце у рейтингу поділили Ізраїль та Албанія. Від 

лібералізації торгівлі з Ізраїлем можна очікувати приросту позитивного 

сальдо, поліпшення структури експорту за рахунок його більшої 

диверсифікації, збільшення в експорті частки споживчих товарів. Загалом за 

усіма шістьма індикаторами Ізраїль жодного разу не потрапив до групи із 

низьким пріоритетом лібералізації.  

Позитивами зміцнення торговельних відносин із Албанією є також 

можливість поліпшення структури експорту, збільшення експорту 

споживчих товарів і мінімальні ризики щодо експансії імпорту. Цікаво 

відзначити, що у трьох із шести рейтингах Албанія посіла перше місце, 

найбільше серед усіх країн-партнерів (див. Додаток А). Єдиним стримуючим 

фактором лібералізації відносин з Албанією є малий обсяг внутрішнього 
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ринку, а, відповідно, і низький потенціал поліпшення загального 

торговельного балансу. Навіть очолюючи рейтинг за часткою споживчих 

товарів в імпорті, в абсолютних розмірах Албанія у 2019 р. імпортувала їх з 

України менше, ніж Ізраїль. 

Окремо слід сказати про передостаннє і останнє місця в 

узагальнюючому рейтингу відповідно Китаю і Республіки Корея. Китай на 

сьогодні є країною з економікою, яка динамічно зростає і розвивається. На 

нашу думку, він швидше за своїх глобальних конкурентів подолає негативні 

наслідки пандемії COVID-19 і ще більше зміцнить свій виробничий 

потенціал. У цьому сенсі Китай є перспективним напрямом розширення 

експорту. Однак існують великі сумніви, що лібералізація торгівлі з Китаєм 

принесе Україні великі прибутки. В першу чергу це стосується експансії 

імпорту і закріплення стану великої імпортозалежності вітчизняної 

економіки. Вже зараз присутність китайських товарів на внутрішньому ринку 

є значною, а асортимент продукції охоплює як дрібне канцелярське 

приладдя, так і найскладніші електронні пристрої. Як видно з табл. 4.8, 

високе місце і найбільший бал у рейтингу ємності ринку було знівельовано 

останнім місцем (ще й з великим відривом) у рейтингу торговельного сальдо. 

Республіка Корея в трьох рейтингах (частка споживчих товарів в 

експорті, торговельне сальдо і різниця у конкурентоспроможності) потрапила 

до групи із низьким пріоритетом лібералізації і загалом в усіх рейтингах 

жодного разу не потрапила до групи із високим пріоритетом. Показники 

Республіки Корея за критеріями ємності ринку, диверсифікації експорту і 

спеціалізації імпорту перебували у 2019 р. на середньому рівні. Це загалом 

визначило її останнє місце в узагальнюючому рейтингу. 

Кількісні оцінки пріоритетів лібералізації мають свої переваги і 

недоліки. Перевагою є чітка побудова рейтингу країн-партнерів щодо 

ефективності лібералізації. Серед недоліків слід відзначити неможливість 

врахувати всі аспекти складного комплексу зовнішньоторговельних 

відносин. Тому для побудови раціональної торговельної політики кількісні 

оцінки необхідно доповнювати якісним аналізом. 
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*** 

1. Торговельна політика здійснює опосередкований вплив на 

конкурентоспроможності споживчих товарів. Основними факторами цінової 

й нецінової конкурентоспроможності є сучасні технології, дешеві фактори 

виробництва, досконалий менеджмент і потужна маркетингова підтримка. 

При цьому лібералізація торгівлі знижує митні бар’єри і підвищує цінову 

конкурентоспроможність. Торговельна політика стимулює експортерів 

переходити на стандарти, які прийняті в країні експорту, і тим самим 

підвищує їх нецінову конкурентоспроможність. Оптимальна присутність 

імпорту на внутрішньому ринку підвищує рівень конкуренції і стимулює 

вітчизняного виробника запроваджувати інновації та підвищувати 

продуктивність праці. 

2. Чинні двосторонні угоди про зону вільної торгівлі показали різну 

ефективність щодо стимулювання внутрішнього виробництва. За критеріями 

збільшення експорту і поліпшення торговельного сальдо ПВЗВТ між 

Україною та ЄС виявилась достатньо ефективною. Експорт до ЄС 

збільшився, а негативне сальдо двосторонньої торгівлі зменшилось удвічі. 

Для багатьох споживчих товарів вітчизняного виробництва ринок ЄС 

відкрився тільки після набуття угодою про ПВЗВТ чинності. А сам Євросоюз 

став найбільшим торговельним партнером України. При цьому суттєвої  

експансії імпорту із ЄС унаслідок формування зони вільної торгівлі 

зафіксовано не було. 

3. На відміну від ПВЗВТ з ЄС лібералізація торгівлі з іншими 

європейськими країнами (Норвегією, Швейцарією, Північною Македонією, 

Чорногорією) виявилася менш ефективною. Суттєвого збільшення експорту, 

в т.ч. і традиційного, найбільш конкурентоспроможного, зафіксовано не 

було. Натомість імпорт до України збільшився у непропорційно великих 

розмірах, суттєво погіршуючи торговельний баланс двосторонньої торгівлі.  

4. Імпортозалежність національної економіки, в т.ч. і щодо споживчих 

товарів, залишається на високому рівні, створюючи низку ризиків у 
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торговельній і фінансовій сферах. Якщо раніше під час циклічних 

економічних спадів вона мала тенденцію до зниження, то під час останнього 

економічного спаду 2013–2015 рр. показник імпортозалежності, навпаки, 

збільшився. В цьому контексті актуальними є заходи щодо імпортозаміщення 

і локалізації виробництва, у т.ч. і у сфері державних закупівель. Небажаною є 

посилення лібералізації двосторонньої торгівлі із країнами – 

постачальниками великих обсягів некритичного імпорту. 

5. Найбільш ефективною є угода про ЗВТ з Республікою Молдова. 

Згідно із Глобальним індексом конкурентоспроможності ця країна, на 

відміну від інших партнерів, перебуває до України найближче. Експорт 

товарів, у т.ч. і споживчих, до Республіки Молдова залишався на стабільно 

високому рівні, а позитивне сальдо взаємної торгівлі у 2019 р. було 

найбільшим серед усіх партнерів по ЗВТ і взагалі п’ятим серед усіх країн 

світу після Єгипту, Індії, Нідерландів та Іспанії. Збільшенню експорту до 

Республіки Молдова, зокрема споживчих товарів, посприяла діяльність 

транснаціональних компаній, які мають виробництва в Україні. 

6.  Транснаціональні корпорації відіграють дедалі важливішу роль у 

світовому господарстві і тому є окремим важливим напрямом торговельної 

політики. ТНК створюють світову мережу осередків виробництва і збуту 

своєї продукції, тож їх входження у національну економіку відбувається 

практично на безповоротній основі. ТНК стають важливою складовою 

національної економіки і суттєво підвищують її конкурентоспроможність та 

експортний потенціал. Завданням торговельної політики є залучення 

додаткових іноземних інвестицій і стимулювання ТНК до виробничої 

діяльності із використанням місцевих ресурсів.  

7. З виробничої точки зору від діяльності ТНК важко очікувати 

якихось негативних наслідків. Це світові лідери у своїх сферах діяльності, 

носії передових технологій і сучасних методів управління. Як свідчить досвід 

інших країн, проблеми починають виникати, коли ТНК унаслідок слабкості 

або корумпованості місцевої влади починають порушувати податкове, 
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екологічне, трудове або антимонопольне законодавство. Але, з іншого боку, 

так самл чинить і місцевий бізнес з метою отримання надприбутків. Отже, 

ТНК повинні перебувати в єдиному правовому полі з місцевим бізнесом, 

включаючи олігополістичні конгломерати і холдинги. 

8. Практично єдиним винятком, коли ТНК можуть отримати 

незаслужену конкурентну перевагу перед місцевим бізнесом, є уникнення 

оподаткування шляхом штучного зменшення отриманого прибутку за 

допомогою товарообмінних операцій із закордонними філіями. Цю проблему 

доцільно вирішувати із застосуванням спеціального контролю 

товарообмінних операцій і трансфертного ціноутворення. Податок у повному 

обсязі повинен сплачуватись у країні, де його було отримано, а не в країнах із 

низькими ставками оподаткування. 
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РОЗДІЛ 5. ЗАКУПІВЛІ ЗА ДЕРЖАВНІ  КОШТИ  ЯК  ІНСТРУМЕНТ 

РОЗВИТКУ  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ  

5.1. Інституційне забезпечення закупівель за державні кошти в контексті 

національних інтересів: стан формування та ризики  

Закупівлі за державні кошти
141

 товарів (робіт, послуг) є важливим 

сегментом національного господарства будь-якої країни. Це насамперед 

обумовлено тим, що через процедури закупівель задовольняються потреби в 

предметах закупівель органів влади та органів місцевого самоврядування, 

державних і комунальних підприємств з метою виконання ними публічних 

функцій, надання адміністративних послуг, забезпечення роботи об’єктів 

соціальної й виробничої інфраструктури та життєдіяльності населення 

країни. Водночас такі закупівлі відіграють важливу роль забезпеченні роботи 

підприємств та організацій державного сектора економіки, створення і 

функціонування об’єктів інфраструктури і тому можуть стати одним із 

факторів економічного розвитку держави шляхом створення нових 

виробничих та сервісних потужностей, їх переоснащення і модернізації.  

Вагомість державних закупівель в Україні, окрім їх згаданого вище 

цільового призначення, підтверджується обсягом державних коштів, які 

щорічно спрямовуються на закупівлі, формуючи значний сегмент 

внутрішнього ринку. Його розмір визначається насамперед потенційним і 

гарантованим попитом з боку замовників. У цьому аспекті ринок публічних 

закупівель в Україні, як і у більшості країн світу, становить помітну частину 

ВВП. Наприклад, у країнах ОЕСР цей показник становить 10–15%, у країнах, 

що розвиваються, може досягати 25%, а в перехідних економіках – навіть 

понад третину ВВП.  
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 Скрізь по тексту цього розділу терміни «закупівлі за державні кошти», «державні закупівлі» та «публічні 
закупівлі», а також скорочений їх аналог «закупівлі» вживаються як рівнозначні. 
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Для України (згідно з даними Мінекономіки та Держстату) обсяг 

держзакупівель у 2010–2013 рр. у середньому становив близько 13% ВВП, 

або 178 млрд грн щороку, проте у 2014 р. він скоротився до 78,7 млрд грн, 

або до 5,0% ВВП, але вже у 2015 р. знову зріс до 112,1 млрд грн і така 

тенденція зберігається донині. Так, обсяг завершених державних закупівель 

(за конкурентними і неконкурентними процедурами), що підпадають під дію 

Закону України «Про публічні закупівлі», за 2016 р. становив 232,1 млрд грн 

(у звіті Мінекономіки за 2016 р. – 274,97 млрд грн), за 2017 р. – 380,8 млрд 

грн, за 2018 р. – 469,1 млрд грн (13,2% ВВП), за 2019 р. – завершено закупівлі 

очікуваною вартістю 581,3 млрд грн 
142

 (14,6% ВВП).  

У 2019 р. частка договорів з іноземними учасниками становила 0,05%. 

При цьому за конкурентними і неконкурентними процедурами з іноземними 

учасниками було укладено договорів на суму понад 10,4 млрд грн
143

, що 

становить 1,8% загальної вартості укладених договорів за рік.   

За даними електронної системи закупівель, протягом 2019 р. у цій 

системі було проведено 225129 конкурентних (над- та допорогових) 

закупівель, очікуваною вартістю 337,88 млрд грн, та 1012871 

неконкурентних (переговорна процедура та звіти про укладені договори) 

закупівель, очікуваною вартістю 243,45 млрд грн. Це, відповідно, на 10,5% 

менше за кількістю і на 24,3% – за вартістю, ніж у 2018 р. (конкурентні 

процедури), та на 21,7% більше за кількістю і на 15,3% –  за вартістю, ніж у 

2018 р. (неконкурентні процедури). 

З огляду на це одним із основних завдань держави є виважена та 

ефективна політика у сфері державних закупівель, причому з користю не 

лише для замовників (належне задоволення їх потреб за кількісними і 

споживчими (якісними) параметрами предмета закупівлі), але й з користю 

для суспільства загалом (суспільна або публічна ефективність, про яку 
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 Звіт, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про 
результати здійснення контролю у сфері закупівель за 2019 рік / Мінекономіки України. 2020. 46 с. С. 35. 
URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c75452b3-bcf4-4bb7-b643-
2a9069682cc5&title=ZvitSferiPublichnikhZakupivelZa2019-Rik-vizualizovanaVersiia- 
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 Там само.. С. 19, 22. 
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йдеться нижче), бо потреби замовників не є самоціллю, а лише засобом для 

виконання ними публічних та господарських функцій, спрямованих на 

досягнення належних соціальних стандартів державної й регіональної 

політики, безпеки та якості життя населення країни. Така соціальна 

(публічна) орієнтація ролі та значення закупівель має стати одним із 

вирішальних факторів у подоланні Україною нинішньої системної кризи, 

відновленні й досягненні сталого розвитку її економіки, насамперед базових 

та інфраструктурних галузей, які визначатимуть стратегію політики і 

конкурентоспроможність економіки країни на перспективу.  

З метою належної оцінки ефективності закупівель та реалізації їх 

потенціалу як фактора розвитку національної економіки необхідно дослідити 

інститути, що становлять сферу публічних закупівель, їх склад, формування, 

дію та можливі ризики, пов’язані з ними. Слід зазначити, що вітчизняна 

економічна наука не приділяє достатньої уваги таким теоретичним 

дослідженням, замість цього концентруючись на прикладних особливостях 

закупівельних процедур, про що йтиметься далі. 

Водночас актуальність теоретичних досліджень інституційної 

складової політики закупівель за державні кошти зумовлена суперечностями 

сучасного економічного дискурсу щодо ідеології неолібералізму та 

протекціонізму в міжнародній торгівлі, який відбувається на тлі істотного 

поглиблення нерівності між розвиненими країнами та країнами, що 

розвиваються, і гострої необхідності пошуку нової парадигми узгодження на 

світовому ринку інтересів різних країн.  

Дослідження проблем державних закупівель в Україні розпочалися на 

початку нинішнього століття, невдовзі після переходу країни від 

адміністративного інституту державного замовлення до ринкового інституту 

публічних закупівель. Відомі нам публікації за колом і змістом висвітлених у 

них питань можна умовно поділити на дві великі групи – економічного та 

юридичного змісту, причому друга група на сьогодні є більш місткою та 

змістовною, у ній можна виокремити ряд публікацій з питань 
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відповідальності за правопорушення при здійсненні закупівель та з питань 

фінансового, адміністративного і судового контролю за дотриманням 

учасниками закупівель законодавства, належним проведенням закупівельних 

процедур та виконанням договорів про закупівлі.  

За останні роки виконано ряд дисертаційних досліджень, деякі з них – 

своєрідної тематики, наприклад, досліджують концептуальні засади розвитку 

політико-управлінських відносин у сфері державних закупівель в Україні 

(О.Ф. Толпиго), методологію організації контролю закупівель (М.С. 

Письменна), господарсько-правове забезпечення закупівель у сфері охорони 

здоров’я (А.О. Олефір) тощо. Загалом більшість наукових публікацій 

вітчизняних вчених стосується питань організації та конкурентної складової 

закупівель
144

.  

Слід згадати і ряд зарубіжних авторів, зокрема таких, як Н.В. 

Нестерович, В.І. Смирнов, Т. Уілсон, К. Лайсонс, Г. Вестрінг, а також 

класичну працю на тему закупівель авторства Н. Димитрі, Г. Піга і 

Дж. Спаньоло
145

 і посібник Л. Гарольда
146

. Практично всі ці роботи 

присвячені розробленню теоретичних засад організації та висвітленню 

практики застосування різних процедур закупівель, стратегії торгів, 

попередження змови і корупції під час закупівель. Аналогічній тематиці 

присвячено ряд інших публікацій, у тому числі й матеріали науково-

практичних конференцій та семінарів. 

Таким чином, згадані вище дослідження у сфері закупівель переважно 

стосуються процедурних питань, а ряд проблем формування регуляторних 

засад цієї сфери суспільних відносин, тобто відповідних інститутів, 

залишаються поза увагою. Як стверджує всесвітньо відомий економіст Дж. 
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 Смиричинський В.В. Логістичний менеджмент державних закупівель. Теоретично-правовий та 
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Стігліц, «ринки формуються законами, регуляторною діяльністю і певними 

інститутами. Кожен з цих компонентів має власні наслідки»147. На сьогодні 

бракує наукових публікацій, окрім кількох статей та деяких інших відомих 

англомовних праць, про які йдеться у підрозділі 5.2 цієї монографії, що 

відображали би інституційний підхід у дослідженні відносин у сфері 

державних закупівель. Також поза увагою залишається вкрай актуальне в 

сучасному світі  питання захисту національних інтересів при закупівлях та 

роль закупівель у забезпеченні розвитку економіки країни розташування 

замовника.  

Інституційний підхід до вивчення економічних відносин та формування 

адекватних їм регуляторних інститутів передбачає оцінку ризиків, пов’язаних 

як із відсутністю необхідних інститутів (формальних і неформальних), так і з 

їх недосконалістю, що дозволяє зменшувати чи попереджувати негативні 

наслідки таких ризиків. Але за досягнення таких умов буде витримано якість 

інституційного середовища, що є важливим фактором для сфери публічних 

закупівель, зокрема, з огляду на її потужний вартісний потенціал та роль у 

забезпеченні публічних інтересів держави та інтересів суспільства. 

При цьому варто зауважити, що ринок публічних закупівель є тим 

сегментом національної економіки, за якого мають бути раціонально 

поєднані заходи детального державного регулювання відносин і правил 

поведінки для його учасників та ліберальні засади їх доступу на ринок із 

якнайменшими трансакційними витратами. Цей ринок слід розглядати як 

комплексний соціальний інститут, що утворюється відповідними, певною 

мірою взаємообумовленими, формальними і неформальними інститутами.  

Згідно з визначенням іншого видатного вченого Д. Норта, «інститути – 

це «правила гри» у суспільстві, або, висловлюючись більш формально, 

створені людиною обмежувальні рамки, що організують взаємовідносини 

між людьми. Отже, вони задають структуру мотивів людської взаємодії – чи 

                                                 
147

 Стиглиц Дж. Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашему будущему. Москва: Эксмо, 
2015. 512 с. С. 115. 



 

159 

 

то в політиці, соціальній сфері чи економіці»
148

. За іншим визначенням 

Норта, «інститути – це правила, механізми, що забезпечують їх виконання, і 

норми поведінки, які структурують взаємодії між людьми, що 

повторюються»
149

.  

Інститути впливають на всі сфери суспільного життя. Розглядаючи 

ринок публічних закупівель із позицій інституціонального підходу, можна 

поліпшити розуміння процесів формування інститутів, які регулюють 

відносини на цьому ринку, та їх впливу на ці відносини, що дозволить 

вдосконалювати інституційні засади закупівель. 

Уже у своїх перших роботах Д. Норт розглядав інститути як ключ до 

розуміння економіки, тому що вони створюють структуру економічних 

стимулів
150

. Зважаючи на те, що стимули визначають поведінку людини, як 

правило, досить непередбачувану, саме в цьому прикладному аспекті 

проведено аналіз особливостей формальних і неформальних інститутів 

закупівель та пов’язаних з ними ризиків. 

Формальні інститути відображаються у відповідних приписах, нормах, 

правилах, процедурах, заходах примусу тощо, санкціонованих державою у 

формі актів законодавства. Такі інститути, що, зокрема визначають 

процедури здійснення державних закупівель, є необхідними, оскільки в 

державному секторі замовники не можуть діяти як звичайний споживач, який 

намагається отримати товар або послугу за найнижчою ціною та/або з 

найліпшою якістю. У державних замовників може бути й інша мотивація, 

наприклад, зважаючи на інтереси територіальної громади і беручи до уваги  

проблеми із зайнятістю та використанням місцевих ресурсів, місцевий орган 

влади під час закупівлі робіт належної якості може надавати перевагу 
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місцевим виконавцям, попри більш дешевий контракт із будь-яким іншим, у 

т.ч. іноземним учасником.  

Неформальні інститути публічних закупівель відображаються у певних, як 

правило, неписаних, нормах поведінки (етичних та ділових звичаях, кодексах 

доброчесності, моральних засадах тощо), яким мали би слідувати суб’єкти 

відносин у сфері закупівель, насамперед замовники
151

, при застосуванні ними на 

практиці формальних інституційних норм та обмежень. 

При цьому, якщо формальні інститути можуть утворюватися і 

вдосконалюватися досить оперативно, у передбачуваних напрямах і часових 

межах, і, відповідно, пов’язані з ними ризики є достатньо керованими, то 

становлення неформальних інститутів відбувається протягом тривалого часу 

та є важкопередбачуваним. Таким чином, з останніми пов’язані інституційні 

ризики, яких уникнути досить складно, їм можна, певною мірою, лише 

запобігати шляхом формування відповідних норм поведінки, у тому числі на 

основі запровадження більш досконалих формальних інститутів.  

Формальні інститути (спеціальні закони та підзаконні акти) у сфері 

публічних закупівель мають бути спрямовані на забезпечення і реалізацію 

виключно публічного інтересу
152

. Стосовно сфери публічних закупівель 

пропонується тлумачити публічний інтерес як потреби суспільства, 

територіальних громад і окремих осіб у належному виконанні державою її 

конституційних функцій щодо забезпечення належного рівня життя 

громадян, надання необхідних адміністративних послуг та забезпечення 

ефективної роботи об’єктів життєзабезпечення населення, підтримання 
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безпеки та обороноздатності держави, захисту її суверенітету і 

територіальної цілісності. 

З огляду на це відносини між учасниками, у тому числі й договірні, 

потребують детального врегулювання спеціальними положеннями 

законодавства з мінімально допустимими межами дискреції у прийнятті 

рішень замовниками. 

Водночас існуючі нині правові (формальні) інститути, що регулюють 

закупівлі, значною мірою обтяжені певним міжнародними зобов’язаннями 

України, які подекуди приймалися без урахування національних інтересів та  

суспільних наслідків таких зобов’язань. Формальні інститути закупівель у 

складі нинішнього вітчизняного законодавства мають свою понад 

двадцятилітню історію, що бере початок із ухвалення Закону України «Про 

закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22 лютого 2000 р. 

№ 1490-ІІІ. Після ухвалення цього Закону відбулася ціла низка змін 

законодавчих положень у сфері закупівель у контексті реформування 

вітчизняного законодавства загалом. Проголошеною метою цих перетворень 

було забезпечення прозорості, подолання корупції, ефективне використання 

державних коштів, конкуренція тощо. Разом із тим забезпечення публічного 

інтересу та інтересів суспільства залишилося поза увагою. 

Процес вдосконалення законодавчих засад закупівель значно 

активізувався після укладення Україною Угоди про асоціацію з ЄС, згідно з 

вимогами якої Україна зобов’язалася імплементувати законодавство ЄС у 

сфері публічних закупівель. Цей процес відбувається поступово. За станом на 

кінець 2018 р. (згідно з інформацією уряду) передбачені Угодою і 

відповідною дорожньою картою зобов’язання у сфері державних закупівель 

були виконані лише на 16%
153

. При цьому основним досягненням 2018 р. є 

технічна реалізація механізму здійснення закупівель товарів та послуг за 

рамковими угодами в електронній системі ProZorro, що дає замовникам 
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можливість здійснювати закупівлі товарів та послуг шляхом укладання 

рамкової угоди строком до чотирьох років. 

Разом із тим у Звіті про виконання Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС за 2019 р.
154

 зазначено, що імплементація Угоди про асоціацію у сфері 

«Державні закупівлі» сприяє досягненню семи Цілей сталого розвитку
155

. 

Крім того, у Звіті наголошується, що виконання цієї Угоди за підсумками 

2019 р. сприяло реалізації національних завдань 12.7 «Сприяти забезпеченню 

сталої практики державних закупівель відповідно до національних стратегій і 

пріоритетів», 16.6. «Скоротити масштаби корупції» та 16.7 «Підвищити 

ефективність діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування». Згідно з даними Звіту, за час дії Угоди (станом на 

01.01.2020 р.) рівень виконання Україною зобов’язань у сфері 

держзакупівель становив 80%, у тому числі запланованих на 2019 р. – 87%
156

.  

Поступове наближення законодавства України до права та політики ЄС 

у сфері державних закупівель наразі здійснюється згідно з етапами, 

визначеними у Додатку ХХІ до Угоди про асоціацію. Під час шостого 

засідання Комітету асоціації між Україною та ЄС у торговельному складі 

(18–19.11.2019, м. Брюссель) відзначено завершення Українською Стороною 

І-ої фази імплементації законодавства у сфері публічних закупівель та 

узгоджено зі Стороною ЄС подальші кроки щодо офіційного визнання цього 

факту, а також підтверджено готовність до подальшої співпраці з метою 

завершення ІІ-ої та ІІІ-ої фази імплементації. 

Таким чином, законодавчі ініціативи та практика закупівель загалом 

демонструють, що основним напрямом формування законодавства України у 

сфері державних (публічних) закупівель є запровадження європейських 
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принципів щодо забезпечення взаємного доступу до ринків державних 

закупівель на основі національного режиму на загальнодержавному, 

регіональному та місцевому рівнях для державних контрактів та до договорів 

концесії у традиційних галузях економіки, а також у комунальному 

господарстві
157

.  

Разом із тим дослідження законотворчої діяльності влади у сфері 

публічних закупівель дають підстави стверджувати, що ця робота має 

переважно політичний (обумовлений міжнародними зобов’язаннями 

України) підтекст, замість того, щоб ґрунтуватися на виважених економічних 

і соціальних засадах використання державних коштів на закупівлі, які б 

відповідали національним інтересам держави і суспільства. 

Недостатньо виважений підхід до реформування законодавства 

проявляється, зокрема, в тому, що за період з квітня 2014 р. відповідний закон, 

що регулює державні закупівлі, приймався тричі – щоразу у новій редакції 

(попри понад 10 поточних змін та доповнень) із «дозованими» змінами згідно 

з дорожньою картою імплементації відповідних директив ЄС. Спершу це був 

Закон України «Про здійснення державних закупівель» (від 10.04.2014 р., 

набрав чинності з 20.04.2014 р.), потім Закон України «Про публічні 

закупівлі» (від 25.12.2015 р., уводився у дію поетапно – з 1.04.2016 р. для 

центральних органів виконавчої влади, а з 1.08.2016 р. – для всіх замовників), 

і, нарешті, прийнятий 19 вересня 2019 р. у останній новій редакції, що уведена 

у дію з 19 квітня 2020 року, за винятком розділу VI «Процедура торгів з 

обмеженою участю»158, який уведений у дію з 19 жовтня 2020 р.  

Копіюючи норми права ЄС, тобто фактично уніфікуючи 

(стандартизуючи) вітчизняне законодавство, замість його гармонізації, що 

передбачала би урахування національних інтересів, влада не передбачила 

жодних норм, які би були зорієнтовані на вітчизняного виробника, на 

розвиток внутрішнього ринку. Натомість створено всі умови для задоволення 
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державних потреб конкурентними за ціною імпортними товарами, у той час 

як їх аналоги виробляються вітчизняними підприємствами.     

Як наслідок, є підстави стверджувати, що в нинішній редакції Закон 

України «Про публічні закупівлі» має певні прогресивні ознаки, проте вони є 

недостатніми та не відповідають кризовій ситуації, в якій перебуває 

економіка і соціальна сфера країни.  

При цьому, на нашу думку, саме недосконале законодавство у сфері 

державних закупівель, на які за 2015–2019 рр. витрачено понад 1,8 трлн грн 

державних коштів, зробило свій «внесок» у поглиблення кризи і занепад 

вітчизняного виробництва, особливо в реальному секторі економіки. 

Незважаючи на оптимістичні прогнози щодо подолання корупції за 

допомогою реформованого законодавства, за неофіційними оцінками 

експертів, 25–30% загального обсягу коштів на закупівлі, особливо при 

закупівлі робіт, розкрадається через різні корупційні схеми (офіційні дані 

семирічної давності дещо оптимістичніші
159

) і, в середньому, близько 38% 

загального обсягу коштів витрачається на закупівлі імпортної продукції 

(більшість з якої може вироблятися в Україні), в той час як у публічних 

закупівлях розвинених країн (США, ЄС) імпорт становить не більше 4–5% 

усіх закупівель
160

. 

Згадані вище та інші перманентні негативні процеси у сфері публічних 

закупівель пов’язані, насамперед, із недостатньою увагою як законодавчої, 

так і виконавчої влади, зокрема в особі її контрольних органів, до проблеми 

ризиків публічних закупівель, що зазвичай продукуються недосконалістю 

формальних та неформальних інститутів цієї сфери суспільних відносин.  

Ризики, пов’язані з формальними інститутами, стосуються, як правило, 

недосконалості процесу законотворення, що може мати як об’єктивні 

                                                 
159

 За даними Служби безпеки України, кожного року втрати від корупційних схем у сфері закупівель 
досягали 10–15% (35–52,5 млрд грн) видаткової частини державного бюджету. Джерело: Закон «Про засади 
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки», №1699-18 
від 8 липня 2015 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1699-18 
160

 Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні 
закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості» 
(реєстр. № 3739). С. 4. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3739&skl=10 
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передумови (наприклад, відсутність досвіду законодавця чи практики 

регулювання подібних відносин), так і бути наслідком опортуністичної 

поведінки певних зацікавлених кіл (агентів), що впливають на процес 

формування норм права. Пропонується такі ризики умовно визначати як 

(1) ризики юридичної невизначеності норм права, (2) ризики неповноти норм 

права і (3) ризики відсутності норм права.  

Ризики, пов’язані з неформальними інститутами, пов’язані із 

поведінкою учасників економічних відносин і проявляються як відхилення 

від норм поведінки, що, одночасно, відповідала би закону і суспільним 

інтересам та була  би розумною, обачною і доброчесною. Вони є невід’ємною 

складовою ринкової системи господарювання і мають свою економічну 

природу, що проявляється у спричинених такими ризиками транзакційних 

витратах, які несе суспільство, недоотримуючи належні блага у виді послуг 

чи майна. 

Дослідження формальних інститутів закупівель дає підстави 

розглядати пов’язані з ними ризики таким чином: 

– ризик юридичної невизначеності норми права проявляється у такому 

формулюванні норми, що не відповідає вимогам юридичної техніки та/або не 

дозволяє визначити відносини, які мають бути предметом її регулювання або 

не може вважатися нормою права за своєю структурою; 

– ризик неповноти норми права проявляється у відсутності в неї ознак 

завершеної регуляторної юридичної дії, коли певний «зріз» відносин, які є 

предметом регулювання, залишається поза сферою її дії, що надає учасникам 

цих відносин можливість діяти на власний розсуд при застосуванні такої 

норми і, нерідко, всупереч інтересам держави та суспільства. Водночас, 

проявом таких ризиків може бути і певне обмеження сфери застосування 

норми права, з якою вони пов’язані; 

– ризик відсутності норми права проявляється у залишенні суспільних 

відносин (сфери відносин), важливих для правозастосування та 



 

166 

 

попередження інших інституційних ризиків, зокрема пов’язаних з 

неформальними інститутами, без належного правового регулювання. 

Вивчення практики закупівель, у тому числі інших країн, дає підстави 

для ідентифікації іншої групи ризиків, пов’язаних з неформальними 

інститутами. Ці ризики мають місце внаслідок непередбачуваності конкретних 

дій учасників відносин у сфері публічних закупівель, що може проявлятися в 

порушенні ними норм поведінки, суспільно значимих і неформально 

встановлених норм етики, доброчесності, розумності, обачності тощо. 

Спробою моніторингу таких ризиків є запровадження з 2017 р. порядку 

здійснення моніторингу публічних закупівель, що виконується Державною 

аудиторською службою України (Держаудитслужба) та її територіальними 

органами. Моніторинг провадиться за певним Переліком автоматичних 

індикаторів ризиків (усього 35), затвердженим наказом Державної 

аудиторської служби України від 11.09.2018 р. №196. У цьому Переліку 

присутні виключно ризики, притаманні неформальним (поведінковим) 

інститутам – діям (рішенням) чи бездіяльності замовника, що сигналізують 

про можливі порушення вимог Закону під час здійснення закупівель. 

Не вдаючись до детального аналізу можливостей і дієвості такого 

моніторингу, слід зазначити, що ряд індикаторів, зокрема, позначені  кодами 

від RISK-1-10-3 до RISK-1-10-4
161

 видаються практично незастосовними, 

оскільки вкрай важко знайти приклади порушень Закону в частині 

оголошення замовником про проведення допорогової закупівлі на суму, що 

перевищує встановлені Законом порогові значення, бо таке порушення 

Закону є очевидним, відкритим і, безсумнівно, матиме негативні наслідки для 

замовника, що стримує його від таких дій. 

                                                 
161

 Назва індикаторів – «незастосування процедур закупівлі товарів або послуг, визначених Законом» та 
«незастосування процедур закупівлі робіт, визначених Законом», а їх опис такий: «замовник оголосив 
допорогову процедуру закупівлі на закупівлю товарів або послуг на суму, що перевищує встановлені 
частиною першою статті 2 Закону вартісні межі» [назва деяких індикаторів потребує приведення у 
відповідність з чинною редакцією Закону «Про публічні закупівлі», зокрема з урахуванням того, що вартісні 
межі закупівель встановлені частиною першою статті 3 Закону].  
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При цьому моніторинг не проводиться стосовно умов тендерної 

документації, особливо в частині надмірного, спрямованого на уникнення 

реальної конкуренції, опису предмета закупівлі, а також інших вимог чи умов 

договору про закупівлю, що можуть обмежувати конкуренцію та призводити 

до дискримінації учасників, оскільки ці питання належать до сфери 

компетенції органу оскарження (Антимонопольного комітету України). 

Дослідженнями підтверджено, що ризики, пов’язані з формальними 

інститутами можуть призводити, зокрема, до: 

–  довільного тлумачення і, відповідно, застосування норм 

законодавства на шкоду публічним інтересам за умови відсутності 

юридичних підстав для кваліфікації таких дій учасників закупівель 

(замовника та/або виконавця) як протиправних, або до обмеження прав 

замовників і учасників у сфері закупівель; 

–  використання прогалин законодавства для застосування схем 

уникнення добросовісної конкуренції, отримання посадовими особами 

замовника «відкатів» та іншої неправомірної вигоди, а також до 

запровадження підзаконними актами норм, які, за відсутності відповідних 

положень закону, розширюють дискрецію замовника, наприклад коло підстав 

для обґрунтування внесення змін до договору, умов оплати, застосування 

неконкурентних процедур, залучення пов’язаних із замовником 

субпідрядників тощо; 

– дотримання формально (без урахуванням інтересів держави чи 

місцевих громад або власне замовника як юридичної особи, уповноваженої 

на виконання певних публічних функцій) процедур закупівлі у спосіб, що 

дозволяє посадовим особам замовника та виконавця договору про закупівлю 

отримати практично легально неправомірну вигоду, наприклад, закупівля 

вживаних товарів за нижчою ціною або без врахування витрат на їх 

експлуатацію, якщо такі є необхідними. 



 

168 

 

Аналіз практики закупівель за останні роки дає підстави стверджувати, 

що ризики, пов’язані з неформальними інститутами, проявляються 

переважно у формі корупційних діянь та можуть призводити, зокрема, до: 

– заподіяння шкоди замовнику чи виконавцю договору внаслідок 

свідомого (умисного) недотримання їхніми посадовими (уповноваженими) 

особами вимог законодавства під час закупівлі; 

– привласнення державних коштів, у т. ч. шляхом отримання 

посадовими особами замовника неправомірної вигоди, внаслідок 

неналежного виконання договору на закупівлю (наприклад, договір взагалі 

не виконувався, а документально оформлено протилежне і кошти виплачені 

виконавцю); 

– використання фактично пов’язаних учасників, офшорних компаній, 

фіктивних фірм для створення умов удаваної конкуренції і значного 

завищення цін на матеріали при виконанні робіт, що придбаватимуться у 

пов’язаних фірм та інших субпідрядників.  

Розуміння природи ризиків дозволяє їх завчасно і належним чином 

ідентифікувати, на основі чого може бути поступово сформований162 дієвий 

механізм управління ризиками, що полягатиме у систематичному їх виявленні 

та вжитті усіх заходів, насамперед у частині вдосконалення формальних 

інститутів, необхідних для зменшення ймовірності настання ризику. 

Слід зауважити, що існування наведених вище інституційних ризиків 

та їх наслідків є характерною ознакою публічних закупівель не лише в 

Україні, а й у інших країнах. Переважно вони пов’язані із так званими 

«неналежними прийомами» («недолжные приемы»
163

), що застосовуються 

замовниками і постачальниками для отримання найбільш вигідного для себе 

результату закупівлі (застосування яких формально відповідає встановленим 

законом процедурам закупівель). Кількість таких «прийомів» подекуди 
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 Окрім існуючих механізмів моніторингу індикаторів ризиків закупівель з боку Державної аудиторської 
служби України і пасивного (як правило, на підставі заяв учасників торгів) контролю з боку органу 
оскарження (Антимонопольний комітет України). 
163

 Термін, запропонований експертами російського Центу перспективних управлінських рішень і 
Антикорупційного центру Науково-дослідного університету-Вищої школи економіки. 
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вражає, наприклад, за даними аналізу сфери закупівель Росії, їх число 

перевищує сотню, а опис найбільш характерних 100 способів поданий у 

опублікованій аналітичній записці
164

. Практично всі вони відображають 

корупціогенний потенціал закупівель та властиві також вітчизняній системі 

публічних закупівель. 

Як виявив аналіз, неналежні способи створюються, підтримуються і 

залишаються стійкими до антикорупційного законодавства. У згаданій 

аналітичній записці зазначено дві основні причини цього, а саме: 1) стимули 

до застосування неналежних прийомів, навіть добросовісним замовником, 

закладені у самому законодавстві сфери публічних закупівель – акцент на 

ціновій конкуренції, а не на якості предмета закупівель, вимога – повертати 

бюджетні кошти, не освоєні в поточному бюджетному році, загальне 

ускладнення закупівельних процедур, намагання замовника укрупнити 

закупівлю; 2) неефективність існуючого підходу до контролю за сферою 

закупівель, що передбачає вибірковий розгляд скарг і фрагментарні 

перевірки. На думку експертів, неналежні прийоми застосовуються у такому 

масштабі, що ефективним методом протидії може стати лише створення 

потужної сучасної автоматизованої системи контролю
165

. 

Результати досліджень дають підстави стверджувати, що нинішній стан 

інституційного забезпечення сфери публічних закупівель не відповідає 

національним інтересам України як в частині формальних інститутів, які 

практично не регулюють засади дотримання соціальної ефективності
166

 при 

використанні державних коштів на закупівлі, так і в частині неформальних 

інститутів, які є неспроможними попереджати поширені зловживання 

державними коштами з боку посадових осіб учасників закупівель, зокрема 

численні корупційні оборудки. 
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 Система государственных закупок в России: конкуренция против качества? / А. Конов, И. Бегтин, Н. 
Горбачева и др.; под ред. М. Комина; Центр перспективных управленческих решений. Москва: ЦПУР; 
Антикоррупционный центр НИУ ВШЭ, 2019. 64 с. С. 4.  
165

 Там само.  
166

 Соціальну ефективність слід не плутати з поняттям соціальної корисності, яке було запропоновано 
вперше для теоретичного обґрунтування дотації виробникам культурних послуг. Див.: Рубинштейн А.Я. К 
теории цен, дотации и ренты. Экономика культуры: проблемы интенсификации. Москва, 1986. С. 39–41; 
Рубинштейн А.Я. Введение в экономику исполнительского искусства. Москва, 1991. С. 18–22, 188–190. 
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Ризики, пов’язані з корупцією, є найбільш небезпечними і такими, що 

важко кваліфікуються, оскільки вони практично повністю лежать у сфері 

неформальних практик поведінки (домовленостей, змови тощо) учасників 

торгів та замовників. Сектор публічних закупівель визнається багатьма 

міжнародними організаціями і національними урядами як один із найбільш 

вразливих для корупції
167

. 

ЄС має найбільш розвинену інституційну систему державних 

закупівель, що охоплює різні країни не лише Європи. Тим не менше, за 

різними оцінками
168

, корупція в державних закупівлях ЄС обходиться 

приблизно у 5 млрд євро на рік по союзу загалом. Один із головних авторів 

звіту дослідник організації RAND Europe М.Хафнер висловив слушну думку 

про те, що корупція завдає значної соціальної, політичної та економічної 

шкоди, що проявляється не лише у щорічній втраті величезних коштів, а й 

призводить до створення більш нерівних суспільств, підвищення рівня 

організованої злочинності, послаблення верховенства закону і зниження 

довіри до державних інститутів
169

. 

Результати аналізу практики закупівель, зокрема під час надання 

автором консультативної допомоги учасникам деяких фактично проведених  

закупівель, дають підстави стверджувати, що одним із найбільш 

корумпованих сегментів публічних закупівель в Україні є закупівлі 

будівельних і ремонтних робіт
170

, зокрема у промисловості та сфері 

транспортної інфраструктури. 

За неофіційними оцінками, що посилаються на вибірковий аналіз 

оприлюдненої на відкриті торги тендерної документації в частині ціни 

закупівлі і даних технічного завдання (ТЕО) на роботи, специфікації чи 

дефектних актів на виконання ремонтних робіт, завищення замовниками 
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пропонованої в тендерній документації ціни закупівлі робіт, як правило, 

становить 25–30% їх реальної ринкової вартості, причому левову частку такої 

маржі формує значно завищена вартість матеріалів, палива і сировини, 

потрібних для виконання робіт, які в багатьох випадках виконавець 

придбаватиме у завчасно погоджених із замовником постачальників, як 

правило, неофіційно пов’язаних із замовником (інакше виконавець не стане 

переможцем відкритих торгів). Такий канал розкрадання державних коштів 

під час закупівель робіт важко ідентифікувати за формальними індикаторами 

ризику, що, разом із відсутністю належного формального інституту 

притягнення до відповідальності за змову і шахрайство керівника замовника 

та виконавця, фактично утворює неформальний інститут (поведінку) 

мотивації до зловживань. Про значне завищення початкової ціни закупівлі 

робіт може свідчити і те, що так звана «економія», тобто різниця між 

початковою вартістю та переможною пропозицією (що теж є значно вищою 

за необхідну) при закупівлі будівельних робіт
171

 у 2018 р. становила 5,1 млрд 

грн, а у 2019 р. зросла до 9,3 млрд грн
172

. 

Масштаби порушень у сфері публічних закупівель можна 

проілюструвати даними звітності Держаудитслужби України. Так, у 2019 р. 

службою та її регіональними органами контролю було піддано лише 0,7% 

загального числа проведених закупівель, або 14,2% від їх загальної вартості. 

При цьому 93% (за кількістю закупівель), або 87,0% (за вартістю закупівель) 

від охоплених контролем виявилися такими, що проведені із порушеннями. У 

зв’язку з цим закупівлі обсягом 16,8 млрд грн були припинені, що становить 

20,4% вартості охоплених контролем закупівель
173

. Екстраполюючи ці 

показники на загальний обсяг закупівель, можна з певною ймовірністю 

припустити, що у сфері закупівель присутні масові порушення, які 
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потенційно можуть становити (на тлі результатів 2019 р.) близько 505,7 млрд 

грн, а потенційно токсичні, що мають реальний корупційний ризик і мали би 

бути припинені, можуть сягати показника у 118,6 млрд грн на рік. 

Окремо слід звернути увагу на те, що існування  формального 

інституту запобігання корупції у сфері публічних закупівель не може 

попередити усі відповідні неформальні ризики, пов’язані з поведінкою 

учасників відносин. Як слушно зазначає Д. Норт
174

, «правила та їх 

(недосконале) дотримання – це ще не все… Доводиться враховувати також і 

норми поведінки, які, на перший погляд, виглядають як неформальні 

обмеження на поведінку, що випливають з формальних правил, видаючись їх 

продовженням у застосуванні в конкретних ситуаціях, а насправді у 

більшості своїй виходять із уявлень, що формуються всіма індивідуумами на 

основі їх розуміння і оцінки оточуючого світу або під впливом організованих 

ідеологій (системи соціальних і політичних цінностей, практики ділових 

відносин, судових прецедентів тощо)». 

Водночас, як би вони не формувалися і розвивалися, норми відіграють 

надзвичайно важливу роль, обмежуючи набір доступних у певний 

конкретний час альтернатив поведінки і визначаючи розвиток інститутів у 

часі. Вони важливі саме через дорожнечу вимірів і недосконалість механізму 

забезпечення виконання законів. Якщо люди вірять у непорушність правил, 

договорів, прав власності тощо, вони утримуватимуться від спроб 

шахрайства, обману, корупційних дій чи проявів безпринципності. І, 

навпаки, коли люди не вірять у непорушність правил, вважають їх 

несправедливими чи просто будують свою поведінку, зважаючи на 

максимізацію своєї вигоди, трансакційні витрати у тій чи іншій сфері 

відносин, наприклад, у сфері публічних закупівель, будуть зростати. 

Ціна норм та їх дотримання визначається конкретним моментом часу, 

для особи вона визначається витратами на представництво, коли особа як 
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принципал вимушена вдаватися до послуг комерційних агентів унаслідок 

неможливості розкрадати державні кошти без їхньої участі. Для випадку 

закупівель принципалом є керівник замовника та інші його посадові особи, 

агентами – завчасно визначені переможці торгів (при цьому, як не 

парадоксально, саме відкриті торги є надійним засобом легітимізації 

порушень, змов і корупції), а ціною дотримання норм є міра юридичної 

відповідальності за порушення закону (дисциплінарні та адміністративні 

стягнення або притягнення до кримінальної відповідальності) та її 

матеріальні наслідки. 

Водночас для замовника чи інших суб’єктів процесу закупівель ціна 

ризику недотримання ними правил і норм поведінки (певних формальних і 

неформальних інститутів) обумовлюється наслідками для них, що можуть 

настати у двох аспектах. Перший стосується оцінки суб’єктом тих втрат 

(шкоди), яких він зазнає у разі порушення приписів законодавства (втрати 

роботи, конфіскації майна, адміністративних санкцій та кримінальної 

відповідальності, громадського осуду, втрати репутації тощо), а другий – тієї 

вигоди, яку він може отримати внаслідок порушень норм та правил 

поведінки, що зазвичай виражається у матеріальній формі (гроші або інше 

майно у вигляді «відкату» чи хабаря за сприяння у наданні переваг певному 

учаснику закупівель і т. ін.). Таким чином, противагами (стримуючими 

факторами) подібної поведінки має бути насамперед можливість її 

юридичної кваліфікації як протиправної, а також  наявність відповідних 

інститутів, які б, як мінімум, урівноважували для порушника норм закону 

ціну його втрат та виграшу, а ліпше – коли ціна втрат перевищуватиме 

виграш. Наскільки – це залежить від багатьох факторів, які є предметом 

окремого дослідження. 

Деякі ризики, насамперед пов’язані з неформальними інститутами, 

можуть значно нівелюватися шляхом створення формального інституційного 

середовища для мінімізації їх негативного впливу. Прикладом такого впливу 

формального інституту на норми поведінки, що знижує рівень ризику 
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непрофесійності працівників (насамперед працівників замовників), зайнятих 

у сфері публічних закупівель, може бути розроблення Уповноваженим 

органом (Мінекономрозвитку України) професійного стандарту для професії 

«фахівець із публічних закупівель», що передбачена Національним 

класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (код 

професії 2419.2, назва професії згідно з класифікатором «фахівець з 

публічних закупівель»), який затверджений наказом Мінсоцполітики України 

№ 234 від 18 лютого 2019 р. Позитивним аспектом цього стандарту в 

контексті зниження ризиків, пов’язаних із неформальними інститутами, є 

віднесення до переліку загальних компетентностей «здатності діяти на основі 

етичних міркувань та принципів доброчесності». Це приклад того, як 

формальний інститут, яким є зазначений професійний стандарт, сприятиме 

належній реалізації повноважень фахівця із публічних закупівель як 

уповноваженої особи замовника, зменшуючи ризик непрофесійності (що 

може бути причиною ненавмисних зловживань) у здійсненні закупівель. 

Заслуговують на увагу приклади вирішення проблеми ризику 

недотримання неформальних інститутів в інших країнах. Так, згідно з 

Федеральним регламентом закупівель США, підрядники з контрактами на 

суму понад 5 млн дол. США повинні мати кодекс ділової етики поведінки, у 

тому числі програми інформування співробітників, систему внутрішнього 

контролю та звітності співробітників
175

. 

Можна навести приклад пакту про добросовісність із практики 

публічних закупівель сусідньої Польщі, яким є договір між державним 

замовником і суб’єктами господарювання, що претендують на укладення 

державних контрактів, про те, що вони зобов’язуються утримуватися від 

корупції і проводити прозорий процес закупівель
176

. Він містить також 
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окремий контракт з інститутом громадянського суспільства (громадською чи 

іншою самоврядною організацією), що слідкує за дотриманням усіма 

сторонами договору своїх зобов’язань. Метою такого спільного документа є 

зміцнення гарантій того, що жодна зі сторін процесу закупівлі не буде 

вдаватися до шахрайства і корупції. Вирішальною складовою пакту є 

залучення зовнішнього незалежного громадського спостерігача на всіх 

етапах від початку закупівель до їх завершення. Основними функціями пакту 

є: 1) попередження зловживань під час державних закупівель, що дозволяє 

уникнути непродуктивних витрат державних коштів унаслідок корупції та 

пов’язаних із цим судовими процесами, компенсаціями шкоди тощо; 

2) досягнення добросовісної поведінки учасників закупівель та сприяння 

розробленню стандартів у сфері державних закупівель і локальних стандартів 

або методик закупівельної діяльності, що запроваджуватимуться 

замовниками і учасниками закупівель; 3) слугування інструментом зміцнення 

довіри до відповідних державних органів, замовників і системи публічних 

закупівель загалом. 

Слід підкреслити, що ризики корупціогенності притаманні будь-якій 

системі закупівель і мають місце в кожній країні. Проте цей інституційний 

ризик набув в Україні значного поширення, його негативний вплив на 

ефективність закупівель є неприпустимо високим і потребує радикальних 

заходів
177

. Корупціогенність ринку закупівель разом із його відкритістю для 

експансії конкурентоспроможних іноземних товарів завдає значної шкоди 

публічним інтересам та істотно впливає на занепад вітчизняного 

виробництва.     

Таким чином, наступний етап вдосконалення законодавства і практики 

закупівель не може не проходити під гаслом пріоритету національних інтересів 

України та запровадження формальних інститутів, які б істотно обмежили зону 

потенційних корупційних ризиків. Певним, хоча й запізнілим, кроком у цьому 
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напрямі можна вважати ініційований урядом законопроєкт, ухвалений 

Верховною Радою України у першому читанні (реєстр. № 3937), яким Україна 

спробує тимчасово започаткувати основні механізми реалізації концепції 

локалізації, що застосовуються всіма провідними країнами світу при закупівлі 

специфічних предметів (складного промислового обладнання, механізмів, іншої 

продукції промисловості зі значною часткою доданої вартості), які б сприяли 

розвитку вітчизняної промисловості та зайнятості у країні.  

Не дивно, що така, певною мірою протекціоністська, але, з точки зору 

інтересів держави, розумна політика, викликала значний супротив 

міжнародних монополій і ТНК, яких представляють міжнародні інституції, що 

диктують всім учасникам світового ринку так звані ліберальні засади торгівлі 

й доступу до національних ринків. Такий супротив помітний у засобах масової 

інформації і з боку ЄС, що є зразком політичного тиску та, за великим 

рахунком, – певною ознакою втручання у внутрішні справи суверенної 

держави. Так, у своєму листі від 3 липня 2020 р. на адресу голови Верховної 

Ради України і прем’єр-міністра України глава представництва ЄС Матті 

Маасікаса висловила «серйозну стурбованість» новими законодавчими 

ініціативами стосовно обмежень у публічних закупівлях у частині імпортної 

машинобудівної продукції. У цьому листі, зокрема, звертається увага на те, що 

такі ініціативи не відповідають зобов’язанням України в рамках Угоди про 

асоціацію з ЄС та Угоди СОТ про державні закупівлі. Представник ЄС 

зауважує, що, на її думку, уведення показника 15–30% питомої ваги критерію 

локалізації буде істотним порушенням засад рівного ставлення та 

недискримінації і, зважаючи на зростання ступеня локалізації до 60%, de facto 

позбавить зарубіжну продукцію можливості брати участь у закупівлях178. 

Водночас застосування критерію локалізації у закупівлях за проєктами, що 

фінансуються коштами таких установ, як Європейський інвестиційний банк, 
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«можуть завдати значного негативного впливу на майбутню діяльність таких 

інститутів в Україні і відповідну підтримку ЄС»
179

.  

Згідно з повідомленням Міністерства розвитку економіки України
180

, 

до ухвалення зазначеного законопроєкту в цілому, 18 червня 2020 р. на 

урядовому комітеті схвалено пілотний проєкт зі здійснення закупівель 

техніки галузі машинобудування із підтвердженим ступенем локалізації 

виробництва, який після затвердження урядом буде апробований на реальних 

закупівлях і має стати важливим кроком у напрямі підтримки 

постачальників, які виробляють або мають намір виробляти потрібні державі 

товари в Україні
181

.  

У цьому контексті слід звернути увагу на безпідставність поширених у 

засобах масової інформації «експертних» висновків про те, що  

запровадження локалізації ставить під загрозу Угоду про асоціацію, бо не 

відповідає її умовам щодо поширення національного режиму публічних 

закупівель на іноземних учасників торгів. По-перше, державні закупівлі є 

лише однією із багатьох сфер відносин між Україною та ЄС, що регулюються 

Угодою, і чинність Угоди в цілому жодним чином не може залежати від 

дотримання умов Угоди у цій сфері. І, по-друге, статтею 154 «Доступ до 

ринку» встановлено принцип взаємності (рівних умов доступу на ринок 

України для компаній країн – членів ЄС, як і умов доступу на ринок ЄС 

українських компаній) у доступі на ринок закупівель сторін Угоди, що є 

гнучким і ефективним механізмом урівноваження інтересів сторін без жодної 

шкоди для Угоди.   
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5.2. Роль закупівель у забезпеченні конкурентоспроможності економіки 

Як уже зазначалося у підрозділі 1.1 цієї монографії, 

конкурентоспроможність є одним із найбільш змістовних економічних 

понять, яке не має єдиного визначення. Економічна наука не виробила 

усталеної точки зору стосовно формування конкурентоспроможної 

економіки держави і розуміння її як економічної категорії.  

У міжнародних зіставленнях країн практикується багатофакторний 

підхід до оцінки конкурентоспроможності національної економіки, зокрема 

вона тлумачиться як сукупність інститутів, заходів державної політики і 

факторів, що визначають рівень продуктивності країни
182

. Інші визначення 

можуть дещо відрізнятися, але практично всі містять посилання на 

продуктивність. 

Якщо розглядати конкурентоспроможність з позицій продуктивності, 

то є слушним певний скептицизм щодо доцільності застосування цього 

терміна до національної економіки взагалі
183

. Не існує навіть 

загальновизнаного визначення терміна «конкурентоспроможність» стосовно 

держави. Якщо поняття конкурентоспроможної компанії цілком зрозуміле, 

цього не скажеш про поняття конкурентоспроможної країни
184

 чи 

національної економіки
185

. 

Однак, на нашу думку, в аспекті задоволення публічних потреб у 

товарах та послугах національна економіка може конкурувати з економіками 

інших країн на власному внутрішньому ринку. У зв’язку з цим 

конкурентоспроможність національної економіки у сфері публічних 

закупівель пропонується розглядати у новому специфічному аспекті, що не 
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представлений у відомих нам наукових публікаціях. 

Конкурентоспроможність національної економіки слід розуміти не в сенсі 

порівняння продуктивності економік держав або компаній різних держав, а 

як спроможність національної економіки (секторів, галузей, окремих 

підприємств) забезпечувати власні потреби держави у необхідних товарах, 

роботах та послугах, що виготовляються (виконуються) на її території, 

шляхом застосування встановлених процедур закупівлі. 

Таке розуміння конкурентоспроможності національної економіки у 

сфері публічних закупівель дозволяє розкрити її потенціал шляхом 

зіставлення  попиту, забезпеченого коштами замовників, із можливостями 

пропозиції предметів закупівель (продукції, послуг) та необхідними для 

цього ресурсами і потужностями відповідних вітчизняних виробників. При 

цьому реалізувати такий потенціал неможливо без виваженої та національно 

орієнтованої політики держави, що забезпечувалася би певними засобами 

протекціонізму, які досить поширені у практиці регулювання публічних 

закупівель, насамперед розвинених країн. На нашу думку, такий  

протекціонізм у цій сфері суспільних відносин має «право на життя», бо 

легітимізується суверенною волею держави, що, без сумніву, поширюється 

на ресурси (кошти) держави з метою їх використання саме в інтересах 

суспільства, навіть коли певні процедури такого використання не повністю 

відповідають ринковим механізмам присвоєння. Крім того, орієнтація 

політики публічних закупівель на можливості національних виробників може 

стати важливим публічним стимулом інновацій у виробництві вітчизняних 

товарів та заохочення випуску нових видів продукції, що, за споживчими 

якостями, зможе конкурувати на зовнішніх ринках. Загалом, така політика 

сприятиме змінам структури виробництва і підвищенню його 

конкурентоспроможності у її традиційному розумінні.            

Оскільки публічні закупівлі здійснюються за рахунок державних 

коштів з метою реалізації певного публічного і суспільного інтересу 

(майнове забезпечення роботи органів влади та інших замовників, надання 
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адміністративних, комунальних, транспортних послуг, розвиток соціальної та 

виробничої інфраструктури, захист довкілля тощо), вони підпадають під 

спеціальне правове регулювання, що встановлює особливості процедур 

закупівлі. Тому постає питання про роль держави – і як законодавця, і як 

споживача – у забезпеченні спроможності вітчизняної економіки 

задовольняти попит державних замовників та обґрунтованість допустимих 

меж регуляторного впливу, необхідного для досягнення цієї мети. 

Досліджуючи роль держави у формуванні економічної політики, 

зокрема у сфері публічних закупівель, неможливо оминути проблему 

боротьби двох протилежних підходів у глобальній економіці та політиці, які 

значною мірою через міжнародне право стосуються і внутрішнього ринку 

кожної країни. Це підходи ліберального та консервативного (національно 

орієнтованого) бачення розвитку національної економіки. 

Відомий німецький вчений Ф. Ліст, який відстоював концепцію 

економічного націоналізму у суперечках із прихильниками свободи 

міжнародної торгівлі, ще на початку ХІХ століття зауважував, що вільна 

торгівля була би можлива, коли б не було держав та націй. Крім того, він 

висловив думку, що підтверджена історією економічного розвитку, 

насамперед США та Англії, коли держави досягають економічної могутності 

та процвітання не на основі доктрини лібералізму, а переважно на основі 

доктрини протекціонізму. І коли економічна потужність держави стає 

домінуючою по відношенню до інших держав-партнерів, їй стає вигідною 

відкрита політика, зниження чи усунення бар’єрів у торгівлі, що дозволяє їй 

вичавлювати додаткову вартість зі слабкіших країн
186

. У цьому контексті 

показовим є влучне висловлювання Ф. Броделя про те, що «в економічній грі 

завжди існували карти, ліпші за інші, а подекуди (і часто) мічені»
187

. 

Можна погодитися із тим, що лібералізація торгівлі має відбуватися у 

межах розумно скроєної політики, а не проводитися за принципом «взуття 
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одного розміру для всіх»188. Дж. Стігліц зазначає, що важко встановити 

емпіричне джерело недоречностей, яке би стало основою для некомпетентної 

лібералізації торгівлі. Ряд досліджень, проведених у 90-ті роки минулого 

століття, були спробою продемонструвати позитивний зв’язок між 

відкритістю торгівлі та економічним зростанням. Разом із тим жодна з нині 

багатих країн не досягла багатства, просто відкривши свій ринок іншим 

країнам. Як документально зафіксував Ха-Жун Чжан, усі розвинені країни 

використовували широкий набір інструментів торговельної політики, що 

мало би примусити почервоніти їхніх представників у СОТ, коли вони 

сідають за стіл переговорів із нинішніми країнами, що розвиваються189. 

Нинішня зовнішня політика постіндустріальних держав будується під 

гаслом неолібералізму, відмінності якого від класичного лібералізму 

полягають у визначенні ролі держави в економіці: класики стверджували 

пріоритет необмеженої вільної конкуренції всупереч державі, а неоліберали 

відштовхуються від того, що цей пріоритет є здійсненним лише завдяки 

державі, тобто завдяки постійній державній підтримці конкурентного 

середовища в країні
190

. Таке розуміння ролі держави як гаранта 

безперешкодного функціонування економіки неолібералізм вимушено 

сприйняв на тлі непомірного посилення на початку ХХ століття за панівної 

тоді ліберальної доктрини картельних монополістичних утворень, які 

отримали можливість використовувати свою могутність на шкоду 

суспільним інтересам
191

. 

Саме такі неоліберальні засади є основою політики міжнародних 

економічних організацій щодо лібералізації торгівлі на світових ринках, 

підтримання відкритості внутрішніх ринків держав для вільного доступу на 
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них іноземних контрагентів. І ці засади реалізуються у відповідних 

міжнародних угодах, які ініціюються саме розвиненими країнами
192

 – 

членами таких міжнародних організацій чи міждержавних об’єднань. 

При цьому, на противагу декларованій відкритості світових ринків, 

останні дослідження світової торгівлі демонструють значне посилення 

протекціоністських заходів по всьому спектру міжнародної економічної 

політики. Це викликано, зокрема, істотним спадом приросту світової 

економіки, у тому числі економіки провідних держав, що спричинило низку 

торговельних конфліктів, зокрема між США та Китаєм. 

Світова економіка характеризується стійкою тенденцією протистояння 

ідей вільної торгівлі і протекціонізму, де останній набуває дедалі більшого 

поширення. Фактично, світ стоїть на порозі нових торговельних воєн, 

відкриті вільні кордони для іноземних товарів відходять у минуле. 

Глобалізаційні процеси дедалі більше засвідчують факти політичного і 

правового протистояння на світовій арені, коли ідеї суверенітету держав 

вступають у суперечність із положеннями про верховенство міжнародного 

права, насамперед тих, джерелом яких є міжнародні договори. Перед у цьому 

процесі ведуть чи не найбільші – на словах – адепти лібералізації світової 

торгівлі – США. Протягом 2017–2019 рр. Китай і США разом несуть 

відповідальність за 23% прийнятих у світі за цей період протекціоністських 

заходів, коли раніше їх частка становила «лише» 12% від загальносвітової 

кількості заходів дискримінації іноземних комерційних інтересів
193

. Динаміка 

дискримінаційних заходів країн світу за останнє десятиліття відображена на 

рис. 5.1. 

Згідно з доповіддю СОТ стосовно моніторингу торговельних заходів 

країн двадцятки лише з травня по жовтень 2019 р. запроваджені обмеження у 
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торгівлі стосувалися імпорту цих країн на 1,6 трлн дол. США. За цей же 

період зазначені країни увели 246 нових торговельних заходів, 80% з яких 

обмежувальні, з них 28 – обмежувальні заходи у торгівлі, а також прийняли 

36 нових заходів, спрямованих на стимулювання торгівлі (зниження тарифів і 

податкових ставок, спрощення митних процедур, скорочення кількісних 

обмежень)
194

. Загалом стрімке зростання протекціонізму спостерігається з 

2018 р., коли почалася ескалація американо-китайського торговельного 

конфлікту. 
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Рис. 5.1. Кількість дискримінаційних заходів, прийнятих країнами 

стосовно іноземних компаній, інвесторів і працівників  

(з 1 січня по 15 листопада щорічно) 

Джерело: Evenett Simon J., Fritz Johannes. Going It Alone? Trade policy after Three Years of 

Populism. The 25th Global Trade Alert Report. Dec.2019. 173 р. Р. 15. URL: 

https://www.globaltradealert.org/reports/48 

 

Як стверджує Дж. Стігліц, «на заміну інтернаціоналізму і вільним 

ринкам неолібералізму з їхніми нездійсненними обіцянками іде примітивний 

протекціонізм і націоналізм, чиї обіцянки повернути Сполученим Штатам 

процвітання ще більш нездійсненні». І далі, стосовно сучасної політики 
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американської адміністрації, – «якщо у внутрішній політиці він [Трамп] 

відстоює достоїнства (чесноти) ринкової економіки – нехай навіть в 

американському варіанті, спрямованому на гонитву за рентою, то у 

міжнародній торгівлі займає протилежну позицію: він не вірить у вільні 

конкурентні ринки і схиляється до торгівлі на основі силового тиску, 

повертаючись до меркантилістських ідей, що себе дискредитували»
195

. 

Таким чином, в умовах глобалізації протекціонізм у торгівлі не втратив 

свого значення, він набув певних нових рис, зокрема так званого 

селективного (вибіркового) протекціонізму, для якого є характерними 

нетарифні методи захисту внутрішнього ринку держави, у тому числі шляхом 

дипломатичного («м’якого») примушування інших країн до скорочення 

присутності їхніх компанії на внутрішньому ринку. Зокрема, такі методи 

застосували США наприкінці минулого століття до Японії та ЄС (легкові 

авто, сталь), не залишився осторонь застосування таких методів 

протекціонізму і ЄС. Основними «добровольцями» в обмеженні свого 

експорту, як правило, виступали Японія, Південна Корея, деякі країни 

Латинської Америки (об’єктами обмежень ставали сталь, текстиль, одежа, 

цукор, яловичина, автомобілі). 

Поширеним способом протекціонізму є також антидемпінгові мита, що 

допускаються угодами ГАТТ-СОТ, але їх застосування часто є відвертим 

зловживанням, бо визначення базової ціни імпортованого товару, щодо якої 

застосовується таке мито, не завжди є обґрунтованим
196

. 

На нашу думку, проведені прикладні дослідження переконливо 

свідчать про те, що в умовах глобалізації політика неолібералізму фактично 

формує модель ринку, що в неявному вигляді – через механізм міжнародного 

права, що нав’язує ідеологію вільної торгівлі, тобто політичними засобами, – 
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створює глобальну систему переваг для монополій і ТНК
197

 на ринках країн, 

що розвиваються, підприємства яких переважно є менш 

конкурентоспроможними. При цьому прихильники неолібералізму 

стверджують, що їх політика відповідає ідеалам світового розвитку, 

визначеним, зокрема, Цілями розвитку тисячоліття ООН, та, з 2016 р. – 

Цілями сталого розвитку. Разом із тим нерівність між країнами, яку 

відповідно до цих цілей необхідно подолати, стрімко зростає. 

В умовах посилення дисбалансу в економічній могутності та 

конкурентних перевагах між компаніями розвинених країн (більшість з яких 

нині є транснаціональними) і компаніями країн з перехідною економікою та 

країн, що розвиваються, відкриті внутрішні ринки є, передусім, вигідними 

для його потужних учасників, що можуть пропонувати більш дешеві та якісні 

товари, й нові інноваційні товари із поліпшеними експлуатаційними 

якостями. При цьому компанії високорозвинених країн мають доступ до 

новітніх технологій та більш дешевих ресурсів, зокрема капіталу та 

результатів наукових досліджень, що фінансуються державою, особливо до 

побічних (похідних) продуктів колосальних витрат на оборону. Водночас, 

місцеві компанії країн, що розвиваються, зазвичай володіють вузьким 

місцевим і специфічним інформаційним потенціалом, який лише за певних 

обставин може надавати їм конкурентні переваги. Проте у будь-якому разі 

виникає певна невизначеність з приводу «вирівнювання ігрового поля»
198

.  

Таким чином, традиційні методи національного протекціонізму – митні 

тарифи та нетарифні обмеження – в умовах глобалізації торгівлі 

доповнюються більш «вишуканим», неявним та ефективним глобальним 

неопротекціонізмом у вигляді норм міжнародного права стосовно 

відкритості національних ринків та обов’язку держав дотримуватися 

національного режиму доступу на ці ринки щодо іноземних компаній.  
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Глобальний неопротекціонізм значно розширює сферу непрямої 

підтримки певного кола суб’єктів ринку (компаній), причому у принципово 

іншому аспекті, аніж щодо тлумачення прийнятого в економічній науці 

поняття «неопротекціонізму»
199

. Спільним для них є те, що вони стосуються 

сфери конкуренції національних та іноземних компаній на ринку товарів 

(робіт, послуг) за певні ресурси і споживача. Водночас, за ознаками 

формування і наслідками вони принципово відрізняються.  

Так, під неопротекціонізмом розуміються додаткові, окрім традиційних 

заходів, форми і засоби захисту/підтримки національних компаній, що 

встановлюються національним законодавством у результаті суверенної волі 

держави як творця закону, тобто мають ендогенну природу формування і 

спрямовані на пряму підтримку резидентів у їх конкуренції з іноземними 

компаніями. Водночас особливістю глобального неопротекціонізму є те, що 

він формується у сфері міжнародного економічного права у виді принципів, 

норм чи правил відповідних міжнародних угод, що надалі імплементуються у 

національне законодавство тієї чи іншої держави, що приєднується до таких 

угод (визнає їх), тобто має екзогенну природу формування. Глобальний 

неопротекціонізм фактично має наслідком непряме сприяння/підтримку 

іноземних компаній на внутрішньому ринку такої держави, насамперед, коли 

вона належить до слаборозвинених чи тих, що розвиваються,  у їх 

конкуренції за споживача з національними компаніями, які переважно є 

менш конкурентоспроможними. Однією із таких форм глобального 

неопротекціонізму є принцип поширення на іноземні компанії не менш 

сприятливого, аніж для національних компаній, режиму доступу на 

внутрішній ринок публічних закупівель. Для ринку країни, що розвивається, 

та її компаній-резидентів такий режим доступу для потужних іноземних 

компаній, тобто рівні умови для суттєво нерівних за спроможністю учасників 
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з очевидними наслідками їх конкуренції, аж ніяк не можна вважати таким, 

що відповідає національним інтересам.  

При цьому видимість короткострокової вигоди такої політики для 

населення більшості країн (крім постіндустріальних), що полягає у 

можливості купувати більш дешеві іноземні товари, у перспективі 

перетворюється на занепад вітчизняного виробництва, а країна потрапляє у 

пастку сировинного (матеріального чи фінансового) донора розвинених 

економік, у ліпшому випадку – консервує свою неефективну структуру 

економіки. 

Боротьба зі всіма видами протекціонізму є головним лозунгом СОТ і 

метою її діяльності, але, фактично, вона уникає відчуття реальності та лише 

підіграє потужним гравцям глобального ринку, продукуючи зазначений 

глобальний неопротекціонізм, зокрема шляхом вирішення міжнародних 

економічних спорів із формальних позицій «вільного ринку». Це не сприяє 

вирішенню головної проблеми – нерівності економічного потенціалу країн і 

використання сили для отримання односторонніх переваг.  

Саме тому багато фахівців вважають, що на нинішньому етапі значного 

поширення глобалізації економічних відносин подекуди зустрічається термін 

«гіперглобалізація», який вимагає доповнення ринкового регулювання 

засобами щодо координації політики і дій держав, ТНК і міжнародних 

організацій з метою усунення негативних наслідків, які породжуються 

ринковою свободою і гонитвою за максимальним прибутком
200

.  

Водночас наслідки згаданого вище глобального неопротекціонізму 

мають враховувати окремі держави, захищаючи свої внутрішні ринки 

відповідними застереженнями під час укладання міжнародних угод та 

нормами національного законодавства, що відповідали б їхнім національним 

інтересам, але для цього потрібна політична воля їх урядів. Такий підхід є 

визначальним і для політики імпортозаміщуючого індустріального розвитку, 
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яку сповідує ряд країн, що розвиваються і прагнуть подолати економічне 

відставання від розвинених країн, та яка, як правило, передбачає 

протекціоністські заходи стосовно імпорту і стимулюючі – стосовно 

експорту, про що свідчить історія індустріалізації Австралії, Аргентини і, 

навіть, окремих галузей США. При цьому слід зауважити, що в реальній 

політиці держави і лібералізація, і протекціонізм не виключають одне одного, 

вони, як правило, мають вибірковий характер, і тому можна лише 

стверджувати про певну міру переважання одного чи іншого у той чи інший 

час
201

. 

Розуміння протекціонізму як інструменту державного захисту і 

підтримки національної економіки в умовах глобалізації поширюється не 

лише на охоронні, а й на стимулюючі, непрямі заходи (наприклад, субсидії 

певним галузям чи виробникам, надання пільгових кредитів вітчизняним 

експортерам, податкові пільги стосовно виробництва певної продукції, що 

експортуватиметься чи має конкурувати на внутрішньому ринку з 

іноземними аналогами, фінансування за рахунок держави науково-дослідних 

і прикладних розробок, застосування м’якої сили до певних сегментів 

імпорту з метою імпортозаміщення тощо). 

Саме такі заходи, які, на нашу думку, не суперечать духу вільного 

доступу на ринок, але обумовлюють цей доступ певними правилами, рівними 

для всіх (суть цих правил – «стань нашим, вітчизняним, і тобі це дістанеться 

теж»)
202

, можуть застосовуватися у державних закупівлях з метою 

стимулювання участі у закупівлях місцевих виробників та вітчизняних 

товарів, зокрема шляхом локалізації в предметах закупівель місцевої 

складової, незалежно від постачальника. Серед них найбільш поширеними є 

нецінові критерії оцінки пропозицій для відбору постачальників (виконавців 

державних контрактів). 
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Найбільш відомим і характерним прикладом застосування таких 

заходів захисту вітчизняного ринку є класика американського протекціонізму 

– Закон «Купуй американське» («Тhe Buy American Act», далі – ВАА), що 

встановлює широке коло внутрішніх преференцій під час федеральних 

закупівель. Він застосовується при прямих закупівлях федеральним урядом 

США на суми понад 3000 доларів США за умови, що закупівля відповідає 

суспільним інтересам, товари мають розумну ціну та призначені для 

використання у США
203

. 

Закон вимагає, щоб «практично всі» компоненти закупівлі були 

американського виробництва. Це означає, що вартість предмету закупівлі не 

менш ніж на 50 відсотків має формуватися за рахунок американської 

складової. З моменту прийняття цього закону у 1933 р. поправки до нього 

вносилися всього чотири рази, проте кожен новообраний Конгрес приймав 

додаткове внутрішнє законодавство про преференції, жодного разу їх не 

зменшуючи. Інші законодавчі акти щодо внутрішніх преференцій відомі як 

Малі закони «Купуй американське», застосовуються або до непрямих 

закупівель (тобто закупівель, які здійснюються не федеральним суб’єктом, 

але за рахунок федеральних коштів), або містять більш жорсткі вимоги щодо 

національного компоненту. 

Окрім ВАА, у США діють Закон «Купуй в Америці» («The Buy America 

Act») та Поправка Беррі (Berry Amendment) – відомі акти з кола Малих 

законів «Купуй американське» (Little Buy American Acts). Закон «Купуй в 

Америці» стосується закупівель товарів для транспортних потреб із більш 

високою часткою національної складової. Поправка Беррі встановлює, що 

закупівлі Міністерства оборони США повинні становити товари, що на 100% 

є американського походження. 

Загалом ВАА спрямований на захист національного виробника шляхом 

забезпечення необхідних переваг для американських товарів у прямих 
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державних закупівлях. Для визначення того, чи є товар американським, 

використовуються критерії видобутку, виробництва або виготовлення. 

Промислові товари вважаються американськими, якщо вони були 

виготовлені у США з компонентів, «практично всі» з яких видобуто, 

вироблено або виготовлено у США. Термін «практично все» визначається в 

законодавстві та означає, що вартість іноземних компонентів не перевищує 

50% вартості всіх компонентів. 

Основними винятками з ВАА є такі: 1) закон не застосовується, якщо 

його застосування є несумісним з суспільними інтересами або 

необґрунтованим за вартістю; 2) не застосовується до закупівель продуктів 

для використання за межами США або для продуктів, виготовлених не в 

США у достатній і розумно доступній комерційній кількості та прийнятної 

якості; 3) не застосовується до закупівель на суму менше 3000 доларів. 

Крім цього, особливою перешкодою у доступі на ринок закупівель 

США є недостатня прозорість інформації про закупівлі – складний пошук 

актуальної інформації про закупівлі на субфедеральному рівні, відсутня 

спільна точка доступу (крім федеральних тендерів) до інформації про 

можливість участі в торгах за державні контракти, а оприлюднена 

інформація часто буває нечіткою
204

. 

Із приходом до влади національно орієнтованої адміністрації Д. Трампа 

тенденції протекціонізму у сфері публічних закупівель США значно 

посилилися. В указі «Купуй американське, наймай американців» від 18 

квітня 2017 р.
205

 президент Д. Трамп зобов’язує федеральні органи 

переглянути свою політику щодо закупівлі у вітчизняних виробників та 

вжити максимально жорстких заходів стосовно скорочення кількості 

виключень під час застосування законодавства щодо пріоритету вітчизняних 

товарів. 
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Крім того, якщо раніше федеральні органи влади могли без додаткових 

перевірок не застосовувати положення законів «Купуй американське» до 

внутрішніх закупівель, якщо це відповідало «суспільним інтересам» (тобто у 

тому випадку, якщо необхідні товари вітчизняного виробництва відсутні або 

якщо використання вітчизняних матеріалів призведе до збільшення вартості 

закупівлі на 25% чи більше), то зазначеним указом на них покладено 

обов’язок додатково проводити оцінку того, чи не є цінова перевага 

іноземних товарів результатом використання сталі, заліза чи промислових 

товарів за зниженою ціною (демпінгових) або з використанням субсидій.  

Слід зауважити, що США, приєднуючись до угоди СОТ про державні 

закупівлі (GPA)
206

, зробили ряд винятків, що обмежують дію угоди на сферу 

закупівель федеральними органами і окремими штатами. Нині GPA – єдиний 

документ, який передбачає юридичні зобов’язання США стосовно доступу 

постачальників товарів і послуг із ЄС на ринок держзакупівель США. GPA 

визначає зобов’язання недискримінації та прозорості, проте для США вони 

обмежені різними винятками, найбільші з яких стосуються ВАА та значних 

пільг для малих і середніх підприємств США (23% вартості державних 

контрактів резервується для МСП). Регіональні чи місцеві органи влади 

США і багато інших субцентральних структур в окремих штатах не мають 

юридичних зобов’язань навіть розглядати заявки європейських компаній 

нарівні з компаніями із США
207

. 

Окрім викладеного, президент США Д. Трамп продовжує наполегливо 

просувати ідею посилення протекціонізму на вітчизняному ринку закупівель. 

15 липня 2019 р. від видав черговий (попередній – від 31 січня 2019 р. № 

13858 названо «Посилення переваги американських покупців стосовно 

інфраструктурних проєктів»), уже третій на цю тему, указ № 13881, під 

назвою «Максимальне використання товарів і продуктів американського 
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виробництва та матеріалів». Ним посилюються стандарти, яких мають 

дотримуватися федеральні агентства відповідно до Закону «Купуй 

американське» шляхом підвищення межі вимог до внутрішніх закупівель. 

Зокрема, встановлюється вимога, щоб кінцеві продукти із чавуну і сталі, що 

купуватимуться за державні кошти, на 95% складалися з матеріалів 

американського виробництва, а всі інші кінцеві продукти, що 

купуватимуться у порядку державних закупівель, містили 55% вітчизняних 

матеріалів, що значно підвищило чинний для обох груп продуктів на час 

видання указу поріг у 50%
208

. 

Із такою політикою, що переслідує ідею економічного патріотизму, 

важко не погодитись. Водночас, як правило, вона є негласним привілеєм 

високорозвинених країн, що домінують як на світових ринках, так і у сфері 

формування відповідного міжнародного права. 

З наведеного слідує, що розвинені держави світу вживають усіх 

необхідних заходів у межах національного законодавства для підтримки 

розвитку власної економіки, особливо в кризових ситуаціях. Дж. Стігліц 

зазначає, що політика закупівель може сприяти зростанню вітчизняної 

промисловості або стимулювати розвиток конкретних секторів, що 

представляють національний інтерес. Соціальні завдання теж можуть більш 

успішно вирішуватися за допомогою преференцій, що надаються конкретним 

групам чи спільнотам, особливо тим, які мають недостатній представницький 

економічний статус. Крім того, на його думку, у той час, як розвинені країни 

(особливо потужні компанії в цих країнах) можуть розраховувати на великий 

виграш від розширення доступу до державних закупівель у країнах, що 

розвиваються, навряд чи він буде повністю врівноважений відповідним 

виграшем для останніх. Більше того, наслідки лібералізації ринку закупівель 

неминуче залежатимуть від лібералізації потоків послуг і трудових ресурсів. 
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Враховуючи важливість завдань, які держава вирішує за допомогою 

політики закупівель, і відсутність будь-яких зовнішніх ефектів, які б 

виправдовували міжнародний вплив, уявляється необхідним, щоб країни, які 

розвиваються, зберегли свою незалежність у цій сфері економічної політики. 

Взагалі, досить важко проводити політику закупівель таким чином, щоб вона 

була прийнятною для всіх
209

. 

Безумовно, національні інтереси є пріоритетом будь-якої суверенної 

держави і основною метою її участі у міжнародних економічних відносинах. 

Забезпечити в умовах глобалізації повну закритість чи істотну обмеженість 

доступу на внутрішній ринок неможливо і недоцільно. Проте в тих сегментах 

ринку, де превалює публічний, суспільний інтерес і де попит формує 

держава за власні кошти, одержані від платників податків і доходів 

державних підприємств, держава вправі визначати такі правила закупівель, 

які не повинні завдавати шкоди національній економіці, що є основою 

добробуту громадян. У країнах, що розвиваються, до яких належить і 

Україна, політика державних закупівель відіграє важливу не лише 

економічну, а й соціальну роль, якій може зашкодити обов’язок урядів таких 

країн дотримуватися принципу національного режиму, тобто поширення на 

іноземних виробників чи учасників тендерів правил, що застосовуються до 

вітчизняних компаній. Рівень витрат і спроба спрямувати ці витрати на 

товари і матеріали місцевого виробництва – один із основних 

макроекономічних інструментів (особливо в періоди рецесії) для боротьби з 

економічним спадом. При збільшенні іноземної частки у закупівлях 

відбудеться відплив грошових коштів унаслідок спроб уряду стимулювати 

економічну активність під час спаду за допомогою збільшення витрат
210

. 

Зважаючи на викладене, актуалізується системне вдосконалення 

законодавства про закупівлі з метою надання певних преференцій тим 

вітчизняним виробникам, що створюють левову частку доданої вартості та  
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генерують мультиплікаційний ефект у низці технологічно пов’язаних 

виробництв, та які належать до базових галузей переробної промисловості, 

що формують основу економічної безпеки держави. При цьому слід 

використати засоби захисту інтересів держави інструментами міжнародного 

права, у тому числі шляхом застосування інституту односторонніх угод та 

ініціювання змін до чинних міжнародних угод, в яких бере участь Україна, 

перш за все угод з СОТ та ЄС, які б відповідали інтересам України. 

Слід зазначити, що приєднання України у 2016 р. до GPA
211

 не 

виправдало надій, які на це покладалися. Ще під час цієї події Мінекономіки 

з великим оптимізмом поширювало інформацію СОТ про те, що відтепер 

українські виробники отримають доступ до неймовірного великого ринку 

закупівель країн СОТ, що вже приєдналися до цієї угоди, що сягає 1,7 трлн 

дол. США. Однак при цьому не було проведено належного аналізу системи 

умов щодо реалізації таких можливостей, оцінки практики доступу на ринки 

закупівель розвинених країн – членів СОТ, особливо інших країн – учасниць 

GPA, що розвиваються. Відтак Україна отримала додаткові зобов’язання, не 

використавши можливостей для встановлення винятків поширення GPA на 

окремі вразливі для іноземної експансії сектори економіки (на кшталт 

викладених вище успішних дій США), тобто влада продемонструвала рівень 

некомпетентності щодо відстоювання національних інтересів, повівшись на 

красиві цифри. 

А що отримала взамін фактично, окрім зобов’язань, які тепер, нарівні з 

Угодою про асоціацію України з ЄС, є певною правовою перешкодою (не 

нездоланною
212

) у запровадженні заходів захисту окремих секторів 
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перевищувало загальний обсяг щорічної багатосторонньої і двосторонньої допомоги, що надавалася у той 
час цим країнам. (Evenett, 2003). У спробі використати цю складову міжнародної економіки кілька країн – 
членів СОТ у 1994 р. під час Уругвайського раунду підписали Угоду про державні закупівлі (Government 
Public Procurement, GPA), дія якої поширюється лише на ті країни, які її підписали чи які до неї 
приєднуються. Одне із принципових і перспективних завдань цієї Угоди полягає в тому, щоб рішення 
держави про придбання товарів чи послуг не залежали від місця їх виробництва чи від належності 
афілійованості постачальника. 
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 Згідно з принципами міжнародного економічного права запровадження тих чи інших протекціоністських 
заходів на ринку одним із учасників міжнародної угоди не тягне за собою розірвання угоди, а лише 
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внутрішнього ринку публічних закупівель? Скільки вітчизняних підприємств 

стали постачальниками за державними контрактами країн – учасниць GPA і в 

яких обсягах? Така інформація мала би оприлюднюватися систематично, 

після кожного успіху вітчизняних виробників, проте досі фактичні обставини 

ейфорії майже п’ятирічної давності залишаються невідомими. Скоріш за все, 

економіка України та її суб’єкти жодних вигод від іноземних ринків 

закупівель не набули, особливо зважаючи на те, що навіть такій потужній 

інституції, як ЄС та її країнам-членам доступ на ринки закупівель США, 

Японії, Китаю на інших країн – членів СОТ практично закритий
213

. 

На нашу думку, влада, зважаючи на проблеми в економіці, деградацію 

промислового потенціалу країни, мала б у міжнародних угодах, до яких 

приєднується чи укладає Україна, у т. ч. в Угоді про асоціацію України з ЄС 

чи у двосторонніх угодах про вільну торгівлю, відстоювати окремі, базові для 

захисту та реалізації публічного інтересу, сегменти внутрішнього ринку 

публічних закупівель, де попит формується за державні кошти, 

обумовлюючи поширення дії положень про рівний доступ іноземних 

постачальників на ринок закупівель правом держави робити певні 

виключення з метою захисту публічного інтересу
214

. Крім того, в умовах 

таких угод доцільно обмежуватися лише намірами щодо гармонізації 

законодавства в національних інтересах (до речі, запозичення норм 

міжнародного права чи права окремих країн у національне законодавство 

                                                                                                                                                             
зобов’язує його повідомити інших учасників угоди про таке рішення, і наслідками для цього учасника 
можуть бути лише дзеркальні заходи інших учасників, якщо такими діями він не заподіяв їм шкоди 
(заподіяння державі – учаснику угоди шкоди у зв’язку із введенням іншим учасником преференцій на ринку 
закупівель, що стосуються іноземних компаній – учасників тендерів, видається сумнівною, тим більше 
стосовно доведення факту наявності і розміру шкоди).  
Це спростовує оприлюдненні останнім часом замовні численні застереження «експертів» про те, що 
застосування Україною преференцій на ринку публічних закупівель (при цьому чомусь ведеться мова про 
весь ринок закупівель, у той час як наміри введення таких преференцій стосуються лише окремих 
специфічних промислових товарів) призведе до розірвання Угоди про асоціацію України з ЄС, тим більше, 
що закупівлі у цій Угоді лише один із багатьох аспектів співробітництва (про що йшлося у попередньому 
параграфі). Див., наприклад: Локалізація у держзакупівлях: корупційні ризики та чи постануть проблеми у 
відносинах з Євросоюзом. Коментар голови Центру спільних дій А.Андрішківа, 9.07.2020 р.  URL: 
http://www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=93710 
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  European Commission. URL:https://madb.europa.eu/madb/barriers_details.htm?isSps=false&barrier_id=11190 
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 Ця пропозиція не має тлумачитися як закриття внутрішнього ринку для іноземних товарів, оскільки не 
стосується задоволення потреб суб’єктів господарювання недержавного сектора, що забезпечується їх 
власними чи залученими коштами (хоча в багатьох країнах навіть у недержавному сектору «прививається» 
прихильність до економічного патріотизму, наприклад, як згадано вище, у США). 
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можна робити без участі в міжнародних угодах) і, можливо, завданнями 

щодо поступової лібералізації внутрішнього ринку закупівель в окремих 

секторах за умови досягнення ними певних визначених показників розвитку. 

При формуванні державної політики у сфері закупівель необхідно 

приділяти особливу увагу тим галузям національної економіки, від яких 

залежить її розвиток, насамперед у сфері виробництва. У пояснювальній 

записці до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо 

створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної 

промисловості» (реєстр. № 3739), який 21 липня 2020 р. ухвалено Верховною 

Радою України у першому читанні, зазначається, що протягом останніх 

десяти років частка переробної промисловості у ВВП України зменшилась з 

25,9 до 22,2%, тоді як частка сільськогосподарського сектора зросла з 7,1 до 

10,5%, засвідчивши виразну тенденцію до деіндустріалізації і посилення 

аграрної орієнтації економіки. Найбільш відчутних втрат зазнав сектор 

машинобудування. 

За такої ситуації у реальному секторі економіки, а також враховуючи 

довгострокові негативні, насамперед економічні, наслідки нинішньої світової 

пандемії, Україна розумно має використати всі можливості, зокрема 

інструменти та ресурси державних закупівель, для відновлення та 

забезпечення розвитку промислового сектора України, стимулюючи попит на 

його продукцію, перш за все на внутрішньому ринку. 

Видається безпідставним оптимізм щодо того, ніби за рахунок 

публічних закупівель можна вирішити всі проблеми промислового розвитку, 

оновлення потужностей вітчизняних підприємств і досягнення 

конкурентоспроможності їх продукції на іноземних ринках, де у найближчій 

перспективі очікується досить жорстка боротьба за споживача, нові ринки і 

ресурси. Проте навіть тими коштами, що нині виділяються для задоволення 

державних потреб на ринку закупівель, замовники мають розпорядитися з 

користю для вітчизняної економіки, звівши фінансування іноземних 
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виробників до мінімуму
215

 (лише у разі відсутності виробництва 

закуповуваних товарів в Україні). 

За даними експертів, у середньому для всіх публічних закупівель в 

Україні рівень проникнення імпорту становить 38%, тоді як у публічних 

закупівлях розвинених країн (США, ЄС) імпорт становить не більше 4–5% 

усіх закупівель. При цьому практика здійснення публічних закупівель у 

розвинених країнах свідчить, що низький рівень проникнення імпорту в них 

обумовлений не лише високим рівнем конкурентоспроможності вітчизняних 

промислових товарів, а й послідовним використанням інструментів 

державної політики щодо надання певних переваг національним виробникам 

у поєднанні з обмеженням участі іноземних конкурентів. 

У цьому контексті показовим є досвід країн ЄС щодо застосування 

практики обов’язкового використання місцевої складової (критеріїв 

локалізації) при закупівлях у комунальній сфері, міського пасажирського 

транспорту, постачання енергоресурсів для комунальних потреб тощо. 

Відповідно до положень директив про закупівлі, державний замовник має 

право відхиляти тендерні пропозиції при закупівлях у зазначених вище 

секторах, якщо у складі продукції або послуг, заявлених в цих пропозиціях, 

походження менш ніж 50% компонентів з країн – членів ЄС. У деяких 

країнах ЄС діють національні вимоги локалізації. Зокрема, Італія 

запровадила вимоги локалізації для субсидування сонячної енергетики, 

якими передбачено стимули у вигляді компенсації 5–10% вартості проєктів, у 

рамках яких для будівництва сонячних електростанцій використовуються 

компоненти й обладнання, вироблені в ЄС. Греція надає 10% доплати до 
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 Згідно з Пояснювальною запискою до законопроєкту рег. № 3739, в цілому, за даними електронної 
системи публічних закупівель України «ProZorro», протягом 2016-2019 років у рамках публічних закупівель 
придбано залізничних вагонів, локомотивів і засобів громадського транспорту на 10,2 млрд грн, з яких в 
іноземних виробників – на 2,4 млрд грн (23,5%), крім цього на 638,1 млн грн було поставлено імпортної 
продукції вітчизняними фірмами, що представляють зарубіжні компанії. URL: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69275 
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зеленого тарифу, якщо щонайменше 70% сировини та компонентів для 

будівництва електростанцій були отримані з країн ЄС та/або ЄАВТ
216

. 

Через викладене пропонується підхід до реформування політики у 

сфері публічних закупівель із позицій національних інтересів на основі 

встановлення законом обов’язку замовника застосовувати селективні 

преференції щодо вітчизняних товарів. При цьому метою преференцій має 

стати такий рівень розвитку вітчизняних виробників (постачальників) товарів 

для державних потреб, щодо яких застосовані преференції, за якого у 

середньостроковій перспективі потреба в таких преференціях би відпала, 

тобто виробники досягли б конкурентних переваг перед іноземними 

учасниками у забезпеченні потреб держави, а національна економіка досягла 

би належного рівня (у запропонованому вище тлумаченні) 

конкурентоспроможності у сфері закупівель. 

Слід зауважити, що для сфери публічних закупівель є хибною 

поширена думка, що преференції ведуть до зростання рівня цін і, відповідно, 

витрат населення і зниження його добробуту. Адже преференції, на підставі 

яких вітчизняні постачальники отримають доступ до виконання договорів 

про закупівлі, не стосуються продукції для наступного комерційного 

використання на ринку (це загальновизнана норма законодавства). Відтак 

негативного впливу у частині потенційно можливого зростання ціни 

закупівлі (порівняно з більш дешевими іноземними аналогами) може зазнати 

лише державний замовник (не населення), оскільки закупівля здійснюється 

для задоволення його потреб. Але при цьому слід брати до уваги, що такий 

можливий негативний вплив певною мірою (залежно від ціни закупівлі) 

компенсуватиметься надходженням податків і зборів від вітчизняного 

виконавця договору про закупівлю, підвищенням рівня доходів працівників 

виконавця, що, в свою чергу, матиме позитивний вплив на підтримку 
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 Пояснювальна записка до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про внесення 
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внутрішнього споживчого попиту (але неістотного для зростання споживчих 

цін на ринку) тощо. Це свідчить, що кількісна оцінка наслідків преференцій у 

сфері публічних закупівель залежить від багатьох факторів і потребує 

окремого прикладного дослідження. На думку деяких авторів публікацій, 

головна проблема такої оцінки в тому, що інформація про вигоди і витрати 

суб’єктів національної економіки визначається на основі непрямих 

розрахунків, а подекуди і зовсім є недоступною для дослідників
217

. 

Слід зауважити, що застосування преференцій стосовно закупівель 

продукції лише окремих секторів переробної і машинобудівної 

промисловості хоч і веде до зростання транзакційних витрат іноземних 

постачальників, проте не закриває для них вітчизняний ринок закупівель, як 

це трактують противники ідеї протекціонізму, а лише стимулює їх до 

зниження ціни пропозиції з урахуванням преференцій (які є 

транспарентними), що дозволить їм вибудовувати власну тактику для 

перемогти у тендері. Це, фактично, може стати вагомим фактором сприяння 

конкуренції на внутрішньому ринку державних закупівель, і матиме 

довгостроковий ефект у вигляді безперебійної роботи вітчизняних 

підприємств, зростання їх конкурентоспроможності на зовнішніх ринках (і не 

лише державних закупівель) близьких за рівнем розвитку країн. 

При цьому слід мати на увазі, що застосування преференцій під час 

вибору постачальника може нести ймовірну загрозу зниження його мотивації 

до розвитку, скорочення витрат і підвищення якості продукції. Проте, 

зважаючи на секторальну орієнтацію преференцій, таких ризиків можна 

уникнути за рахунок внесення до тендерної документації відповідних вимог 

щодо техніко-технологічних умов виготовлення предмета закупівлі та 

певного гарантованого рівня його експлуатаційних (споживчих) 

характеристик (гарантій якості, технічного обслуговування, безпечних чи 

особливих умов експлуатації (наприклад, для осіб з фізичними вадами), 
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екологічних та інших параметрів – умов утилізації, можливостей рециклінгу, 

граничного рівня впливу на довкілля тощо). Це потребуватиме належного 

рівня підготовки фахівців, які забезпечують розроблення умов тендера і 

проведення закупівель. 

З огляду на викладене, можна зробити припущення, що розумні 

преференції у публічних закупівлях призводитимуть до парето-оптимуму 

щодо використання державних коштів і досягнення суспільного ефекту. 

Правове регулювання ринку публічних закупівель має передбачати 

його широку сегментованість (наприклад, у частині закупівель специфічних 

та/або інноваційних товарів, технічного переобладнання (ремонту) 

виробничих потужностей, спорудження об’єктів інфраструктури тощо) із 

відповідним унормуванням підстав та допустимих механізмів застосування 

преференцій з безумовним дотриманням пріоритету суспільного, публічного 

інтересу. 

Попереджаючи можливі заперечення прихильників відкритого ринку і 

ліберального законодавства СОТ та ЄС у сфері закупівель, що є зразком 

зазначеного вище «глобального неопротекціонізму» для потужних держав на 

ринках третіх країн, слід зазначити, що будь-які норми права, у тому числі й 

міжнародного, не є догмами, право вважається живим організмом, що слугує 

суспільному розвитку та має запобігати заподіянню шкоди публічним 

інтересам держави чи правам та інтересам її громадян. 

З огляду на це, процес запозичення норм міжнародного права та їх 

імплементація у вітчизняне законодавство має базуватися на аксіомі 

пріоритету національних інтересів з урахуванням тих глобальних викликів і 

впливів, яких зазнають суспільні відносини, насамперед в економічній і 

соціальній сферах, та можуть зазнати при запровадженні нових норм права. 

Адже головне завдання права – регулювати суспільні відносини у найбільш 

прийнятному, зручному, вигідному та ефективному з точки зору більшості 

населення форматі. 
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Проте реальність така, що безвідповідальні й непрофесійні 

кон’юнктурно-політичні рішення влади за останні роки, у тому числі під час 

участі у підготовці тексту Угоди про асоціацію та у роботі щодо приєднання 

України до GPA, викликали чергову хвилю хаотичного законотворення у 

сфері державних (публічних) закупівель. Воно набуває ознак «юридичної 

експансії» більш сильних в економічному і політичному сенсі держав, що 

вже має наслідком не лише політичний тиск на прийняття державою певних 

рішень, а й економічні наслідки щодо пригнічення на внутрішньому ринку 

вітчизняних виробників з боку іноземних конкурентів. Тому законотворчість 

у цій сфері переважно має відбуватися не шляхом необґрунтованої уніфікації 

(внесення у законодавство одноманітних запозичень іноземних норм права – 

уніфікованих норм), а шляхом гармонізації, тобто цілеспрямованого 

розумного зближення правових систем у сфері, встановлення загальних норм 

і усунення протиріч (колізій) з урахуванням специфіки внутрішнього 

становища держави та, насамперед, її публічних інтересів. 

Результати досліджень світового досвіду застосування преференцій у 

сфері публічних закупівель дає підстави стверджувати, що в міжнародній 

практиці набули поширення кілька базових дискримінаційних заходів 

стосовно постачальників продукції для державних потреб: 

– пряме виключення деяких категорій учасників шляхом установлення 

формальних правил, що не дозволяють приймати заявки іноземних 

постачальників чи певних визначених їх груп; 

– встановлення зобов’язань для іноземних учасників щодо закупівлі 

комплектуючих (сировина, матеріали тощо) у вітчизняних підприємств; 

– використання преференційних механізмів
218

. 

Преференції є поширеним механізмом захисту внутрішнього ринку. 

Серед них можна виділити такі способи преференцій, як преференційний 

відсоток та обов’язковий відсоток участі
219

. Суть преференційного відсотка 
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полягає в тому, що організатором торгів встановлюється преференційна 

(відсоткова) надбавка, що може додаватися до ціни іноземних контрактів, 

тобто тих учасників, на яких пільга не поширюється. При цьому потенційні 

постачальники отримують інформацію про те, що ціни, які 

пропонуватимуться вітчизняними учасниками, є більш прийнятними 

порівняно з іноземними учасниками торгів, допоки диференціал цін не 

перевищить встановленого розміру преференцій. 

Обов’язковий відсоток участі застосовується для підтримки 

представників відповідних груп учасників, наприклад МСП, при цьому 

формальні правила можуть як визначати певні дії державних замовників за 

всіх інших рівних умов (наприклад, надавати перевагу саме МСП), так і 

використовуватися у випадку окремих видів закупівель (наприклад, 

подрібнення лотів на закупівлю або надання переваг товарам, що 

виробляються підприємствами із рівнем зайнятості інвалідів не менше 50% 

тощо). Цей механізм може застосовуватися як під час процедур закупівлі, так 

і на стадії виконання договору постачальником (наприклад, за обов’язкової 

умови залучення ним як субпідрядників МСП в обсязі 20% вартості 

закупівлі). Такого виду преференції, як правило, не ведуть до зміни обсягу 

витрат на закупівлі
220

. 

Як правило, головним об’єктом застосування преференцій у закупівлях 

є іноземні конкуренти (товари чи учасники). Це обумовило інтерес до 

питання впливу таких дискримінаційних заходів при здійсненні закупівель на 

економіку країни. Ще на початку 70-х років минулого століття були 

опубліковані деякі роботи на цю тему. Наприклад, Р. Болдуїн і Д. Річардсон, 

оцінюючи вплив обмежень (заборони) закупівель у іноземних постачальників 

на добробут країни, дійшли висновку, що: 1) у випадку, коли попит держави 

менший, аніж пропозиція на внутрішньому ринку, такі обмеження не 

вплинуть на ринкові ціни, чистий експорт та рівень національного доходу; 
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2) у випадку, коли попит державних замовників перевищує пропозицію на 

внутрішньому ринку, то обмеження доступу на ринок іноземної продукції 

призведе до зростання цін державних контрактів, обсягів національного 

виробництва (ВВП), а у довгостроковому періоді – до скорочення імпорту і 

національного добробуту.
221

 

Позитивну думку з приводу того, чи можуть преференції 

(дискримінація іноземних компаній) під час державних закупівель 

відповідати національним інтересам, ще у 1989 р. висловили П. Макафі та Д. 

Макміллан. Вони стверджували, що за певних обставин преференційна 

політика у сфері державних закупівель може реально знизити витрати 

замовників
222

, а дискримінаційні заходи відповідатимуть національним 

інтересам, оскільки іноземні компанії, знаючи про преференції вітчизняним 

виробникам, отримують стимул для зниження ціни пропозиції, тому 

протекціонізм у закупівлях може сприяти національному добробуту
223

. 

Ще більш переконливу думку висловив Ф. Бранко, який обґрунтував 

доцільність дискримінації навіть тоді, коли витрати вітчизняних та іноземних 

виробників є ідентичними, оскільки слід брати до уваги альтернативні 

витрати держави від неодержаних податків
224

. Таку думку підтримав у своїй 

статті А. Матту, який зазначив, що у іноземних постачальників у випадку 

відсутності загрози дискримінаційних заходів може не бути зацікавленості у 

зниженні цін товарів, що пропонуються на тендер, нижче за середній 

ринковий рівень.
225

 

Загалом більшість дослідників схиляються до думки, що пряма 

заборона закупівель державою іноземних товарів може негативно вплинути 

як на стан ринків факторів виробництва, так і на стан торговельного балансу 
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країни
226

. Тому, на їхню думку, більш прийнятною є альтернативна політика 

встановлення цінових преференцій для вітчизняних виробників, тобто 

політика преференційного відсотка, що може забезпечити приріст 

вітчизняного виробництва, скорочення імпорту за відсутності негативного 

довгострокового впливу такої політики на рівень національного добробуту
227

. 

Слід окремо звернути увагу на нетрадиційні методи протекціонізму. 

Аналіз зарубіжного досвіду закупівель дає підстави стверджувати про 

існуючу непоодиноку практику розширеного тлумачення принципів 

закупівель та запровадження умов доступу на ринок закупівель, що за своїми 

наслідками можуть вважатися як преференційні. Так, національне 

законодавство може містити спеціальні принципи, що мають значення з 

огляду на внутрідержавні умови, наприклад, у законодавстві Росії присутні 

такі принципи, як професіоналізм замовника, єдність контрактної системи, 

пріоритетність закупівлі інноваційної та високотехнологічної продукції
228

. 

У ряді випадків регіональними міждержавними об’єднаннями 

(союзами), наприклад, ЄС, на регіональних ринках закупівель можуть 

встановлюватися деякі особливі умови, які можуть тлумачитися як певні 

витончені засоби захисту таких ринків від участі компаній і товарів третіх 

країн, у разі загрози конкуренції з їх боку. Прикладом може слугувати 

«Керівництво щодо участі учасників торгів і товарів з третіх країн на ринку 

закупівель ЄС», що було прийняте у 2019 р. Європейською Комісією як захід 

реагування на проникнення китайських товарів і постачальників на ринок 

закупівель ЄС. У цьому документі зазначається, що в контексті стратегічних 

перспектив ЄС і Китаю Єврокомісія закликає до «активного підходу до 

посилення конкурентоспроможності ЄС і забезпечення рівних умов гри. 
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Державні закупівлі, на які припадає близько 14% валового внутрішнього 

продукту ЄС, є важливим елементом у цьому сенсі»
229

. 

При цьому зазначається, що учасники торгів, товари і послуги із третіх 

країн не завжди пов’язані з тими ж або еквівалентними екологічними, 

соціальними чи трудовими стандартами, які застосуються до економічних 

операторів ЄС. Також учасники торгів із третіх країн не обов’язково 

підпадають під суворі правила державної допомоги, аналогічні тим, що 

застосовуються в ЄС. Це може поставити у невигідне становище учасників 

торгів, товари та послуги із ЄС. Через це робиться висновок, що необхідно 

застосовувати правила державних закупівель ЄС, щоб гарантувати, що 

однакові чи еквівалентні стандарти і вимоги застосовуються до учасників 

торгів із ЄС і третіх країн
230

. Але чомусь ЄС залишає поза увагою те, що 

часто саме національні заходи державної підтримки учасників з третіх країн 

дозволяють їм хоч якось конкурувати на ринках закупівель ЄС із потужними 

європейським компаніями. 

Специфічною протекціоністською новацією є нещодавно прийняті ЄЕК 

ООН рекомендації щодо так званих сталих закупівель як у державному, так і 

у приватному секторі
231

, що містять набір загальних критеріїв для відбору 

сталих постачальників і задоволення попиту урядів і споживачів на товари та 

послуги, що одночасно забезпечували б ефективне використання грошових 

коштів і відповідність засадничим екологічним, соціальним і санітарним 

стандартам. Цим документом сталі закупівлі визначаються як «процес, у 

рамках якого організації задовольняють свої потреби в товарах, послугах, 

роботах і об’єктах інфраструктури таким чином, щоб протягом усього 

життєвого циклу використовувати кошти ефективно з точки зору отримання 

переваг не лише самими організаціями, а й і суспільством та економікою 
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загалом, зводячи при цьому шкоду для довкілля до мінімуму»
232

. Зважаючи 

на ці рекомендації, ставиться завдання забезпечити проведення принаймні 

половини державних тендерів з урахуванням екологічних критеріїв стосовно 

понад 20 пріоритетних категорій товарів і послуг, у тому числі освітлення, 

текстильного виробництва, продовольства, паперу, проєктування, 

будівництва та управління офісними приміщеннями. Очевидно, застосування 

критеріїв відбору сталих постачальників значно збільшать транзакційні 

витрати для учасників, що не є резидентами ЄС, хоча рекомендаціями 

постулюється прийняття концепції адміністративної стійкості для 

полегшення трансграничної торгівлі та забезпечення доступу країн з 

перехідною економікою і тих, що розвиваються, до можливостей здійснення 

закупівель по всьому світу. 

У контексті викладеного, розглядаючи інститут публічних закупівель 

як інструмент впливу на рівень конкурентоспроможності економіки, слід 

мати на увазі принаймні дві проблеми, що потребують вирішення. 

По-перше, з урахування кризового стану економіки, внаслідок пандемії 

обтяженого глобальним економічним спадом практично на всіх ринках, 

необхідний рішучий перехід у політиці державних закупівель від 

домінування цінового критерію до розробки і запровадження 

стандартизованого переліку допустимих критеріїв (показників) оцінки 

пропозицій учасників тендерів залежно від характеру і предмету закупівлі, 

які були б обов’язкові для застосування стосовно визначених законом 

предметів закупівлі та зорієнтовані, окрім задоволення потреб замовників, на 

розвиток національної економіки, суспільний ефект (публічний інтерес) та 

мали би суспільно визнану (національно зорієнтовану) цінність. 

По-друге, держава в особі відповідних органів, а, точніше, чиновників, 

що приймають політичні рішення, під час вдосконалення національного 

законодавства у сфері закупівель має послідовно і неухильно відстоювати 

інтереси суспільства. Це головний принцип нормотворчості, і така 
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державницька позиція має превалювати над політичною доцільністю, а 

розуміння національних інтересів – визначати межі допустимості 

імплементації норм міжнародного права. Розумний і виважений 

протекціоністський підхід стосовно внутрішнього ринку публічних 

закупівель, як свідчить досвід інших країн, не лише можливий, допустимий 

та ефективний, а й соціально виправданий, особливо тоді, коли економіка 

країни перебуває у стані рецесії. 

Рівне ставлення до учасників ринку може бути таким у дійсності лише 

у разі рівності їхніх можливостей брати участь у конкуренції. Така рівність, 

на нашу думку, полягає не лише у можливості пропонувати більш якісний 

товар чи за меншою ціною, а й володіти ресурсним потенціалом здатності до 

вдосконалення своєї операційної діяльність таким чином, щоб зробити це у 

майбутньому. Такі умови стосовно вітчизняних учасників закупівель для 

державних потреб можуть бути забезпечені виваженими селективними 

преференціями, зокрема, стосовно локалізації складових предмета закупівлі, 

про які йдеться у наступному підрозділі 5.3 цієї монографії. М. Портер 

зазначає, що коли раніше локалізація підприємств «розглядалась як неминуче 

зло», що компенсувалось очевидними вигодами глобальної стратегії, то 

наразі локалізація виробничої бази компаній розглядається як джерело 

конкурентних переваг
233

.  

5.3. Напрями вдосконалення механізму публічних закупівель як 

інструменту розвитку конкурентоспроможності економіки України 

Ринок з його інститутами є важливим фактором розвитку економіки в 

умовах глобалізації. Особливо це стосується ринку публічних закупівель, 

якому значною мірою властиві адміністративні регулятори та який 

характеризується прогнозованим і гарантованим платоспроможним попитом 

з боку держави в особі замовників, що створює потенційні можливості для 
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використання закупівель як інструменту забезпечення 

конкурентоспроможності вітчизняної економіки на основі розширення участі 

національних виробників у виконанні договорів про закупівлю. Результати 

досліджень стану інституційного забезпечення сфери публічних закупівель і 

пов’язаних з ним ризиків дають підстави визначити основні проблеми ринку 

закупівель та напрями вдосконалення його інститутів з позицій національних 

інтересів України. До таких проблем, з якими пов’язані викладені вище 

ризики, слід віднести: 

– високий рівень корупціогенності та численні факти зловживань 

учасників закупівель, у т. ч. замовників, що призводить до розкрадання у 

значних обсягах державних коштів та завдає шкоди публічним інтересам; 

– недосконалість законодавства, зокрема кримінального, в частині 

врахування «національної» риси закупівель як переважно корумпованої 

сфери відносин, що не сприяє попередженню ризиків закупівель та 

управління ними; 

– відсутність виваженої політики на ринку закупівель, яка б поєднувала 

його відкритість і доступність загалом із розумними заходами протекціонізму 

у певних сегментах цього ринку, що відповідали б національним інтересам 

держави і розвитку вітчизняної економіки. 

Специфічна риса корупціогенності вітчизняної сфери закупівель 

обумовлена слабкістю її інституційної бази і проявляється у тому, що 

розкрадання державних коштів під час закупівель, як правило, здійснюється 

формально законними способами і важко діагностується як злочинна 

діяльність, у тому числі внаслідок існування інституційної пастки 

публічності закупівель
234
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Цьому, не в останню чергу, сприяє поширений в Україні міф про 

електронну систему закупівель
235

 як панацея від корупційних оборудок 

замовників. При цьому залишається поза увагою те, що така система є лише 

інструментом прозорого та відкритого супроводу закупівель під час 

проведення замовниками тендерних процедур і вона об’єктивно не в змозі 

запобігти зловживанням замовників, наприклад, укладенню договорів із 

пов’язаними та/або фіктивними фірмами-виконавцями, за зовнішньої 

видимості дотримання сторонами закону, та внесення на формально 

законних підставах змін до таких договорів тощо. 

Водночас, використання ProZorro забезпечує оперативне виявлення 

порушень на ринку закупівель і своєчасне оскарження учасниками торгів 

рішень замовників до Антимонопольного комітету України (АМК). Згідно з 

інформацією АМК кількість таких звернень (отже, і порушень у сфері 

публічних закупівель) щороку стрімко зростає – від 3 тис. у 2016 р. до майже 

10 тис. у 2019 р. (тобто більш ніж трикратне зростання кількості скарг за 

такий короткий строк). 

Показовим є й те, що станом на 4 березня 2020 р. у розміщених на сайті 

АМК Зведених відомостях про рішення органів Комітету про визнання 

вчинення суб’єктами господарювання порушень у вигляді спотворення 

результатів торгів (тендерів) та накладення штрафу міститься 1300 записів 

про такі порушення. 

Варто також звернути увагу на популістський характер поширеної 

серед представників влади думки щодо так званої «економії» державних 

коштів, одержаної завдяки ProZorro. Її не слід вважати за суттєвий успіх, бо 

вона обчислюється суто формально на основі зіставлення початкової ціни 

закупівлі, відображеної у тендерній документації, та ціни переможця торгів і 
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досягається за рахунок необґрунтованого завищення замовником початкової 

ціни предмета закупівлі, що створює видимість економії державних коштів, 

навіть коли закупівля здійснюється за ціною, значно вищою за ринкову (про 

ці ризики йшлося у попередньому параграфі).  

У реальності ця міфічна «економія» є публічною ширмою для  

різноманітних корупційних схем посадових осіб. Так, з огляду на очікуваний 

обсяг публічних закупівель у 2020 р., який Мінекономіки оцінював у сумі 

близько 700 млрд грн, та частки «відкатів», що, на думку ряду експертів, за 

останні роки становила на рівні 20–35%, реальний ризик втрати у 2020 р. 

державних коштів можна оцінити у сумі близько 200 млрд грн. При цьому, як 

не дивно, така значна шкода завдається державі переважно під час закупівель 

у вітчизняних постачальників, для яких такого роду корупційна поведінка є 

звичною й усталеною. 

Рівень розкрадання коштів у цій сфері набув не лише економічної, а й 

політичної ваги, що безпосередньо створює загрозу національній безпеці 

держави. В економічному аспекті – це використання значних обсягів 

державних коштів для збагачення осіб, які беруть участь у закупівлях – як з 

боку замовника, так і виконавця, формування значного сегмента тіньової 

економіки за рахунок держави (платників податків). У політичному аспекті – 

це ерозія політики держави у сфері закупівель і суспільної моралі, внаслідок 

чого стала практично звичною і безкарною протиправна поведінка учасників 

закупівель, оскільки інститути контролю та притягнення до адміністративної 

та кримінальної відповідальності є неадекватними соціальній шкоді від 

корупції у сфері закупівель. 

Це, у свою чергу призводить до небезпечної зміни ціннісно-

нормативних соціальних стандартів, а пропонування відкатів, хабарів, 

фальсифікація документів набули ознак звичаю, починають сприйматися як 

норма і звичайна «стаття калькуляції витрат» виконавця, на тлі яких 
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поодинокі спроби чесних і відповідальних закупівель, на жаль, сприймаються 

як «девіантна» поведінка. 

Зважаючи на це, видається дивним, що досі у Кримінальному кодексі 

України (КК) немає спеціальної статті, якою б встановлювалася жорстка міра 

відповідальності за злочини у сфері публічних закупівель, причому 

неправомірні дії з боку осіб, які представляють замовника як розпорядника 

державних коштів, виділених на закупівлю, повинні визнаватися такими, що 

мають ознаки обтяжуючих обставин із наслідками застосування максимально 

допустимого такою статтею строку покарання. 

КК визначено, що підставою для кримінальної відповідальності є 

вчинення особою суспільно небезпечного діяння, що містить склад злочину, 

передбачений цим Кодексом. Згідно з цією нормою учасників публічних 

закупівель можна притягнути до кримінальної відповідальності на підставі 

більше ніж десяти статей Особливої частини КК. При цьому учасники 

публічних закупівель як потенційні суб’єкти злочинів – згідно зі статтею 18 

КК – підпадають під поняття загального та спеціального суб’єкта злочину. 

Результати аналізу відомостей з Єдиного державного реєстру судових 

рішень свідчать, що правоохоронні органи не мають єдиного механізму 

кваліфікації правопорушень у сфері публічних закупівель. Найпоширенішим 

складом злочину при розслідуваннях фактів правопорушень у сфері 

державних закупівель є передбачений статтею 191 КК – привласнення або 

розтрата чужого майна, що було ввірено особі або перебувало у її віданні
236

. 

Водночас непоодинокими є спроби правоохоронців притягти до 

відповідальності учасників держзакупівель за статтею 192 КК – «заподіяння 

значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за 

відсутності ознак шахрайства», частиною четвертою статті 358 – 

«використання завідомо підробленого документа», статтею 364-1 – 
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«зловживання повноваженнями, … тобто умисне, з метою одержання 

неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч 

інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-

правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх 

повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом 

правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським 

інтересам, або інтересам юридичних осіб» (у цьому випадку учасник 

закупівель, а саме його посадова особа, буде спеціальним суб’єктом 

злочину). Слід звернути увагу, що у наведених статтях йдеться, як правило, 

про «чуже майно» та «приватні інтереси», а у сфері державних закупівель 

домінують публічні інтереси. Ця обставина, безумовно, свідчить про 

необхідність запровадження спеціальної статті про кримінальну 

відповідальність за привласнення чи іншим чином неправомірне 

використання державних коштів під час закупівель, причому з набагато 

жорсткішим покаранням, оскільки це стосується бюджетних коштів 

(платників податків) і коштів державних підприємств.   

Варто також зауважити, що саме процедурні порушення в закупівлях 

не є підставою для розслідування правоохоронними органами. Аналіз 

публічних закупівель і, відповідно, відкриття кримінальних справ за фактами 

порушень законодавства правоохоронці здійснюють переважно на етапі 

виконання договорів. 

Крім того, відсутність спеціальної норми про відповідальність 

учасників закупівель тягне за собою проблему множинності органів
237

, що 

можуть проводити досудове розслідування за фактами можливих 

кримінальних правопорушень у сфері закупівель. Слід зазначити, що, згідно 

з частиною третьою статті 373 КК, обвинувальний вирок – як підстава для 

притягнення до відповідальності учасника закупівель – не може ґрунтуватися 
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на припущеннях, і суд ухвалює його лише за умови доведеності під час 

судового розгляду винуватості особи у вчиненні злочину, що теж видається 

проблематичним за відсутності спеціальної статті з особливими ознаками 

складу злочину у сфері закупівель.  

Тому не дивно, що статистика обвинувальних вироків стосовно 

учасників закупівель засвідчує, що більшість цих кримінальних справ до 

суду просто не доходять – їх закривають на стадії досудового 

розслідування
238

. Це свідчить про безкарність порушень у сфері державних 

закупівель та про низьку кваліфікацію (чи – ймовірно – зацікавленість) 

правоохоронців, які здійснюють досудове розслідування злочинів у цій сфері. 

З огляду на викладене видається доцільним доповнити КК спеціальною 

нормою, що передбачає відповідальність учасників закупівель, а обов’язок 

проведення розслідування за фактами правопорушень у сфері державних 

закупівель покласти на єдиний державний правоохоронний орган. З огляду 

на те, що такі правопорушення стосуються державних коштів і державних 

замовників та несуть загрозу публічним інтересам, таким органом доцільно 

визначити Прокуратуру України та її територіальні органи. 

Важливим фактором впливу на корупціогенність закупівель є критерії 

оцінки пропозицій учасників, які можуть бути ціновими (ринковими), або 

неціновими (адміністративними). Більше того, такі критерії і спосіб їх 

застосування є актуальними в контексті ролі публічних закупівель у 

забезпеченні національних інтересів України. Нині у сфері закупівель 

надмірно застосовується ціновий критерій, що, вочевидь, є ризик-наслідком 

недосконалості формальних і неформальних інститутів закупівель. По суті, 

як формальний кількісний показник
239

, він, з одного боку, не може стати 
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 Роїк О. Кримінальна відповідальність учасника публічних закупівель. Юрист&Закон. 12.09.2019 р. №32. 
URL: 
https://www.asterslaw.com/ua/press_center/publications/criminal_liability_of_a_public_procurement_participant/  
239

 Прикладами формального застосування цінового критерію, внаслідок чого було завдано шкоди 
вітчизняному виробництву, можуть бути перемога в тендері на постачання трамваїв польського виробника 
PESA Bydgoszcz, у той час як ціна пропозиції українсько-німецького підприємства СП «Електротранс», 
розташованого у Львові, була лише на одну тисячу гривень більша, при тому що загальна ціна контракту 
становила 1,8 млрд грн. Або ж випадок, коли білоруське підприємство «Мінський автомобільний завод» 
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належним запобіжником корупційним зловживанням під час вибору 

переможця торгів, а з іншого – призводить до зниження рівня 

конкурентоспроможності вітчизняних товарів (робіт, послуг) порівняно з 

більш дешевими іноземними аналогами. При цьому практично не 

використані можливості для захисту національної економіки шляхом 

застосування інших, допустимих міжнародними угодами критеріїв 

(кваліфікаційних, соціальних, екологічних, інноваційних тощо). 

Це має наслідком фінансування за державні кошти іноземних 

виробників товарів, що виробляються чи могли би вироблятися в Україні. Як 

показало дослідження 2019 р., проведене Мінекономіки, нецінові критерії 

застосовують менше ніж в 1% закупівель, хоча закон дозволяє замовникам 

провести тендер не лише за критерієм найнижчої ціни
240

. Проте із 500 

опитуваних найбільша кількість респондентів вважає, що саме законодавство 

вимагає закуповувати тільки за найнижчою ціною, і трохи менша – боїться 

негативної позиції аудиторів у разі застосування нецінового критерію. 

У цьому аспекті важливим положенням останньої чинної редакції 

Закону України «Про публічні закупівлі» є акцент на альтернативні критерії 

оцінки, які повинні передбачатися у тендерній документації. Крім цього 

новою редакцією Закону доповнено перелік кваліфікаційних критеріїв, які 

встановлює замовник до учасників торгів, зокрема новим кваліфікаційним 

критерієм стане наявність фінансової спроможності учасників, що 

підтверджується фінансовою звітністю. 

Ряд новацій стосуються процедур закупівель, зокрема щодо 

попередження внесення демпінгових пропозицій шляхом автоматичного 

визначення електронною системою закупівель факту аномально низької ціни 

та встановлення для учасника закупівель обов’язку її обґрунтувати до 

                                                                                                                                                             
перемогло у тендері українське підприємство «Криворізький автомобільний завод» з різницею всього в одну 
гривню. 
240

 У Франції лише 4% публічних закупівель здійснюються виключно за ціновим критерієм, у Великій 
Британії таких закупівель лише 7%, у Нідерландах – 10%: Данилишин Б. Здоровый государственный эгоизм: 
Почему стоит поддерживать национального производителя. URL: https://112.ua/mnenie/zdorovyy-
gosudarstvennyy-egoizm-pochemu-stoit-podderzhivat-nacionalnogo-proizvoditelya-425747.html 
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укладення договору із замовником, а також запровадження електронних 

каталогів ProZorro Market та нового інституту уповноваженої особи із 

відповідним рівнем кваліфікації замість громіздких тендерних комітетів (які 

припинять свою роботу з 01.01.2022 р.) із «розмитою» колективною 

відповідальністю за результат закупівельної процедури. 

Сучасні системи законодавства про публічні закупівлі спрямовані на 

вирішення завдань підвищення ефективності витрачання грошових коштів 

платників податків, розвитку конкуренції, протидії корупційним змовам та 

іншим зловживанням під час проведення торгів та виконання договорів про 

закупівлю. Цьому мало би сприяти розширення ринків закупівель шляхом 

відкриття доступу до них всіх потенційно можливих постачальників, 

незалежно від резидентства. Проте на практиці відкритість ринку закупівель 

країн із кардинально різним рівнем економічного розвитку є проявом 

згаданого вище глобального неопротекціонізму, що загрожує добробуту 

країн з перехідною економікою та тих, що розвиваються, постачальники яких 

значно програють потужним іноземним учасникам закупівель 

високорозвинених постіндустріальних країн. 

Водночас стосовно завдань, які вирішуються під час застосування 

процедур закупівель, зокрема забезпечення їх ефективності, слід зауважити, 

що це прерогатива кожної суверенної держави вирішувати, якими правовими 

інститутами визначати порядок витрачання державних коштів, якими 

критеріями при цьому керуватися, у тому числі яким чином тлумачити 

термін «ефективність закупівель». Чинне законодавство і практика 

закупівель зорієнтовані на ефективність витрачання державних коштів, що 

визначається як згадана вище «економія», тобто як додатна різниця між 

початковою ціною умов тендеру (замовлення) та ціною пропозиції 

переможця торгів. Цим показником маніпулюють адміністратори системи 

ProZorro як своїм головним досягненням. При цьому поза увагою 

залишається синтетичне розуміння ефективності закупівель як суспільного 
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феномена, який можна ідентифікувати як «забезпечення суспільного 

інтересу». 

За умови переважного застосування критерію ціни відкритість ринку 

закупівель, без належних додаткових запобіжників у виді нецінових критеріїв 

оцінки пропозицій, включаючи і преференційні засоби захисту національних 

виробників (постачальників), наносить інтересам держави шкоду з різних 

причин: 

– створює умови для поширеної участі у торгах вітчизняних фіктивних, 

неспроможних та афілійованих із замовником (тобто з особами, що входять 

до складу органів управління замовника, тендерного комітету або з 

працівниками замовника чи з членами родини будь-кого із цих осіб) 

учасників у ролі посередників, що є інструментом корупції і завищення цін 

та способом постачання більшості товарів іноземного виробництва; 

– утруднює доступ до виконання договорів про закупівлі  

безпосередньо вітчизняним виробникам чи їх офіційним представникам, 

зокрема внаслідок переваг у ціні більш дешевих іноземних товарів; 

– сприяє фінансуванню за державні кошти постачальників іноземних 

товарів, аналоги яких виробляються чи можуть вироблятися в Україні, що 

певною мірою призводить до занепаду вітчизняного виробництва і проблем 

із зайнятістю. 

Практика державних закупівель, яка, як правило, ґрунтується на 

цінових критеріях, є прийнятною та ефективною для масових товарів, що 

присутні на ринку в достатній кількості і конкурують переважно за ціною, а 

якість – як споживча перевага – нерідко виступає другорядною. При цьому 

можна припустити (це підтверджується наведеними вище даними опитування 

бізнесу, проведеного Мінекономіки України), що критерій ціни, який 

пов’язаний із ризиком корупційних зловживань і змов із певними 

постачальниками, є прийнятним для замовників, бо залишається прозорим 

для контролюючих органів, не викликаючи цим підозри у законності 
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визначення переможця торгів. Певною мірою цього ризику цінового 

критерію можна уникнути через механізм централізованих закупівельних 

організацій, що вже запроваджений в Україні. 

Разом із тим для вітчизняного сектора економіки, що представлений 

підприємствами переробної промисловості, енергетичного і транспортного 

машинобудування, з огляду на кризовий стан цих базових галузей економіки, 

не в останню чергу внаслідок втрати зовнішніх ринків збуту, зокрема і 

внаслідок протекціоністського захисту цих ринків відповідними державами, є 

доцільним і таким, що відповідає національним інтересам, обов’язкове 

використання під час проведення публічних закупівель продукції, що 

виробляється чи може вироблятися такими підприємствами, певних 

нецінових критеріїв. Ці критерії мають бути встановлені законом з метою 

вирівнювання можливостей для конкуренції таких товарів з їхніми 

іноземними аналогами на вітчизняному ринку закупівель за державні кошти. 

Йдеться про селективний протекціонізм у сфері публічних закупівель, який є 

поширеним явищем у різних країнах і застосовується як щодо окремих 

постачальників, так і щодо певної номенклатури продукції з огляду на 

ступінь локалізації її виробництва і ролі в економіці. 

Аналіз зарубіжної практики закупівель дає підстави стверджувати, що 

законодавством багатьох країн, і це значною мірою допускається 

міжнародним правом, встановлюються додаткові до ціни критерії 

(переважно, кваліфікаційні і підтвердження спроможності), а також 

різноманітні преференції відносно окремих груп чи категорій 

постачальників, що переслідують певні соціальні цілі (наприклад, 

підприємствам МСБ, неприбутковим організаціям, підприємствам інвалідів, 

підприємствам і установам пенітенціарної системи тощо). Узагальнену 

порівняльну інформацію про поширені заходи протекціонізму на ринках 

державних закупівель і вимоги міжнародного законодавства щодо 

відкритості і інтеграції цих ринків подані у табл. 5.1. 
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Таблиця 5.1 

Заходи протекціонізму та лібералізації в публічних закупівлях 

Протекціонізм 
Лібералізація та інтеграція міжнародних 

ринків публічних закупівель 

1. Заборона на участь у закупівлях 

іноземних компаній, зокрема 

зареєстрованих в офшорних юрисдикціях 

та в країнах, які застосовують аналогічну 

заборону (дзеркальні заходи).  

2. Цінові преференції вітчизняним 

товаровиробникам, застосування 

преференцій з урахуванням рівня 

локалізації складових предмета 

закупівель.  

3. Пріоритет у закупівлі вітчизняної 

продукції, насамперед інноваційної, та 

робіт з використанням місцевих 

матеріальних і трудових ресурсів. 

4. Преференції окремим групам 

виробників (наприклад, МСП, 

організаціям, які залучають працю людей 

з обмеженими фізичними можливостями, 

тощо). 

5. Інвестиційні вимоги, інші 

специфічні нецінові критерії відбору 

постачальників (екологічні, модель 

життєвого циклу, сталі закупівлі тощо). 

6. Надмірне адміністрування доступу 

до інформації про закупівлі, 

застосування орієнтованих на 

вітчизняного учасника умов доступу до 

ринку. 

1. Гармонізація та уніфікація 

законодавства у контексті рівного доступу 

на ринки всіх потенційно можливих 

учасників. 

2. Стандартні та єдині для всіх учасників 

процедури закупівель, гарантії 

недискримінації іноземних учасників. 

3. Антидемпінгові заходи, 

антикорупційний і антимонопольний 

механізми контролю. 

4. Електронні платформи і процедури 

закупівель.  

5. Громадський контроль у сфері 

публічних  закупівель, транспарентність 

повної інформації про закупівлі. 

Джерело: власний доробок автора з урахуванням статті: Борисова Е.Р. Развитие 

законодательства о государственных закупках: теоретико-методологический аспект. 

Вестник Российского ун-та кооперации. 2018. № 4 (34). С. 4–7. С. 6.  

 

У багатьох країнах протекціоністські заходи в публічних закупівлях 

набули поширення після фінансової кризи у 2009–2014 рр., проте реформа 

європейського законодавства 2014 р. у цій сфері значно посилила вимоги до 

відкритості доступу до ринку закупівель, насамперед підприємств малого і 

середнього бізнесу. Проте навіть ліберальне законодавство ЄС передбачає 

виведення з під дії директив у сфері публічних закупівель водопостачання та 

водовідведення, вагомі заходи щодо локалізації (не менше 50% місцевої 
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складової) у концесіях на закупівлю видобутку, транспортування і розподілу 

питної води, газу, теплової енергії, міського транспорту (автобуси, 

тролейбуси, трамваї, кабельні комунікації) тощо. Такі можливості підтримки 

вітчизняного виробника законодавством України у сфері публічних 

закупівель не врегульовані. 

Значний потенціал вдосконалення закупівель у контексті національних 

інтересів і попередження участі в тендерах фіктивних постачальників може 

бути реалізований істотним посиленням імперативних вимог до тендерної 

документації в частині підтвердження можливості учасника виконати договір 

про закупівлю складної та інноваційної продукції. Зокрема, до обов’язкових 

умов тендерної документації при закупівлі такої продукції чи виконання 

робіт доцільно віднести вимоги щодо кваліфікаційної спроможності 

виконати договір про закупівлі, що передбачають підтвердження, що учасник 

тендеру є виробником предмета закупівлі (у достатній кількості та належної 

якості), чи його офіційним ділером, а також про наявність у нього власної 

матеріально-технічної бази, необхідної для виготовлення предмета закупівлі, 

та персоналу відповідної кваліфікації. При цьому учасник має обов’язково 

надати документи про сертифікацію і підтвердження гарантійного строку 

експлуатації предмета закупівлі та запропонувати умови щодо 

постгарантійного обслуговування під час його експлуатації протягом строку 

життєвого циклу використання, що має стати частиною договору про 

закупівлю як невід’ємний додаток до договору. 

Ряд експертів і представників галузевих професійних об’єднань 

пропонують додатково надати замовнику право проводити аудит учасника з 

метою підтвердження наявності у нього матеріально-технічної бази і 

обладнання та у разі відмови учасника від такого аудиту – відхилити його 

пропозицію. Однак, на нашу думку, така пропозиція може бути слушною 

лише стосовно учасника, визнаного переможцем (за аналогією із перевіркою 

замовником вимог, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13, або пунктами 1 і 7 

частини першої ст.17 Закону України «Про публічні закупівлі») і причому 
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силами фахівців самого замовника (інакше це може призвести до додаткових 

витрат на аудит сторонньою організацією або створити додатковий канал 

легітимного привласнення коштів через «підставні» аудиторські організації). 

Інституційні механізми та практика закупівель за державні кошти 

сформували коло різноманітних преференційних інструментів, які широко 

застосовуються під час оцінки пропозицій учасників торгів та зорієнтовані на 

захист публічних інтересів держави, зокрема пов’язаних з поняттям 

локалізації у закупівлях. У цьому аспекті національно вразливою проблемою 

публічних закупівель в Україні є низький рівень локалізації ресурсної 

складової предметів закупівель. Україна фактично не використовує потенціал 

системи публічних закупівель як інструмент для залучення інвестицій та 

розвитку інновацій з метою стимулювання зайнятості, забезпечення 

технологічної спроможності вітчизняної промисловості. Натомість 

спостерігається високий рівень проникнення імпорту в публічні закупівлі, у 

тому числі закупівлі високотехнологічної машинобудівної продукції, 

державний попит на яку може бути задоволений національними 

виробниками. Незважаючи на те, що частка нерезидентів серед учасників 

державних закупівель в Україні за останні роки в середньому становить 

близько 0,2%, імпортна складова у загальному обсязі публічних закупівель 

товарів і послуг, за оцінкою експертів CMD-Ukraine, досягає 40%, а у 

закупівлях продукції деяких галузей машинобудування становить 50%
241

. В 

інших країнах, зокрема, США, імпортна складова у структурі публічних 

закупівель становить 4,6%, у Японії – 4,7%, у країнах Євросоюзу – 7,9%. 

Досить висока частка імпортної складової у закупівлях, зокрема, обумовлена 

значною залежністю від імпорту енергоносіїв та відсутністю належних 

потужностей для задоволення державних потреб у відповідних товарах. 
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Разом із майже дев’яносторічною (із 1933 р.) практикою локалізації та 

захисту внутрішнього ринку державних закупівель у США вартим уваги 

також є досвід пострадянських держав, зокрема Казахстану та Узбекистану. 

Так, в Узбекистані ще у 2000 р. було започатковано виконання проєктів у 

рамках комплексної Програми з локалізації виробництва кінцевої продукції, 

комплектуючих виробів і матеріалів на умовах залучення іноземних 

інвестицій та створення спільних підприємств зі світовими технологічними 

лідерами. Відтоді в країні було реалізовано понад 2,5 тис. проєктів вартістю 

не менше 4 млрд дол. США: відкрито завод із виробництва великовантажних 

автомобілів у Самаркандській області спільно з компанією MAN, 

підприємства з виробництва сільгосптехніки з компаніями CLASS і Lemken, 

електропобутової техніки з компаніями Toshiba, Candy, LG, Samsung, ZTE
242

. 

Цікавою є практика Казахстану, який запровадив цінові преференції 

вітчизняним учасникам закупівель залежно від податкового навантаження, 

що вони мали в середньому за останній рік чи кілька, розцінюючи це як 

право держави розраховувати на оподаткування доходу виконавця контракту 

на її території. 

Слід зазначити, що застосування критерію локалізації, характерним 

прикладом якого є згадане у попередньому параграфі відповідне 

законодавство США «купуй американське», є прямим обов’язком держави у 

сфері економічної політики, спрямованим на розвиток вітчизняної економіки, 

підвищення її конкурентоспроможності у сфері закупівель та зростання 

добробуту населення, що є складовою публічного інтересу та визначальним 

фактором запропонованої нами категорії «соціального ефекту» як головного 

принципу державних закупівель. При цьому інституційно критерії локалізації 

мають бути визначені саме законом, оскільки, згідно з усталеним юридичним 

тлумаченням правової категорії «публічний інтерес», його важливою 

ознакою є визнання з боку держави і забезпеченість правом
243

. Публічний 
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інтерес, безумовно, має превалювати, бо він враховує не лише економічні, а й 

політичні, суспільні, безпекові, соціальні та інші чинники, і окремі позитивні 

чи негативні наслідки для виробників чи споживачів кожної країни не завжди 

співпадають з вигодами чи втратами для національної економіки, оскільки 

приватний та суспільний інтереси переважно не збігаються. 

Встановлення певних преференцій під час закупівель не є загальним 

правилом для всього внутрішнього ринку, а лише має поширюватися на його 

окремий сегмент, де попит формується виключно за державні кошти і 

стороною договору є державний замовник (тип договору G2B або G2G), тому 

саме держава має встановлювати пріоритети в їх використанні, застосовуючи 

заходи селективного протекціонізму. Міжнародні угоди, що ігнорують це 

суверенне право держави, що навіть є не політичним, а суто економічним її 

правом як власника, не можуть вважатися такими, що відповідають поняттю 

справедливості, основам права власності та загальним принципам 

міжнародного права. 

Водночас право держави на власний розсуд розпоряджатися у 

встановленому нею порядку власними коштами перебуває у сфері її 

суверенної влади та особистої волі як власника. І лише держава може  

відмовитися від нього – повністю чи у певній частині, надавши «право» 

обирати напрями використання державних коштів відкритому 

конкурентному ринку. Встановлення правил використання державних коштів 

належить до сфери законодавчого регулювання, невід’ємною частиною якого 

є міжнародні договори, в яких бере участь держава. Тому для уникнення 

колізій між нормами міжнародних угод, які мають універсальний характер, 

тобто не враховують специфіку кожної окремої держави і внутрішнього 

законодавства, слід ретельно і виважено, з позицій національних інтересів, 

підходити до укладення таких угод шляхом застосування правового 

інструменту застереження. Показовий хрестоматійний приклад – умови 

приєднання США до угоди СОТ про урядові закупівлі (GPA), згідно із 
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застереженнями яких відомі закони «купуй американське» під умови GPA не 

підпадають. 

До речі, Україна, після п’яти років дії Угоди про асоціацію з ЄС, 

отримала право у 2020 р. запропонувати переглянути окремі положення 

Угоди. Такий перегляд неодмінно мав би відбутися на основі національних 

інтересів України, з урахуванням стану вітчизняної економіки та посилення 

протекціонізму на зовнішніх ринках. 

Позитивним напрямом застосування критеріїв локалізації на ринку 

державних закупівель в Україні є вже згаданий законопроєкт (рег. № 3739), 

що у першому читанні ухвалений Верховною Радою України та спрямований 

на модернізацію та забезпечення сталого розвитку виробничо-експортного 

потенціалу промислового сектора національної економіки, поліпшення 

економічного становища України, збереження існуючих і створення нових 

робочих місць, підвищення добробуту громадян. Він зорієнтований на 

застосування на десятирічний період нових для України критеріїв локалізації 

при публічних закупівлях транспортних засобів, комунальної та спецтехніки, 

продукції енергетичного машинобудування. При цьому важливо відзначити, 

що такі новації не порушують конкуренції на внутрішньому ринку, оскільки 

у зазначених сегментах ринку має місце конкуренція вітчизняних 

виробників.  

Водночас слід звернути увагу на інші аспекти вдосконалення 

інституційної бази сфери публічних закупівель в Україні. Зокрема, посилення 

уваги у чинній редакції Закону України «Про публічні закупівлі» до 

альтернативних, окрім ціни, критеріїв оцінки потребує більш детального 

врегулювання механізму їх застосування, оскільки залишає значне поле 

дискреції замовника при оцінці предметів закупівлі, що мають складний та 

спеціалізований характер, переважно за ціновим критерієм. Крім того, 

залишається актуальною проблема недосконалості законодавства, що дає 

змогу недобросовісним учасникам зривати процедуру закупівлі. 
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Наразі є актуальним внесення до зазначеного Закону нових термінів та 

їх визначень із метою уточнення і розширення правового змісту договору про 

закупівлю, зокрема такого його виду, як довгостроковий договір, чіткого 

розмежування визначення предметів закупівлі, що мають ринковий або 

складний та спеціалізований характер, а щодо останніх – встановлення 

порядку законодавчого визначення їх переліку із зазначенням кодів 

Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 і Української 

класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності ДК 017-98. 

Слід запровадити реальні правові засади протидії зловживанням у 

сфері закупівель, що пов’язані з конфліктом інтересів та участю у тендерах 

фіктивних, афілійованих з замовником чи іншими учасниками або фактично 

неспроможних учасників, зокрема поширити дію Закону на афілійовані 

організації (фірми) замовника в окремих сферах господарювання. 

Важливим інструментом вдосконалення закупівель має стати їх 

системна цифровізація – від визначення предмета закупівлі до завершення 

виконання контракту на закупівлю. У поєднанні з транспарентністю 

процедур закупівель це має стати реальним і достатньо ефективним шляхом 

істотного обмеження сфери зловживань з державними коштами під час 

закупівель. 

Одночасно слід вирішити завдання запровадження технічних 

стандартів для інтеграції єдиної інформаційної системи (вебпорталу) 

публічних закупівель з міжнародними системами. Коли Україна вела 

перемови про Угоду, у Європейському Союзі було лише три регламенти у 

цифровій галузі та ніяких директив, які б регулювали цей ринок. Тому на 

порядку денному для України є спільна з ЄС робота над цією проблемою. 

Важливою новацією, що не властива зарубіжному законодавству, має 

стати засіб фінансового контролю за цільовим витрачанням коштів під час 

закупівлі будівельних і ремонтних робіт та складної техніки, що відбулася з 

використанням критерію локалізації і вимагає виконання протягом певного 

часу операцій щодо її виготовлення, монтажу на території замовника і 
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проведення пусконалагоджувальних робіт. Це обумовлено тим, що 

виконання вітчизняним виробником таких закупівель, яке має на меті, окрім 

задоволення потреб замовника, спрямування отриманих виконавцем коштів 

на власний розвиток, створення нових робочих місць тощо, несе певний 

ризик використання цих коштів в особистих інтересах посадових осіб 

виконавця, зокрема через пов’язані фіктивні чи офшорні компанії. Такий 

ризик характерний для більшості підприємств, насамперед державної та 

комунальної власності. Для його попередження пропонується, наприклад, 

встановити законом обов’язок виконавця (що має бути частиною договору 

про закупівлі) вести облік діяльності щодо виконання договору про 

закупівлю згаданих вище робіт чи техніки за окремим позабалансовим 

рахунком, із поданням відповідної фінансової звітності та підтвердженням 

цільового використання коштів за підсумками виконаної роботи як додатку 

до акту виконаних робіт. При цьому замовники повинні також мати 

можливість і обов’язок використовувати визначені законом механізми для 

прямих виплат субпідрядникам за виконання частини договору про 

закупівлю, що покладена на них головним виконавцем цього договору. 

Така вимога є аналогією алгоритму використання коштів цивільно-

правового договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, 

де на одну із сторін покладається ведення обліку і розпорядження коштами за 

відокремленим балансом і рахунком. Це дозволить контролювати виконавця 

в частині складення ним кошторису виконання договору і дотримання цього 

кошторису, включаючи розмір податків, обов’язкових платежів, оплати праці 

працівників, залучення субпідрядників тощо. Ймовірно, ця пропозиція 

зустріне потужний супротив тих, кому фінансова прозорість договору про 

закупівлю не до вподоби
244

, що ґрунтуватиметься на гаслах свободи 

підприємництва, комерційної таємниці, і, не виключено, на твердженні про 

порушення ст. 42 Конституції України. Проте, на нашу думку, 
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запропонований підхід щодо контролю в окремому сегменті ринку 

закупівель відповідає публічним інтересам, принципу відкритості інформації 

про витрачання державних коштів, а договір про закупівлю для потреб 

держави повинен включати умови повної прозорості фінансової складової, 

тут комерційної таємниці бути не може, адже кошти державні й мають 

публічно контролюватися. 

Викладене вище дає підстави стверджувати про необхідність 

системних змін у підході до формування інститутів сфери державних 

закупівель. При цьому, зокрема, слід виходити з таких принципово важливих 

засад і напрямів вдосконалення законодавства: 

1) урахування стану й особливостей вітчизняних проблем у сфері 

публічних закупівель та відмови від законотворчості шляхом сліпого 

копіювання (уніфікації) за кальками норм актів ЄС та інші міжнародних 

угод. Держава та її національні інтереси у небезпеці, особливо в умовах 

нинішньої рецесії економіки країни та проблем у сфері міжнародної торгівлі, 

тому ці інтереси повинні мати безумовний і визначальний пріоритет у 

законотворчості, а політична доцільність нині є похідною; 

2) істотне обмеження у сфері публічних закупівель цивільно-правового 

інституту представництва шляхом заборони комерційного представництва 

посередниками виробників предметів закупівлі у сегменті закупівель 

специфічної, високотехнологічної продукції та палива і сировини, 

насамперед для замовників – підприємств промисловості, енергетики і 

транспорту; 

3) відновлення норми статті 17 Закону України «Про публічні 

закупівлі» щодо безумовної підстави відхилення пропозиції, що надійшла від 

учасника, місцем реєстрації якого або його бенефіціарних власників є країни 

(території) офшорної юрисдикції згідно з їх переліком, встановленим 

Кабінетом Міністрів України; 

4) внесення до статті 17 норми щодо додаткової підстави для 

відхилення пропозиції учасника, бенефіціарним власником якого є публічна 
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особа згідно із тлумаченням закону України «Про протидію відмивання 

доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму»; 

5) встановлення обов’язку замовника обґрунтовувати доцільність 

поділу закупівлі на лоти для невеликих договорів, так само, як і рішення не 

розділяти закупівлі на лоти, а також норму щодо обов’язкового поділу 

закупівлі на лоти за певних умов, зокрема, при закупівлях різних за 

призначенням та якостями товарів (наприклад, принтери і цвяхи) на 

конкурентному ринку, що сприятиме участі в торгах малих підприємств-

постачальників; 

6) з метою протидії зловживанням замовником правом на відхилення 

всіх тендерних пропозицій без достатніх підстав слід доповнити статтю 18 

Закону положенням, що надає учаснику право оскаржувати прийняті 

рішення, дії чи бездіяльність замовника, що мали наслідком відхилення всіх 

тендерних пропозицій учасників, надаючи також право іншим учасникам 

подати до органу оскарження інформацію стосовно такої скарги. При цьому 

електронна система закупівель після подання такої скарги має не лише 

призупиняти початок електронного аукціону та не оприлюднювати рішення 

замовника про відміну тендера чи визнання його таким, що не відбувся, 

відміну переговорної процедури закупівлі, договір про закупівлю і звіт про 

результати проведення закупівлі, а й автоматично має подовжувати строк 

подання тендерних пропозицій на період розгляду скарги.  

Наведені вище напрями реформування формальних інститутів 

публічних закупівель стосуються зміни, уточнення та доповнення 

відповідних норм права і спрямовані на забезпечення його належної повноти 

(якості) та мінімізацію згаданих інституційних ризиків, пов’язаних із 

формальними інститутами. При цьому слід уникати прогалин, що призводять 

до неповноти правового регулювання, що не дозволяє ефективно 

застосовувати відповідні правові механізми та створює можливості для 

недобросовісних дій замовника. 
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Насамкінець слід звернути увагу на актуальні завдання створення 

належних неформальних (звичаї, усталені практики, норми етики тощо) 

інститутів у сфері публічних закупівель, оскільки саме з ними пов’язані 

складноконтрольовані ризики, що виявляються у відсутності поваги до 

закону, недотриманні ділової етики, підтримці корупційних зв’язків між 

учасниками закупівель тощо, при цьому такі ризики здатні суттєво знизити 

ефективність або навіть нівелювати дію формальних інститутів. 

При цьому управління неформальними ризиками у сфері публічних 

закупівель має ґрунтуватися на заходах громадського контролю, 

культивуванні свідомої та сталої ділової поведінки, поширенні відповідних 

етичних норм та пропагуванні розсудливого дотримання норм закону, що 

стосуватиметься всіх учасників відносин, включаючи державу, і в цьому 

випадку буде взаємно вигідним. 
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РОЗДІЛ 6. НЕТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В РАМКАХ ЗВТ  З  ЄС 

6.1. Міжнародна практика використання нетарифного регулювання 

міжнародної торгівлі 

На сучасному етапі розвитку міжнародної торгівлі під впливом 

інтеграційних та глобалізаційних процесів відбувається формування нових 

міжнародних систем регулювання торгівлі товарами та послугами. Під 

впливом лібералізації зменшується використання протекціоністських заходів, 

змінюються методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності, що 

призводить до обмежень захисту національних інтересів на міжнародних 

ринках для багатьох країн світу. Відповідно відбувається процес розвитку 

регуляторної політики з метою пристосування до змін на міжнародних 

ринках товарів та послуг
245

. 

У сучасних умовах розвитку міжнародної торгівлі використання 

тарифних заходів суттєво обмежується прийнятими угодами у межах 

торговельних організацій і союзів. Наразі практика державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності у провідних європейських країнах, попри 

декларативну прихильність до принципів вільної торгівлі, свідчить, що 

триває жорстке, часто приховане з метою захисту національних ринків, 

використання нетарифних обмежень
246

. 

Поетапне зниження рівня тарифного захисту країн у процесі реалізації 

своїх зобов’язань щодо приєднання до СОТ та інших міждержавних угод, 

посилення глобалізаційних процесів вивели на перший план нетарифні 

заходи регулювання як найбільш ефективні засоби захисту ринку. Ця 

тенденція особливо чітко спостерігається в останні два десятиліття через 

недостатню визначеність застосування і можливості багаторазового та 
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тривалого використання нетарифних бар’єрів щодо одного і того ж товару. 

При цьому необхідно відзначити, що у світовій практиці відсутнє 

загальновизнане визначення нетарифних бар’єрів, їх класифікація, єдина 

методологія кількісної оцінки наслідків їх застосування. Ці обставини 

становлять основу проблем, з якими стикаються як державні органи влади, 

так і учасники ринку в урегулюванні спірних питань застосування 

нетарифних бар’єрів
247

. 

Засоби регулювання міжнародної торгівлі включають: 1) засоби 

імпортної політики та 2) засоби експортної політики. 

Засоби імпортної політики можна умовно розділити на тарифні та 

нетарифні бар’єри, на заходи цінового та нецінового захисту внутрішнього 

ринку, на заходи прямого та прихованого протекціонізму. Заходи цінового 

захисту внутрішнього ринку включають митні збори та податки, що 

стягуються з митної вартості товару, включаються в ціну товару, підвищують 

її, а, значить, знижують конкурентоспроможність товару. Навпаки, до заходів 

нецінового захисту внутрішнього ринку відносять переважну кількість 

нетарифних обмежень (за винятком прикордонних зборів та податків), які не 

мають прямого впливу на ціну імпортованого товару. У сучасних умовах до 

використання рекомендуються нецінові фактори конкурентоспроможності 

(якість товару, технологічний рівень, термін служби, гарантійне 

обслуговування та ін.), які визначають перевагу одних готових товарів перед 

іншими. Цінові чинники конкурентоспроможності найбільш значущі для 

сировини і окремих видів напівфабрикатів. 

Заходи прямого регулювання встановлюються рішенням державної 

влади на основі прийняття законодавчих норм і правил. Вони безпосередньо 

обмежують товаропотоки, їх застосування більш очевидне та прозоре. До них 

відносяться мита і збори, кількісні обмеження, засоби, закладені в механізмі 

платежів. Приховані заходи регулювання заувальовано, визначаються на 
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різних рівнях виконавчої влади і, як правило, не включаються у взаємні 

зобов’язання країн. До них відносяться, наприклад, технічні бар’єри. 

Заходи експортної політики поділяються на заходи експортного 

контролю та заходи стимулювання експорту. Останні підрозділяються на 

декілька категорій: 

1) засоби цінового і нецінового стимулювання залежно від впливу на 

ціну експортного товару; 

2) засоби прямого субсидування (дотації, прямі податкові пільги 

експортерам та ін.), приховані заходи субсидування (пільгове кредитування і 

страхування експортерів та ін.), організаційно-технічні заходи задля 

сприяння експорту (сприяння в організації ярмарок, проведенні виставок, 

організації поїздок у складі урядових делегацій); 

3) залежно від стадії виробництва товару розрізняють: заходи 

стимулювання експорту на стадії науково-дослідних розробок (державні 

дотації на інноваційні розробки, субсидії на розвиток виробництва, на 

реструктуризацію галузі, завищені амортизаційні відрахування на нове 

обладнання, що використовується на стадії розробки товару); на стадії 

виробництва (податкові пільги виробникам експортної продукції, пряме 

субсидування виробництва, насамперед сільськогосподарської продукції); на 

стадії збуту та післяпродажного обслуговування (експортне кредитування та 

страхування кредитів, довгострокова оренда, надання урядовими органами 

безкоштовної кон’юнктурної інформації національним виробникам-

експортерам). 

Загалом на початку XXI століття встановлюється нова митно-тарифна 

система світу, що характеризується зменшенням ролі мита. З одного боку, 

значення мита як засобу регулювання імпорту та експорту знижується 

внаслідок процесів лібералізації на різних рівнях. Але, з іншого боку, процес 

«тарифікації» веде до зростання митних ставок по окремих товарних групах. 

До нетарифних обмежень (НТО) належить переважна кількість 

торгових бар’єрів, за винятком мита. Термін НТО відрізняється 
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невизначеністю через віднесення до них різного роду заходів – від тих, що 

безпосередньо обмежують торгівлю (кількісні обмеження), до засобів, що 

використовуються з метою стимулювання експорту (експортні субсидії). 

Загальне число розглянутих бар’єрів становить понад 600 видів. 

Нетарифні бар’єри підрозділяються на дві групи. 

Прямі засоби, що відрізняються прозорістю застосування, оскільки 

визначаються законодавчими актами та урядовими нормативними 

документами. До них відносять квотування, ліцензування, угоди про 

«добровільні» обмеження експорту, прикордонний податковий режим, 

внутрішнє оподаткування. 

Застосування ж прихованих засобів пов’язано зі специфікою 

адміністративних процедур, не опублікованими відомчими інструкціями, 

сформованою ринковою і підприємницькою структурою; із діяльністю 

політичних, громадських і культурних організацій. Багато видів прихованих 

бар’єрів виникли не внаслідок дискримінаційних міркувань, а через 

необхідність уніфікації виробничих вимог. 

Як правило, нетарифні обмеження переслідують такі цілі. 

1.  Скорочення обсягу імпорту. Загалом НТО стимулюють зниження 

обсягу імпорту, але до певного рівня – поки не підвищиться фактична 

імпортна ціна. Ефект цінового захисту НТО можна порівняти із 

тарифним ефектом. 

2.  Зміна еластичності попиту на імпортні товари. Часто НТО впливають 

на рівень попиту на імпортні товари, а, значить, і на ціни в окремих 

галузях. Так, квотування зменшує еластичність попиту, хоча деякі види 

НТО, навпаки, можуть стимулювати зростання еластичності попиту. 

3.  На відміну від мит, НТО визначають кількість або вартість імпортних 

товарів незалежно від кон’юнктури ринку, хоча деякі їх види 

періодично переглядаються залежно від мінливої кон’юнктури ринку. 
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4. Невизначеність застосування НТО внаслідок відсутності чіткої та 

продуманої державної політики у цій сфері (нерідко через відсутність 

законодавчих норм і правил). 

В останні два десятиліття нетарифні бар’єри стали основним засобом 

захисту національних ринків завдяки невизначеності застосування, 

можливості багаторазового використання щодо одного й того ж товару; не 

включення до сфери режиму найбільшого сприяння, а отже – складності 

міждержавного врегулювання. 

За оцінкою ОЕСР, рівень нетарифного захисту внутрішніх ринків країн 

світу становить 16,5%, у тому числі в промислово розвинених країнах – 

10,4%, у державах, що розвиваються, – 21,9%. В окремих країнах з 

перехідною економікою цей показник вищий і дорівнює 32,4% у Польщі, 

19,5% в Угорщині
248

. 

Нетарифні заходи набули значного поширення у практиці ЄС та США. 

НТО поширюються на 16,8% тарифних позицій митного тарифу США, 19,1% 

ЄС, 10,7% Японії, 10,4% Канади
249

. Навпаки, в інших країнах світу вони 

використовуються рідше, а в деяких державах практично не застосовуються, 

наприклад, у Новій Зеландії, Ісландії, Туреччині. 

Загалом НТО частіше застосовуються стосовно обладнання, 

продовольства і хімічної продукції (за оцінками Комісії ЄС, на ці товарні 

групи припадає 43% усіх випадків застосування нетарифних бар’єрів). 

За оцінкою Комісії ЄС, експорт країн Європейського Союзу стикається 

з практикою нетарифних обмежень у 46 країнах світу – в основному в 

галузях машинобудування, сільського господарства та хімічної 

промисловості, на частку яких припадає 43% усіх випадків застосування 

НТО. У розрізі за видами НТО найбільше часто застосовуються заходи 
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цінового контролю та кількісні обмеження (17%) щодо хімічної продукції, 

сировини та продовольства. 

Існують різні класифікації нетарифних бар’єрів, розроблені як 

міжнародними організаціями, так і окремими дослідниками. За 

класифікацією ЮНКТАД виділяють сім груп НТО: 1) заходи цінового 

контролю; 2) заходи фінансового контролю; 3) автоматичне ліцензування; 

4) кількісні обмеження; 5) монопольні заходи; 6) технічні заходи; 7) інші 

заходи щодо окремих товарів. 

На практиці частіше застосовують методику ГАТТ – СОТ, яка включає 

такі групи: 

1. Участь держави у торгівлі, обмежувальна практика та державна 

політика загального характеру. Сюди включають: 

•  субсидії та інші форми допомоги – прямі та непрямі дотації 

експортоорієнтованих галузей та перспективних напрямів 

імпортозаміщення, включаючи податкові пільги, двосторонні 

програми «пов’язаної» допомоги, пільгове кредитування, гарантування 

експортних кредитів; 

•  урядові закупівлі – надання преференцій національним фірмам, з 

якими підписуються контракти, включаючи диференціацію цін, 

приховані процедури преференційних закупівель у національних фірм; 

•  державні торговельні підприємства, державну монополію і 

винятковий франчайзинг – державна практика обмежень у торгівлі, 

включаючи угоди, санкціоновані урядом, а також дискримінаційні 

угоди у сфері міжнародних перевезень. Винятковий франчайзинг – це 

особливий вид ліцензування, коли компанія – власник торгової марки 

надає іншій компанії право ставити торгову марку на свою продукцію, 

але при цьому отримує право контролю за якістю продукції компанії-

франчайзера; 
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•  урядову промислову політику та заходи щодо підтримки депресивних 

регіонів – державну практику щодо сприяння окремим компаніям, 

галузям промисловості та відсталим регіонам, спрямовану на їх 

реструктуризацію в мінливих ринкових умовах; 

•  державне фінансування інноваційної діяльності та інших напрямів 

технологічної політики, що відображає прагнення уряду надати 

допомогу приватним фірмам, включаючи захист прав інтелектуальної 

власності (патенти, торгові марки, авторські права), збільшити 

позитивний ефект від передачі технологій завдяки проведенню 

державних програм у сферах оборони та охорони здоров’я; 

•  компенсаційні мита – спеціальні імпортні мита, що стягуються з 

товарів, імпорт яких завдає шкоди місцевим виробникам, які покликані 

нейтралізувати субсидування експорту зарубіжними державами; 

•  національну систему оподаткування та соціального страхування, що 

відображає специфіку податкової системи країни, у тому числі ставки 

особистих прибуткових податків, податку на прибуток корпорацій, 

особливості системи соціального страхування, які впливають на 

торгівлю; 

•  макроекономічну політику – регулювання грошово-кредитної сфери, 

платіжного балансу та ін., що впливає на ВВП, зовнішню торгівлю 

країни, рух капіталів; 

•  конкурентну політику – антимонопольне та інше регулювання 

(наприклад, у сфері захисту прав інтелектуальної власності), 

спрямоване на стимулювання або обмеження конкуренції, що може 

впливати на зовнішню торгівлю та інвестиції; 

•  політику щодо зарубіжних інвестицій – правил допуску та 

моніторингу припливу і відпливу прямих зарубіжних інвестицій, 

включаючи умови їх функціонування, що впливають на виробництво і 

торгівлю. 
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Існують різні шляхи захисту національних виробників від конкуренції 

іззовні. Однією з таких форм є система урядових закупівель, відповідно до 

якої урядові органи надають пільги товарам місцевого виробництва. 

Сукупний обсяг державних замовлень у світі оцінюється в 2 трлн дол. США, 

що становить 7,1% світового ВВП, або 30,1% світової торгівлі товарами і 

послугами. 

За оцінками, приєднання Республіки Південна Корея до угоди про 

державні закупівлі сприяла економії на витрати з 18,5 до 23,1%, 

використання обмеженої процедури тендера призвело до скорочення 

кількості учасників торгів з 27 до 23,1% за 1996–1998 рр. Або інший приклад: 

приєднання Індії до цієї угоди дозволить заощадити в середньому 0,3–1,7% 

національного доходу щорічно. 

Іншими поширеними торговими бар’єрами є субсидії і компенсаційні 

мита. В процесі субсидування національних виробників, які збувають свій 

товар як на внутрішньому, так і на світових ринках, штучно завищується 

рівень їх конкурентоспроможності порівняно із зарубіжними 

постачальниками товарів
250

.
 

Мірою, що нейтралізує ефект зростання субсидованого імпорту, є 

компенсаційні мита, загалом позитивно впливають на світову економіку, 

хоча для держави, яка їх уводить, вони можуть мати негативні наслідки. 

Основні країни,що практикують компенсаційні мита, – це США, 

держави ЄС і Канада, на частку яких припадає 75% подібних заходів за 

аналізований період
251

. У галузевому розрізі ці мита застосовуються в 

торгівлі одягом – 52,0%, продовольством – 39,9%, металами – 7,9%, 

сільськогосподарською сировиною – 7,4%, продукцією металообробки – 

7,0%
252

. 
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2. Митні процедури та адміністративні формальності 

Методика визначення митної вартості товару являє собою 

використання спеціально розроблених заходів визначення ціни товару, з якої 

стягується мито. Під митною вартістю товару розуміють фактичну вартість 

або ціну, за якою цей або аналогічний товар продається чи пропонується до 

продажу в місці та у час, обумовлений законодавством країни-імпортера. 

Митна вартість розраховується на основі одного з таких способів: 

1) продажної ціни товару, виробленого в країні-імпортері; 2) ціни товарів на 

внутрішньому ринку країни-експортера; 3) ціни товарів для експорту в інші 

країни, але не за ціною держави-імпортера; 4) мінімальної митної вартості; 

5) похідних або спеціально розрахованих вартостей. 

Митна класифікація – застосування національних методів класифікації 

(не уніфікованих у міжнародній практиці) товарів, що підлягають митному 

опадаткуванню. При цьому чим більша кількість тарифних позицій у митній 

класифікації, тим більший протекціоністський ефект вона забезпечує за 

рахунок принципу побудови тарифу – принципу тарифної ескалації. У 

більшості країн – членів СОТ сумарне число тарифних позицій становить  

5–8 тис., але в окремих країнах перевищує 10 тис. (наприклад, у Малайзії, 

Туреччині, Мексиці, Бразилії). 

3. Технічні бар’єри у торгівлі: 

•  промислові стандарти, вимоги безпеки; 

•  стандарти якості, вимоги охорони здоров’я, санітарні та ветеринарні 

норми; 

•  правила упаковки, маркування товарів, включаючи торгові марки; 

•  правила реклами, у тому числі в засобах масової інформації. 

За даними СОТ протягом двох десятиліть використання технічних 

бар’єрів торгівлі значно зросло (рис. 6.1), що може свідчити про значний 

інтерес до використання таких заходів з метою відстоювання своїх інтересів 

на міжнародних ринках. 
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Рис. 6.1. Повідомлення про технічні бар’єри в торгівлі 

Джерело: за даними Світової організації торгівлі: Twenty-fifth annual review of the 

implementation and operation of the TBT agreemen / WTO. Geneva, 19 February 2020. P. 70. 

 

Деякі технічні норми, спеціально розроблені в національній практиці, 

можуть дискримінувати імпорт товарів. Специфіка такої групи бар’єрів 

полягає в тому, що вони розроблені для впорядкування та полегшення 

процесу виробництва і торгівлі, але через національні відмінності стали 

дискримінаційним бар’єром, здатним повністю заборонити увезення того чи 

іншого товару на внутрішній ринок або, принаймні, вимагати додаткових дій 

зі зміни упаковки, маркування та ін., що збільшує витрати фірми-виробника. 

Загалом стандарти, сертифікати та інші технічні засоби з’явилися з 

метою розширення інформованості споживача про якісні характеристики 

товарів і послуг. Зазвичай стандарти самостійно розробляються фірмами, 

торговими асоціаціями, спеціальними неурядовими органами, тоді як 

технічні правила щодо безпеки, здоров’я, екології, захисту споживачів 

затверджуються в законодавчому порядку і мають обов’язковий характер. 



 

239 

 

Основні напрями технічних бар’єрів за цілями відображено на рис. 6.2. 

Найбільше використовуться заходи стосовно захисту здоров’я або безпеки 

людей, вимоги до якості продукції, маркування. 

 

Рис. 6.2. Використання технічних бар’єрів за напрямами 

Джерело: за даними СОТ: Twenty-fifth annual review of the implementation and operation of 

the TBT agreement / WTO. Geneva, 19 February 2020. P. 70. 

 

Сертифікаційні документи покликані запевнити відповідність 

характеристик певного товару чинним стандартам і правилам. Існують великі 

відмінності у національних стандартах, технічних правилах, сертифікаційних 

нормах, що дозволяє використовувати їх як торговий бар’єр. 

Найбільший дискримінаційний ефект мають національні відмінності 

розглянутих норм і практика їх диференційованого застосування щодо 

національних і зарубіжних товарів. У результаті порушується національний 

режим, який вважається основним при використанні технічних норм, що 

записано в Кодексі про стандарти, прийнятому на Токійському раунді 

переговорів ГАТТ. Застосування технічних норм як дискримінаційного 
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обмеження імпорту виникає в таких випадках: 1) при завищених стандартах 

щодо імпорту порівняно з національними 18 товарами; 2) при наявності 

більш жорстких правил щодо імпорту; 3) при перевірці відповідності якості 

імпортної продукції шляхом застосування більш дорогих і обтяжливих 

правил. 

Лібералізація зовнішньоторговельної політики різних країн світу в 

період 1980–1990-х років, яка здійснюється щодо прикордонних торгових 

бар’єрів, підвищує значення технічних норм як дискримінаційного заходу. 

Винятком є лише практика Європейського Союзу, де в рамках єдиного 

внутрішнього ринку відбувається гармонізація національних стандартів та 

інших заходів цієї групи на основі принципу взаємного визнання і 

розроблення єдиних загальноєвропейських стандартів. Виробник може 

помістити спеціальне маркування на товари, вироблені з урахуванням 

уніфікованих вимог із тим, щоб ця продукція не підлягала обмеженню у 

взаємній торгівлі країн – членів ЄС і надалі звільнялася від визначення рівня 

відповідності її якості вимогам країни-імпортера. Проте, за оцінкою 

експертів, 79% взаємного обороту Європейського Союзу (за винятком 

сільськогосподарської продукції) відчувають дію технічних бар’єрів. 

У зв’язку із потенційним зростанням ролі технічних бар’єрів у світовій 

торгівлі необхідні багатосторонні зусилля щодо реалізації Кодексу з 

технічних бар’єрів, який покликаний підвищити прозорість застосування цієї 

групи нетарифних заходів. 

4. Кількісні та специфічні обмеження аналогічного характеру 

•  імпортні квоти є обмеженнями обсягу або вартості імпорту окремих 

товарів на певний період; 

•  експортні обмеження аналогічні імпортним обмеженням, але 

покликані обмежувати експорт специфічних товарів; 

•  ліцензування є системою дозволів увезення або вивезення товарів на 

основі видачі спеціального документа – ліцензії; 
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•  «добровільні» обмеження експорту – обмеження, взяті на себе 

країною-експортером під тиском з боку імпортера. Регулюються як на 

багатосторонній, так і на двосторонній основах. Вимагають 

використання ліцензування; 

•  валютний та інші форми фінансового контролю – обмеження щодо 

платежів в іноземній валюті, що мають на меті контроль міжнародної 

торгівлі або рух капіталів та які вимагають ліцензування. Ці 

обмеження можуть включати систему множинних валютних курсів в 

залежності від характеру угод; 

•  вимоги змісту місцевого компонента означають, що у виробництві 

кінцевого товару повинна бути використана внутрішня продукція або 

матеріали чи робоча сила. Цей захід є прямим бар’єром, який так чи 

інакше передбачає безпосередню участь імпортерів у процесі 

виробництва (або виробництві доданої вартості); 

•  дискримінаційні двосторонні угоди являють собою преференційні 

торговельні угоди, що створюють виборчий торгово-політичний 

режим для окремих товарів і держав; 

•  зустрічна торгівля – особливі угоди, включаючи бартер, зустрічні 

покупки товарів замість традиційної оплати грошовими ресурсами. 

Найтиповішим бар’єром з групи кількісних обмежень є квоти. Під 

квотуванням розуміється кількісне обмеження імпорту (експорту) за вартістю 

або кількостю на певний період часу. Одночасно забороняється імпорт 

(експорт) понад квоту. Імпортні квоти ведуть до зростання цін на товари на 

внутрішньому ринку країни-імпортера внаслідок обмеження пропозиції 

товарів, необхідних для ефективного задоволення попиту. 

Розрізняють квоти: 

•  глобальні (встановлюються щорічно без розбиття на країни); 

•  індивідуальні, що встановлюються на товар, увезений конкретною 

фірмою-імпортером. Ці квоти є найбільш жорсткою мірою обмеження 

імпорту; 
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•  сезонні квоти, які вводяться в період збору врожаю 

сільськогосподарської продукції, щоб створити максимально вигідні 

умови для місцевих виробників і обмежити доступ зарубіжних 

конкурентів, а в міжсезонний період ці квоти знімаються. 

Ще одним різновидом квот є тарифні контингенти, які застосовуються 

для визначення обсягу преференційного імпорту, при цьому ввезення товарів 

понад тарифної квоти підлягає обкладенню нормальними за рівнем (на основі 

режиму найбільшого сприяння) митами. 

Іще одна форма кількісних обмежень – автоматичне і неавтоматичне 

ліцензування. Неавтоматичне ліцензування є більш жорсткою формою 

кількісних обмежень і покликане визначити розмір квоти або ввести 

заборону на імпорт або експорт товару, виступаючи як умова здійснення 

імпорту. В окремих випадках в ліцензії зазначають вимоги до імпорту, 

наприклад, відповідність обсягу експорту (збалансованість торгівлі). 

Неавтоматичне ліцензування може бути обмежувальним або м’яким з 

урахуванням економічної ситуації в країні-імпортері. 

Практика неавтоматичного ліцензування зазнала суттєвих змін: 78 

країн, найбільш активно беруть участь в міжнародному поділі праці, 

більшість або скасували, або значно скоротили обсяг ліцензування в 

економічних цілях. З числа країн ОЕСР неавтоматичне ліцензування 

застосовується в Мексиці (автомобілі) та Чехії (щодо цукру зі Словаччини, 

вугілля з Польщі та України). В країнах, що розвиваються, широка практика 

неавтоматичного ліцензування зберігається в Індії (32% тарифних позицій), 

Бразилії (30%), водночас в Мексиці, наприклад, рівень покриття імпорту 

неавтоматичним ліцензуванням скоротився з 100% до 1% тарифних позицій 

національного митного тарифу. 

Квоти, зазначені в ліцензії, розподіляються залежно від практики, що 

склалася. 

1. На аукціонній основі, коли на початку кожного року уряд випускає 

ліцензії на право ввезення квотної товару, а їх розподіл ведеться в рамках 
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аукціонної торгівлі. Більше того, такі квоти можуть бути перепродані на 

вторинному ринку, при цьому ціна ліцензії дорівнює різниці між ціною на 

внутрішньому ринку і ціною на світовому ринку. 

2. На основі методу «явних переваг». Зокрема, квоти можуть 

безкоштовно розподілятися між фірмами-імпортерами з урахуванням 

політичної доцільності на основі лобіювання або економічної доцільності, 

щоб стимулювати фірми до поліпшення своєї діяльності (завдяки 

забезпеченню доступу до національних джерел різного роду ресурсів). 

3. На основі частки в імпорті за попередній період. 

4. На основі «витратного методу», в основі якого лежить неціновий 

принцип, коли перевага надається, наприклад, фірмам, які мають найбільші 

виробничі потужності. 

За останні два десятиліття широко застосовувалися «добровільні» 

обмеження експорту (ДОЕ). Під ДОЕ розуміють дію, розпочату урядом 

країни-експортера для обмеження експорту певного товару в країну-імпортер 

під загрозою застосування більш жорстких заходів (ініціатива належить 

уряду країни-імпортера). 

«Добровільні» обмеження експорту ведуть до зростання цін у країнах 

імпортерах. Так, уведені Францією ДОЕ щодо ввезення автомобілів з Японії 

підвищили ціни на цю продукцію на 33%, а сукупні обмеження в декількох 

країнах ЄС (у Франції, Італії, Португалії, Іспанії, Великій Британії) 

обійшлися автолюбителям у 7 млрд дол. США у рік. 

В окремих країнах «добровільні» обмеження експорту відіграють 

істотну роль. Наприклад, у Польщі ДОЕ є головним засобом нетарифного 

регулювання, що діє стосовно експорту та імпорту товарів. 60% польського 

експорту текстилю, одягу, взуття, шкіри та шкіряних виробів у країни ЄС 

регулюється на основі подібних угод. На ці товари припадає 20% сукупного 

вивозу польських товарів в Європейський Союз. 

За підсумками Уругвайського раунду переговорів практика 

застосування «Добровільних» обмежень експорту або аналогічних 
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внутрішньофірмових угод визнана неприпустимою, а діючі домовленості 

мали бути скасовані протягом чотирьох років. Однак ДОЕ відносяться до 

групи заходів т. зв. «Сірої зони», які не пов’язують партнерів твердими 

зобов’язаннями в рамках багатосторонніх угод, тим більше, що подібні 

обмеження застосовуються найчастіше на двосторонній основі. 

Загалом відповідно до статті XI ГАТТ (1947) кількісні обмеження 

заборонені, але можуть застосовуватися у виняткових випадках: 

1) при тимчасовому запровадженні заборони на експорт товарів для 

стимулювання збуту продукції на внутрішньому ринку через брак, 

наприклад, продовольства; 

2) вирішуються експортні та імпортні кількісні обмеження, необхідні 

для введення стандартів, правил класифікації, визначення сортності товарів; 

3) вирішуються кількісні обмеження імпорту сільськогосподарської і 

рибної продукції в разі введення внутрішніх обмежень на збут та 

виробництво аналогічних товарів або їх замінників. Імпортні обмеження 

також дозволяються при тимчасовому надлишку місцевих товарів. 

5. Обмеження, закладені в механізмі платежів 

Загалом податки стягуються з імпортних товарів на всьому шляху 

їхнього слідування. При цьому прикордонні податки стягуються тільки з 

імпортних товарів, а внутрішні податки – також і з товарів національного 

виробництва, призначених для внутрішнього збуту. Досить поширеним у 

світовій практиці принципом оподаткування є національний режим, який 

відштовхується з рівних ставок податків щодо національних і зарубіжних 

юридичних та фізичних осіб, товарів і послуг. 

Однак оподаткування зарубіжних товарів має дискримінаційний 

характер. Головна причина полягає в різних рівнях цін: якщо для визначення 

податку з внутрішнього товару використовується ціна промисловості, то при 

оподаткуванні іноземної продукції за основу береться імпортна ціна, яка 

включає не тільки ціну товару, але й вартість страхування і транспортування. 

Таким чином, база оподаткування імпортного товару вища (у неї може 
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включатися й акциз), що дає можливість вважати внутрішнє оподаткування 

імпорту дискримінаційним. 

Якщо квоти визначають обсяг дозволеного імпорту, то податки 

визначають імпортні ціни, оскільки механізм їх справляння націлений на 

збільшення цін імпортних товарів на внутрішньому ринку. Квоти фіксують 

кількість увезеного товару, що може стимулювати зростання цін на 

внутрішньому ринку. Навпаки, податки утримують внутрішні ціни на 

постійному рівні й дозволяють увозити максимально можливий обсяг товару 

з урахуванням попиту. Відповідно, тарифний еквівалент квоти зростатиме 

завдяки зростанню попиту, а тарифний еквівалент податків буде 

знижуватися. 

Компенсаційні збори, як і мита, покликані нейтралізувати цінову 

перевагу постачальників більш дешевої сільськогосподарської продукції з 

країн, що не є членами Євросоюзу. Сільське господарство є найбільш 

протекціоністсько захищеною галуззю економіки в ЄС, США, Канаді, Японії 

та багатьох інших державах. За оцінкою експертів МВФ, витрати такого 

захисту обходяться споживачам країн ОЕСР щорічно в 300 млрд дол. США. 

За рішенням Уругвайського раунду, імпортні збори й інші прикордонні 

податки повинні бути «тарифіковані», а «Добровільні» обмеження експорту – 

заборонені. Загалом інформація про введення нетарифних обмежень украй 

скупа, нерідко вона зовсім відсутня. Це характерно для практики урядових 

закупівель та субсидування національних виробників, де рівень преференції 

або субсидії може виявитися нижчим за дійсний розмір їх цінового ефекту на 

торгівлю. 

У різні роки робилися спроби виявлення ефекту нетарифних заходів 

шляхом обчислення цінової різниці між внутрішнім і світовим ринками, але 

складність подібного кроку призводила до недооцінки багатьох видів цієї 

групи бар’єрів. Це характерно навіть для прямих засобів регулювання 

(наприклад, квот). 
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Підводячи підсумки аналізу НТО у світі, можна сказати, що 

Уругвайський раунд переговорів ГАТТ прийняв важливі рішення у сфері 

практики нетарифних обмежень, головні з яких – підвищення їх прозорості 

та посилення дисципліни застосування. Головне досягнення переговорів – 

рекомендації стосовно багатостороннього застосування санітарних і 

фітосанітарних заходів, технічних норм, антидемпінгових правил, методів 

оцінки митної вартості товару, за визначенням країн походження товарів, а 

також процедур імпортного ліцензування, субсидування і застосування 

компенсаційних мит та інших захисних заходів. 

6.2. Розвиток системи технічного регулювання України в контексті 

ЗВТ з ЄС 

Для того щоб зона вільної торгівлі не стала лише переліком тарифних 

позицій, на які скасовується ввізне мито, ЄС має практику включення до 

торговельних угод з третіми країнами положень щодо зменшення технічних 

бар’єрів. Природно, що винятком не стала й Угода про асоціацію між 

Україною та ЄС, яка почала повноцінно функціонувати з 1.01.2016 р. Глава 3 

Розділу IV Угоди в цій частині посилається на визначення, що містяться у 

Додатку І до Угоди СОТ про технічні бар’єри в торгівлі. Окрім того, 

зазначається, що Україна та ЄС підтверджують свої права та обов’язки в 

рамках Угоди ТБТ. 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС
253

 передбачає продовження 

співробітництво в різних галузях економіки. Цей документ слугує основою 

широкомасштабного наближення вітчизняного законодавства до норм і 

правил Європейського Союзу. Зазначене свідчить про початок формування 

якісно нової правової основи для співпраці в реальному секторі економіки. 

                                                 
253

 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: 
http://www.kmu.gov.ua/kmu/docs/EA/00_Ukraine-EU_Association_Agreement_(body).pdf 
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Угода про асоціацію між Україною та ЄС виходить за рамки угод про 

асоціацію, що укладалися ЄС із країнами Центральної та Східної Європи. 

Цей документ за обсягом та тематичним охопленням є найбільшим 

міжнародно-правовим документом за всю історію незалежної України. Він 

складається з преамбули та семи розділів, містить 486 статей, 44 додатки, 3 

протоколи і для ЄС є найбільшим міжнародним договором, укладеним з 

третьою стороною. Укладання Угоди про асоціацію потенційно можна 

розглядати як один з етапів євроінтеграції та потенційної можливості 

укладання договору про вступ до ЄС. 

Виконання взятих зобов’язань необхідно розглядати як поступову 

інтеграцію до країн ЄС і як передумову створення стратегії розвитку України 

в широкому сенсі. Виникає потреба в розробленні відповідних стратегій 

розвитку, планів імплементації законодавства та формуванні цілісної системи 

щодо впровадження реформ. 

Угода про асоціацію передбачає необхідність проведення реформ у 

різних сферах реального сектора економіки. Ці питання в основному 

розглядаються у Розділі IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» та в 

Розділі V «Економічне та галузеве співробітництво». 

Реалізація положень Розділу V «Економічне та галузеве 

співробітництво» передбачає поступове регуляторне зближення та 

гармонізацію законодавства України та ЄС. Цей розділ містить положення 

щодо розвитку співпраці у 28 сферах. Відповідно прописані положення, де 

розглянуто цілі, завдання, напрями та форми співпраці в різних галузях 

економіки. У відповідних статтях розділу є посилання на додатки, що містять 

перелік та терміни імплементації актів законодавства країн ЄС. Згідно із цією 

частиною Угоди про асоціацію необхідною є імплементація та впровадження 

понад 300 директив та регламентів країн Європейського Союзу, а також 

різних актів acquis ЄС, що мають визначений перелік важливих директив та 

регламентів. Терміни імплементації актів становлять від 2 до 7 років з 
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моменту набуття чинності, але більша половина актів законодавства ЄС 

повинна бути імплементована протягом 2–5 років. 

Головною метою виконання взятих Україною зобов’язань слід вважати 

розвиток різних галузей економіки та інтеграцію в економіку країн ЄС. 

Відповідно потрібно адаптувати вітчизняне законодавство до нових вимог, 

що визначені статтею 341 Розділу V Угоди про асоціацію та до визначеного 

переліку директив, регламентів та термінів, зазначених у відповідних 

додатках. При цьому важливим моментом є виконання вимог, взятих в 

рамках СОТ. 

У процесі гармонізації законодавства виникають ситуації дисонансу, – 

коли, наприклад, перелік директив та регламентів, що зазначені у Додатку 

XXVII Угоди про асоціацію, можна віднести до Другого Енергетичного 

Пакета. Однак, виникає ситуація, коли країни ЄС використовують директиви 

та регламенти Третього Енергетичного Пакету, метою впровадження якого є 

створення Єдиного енергетичного ринку. Статтею 278 Угоди про асоціацію 

встановлено, що у випадку виникнення розбіжностей між положеннями 

Угоди та законодавства ЄС, положення Енергетичного Співтовариства мають 

переважну силу. Тому за основу потрібно взяти останні версії директив та 

регламентів для впровадження згідно з планом, визначеним Протоколом про 

приєднання України до Енергетичного Співтовариства. 

Для визначення ступеня та проблем імплементації законодавства 

доцільним є проведення аналізу законодавчих зобов’язань України за період з 

2014 року. Це дасть змогу оцінити зміни у вітчизняному законодавстві та 

співставити з вимогами в енергетичному секторі з боку Європейського Союзу. 

Враховуючи визначені терміни наближення вітчизняного 

законодавства до вимог ЄС, можна вважати, що першочерговим завданням 

було виконання вимог стосовно імплементації директив та регламентів. 

Кабінет Міністрів України у вересні 2014 року видав розпорядження 

«Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
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Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони»
254

, в якому передбачено 

відповідний план заходів. Цей документ передбачає ухвалення нормативно-

правових актів відповідно до положень Угоди про асоціацію з урахуванням 

нових директив та регламентів законодавства ЄС. Кабмін у лютому 2016 р. 

прийняв розпорядження стосовно плану заходів з імплементації розділу IV 

«Торгівля і питання пов’язані з торгівлею» на 2016–2019 рр., що є важливим 

документом для впровадження вимог щодо розвідки, видобування та 

виробництва вуглеводнів
255

. 

З метою наближення законодавства України до вимог ЄС різними 

гілками влади було розроблено плани впровадження реформ. Так, з метою 

поєднання в єдиному документі плану дій стосовно реформування 

Верховною Радою України було затверджено Постанову «Про план 

законодавчого забезпечення реформ в Україні» від 04 червня 2015 року
256

, в 

якій визначені реформи для різних галузей економіки. План визначає перелік 

необхідних законопроєктів, їх концептуальні засади з урахуванням 

міжнародних вимог, відповідальні комітети Верховної Ради України, а також 

терміни підготовки та ухвалення законопроектів. У розділі IV «Стабілізація 

макроекономічної ситуації та реформування економіки» цього документу 

передбачається проведення як міжгалузевих, так і галузевих реформ з 

урахуванням стратегічних документів. Передбачено розроблення 

законопроєктів як для інфраструктурної політики, так і для галузі загалом. 

Стосовно паливно-енергетичного комплексу визначена необхідність 

прийняття 31 законопроєкту. 

Слід мати на увазі, що положення Угоди про асоціацію підпадають під 

тимчасове застосування відповідно до статті 486 Угоди та Вербальної ноти 
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Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу від 30 вересня 2014 

року щодо тимчасового застосування положень Угоди про асоціацію
257

. 

Гармонізація систем технічного регулювання України та ЄС 

У сфері технічного регулювання України завершується процес 

формування базового законодавства. У 2014 р. було ухвалено Закони України 

«Про метрологію та метрологічну діяльність» та «Про стандартизацію». 

Третім базовим документом став Закон України «Про технічні регламенти та 

оцінку відповідності», ухвалений на початку 2015 року. У контексті 

лібералізації регуляторної політики, декларованої Законом України «Про 

скорочення кількості дозволів», в Україні запроваджено принцип 

добровільності застосування стандартів. 

Питання застарілих стандартів активно почало вирішуватися після 

підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
258

. Так у 2015 р. 

скасовано 14 475 застарілих ГОСТів. Також з 2014 р. почався активний 

процес затвердження нових нормативних документів. Так протягом 2014–

2016 рр. було затверджено 7 817 національних стандартів, з яких 6 288 

гармонізовано з міжнародними та європейськими, а у 2017 р. – 664 

національних стандартів, з яких 587 гармонізовано з міжнародними та 

європейськими (160 – з міжнародними, 427 – з європейськими)
259

. 

Усі 4 161 гармонізовано європейські стандарти під Додаток ІІІ до Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС. На IV кв. 2017 р. фонд національних 

стандартів становить 22 636 національних стандартів, з яких 12 988 – 

міжнародні та європейські стандарти, прийняті як національні, що становить 

57,4% від їх загальної кількості, з них: 7 277 – на основі міжнародних 

стандартів; 5 711 – на основі європейських стандартів. Процес прийняття 
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стандартів досить активно пожвавився за останні п’ять років, але з 2016 р. 

можна відзначити зменшення темпів прийняття нормативних документів 

(рис. 6.3). Поділ національних стандартів на національні та гармонізовані добре 

відображено на рис. 6.4. 

Разом із тим на горизонтальному рівні не прийнято низку важливих 

технічних регламентів, що передбачені Угодою про асоціацію між Україною 

та ЄС. Особливості формування та розвитку систем технічного регулювання 

у країнах ЄС та в Україні, оцінка впливу технічних бар’єрів на обсяги та 

структуру взаємної торгівлі, а також дорожня карта гармонізації систем 

технічного регулювання наведені у науковій доповіді, підготовленій 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
260

. 

 

Рис. 6.3. Динаміка прийняття стандартів з 2010 по 2017 роки 

Джерело: Міністерство економічного розвитку та торгівлі України. URL: 
http://me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&tag=TekhnichneReguliuvannia 
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Рис. 6.4. Національні нормативні документи України у сфері 

стандартизації 
Джерело: Міністрество економічного розвитку та торгівлі України. URL: 
http://me.gov.ua/Tags/DocumentsByTag?lang=uk-UA&tag=TekhnichneReguliuvannia 

 

Стан імплементації законодавчих актів відповідно до забов’язань у 

рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на кінець 2020 р. та стан 

імплементації завдань за напрямом «Зближення технічного регулювання, 

стандартів та оцінки відповідності» відображені на рис. 6.5 та 6.6 відповідно. 

 

Рис. 6.5. Стан імплементації законодавчих актів 

Джерело: розраховано за даними видання Европейська правда. URL: 
http://navigator.eurointegration.com.ua/tasks 
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Рис. 6.6. Стан імпелементації завдань технічного регулювання 

Джерело: розраховано за даними видання Европейська правда. URL: 

http://navigator.eurointegration.com.ua/tasks 

 

Головним напрямом подальших реформ є завершення формування 

системи інституційного забезпечення та остаточний перехід від механізму 

обов’язкової сертифікації до оцінки відповідності продукції вимогам 

технічних регламентів. 

Водночас, разом із суттєвим прогресом щодо європейської гармонізації 

системи технічного регулювання, досягнутої насамперед завдяки фінансово-

технічній допомозі ЄС, існують проблеми і ризики щодо уповільнення темпів 

досягнення цільових параметрів розвитку самої системи технічного 

регулювання, а також невідповідності встановлених пріоритетів новим 

умовам торгівлі в рамках ЗВТ з ЄС, що, у свою чергу, може призвести до 

зростання асиметричних ефектів, які склалися наразі у взаємній торгівлі 

України та ЄС. 

Вплив змін у міжнародній торгівлі на розвиток вітчизняної системи 

технічного регулювання 

Міжнародна економіка впродовж останніх десятиліть динамічно 

розвивалася, що зумовило значні зміни на міжнародних ринках та посилення 

глобалізації, міжнародного поділу праці та спеціалізації, лібералізації 
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торгівлі, збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій. В результаті 

посилення цих процесів формуються нові конкурентні умови ведення бізнесу 

та розвиваються більш якісні форми забезпечення конкурентоспроможності 

національних товаровиробників на міжнародних ринках. Дедалі більше уваги 

приділяється проблемам забезпечення національної конкурентоспроможності 

в умовах динамічного розвитку світової економіки та інтеграційних 

процесів
261

. Можна стверджувати, що масштабні та складні зміни у світовій 

економіці мають значний вплив на розвиток внутрішнього ринку України. 

Такі явища, як світові економічні кризи та поглиблення інтеграційних 

процесів, призводять до того, що митні тарифи вже не забезпечують 

необхідного рівня захисту національних ринків. У процесі виконання вимог 

СОТ та інших міжнародних угод, а також в умовах зниження тарифних 

ставок заходи нетарифного регулювання виявляються більш ефективними 

засобами захисту національних ринків
262

. В умовах посилення інтеграційних 

процесів та змін на міжнародних ринках особливого значення набуває 

проблема розвитку вітчизняної системи технічного регулювання. 

Нова система технічного регулювання в Україні фактично почала 

формуватися з 2008 р. після вступу країни до СОТ. Як орієнтир було обрано 

європейську модель технічного регулювання, що є однією з найповніших та 

найефективніших у світі. Європейську модель технічного регулювання 

відзначає принцип встановлення загальних вимог стосовно безпеки та якості 

готової продукції, які застосовуються учасниками ринку добровільно, а 

також модульний принцип оцінки відповідності встановленим вимогам 

безпеки. 

За сучасних умов перед українськими товаровиробниками постає дві 

актуальні проблеми: по-перше, не втратити вже завойованих позицій на 

внутрішньому ринку через можливе збільшення імпорту товарів; по-друге, 
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спробувати знайти нові шляхи та можливості для експорту не лише товарів 

сировинної групи, а й готової промислової продукції. У будь-якому випадку 

необхідною умовою конкурентоспроможності українських виробників є 

модернізація виробництва до рівня відповідності європейським стандартам 

якості та технічних регламентів безпечності продукції, яку передбачається 

здійснити протягом найближчих десяти років. У цьому контексті 

невідкладним завданням як уряду, так і бізнесу є реформування та 

імплементація змін національної системи технічного регулювання. 

Проаналізувавши досвід підвищення конкурентоспроможності країн 

ЄС за допомогою технологічних платформ
263

, можна зробити висновок про 

необхідність формування нових механізмів підтримки інноваційного 

розвитку високотехнологічного виробництва в Україні. 

Тому проблеми дослідження впливу на міжнародну торгівлю 

нетарифного регулювання, а особливо технічних бар’єрів, набувають своєї 

актуальності. З метою утримання та підвищення рівня 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств необхідними є 

інституційні зміни. Доцільним є пошук шляхів подальшого розвитку системи 

технічного регулювання України з метою розширення можливостей виходу 

вітчизняних товаровиробників на нові ринки. Особливого значення набуває 

питання щодо вирішення проблем ефективної взаємодії бізнесу, держави та 

науки в контексті підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств у сучасних умовах структурних змін на світових ринках. 

Промисловий безвіз – крок до підвищення якості продукції 

Тенденції формування структури зовнішньоторговельних відносин 

України, пов’язані з експортом переважно сировинних товарів та імпортом 

технологічно складної продукції з високою часткою доданої вартості, 

зберігаються
264

. Упродовж останніх років зі зняттям тарифних бар’єрів з боку 
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ЄС доступ інших видів української продукції на європейський ринок 

залишається утрудненим через наявність технічних (нетарифних) бар’єрів. 

Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції 

(Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods, 

Угода АСАА, «Промисловий безвіз») має стати інструментом усунення 

технічних бар’єрів у торгівлі України та ЄС
265

. 

Одним із найважливіших результатів у сфері технічного регулювання є 

підготовка до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність 

промислової продукції. Метою запровадження «Промислового безвізу» є 

відкриття доступу промислової продукції на ринки України та країн ЄС на 

основі взаємного визнання результатів робіт з оцінки відповідності на цю 

продукцію. В Угоді про асоціацію між Україною та ЄС визначено 27 

пріоритетних секторів промислової продукції для укладення Угоди АСАА
266

, 

серед яких: низьковольтне електричне обладнання; електромагнітна 

сумісність обладнання; машини. 

Для підвищення експортного потенціалу доцільним є подальший 

розвиток вітчизняної системи технічного регулювання. Відповідно для 

досягнення цієї мети необхідно: 

1) завершити підготовку до підписання Угоди АСАА за визначеними 

пріоритетними напрямами. На сьогодні проведена повна підготовка тільки 

щодо трьох із 27 секторів; 

2) розширити перелік промислової продукції «Промислового безвізу». 

Оскільки умовами Угоди АСАА передбачено, що торгівля товарами між 

Україною та ЄС в охоплених цією угодою секторах буде здійснюватися на 

тих самих умовах, що застосовуються в торгівлі товарами між країнами – 

членами ЄС, то доцільно включити до неї широке коло товарів українського 

                                                                                                                                                             
кор. НААН України, д-ра екон. наук Т.О.Осташко; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН 
України». Київ, 2015. 
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експорту. Це стимулюватиме модернізацію промислових потужностей, 

застосування новітніх стандартів, сприятиме підвищенню 

конкурентоспроможності промислової продукції. За умови гармонізації 

стандартів та створення інфраструктури якості «Промисловий безвіз» може 

бути поширений на органічні хімічні речовини, добрива, лікарські препарати, 

косметичні засоби, будівельні матеріали з деревини; 

3) розпочати роботу щодо розроблення Стратегії розвитку технічного 

регулювання на десятилітній період як продовження вже існуючої стратегії. 

У цьому документі необхідно передбачити етапи та комплекс заходів 

стосовно подальшого розвитку вітчизняної системи технічного регулювання 

не тільки в контексті євроінтеграції, а й з урахуванням майбутніх 

інтеграційних процесів та створення зон вільної торгівлі з різними країнами. 

Майбутня Стратегія розвитку системи технічного регулювання повинна 

передбачати механізми швидкої адаптації до змін у європейському 

законодавстві та оновлення гармонізованих стандартів країн ЄС. Це дасть 

змогу уникнути ефекту відставання в імплементації норм та правил 

європейських країн; 

4) підвищити конкурентоспроможність та експортний потенціал 

базових галузей економіки за рахунок вчасного та більш ефективного 

реагування на зміни у міжнародній торгівлі. Доцільно звернути увагу на 

більш якісне забезпечення зв’язку між науковими дослідженнями та 

розробками, бізнесом, суспільними та державними інтересами з метою 

забезпечення довгострокової стратегії розвитку як базових галузей 

економіки, так і держави загалом. Необхідним є створення нового механізму, 

який передбачав би більш якісний рівень координації дій держави, науки, 

бізнесу та суспільства з метою швидкого реагування на сучасні виклики 

структурних змін світової економіки. Цей механізм повинен забезпечити 

пришвидшення розробки та впровадження нових стандартів у виробництві з 

метою уникнення технологічного відставання та залежності від імпорту 
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високотехнологічних товарів, а також підвищити рівень 

конкурентоспроможності вітчизняних виробників. 

Ринковий нагляд за якістю та безпечністю продукції є важливою 

складовою системи технічного регулювання, оскільки являє собою 

інструмент контролю за проголошеним добровільним дотриманням 

учасниками ринку норм технічних регламентів і стандартів. Сутність 

ринкового нагляду полягає в контролі за готовою продукцією, а не за 

процесами її виробництва, що значно зменшує втручання держави в 

діяльність підприємців, проте гарантує безпеку та якість продукції, що 

розміщується на ринку. Зазначимо, що технічні регламенти встановлюють 

вимоги безпечності продукції не лише для споживачів, а й також і для 

навколишнього природного середовища. 

Відповідно до зазначеного варто зауважити, що у сфері технічного 

регулювання Україна зробила суттєвий крок уперед у горизонтальному 

нормуванні (рамкові технічні регламенти та інституційне забезпечення), де 

ініціатива належить державі, у тому числі й за рахунок надання ЄС 

фінансової технічної допомоги. На вертикальному (галузевому) рівні 

ініціатива має виходити від підприємців. Проте поки що диверсифікація 

торгівлі здійснюється переважно за рахунок збільшення обсягів експорту в 

треті країни замість вкладання коштів у розробку технічних регламентів та 

інвестицій у якість, оскільки потенціал торгівлі там достатньо великий для 

існуючих виробничих потужностей України. Крім того, вітчизняні 

підприємства не мають менеджерів-маркетологів, які мали би бути 

ознайомлені з практикою правил торгівлі у ЄС, але такий шанс можна 

реалізувати лише в рамках тісної кооперації між українськими та 

європейськими асоціаціями товаровиробників, а не між компаніями, які часто 

є конкурентами. 
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РОЗДІЛ 7. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РИНКІВ В УМОВАХ 

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

7.1. Моделі організації та методи регулювання енергетичних ринків 

Структурні трансформації енергетичних ринків 

Збільшення масштабів відтворювальних процесів в енергетичному 

секторі в умовах нерівномірності розміщення покладів ресурсів наприкінці 

ХХ ст. призвело до зростання міжнародної торгівлі енергоресурсами, 

загострення конкуренції на світовому та регіональних ринках, а отже, і до 

відповідних змін сформованої в першій половині минулого століття 

структурної організації та інституційної бази енергетичних ринків
267

. 

Унаслідок цього відбулися значні структурні зрушення в енергетичному 

балансі світу та окремих держав, що зумовило зміну колишніх 

організаційних структур, існуючу інституційну базу та методологію 

державного регулювання не тільки в енергетиці, а й загалом у галузях 

«природних монополій». На цей процес вплинули два визначальні 

процеси: лібералізація та глобалізація торгівлі. 

Класичними формами організації ринків вважаються такі
268

: 

  вертикально інтегрована державна монополія. Тут одна юридична 

особа здійснює увесь комплекс виробництва та збуту – від покупки 

палива до встановлення лічильника споживачеві. Усе належить 

головній компанії, і конкуренція відсутня. Ця форма існує з 30-х років 

минулого століття; 

  модель «Єдиного покупця». У цій моделі з’являється деяка 

конкуренція. Приватні виробники, що будують нові електростанції або 

експлуатують газові родовища, укладають з державною компанією – 
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«єдиним покупцем» – довгостроковий контракт, у якому гарантується 

повернення їхнього капіталу, а ризик, пов’язаний з його внеском, 

відповідно, перекладається на плечі споживачів, а не на підприємця; 

  оптовий конкурентний ринок з рівними правами будь-якого учасника і 

конкуренцією між виробниками; 

  контрактна система ринкових відносин, яка зазвичай 

використовується на вузькосегментованих ринках. 

У сучасній літературі відбувається дискусія про ринкову або неринкову 

природу контрактних відносин. Ми поділяємо думку, що найбільш 

компромісним є твердження про те, що контрактна система є своєрідним 

симбіозом ринкових та неринкових засад економічної організації. Залежно 

від існуючих моделей ринків можуть розрізнятися форми організації 

енергетичного бізнесу. Так, окремі бізнес-функції можуть бути 

сконцентровані в незалежних енергокомпаніях – генеруючих, мережевих, 

збутових, сервісних. В енергохолдингах їх можуть здійснювати дочірні 

структури. У вертикально інтегрованих організаціях спеціалізовані бізнес-

функції виконують виробничі структури з різним ступенем економічної 

самостійності
269

. 

Еволюція організаційних форм енергетичних ринків відбувається під 

впливом багатьох політичних, економічних, технологічних та соціальних 

факторів
270

, однак домінуючим чинником трансформації їх організаційної 

структури стала зміна енергетичних парадигм та концептуальних поглядів 

на місце та роль державного регулювання на цих ринках, оскільки ці ринки – 

як базові інфраструктурні складові економіки – системно впливають на всі 

сфери життєдіяльності суспільства. Це зумовило зміну організаційної 

структури, інституційної бази та принципів державного регулювання не 

тільки в енергетиці, а й загалом у галузях «природних монополій». 

За відсутності єдиної світової системи енергопостачання можливі різні 
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терміни переходу регіональних систем енергопостачання від монопольної 

структури організації до конкурентного ринку (рис. 7.1). Сьогодні світова 

система торгівлі сформована тільки на ринку нафти. Ринок газу розвивається 

поки що в рамках регіональних систем, оскільки ринок зрідженого газу 

перебуває на етапі формування інфраструктури і наразі не в змозі зв’язати 

регіональні газопостачальні системи, що розвиваються переважно на базі 

мережного газу. Навіть сланцева революція радикально не вплинула на 

усталені канали газопостачання через те, що конкурентоспроможність 

сланцевого газу залежить від світових цін на нафту. 

 

 

Рис. 7.1. Закономірності трансформації ринків енергоресурсів 

Джерело: Hubbert M. King. Man’s conquest of energy: Its ecological and human consequences, 

in the environmental and ecological forum 1970–1971 / U.S. Atomic Energy Commission, 

Office of Information Services. 1972. Р. 1–50. 

 

Перехід до ліберальної моделі майже одночасно відбувся в більшості 

мережевих галузей, що ставить під сумнів гіпотезу про те, що трансформація 

до вільної конкуренції природних монополій є закономірним, еволюційним 

розвитком систем енергетики. В іншому випадку перехід до конкуренції в 

системі газопостачання не збігався б за часом із процесами дерегуляції в 
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інших галузях природних монополій і не відбувався б майже одночасно у 

багатьох країнах із зовсім різними умовами. Отже, можна говорити про 

індуковану «революційну» зміну структури ринків енергоресурсів. 

 

Рис. 7.2. Трансформація структури світового ринку нафти 

Джерело: Конопляник А.А. Кто определяет цену нефти? Ответ на этот вопрос позволяет 

прогнозировать будущее рынка «черного золота». Нефть России. 2009. № 3. С. 7–12; № 4. 

С. 7–11. 
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Беручи за основу періодизацію розвитку ринку нафти, механізми 

ціноутворення, еволюцію ринку нафти можна поділити на чотири етапи, 

кожному з яких притаманна відповідна форма організації бізнесу (рис.7.2)
271

. 

У світовій нафтовій промисловості через технологічний розвиток 

відбувалося зниження усіх складових ціни (собівартості видобутку, податків 

та прибутків). Поєднання зростаючої пропозиції та млявого попиту 

викликало різке зростання волатильності цінової динаміки з перевагою 

спадаючого тренду. Різкі коливання цін на нафту, притаманні біржовій 

торгівлі, послужили поштовхом для привнесення до міжнародної торгівлі 

механізмів управління ризиками. Це зумовило появу на ринку нафти 

операторів фінансового ринку. З’явилися підстави говорити про початок 

п’ятого етапу в еволюції ринку нафти, коли біржові котирування 

перестають бути надійними індикаторами кон’юнктури нафтового ринку. 

Таким чином, існуючі дослідження не дають достатньої теоретичної бази 

для обґрунтування емпіричних спостережень сучасної кон’юнктури нафтового 

ринку. Вочевидь, з’явилися нові глобальні фактори, що зумовили зміну 

розкладу основних детермінант світового ринку нафти. Виявити головні 

компоненти ринку неможливо без розгляду еволюції інституційної структури та 

механізмів ціноутворення світового ринку нафти. Тим більше, що серед 

дослідників немає єдиної точки зору щодо конкретних термінів періодизації 

історії світового ринку нафти, на відміну від датування глобальних 

енергетичних криз. Така розбіжність пояснюється різними методологічними 

підходами щодо зміни визначальних характеристик ринку, під якими деякі 

дослідники розуміють цінову динаміку, інші – організаційну структуру ринку. 

Кардинальними змінами виявилися процеси лібералізації у галузях, які 
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традиційно називають природними монополіями. Визначальним фактором 

таких змін є сегментація цих ринків на ринок власне товару (електроенергії 

або газу) та ринок послуг (доставка енергоносія до споживача та інші 

послуги з обслуговування енергообладнання). Процеси трансформації ринків 

природних монополій, спрямовані на формування конкурентного середовища 

спочатку охопили ринки природного газу та електроенергії США і Канади 

(1984–1995 рр.), слідом Великої Британії (1985–1998 рр.), Австралії та Нової 

Зеландії, Аргентини (1992–1998 рр.). З 1995 р. триває процес лібералізації 

газового  ринку В Японії, а з 1998 р. – у країнах ЄС
272

. 

Врешті-решт з часом відбудеться формування єдиного світового 

енергетичного ринку з уніфікованими правилами. У процесі дерегуляції, як 

це відображено на рис. 7.3, фізичні потоки газу залишаються практично 

незмінними, а у фінансових трансакціях бере участь дедалі більша кількість 

учасників. Слід підкреслити активну роль держави у процесі дерегуляції, що 

здійснювалася в умовах активного опору газових компаній. Цей факт 

підтверджує, що в середині самої галузі передумови для змін не були 

сформовані. Це іще раз свідчить не про еволюційний, а про революційний 

характер інституціональних змін, пов’язаних з лібералізацією газових ринків. 

На нинішньому етапі відбувається переміщення акцентів діяльності з 

прямого регулювання цін до розроблення правил функціонування галузі, 

тобто інституційної бази. Найбільш проблемним питанням у цьому сенсі є 

норми, що стосуються механізму надання доступу до газопроводів. Після 

проведення лібералізації держава регулює тільки структури, що залишаються 

монополіями, у всіх конкурентних сегментах відбувається відмова від 

прямого регулювання. Деякі країни пішли далі. У США в 1995–2003 рр. та у 

Великій Британії в 1998–2001 рр. відбувся перехід до цілком конкурентного 

ринку газу – навіть дрібні споживачі отримали право вибору постачальника. 
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Рис. 7.3. Еволюція структури газових ринків 

Джерело: складено за даними Митрова Т.А. Краткосрочная торговля природным газом: 

зарубежный опыт / ИНЭИ РАН. URL: http://www.eriras.ru/papers/2004/shtr.pdf 

 

Основу моделі газового ринку ЄС становить поділ ринку на зони за 

принципом «вхід-вихід», що не збігаються з національними газовими 

ринками (національними кордонами). Кожна така зона передбачає наявність 

газового хабу, потужності на вході якого бронюються незалежно від 

потужностей на виході, а розгалужена і надлишкова інфраструктура дозволяє 

http://www.eriras.ru/papers/2004/shtr.pdf
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вільно доставити газ будь-якому споживачеві при його вільному перетіканні 

між зонами та широкою можливістю заміщення. При цьому газ фактично 

знеособлюється. Модель вимагає для кожної ринкової зони не менше трьох 

джерел постачання газу, деконцентрації ринку, гарантій поставок. 

Слід зазначити, що дерегуляція є лише одним із факторів, що 

сприяють розвиткові конкуренції, але без надлишку як самого товару, так і 

транспортних потужностей системи конкуренцію забезпечити складно. 

Основною умовою конкуренції є перевищення пропозиції над попитом. 

США, Канада і Велика Британія мали в цьому сенсі найбільш сприятливі 

умови. Слід особливо зазначити, що лібералізація газового ринку в цих 

країнах проводилася у момент зростаючого видобутку і відносного надлишку 

ресурсів
273

. 

Утім, незважаючи на лібералізацію ринку, масштаби приватизації самої 

енергетичної галузі сильно відрізняються. Так, у Норвегії, Швеції і США 

істотних змін у структурі власності не відбулося: у Норвегії енергетичні 

компанії залишилися в державній або муніципальній власності, у Швеції 

понад половину активів енергогенеруючих компаній, транспортна компанія і 

понад 70% розподільних компаній перебуває в державній і муніципальній 

власності. У США із 3200 енергетичних компаній (генеруючих, 

транспортних і розподільних) близько 70% перебуває в державній і 

муніципальній власності. У більшості інших країн здійснювалася 

приватизація генеруючих, розподільних і збутових компаній, однак 

транспорт електроенергії, як правило, залишається в державній власності. 

Таким чином, темпи і масштаби формування ринків окремих 

енергоресурсів відрізняються, але основні тенденції формування 

залишаються єдиними для всіх енергетичних ринків, а саме – на певному 

етапі розвитку монопольна форма організації ринку втрачає можливості для 
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його подальшого розвитку і поступається місцем конкурентній організації
274

. 

Проблема організації та регулювання природної монополії є складною 

проблемою економічної теорії у тій її частині, що вивчає економіку 

добробуту та алокації ресурсів. З одного боку, природна монополія – це 

ситуація, за якої ефективності виробництва можна досягнути, якщо одна 

фірма обслуговуватиме весь ринок. З іншого – за відсутності будь-якої 

конкуренції монополіст зловживатиме монопольною владою з метою 

максимізації прибутків. В умовах вільної конкуренції ціни товарів 

встановлюються на рівні граничних витрат, щойно фірми вступають у процес 

конкурентної пропозиції. В умовах монополії прагнення до максимізації 

прибутків фірми призведе до встановлення більш високої ціни і меншого 

обсягу випуску запропонованих до продажу товарів. Це дає можливість 

продавцю отримати більшу частину зиску, що в іншому випадку дістанеться 

споживачам. Таким чином, результатом монопольного ціноутворення є 

перерозподіл добробуту від споживача до виробника. 

При розгляді питання про доцільність акцептування ліберальної 

доктрини та впровадження конкурентних ринкових елементів у сферах 

діяльності енергетичних монополій виникає декілька аспектів проблеми. По-

перше, як показує досвід реформування таких галузей, як електроенергетика та 

газопостачання, ефективність лібералізації залежить від існуючого рівня 

технологічного розвитку. Сучасний технічний стан основних фондів, а також 

засобів управління, обліку та регулювання інфраструктурних галузей України 

та інших постсоціалістичних країн не дають змогу реалізувати ефективний 

механізм конкуренції у напрямі зниження непродуктивних витрат монополій. 

Це особливо яскраво демонструє процес організації оптового ринку 

електроенергії України, який не був системно підготовлений у таких 

напрямах, як автоматичний абонентський облік споживання та сплата за 

рахунками (білінгові системи сплати), механізм диференційованого 
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формування тарифів, система регулювання частоти струму, біржова торгівля, 

засоби телекомунікації. 

По-друге, досягнення реальної конкуренції у сферах природних 

монополій значною мірою залежатиме від характеру інституційних реформ. 

Залежно від того, за якою схемою здійснюється приватизація, державна 

монополія може бути трансформована: у приватну монополію, якщо галузь 

після акціонування продається як єдине підприємство; у державну або 

приватну олігополію, якщо галузь продається за територіальним або 

технологічним принципом; у конкурентний ринок виробників, якщо галузь 

продається на комерційних конкурсах, компаній стає більше і різні компанії 

отримують різних власників. У випадку, коли відбувається перехід від 

національної монополії до приватизованої монополії або олігополії, процес 

державного регулювання значно ускладнюється. 

По-третє, ефективність регулювання залежатиме від монопольної влади 

на інформацію. Відсутність інформації про галузь є однією з найбільших 

перепон на шляху ефективного державного регулювання. Хоча вимоги щодо 

оприлюднення основних даних, що стосуються діяльності природних 

монополій, передбачені чинними законодавчими актами, на практиці, як 

показує досвід перевірок фінансової діяльності енергокомпаній України, навіть 

силовим відомствам не вдається здійснити об’єктивну оцінку фінансово-

господарського стану компанії-монополіста. Асиметричність інформації стає 

головною проблемою ефективного регулювання ринків. 

Досвід країн із розвиненою ринковою економікою показує, що теза про 

більш ефективну діяльність за умови відсутності конкуренції вже не є 

аксіомою. Йдеться лише про ту чи іншу модель ринкових відносин, яка 

найкраще підходить особливостям виробництва, транспортування та розподілу 

певної продукції. Вважається економічно обґрунтованою теза про необхідність 

розмежування ринків природних монополій на виробництво продукції та її 

транспортування та збут. Стосовно першого виду діяльності можна 

застосувати ринкові правила конкуренції, а на другому необхідно 
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застосовувати механізми державного регулювання та контролю, оскільки 

виникає проблема доступу до мереж транспортування та розподілення товару. 

Наразі характерної ознакою трансформації структури енергетичних 

ринків стає конвергенція інформаційно-комунікаційних та енергетичних 

технологій, яка зумовлює формування інтегрованих енергетичних систем
275

. 

У зв’язку з цим виникає новий тип ринкових відносин між суб’єктами ринку, 

коли споживачі мають одночасно можливості виступати також і в ролі 

постачальників. Цей процес розвивається найбільш швидкими темпами на 

ринку електроенергії. Таким чином ринок електроенергії складається з 

декількох сегментів: ринку електроенергії як товару, ринку розподілення 

(постачання) та ринку мережевих послуг. Специфіка такого комбінованого 

ринку, який включає мережеві блага, полягає у зміні традиційних уявлень 

про криві попиту та пропозиції. 

Класична теорія базується на відомому з будь-якого економічного 

підручника твердженні: крива пропозиції, яка відображає зростаючі граничні 

витрати, має зростаючий нахил, а крива попиту, яка відображає убутну 

граничну корисність, має спадаючий нахил. У ситуації ринку мережевих благ 

крива пропозиції має спадаючий нахил, оскільки граничні витрати 

зменшуються до нульового значення на тривалому проміжку часу. 

Натомість крива попиту має зростаючий нахил, оскільки гранична корисність 

збільшується у міру збільшення кількості учасників споживання блага. 

Таким чином, криві наближатимуться одна до одної та перетинатимуться у 

точці дедалі нижчих цін. Виникає дивна, на перший погляд, ситуація, коли 

найвищу цінність матимуть блага, які надаються безкоштовно. Отже, якщо 

традиційна монополія прагне здійснити продаж меншої кількості товару за 

більш високими цінами, то мережева монополія збільшує обсяг продажів та 

зменшує ціни, тобто така монополія використовує поведінку традиційного 

конкурентного агента – збільшувати прибутки за рахунок ефекту масштабу. 
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Особливістю такої моделі ринку стає конкуренція за ринок 

інформаційних ресурсів, яка включає дві складові: конкуренцію між 

виробниками та конкуренцію між споживачами. В такій ситуації 

необхідність транспарентності ринків стає потужним мотивом подолання 

асиметричності інформації, що характерна для традиційних ринків. Від 

вирішення цієї проблеми зрештою залежатиме ефективність ринкових 

відносин нового типу. 

Підсумовуючи розгляд еволюції трансформації енергетичних ринків, 

можна відзначити таке. Неоліберальна доктрина економічної теорії 

підштовхнула процес запровадження ринкових відносин у секторах 

природних енергетичних монополій. Результатом конкуренції на таких 

конкурентних ринках мало стати автоматичне зменшення цін без активного 

втручання держави у діяльність монополій. Наскільки складним і 

неоднозначним виявився цей процес, ми покажемо у подальших частинах 

дослідження при більш детальному розгляді підсумків емпіричного світового 

досвіду лібералізації ринків природного газу та електричної енергії. 

 

Комбінаторика методів регулювання природних монополій 

Наразі у світі домінуючим чинником трансформації систем 

енергозабезпечення є ліберальна доктрина розвитку енергетичних ринків. Цей 

процес супроводжується інтеграцією ринків та імперативами сталого 

низьковуглецевого розвитку. Натомість кожна країна самостійно формує 

адекватні своїм особливостям і можливостям національні механізми 

регулювання процесів ціноутворення на життєво важливі види енергоресурсів. 

Необхідність державного регулювання у класичному вигляді найбільш повно 

обґрунтовано для галузей комунальних послуг (електро- та газопостачання), 

залізничних перевезень та місцевих телефонних послуг. Загальною рисою 

для таких ринків є те, що розмір ефективно працюючого підприємства 

настільки великий порівняно з розміром ринку відповідної продукції, що 

конкуренція не в змозі підтримувати рівень витрат, цін та якості продукції. 
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Уряд регулює вхід на такі ринки, намагаючись забезпечити формування 

структури ринку з мінімальними витратами на виробництво продукції. Однак 

на практиці уряд застосовує регулювання для більш широкого кола галузей, 

що має свої причини (протекціонізм, стримування інфляції, досягнення 

власних цілей певними політичними групами). 

Наразі науково доведено, що ліберальна модель зі спробою ввести реальні 

конкурентні відносини на ринок, де панують природні монополії, при слабкому 

державному контролі не може привести до успіху
276

. Однією з причин, яка 

змінює традиційну думку про необхідність активної політики держави для 

галузей природних монополій, є те, що для ефективного регулювання  потрібна 

детальна, достовірна інформація про витрати та собівартість продукції галузі. У 

теорії організації галузевих ринків доводиться, що у випадку, коли держава не в 

змозі налагодити контроль за діяльністю природних монополій, краще взагалі 

відмовитися від втручання у процес ціноутворення. 

Поширеною є думка, що регулюючі органи мають бути достатньо 

незалежні від уряду, щоб зберегти ідею справедливого, стабільного та 

деполітизованого регулювання відповідно до чітко встановлених правил і 

законів. Водночас в інших дослідженнях висловлюється занепокоєння тим, 

що за надмірної незалежності регулюючих органів вони стануть захисниками 

інтересів фірм, чия діяльність підлягає регулюванню. Це особливо 

небезпечно в умовах моделі приватної монополії, коли ситуацію не 

контролюють конкуренти або громадські організації. Між тим прозорість 

ринку є запорукою «справедливої» ціни. У деяких дослідженнях є 

пропозиції створювати декілька контролюючих органів, але в цьому випадку 

можливе дублювання функцій, що у свою чергу призводить до суспільних 

перевитрат. 

Вважається, що природна монополія є об’єктом багатьох типів 

регулювання. Так, розмежовують регулювання або, точніше, управління 
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правами власності, цінове регулювання, регулювання прибутків. Останнім 

часом набуло поширення регулювання процесу інвестування у розвиток 

активів (RAB-регулювання). 

Натомість цінове регулювання є найбільш поширеним методом 

регулювання. Розмежовують декілька типів цінового регулювання: 

–  ціноутворення за граничними витратами (встановлення цін на 

продукцію монополії на оптимальному для економіки рівні); 

–  ціноутворення за середніми витратами (дозвіл монополії 

отримувати певну норму прибутку); 

–  цінова дискримінація (встановлення для споживачів різних цін 

залежно від їхньої здатності сплачувати), так зване перехресне субсидування; 

–  пікове ціноутворення (встановлення більш високих цін у періоди 

пікового попиту і низьких цін у періоди, коли попит низький). 

В економічній теорії проблема ціноутворення на ресурсні товари 

завжди була предметом особливої уваги і тому набула самостійного 

значення
277

. Вагомий внесок у вирішення проблеми ціноутворення на 

обмежені ресурси зробив англійський економіст Гарольд Готеллінг
278

, який 

сформував тезу про те, що між споживчими витратами та цінами на ресурси 

має місце прямий зв’язок. 

Слід зазначити, що не всі економісти сприймають модель Готеллінга як 

адекватний механізм ціноутворення, вважаючи її занадто спрощеною у 

припущеннях для реальних умов ринку. Так, автори роботи
279

 вважають, що 

якби ця модель адекватно описувала реальний світ, то ціни на обмежені 

ресурси зростали би щорічно рівномірно з темпом приросту, близьким до 

ринкової норми відсотка. Насправді цього не відбувається. Як показала 

енергетична криза 70-х років минулого століття, ціни на енергоресурси 

здатні різко (у декілька разів) зростати у відносно короткий проміжок часу. 
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З іншого боку, починаючи з другої половини 80-х років минулого 

століття упритул до початку нинішнього століття загальна тенденція цін на 

енергоресурси залишається знижувальною. Все це не збігається з 

теоретичними результатами моделі Готеллінга. Тим не менш, автори 

відзначають, що зазначена модель залишається корисною для розуміння 

взаємозв’язку цін на обмежені ресурси та споживчих витрат, зокрема вона 

демонструє динамічний характер названих агрегатів, на відміну від 

наприклад, ренти, що формується статично. Оскільки зазначені теоретичні 

результати отримано у спрощений спосіб, з метою поширення підходу 

Готеллінга на реальну практику автори розглядають більш реалістичні 

припущення, а саме: монополістичність ринку; вплив запасів ресурсів; 

існування відновлюваних (безмежних) джерел енергії; інфляцію (коефіцієнти 

дисконтування); вплив довгострокової еластичності попиту за ціною; темпи 

економічного зростання; вплив граничних витрат. 

У загальному випадку ринкові сили здатні забезпечити оптимальний 

розподіл ресурсів між різними сферами виробництва на різних проміжках 

часу. Ціни на продукти та ресурси встановлюються на рівні суспільних 

граничних витрат, відповідно має місце рівновага між попитом і 

пропозицією, а рівні випуску та прибутку є максимальними. Однак, як 

свідчать реальні події, виникають ситуації, коли суспільні граничні витрати 

не можуть наблизитися до суспільної граничної вигоди лише за рахунок 

ринкових механізмів. До цього призводить, наприклад, наявність зовнішніх 

впливів. За таких умов управлінські державні органи мають впливати на 

витрати або ціну продукції таким чином, щоб забезпечити зближення цих 

показників. Це може бути забезпечено різними інструментами державного 

регулювання, наприклад, рентними платежами, податками або субсидіями, 

які зсувають лінії граничних витрат або попиту. У випадку природних 

монополій ціни також можуть регулюватися адміністративними методами. 

У динамічному аспекті, за довгострокової максимізації прибутку 

фірмами, які експлуатують родовища обмежених ресурсів, використання 
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ринкової ставки дисконтування дає цілком придатні результати і також 

забезпечує відповідність суспільних граничних витрат і суспільної граничної 

вигоди. Однак і тут можливі невідповідності через так звані «провали 

ринку», наприклад, у сфері фінансування суспільного сектора економіки
280

 

та «інституційні пастки», які особливо часто виникають у періоди 

економічних трансформацій та зміни інституційного середовища
281

. 

Незмінною тезою залишається те, що у випадку рівності суспільних 

граничних витрат і суспільної граничної вигоди через механізм 

ціноутворення досягається оптимальний (справедливий) розподіл ресурсів у 

економічній системі. 

Теоретична конструкція проблеми оптимального ціноутворення для 

забезпечення ефективності використання обмежених ресурсів із 

застосуванням агрегатів суспільного попиту та суспільних витрат у сучасному 

світі недостатньо адекватно описує емпіричні спостереження за ринками 

енергоресурсів. Кількість факторів та чинників, що впливають на кон’юнктуру 

ринків, постійно зростає, а взаємозв’язки між ними постійно ускладнюються. 

Така ситуація, у свою чергу, значно ускладнює процес економічного аналізу та 

прогнозування кон’юнктури ринків і прийняття адекватних енергетичних 

стратегій. 

В умовах цифрової економіки на мережевих ринках відбувається 

трансформація кривих попиту та пропозиції. З’ясування чинників зміни 

ринкових детермінант дозволяє визначити гіпотетичні форми кривих попиту 

та пропозиції для мережевих ринків, на яких об’єктом продажу виступає 

пакет власне фізичного товару та супутніх інформаційних послуг (рис. 7.4). 

Класична теорія базується на відомому твердженні: крива пропозиції, 

що відображає зростаючі граничні витрати, має зростаючий нахил, а крива 

попиту, що відображає граничну корисність, має спадаючий нахил. У 
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ситуації ринку мережевих благ крива пропозиції, навпаки, має спадаючий 

нахил, оскільки граничні витрати зменшуються до нульового значення на 

тривалому проміжку часу. Натомість крива попиту має зростаючий нахил, 

оскільки гранична корисність збільшується у міру збільшення кількості 

учасників споживання блага. Таким чином, криві наближатимуться одна до 

одної та перетинатимуться у точці дедалі нижчих цін. Виникає 

парадоксальна, на перший погляд, ситуація, коли найвищу цінність матимуть 

блага, які надаються безкоштовно. 

Отже, якщо традиційна монополія прагне здійснити продаж меншої 

кількості товару за більш високими цінами, то мережева монополія збільшує 

обсяг продажів і зменшує ціни, тобто така монополія використовує поведінку 

традиційного конкурентного агента – збільшувати прибутки за рахунок 

ефекту масштабу виробництва. 

 

Рис. 7.4. Трансформація кривих попиту та пропозиції на конвергентних 

мережевих ринках 

Джерело: побудовано автором. 
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необхідність транспарентності ринків стає потужним мотивом подолання 

асиметричності інформації, яка характерна для традиційних ринків. Від 

вирішення цієї проблеми зрештою залежатиме ефективність ринкових 

відносин нового типу. 

Методологічний підхід, поширений у Європі, ґрунтується на 

регулюванні прибутку монополій (норми прибутку). Прикладом такого 

регулювання є формули «Дарк-спред» (для технологічного ланцюга «вугілля – 

електроенергія») та «Спарк-спред» (виробництво електроенергії/тепла з 

природного газу). Крім того, застосовується так зване стимулююче 

регулювання – вимога збільшувати ціни щороку в межах визначеного періоду 

відповідно до індексу роздрібних цін мінус змінний фактор. Така модель 

потребує менше інформації від фірм-монополістів і зменшує проблеми з 

визначенням норми доходу. Проте ефективність застосування цього методу 

залежатиме від обґрунтованості початкового рівня цін. 

Проблеми цінового регулювання, пов’язані з наявністю достовірної 

інформації, зумовили пошуки альтернативних непрямих методів регулювання. 

Так, наприклад, із процесом лібералізації пов’язаний такий метод, як 

регулювання бар’єрів входу на галузевий ринок, заснований на ідеях теорії 

Г. Демсеця, згідно з якою загроза потенційної конкуренції розглядається як 

дисциплінарний механізм. На ринку, де вхід та вихід є абсолютно вільними та 

необмеженими (хоча це суто теоретична ситуація), загроза потенційної 

конкуренції може утримувати ціну на рівні витрат. 

Застосування кожного з методів регулювання має свої труднощі. Метод 

граничних витрат часто призводить до збитків та необхідності субсидувати 

монополію за рахунок державних коштів. Крім того, цей метод інколи 

використовується не стільки на основі обрахування реальних витрат 

компаній, скільки для соціального захисту та PR-акцій. Позбавлений цього 

недоліку метод середніх витрат може привести до результату, за якого 

продукту вироблятиметься занадто мало порівняно з необхідним обсягом для 

ефективного функціонування економіки загалом. Крім того, цей метод не 
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створює зацікавленості в мінімізації витрат, оскільки монополіст знає 

заздалегідь, що його витрати будуть компенсовані. Беручи до уваги значну 

капіталомісткість природних монополій, метод встановлення певної норми 

прибутку може стримувати процес інвестування. 

Різні країни обирали той чи інший метод, проте більшість дослідників 

схиляються до методу встановлення верхньої межі цін, оскільки обмеження 

норми прибутку так чи інакше викликає встановлення певних цінових рівнів. 

Багато країн із ринковою економікою помірно субсидують природні 

монополії, дотримуючись переважно варіанта граничних витрат. Однак не 

існує найкращої для всіх умов схеми, що забезпечувала би бездоганну 

реалізацію цілей суспільства – виробництва необхідного обсягу продукції з 

мінімальними витратами. Як правило, ефективною виявляється система 

заходів, що включає комбінацію різних методів регулювання. 

Стабільність сфери регулювання забезпечується такими заходами, як: 

розширення періодів обов’язкового спостереження за компаніями; 

використання ефективних процедур оскарження рішень для регульованих 

компаній; надання відкритого юридичного захисту від свавілля регулюючих 

органів у сфері регулювання у випадку непередбачених змін в уряді (досвід 

Великої Британії) або ухвалення спеціального законодавства, спрямованого на 

заборону змін у нормативному забезпеченні процесу регулювання (досвід 

Чилі). 

7.2. Дорожня карта та проблеми імплементації в Україні європейських 

правових норм у сфері енергетики 

Процес співробітництва України та ЄС у сфері енергетики та 

енергоефективності розпочався з приєднання до Енергетичної Хартії, яка 

встановлювала принципи недискримінаційних умов торгівлі енергоресурсами, 

зокрема, в частині транзиту на ринках електроенергії та природного газу. 

Україна ратифікувала Договір до Енергетичної Хартії відповідним Законом 
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України від 6 лютого 1998 р. № 89/98-ВР
282

. 

Початком активної фази співробітництва України з країнами ЄС в 

енергетичній сфері можна вважати Меморандум про взаєморозуміння між 

Україною та ЄС щодо співробітництва у сфері енергетики
283

, укладений 

1 грудня 2005 р. (рис. 7.5). Відповідно до нього передбачалася реалізація 

дорожніх карт за такими напрямами, як: ядерна безпека, інтеграція ринків 

електроенергії та природного газу, підвищення безпеки енергопостачання і 

транзиту вуглеводнів, енергоефективність. 

 
 

Рис. 7.5. Інституційна обумовленість енергетичного співробітництва 

України та ЄС 

Джерело: складено автором. 

Подальшим кроком у цьому напрямі були переговори наприкінці  

2008 р. стосовно набуття Україною членства в Енергетичному 

співтоваристві. Відповідно до результатів переговорів та прийнятих Радою 
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міністрів Енергетичного співтовариства рішень, 24 жовтня 2010 р. був 

підписаний Протокол про приєднання України до Договору про заснування 

Енергетичного співтовариства
284

. Цей документ набрав чинності з 1 лютого 

2011 р., і цей факт потрібно вважати початком підготовки для імплементації 

Україною актів законодавства ЄС в енергетичній сфері. Згідно з планами 

були передбачені зміни законодавства у таких сферах, як: газовий ринок; 

ринок електроенергії; видобуток вуглеводнів; охорона НПС; антимонопольна 

діяльність; ВДЕ; енергоефективність; статистика. 

Приєднання України до Енергетичного співтовариства та імплементація 

економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС передбачає 

проведення у країні комплексних ринкових реформ в енергетиці, спрямованих 

на подальшу інтеграцію в європейський енергетичний простір
285

. Важливим 

напрямом технологічної синхронізації та інтеграції енергосистем України та 

ЄС стає реформа щодо гармонізації систем технічного регулювання
286

. 

Приєднання України до Договору про заснування Енергетичного 

співтовариства у 2009 р. має наслідком не лише те, що Україна взяла 

кількісні зобов’язання щодо прогресу у сфері енергоефективності та ВДЕ, а й 

поставило завдання проведення у країні комплексних ринкових реформ в 

енергетиці, спрямованих на подальшу інтеграцію в європейський 

енергетичний простір. Актуальність та новий ракурс цієї проблематики 

обумовлені набуттям чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 

Хоча Угода вперше серед документів такого роду містить окремий розділ, 

присвячений співробітництву в енергетичній сфері, пріоритетними 

залишаються домовленості в рамках Енергетичного співтовариства. 

Відповідно до Протоколу про приєднання України до Договору про 
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заснування Енергетичного співтовариства, імплементація Другого 

енергетичного пакета мала відбутися до 1 січня 2012 р. Однак зобов’язання за 

директивами, що віднесені до Другого енергетичного пакета, виконано 

частково. Досі немає чіткої позиції нашої держави щодо імплементації 

Третього енергетичного пакета, за яким країни Енергетичного співтовариства 

взяли зобов’язання впровадити більшість його положень ще до 1 січня 2015 р. 

Як відомо, основними вимогами директив Третього енергетичного пакета є 

розмежування ринку природних монополій на сегменти з виробництва, 

продажу та транспортування енергоносіїв, а також вимога 

недискримінаційного доступу до енергетичних мереж. Важливо відзначити, 

що, на відміну від Другого енергопакета, цей принцип розповсюджується 

також і на права власності. 

Наступним кроком євроінтеграції України стала Угода про асоціацію між 

Україною та ЄС
287

, яка, крім іншого, передбачила продовження співробітництва 

у сфері енергетики та енергоефективності. Документ став основою 

широкомасштабного наближення вітчизняного законодавства до норм і правил 

ЄС. Цей факт свідчить про початок формування якісно нової правової основи 

для співпраці в енергетичному секторі. У випадках, коли положення Угоди про 

асоціацію вступають у суперечність із вимогами Договору про заснування 

Енергетичного співтовариства, при розробленні планів імплементації 

враховуються останні версії директив і регламентів ЄС. Відповідно, Кабінет 

Міністрів України у 2015 р. затвердив розпорядження «Про схвалення 

розроблених Міненерговугілля планів імплементації деяких актів законодавства 

ЄС в енергетичній сфері»
288

. 

Угода про асоціацію передбачає необхідність проведення реформ у 

енергетичній сфері. Ці питання розглядаються у розділі IV «Торгівля і 

питання, пов’язані з торгівлею» та у розділі V «Економічне та галузеве 
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співробітництво» глави 11 «Питання, пов’язані з торгівлею 

енергоносіями». У зазначеній главі наведено поняття енергетичних 

товарів, визначено положення щодо їх транзиту та транспортування, 

співробітництва у сфері використання інфраструктури передачі та 

збереження природного газу. Значну увагу приділено принципам 

регулювання цін на енергоносії, уникнення подвійного ціноутворення. 

Також встановлена заборона на митні збори та кількісне обмеження на 

імпорт та експорт енергетичних товарів. Особливу увагу слід звернути на 

те, що статті цієї глави регламентують діяльність національного 

регуляторного органу у сфері енергетики. Визначено зв’язок з 

положеннями Договору про Енергетичне співтовариство та закріплено 

норми з різних питань енергетичного сектора економіки. 

Реалізація положень розділу V «Економічне та галузеве 

співробітництво» передбачає поступове регуляторне зближення та 

гармонізацію законодавства України та ЄС. Цей розділ містить положення 

щодо розвитку співпраці у 28 сферах, одна з яких – це співпраця у сфері 

енергетики, включаючи ядерну. Відповідно прописані положення, де 

розглянуто цілі, завдання, напрями та форми співпраці в енергетичній сфері. 

У відповідних статтях розділу є посилання на додатки, що містять перелік та 

терміни імплементації актів законодавства країн ЄС. Згідно з цією частиною 

Угоди про асоціацію необхідними є імплементація та впровадження понад 

300 директив та регламентів країн Європейського Союзу, а також різних 

актів acquis ЄС, серед яких у сфері енергетики та енергоефективності 

визначено перелік важливих директив та регламентів. Терміни імплементації 

актів становлять від 2 до 7 років з моменту набуття чинності. Але більша 

частина актів законодавства ЄС повинна бути імплементована протягом 2–5 

років. 

Головною метою виконання взятих Україною зобов’язань слід вважати 

розвиток енергетики та інтеграцію до енергетичної системи країн ЄС. 

Відповідно потрібно адаптувати вітчизняне законодавство до нових вимог, що 
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визначені ст. 341 розділу V Угоди про асоціацію та до визначеного переліку 

директив, регламентів та термінів, зазначених у додатку XXVII. 

Дорожня карта імплементації європейських директив та регламентів у 

систему відповідного нормативно-правового забезпечення ринків 

енергоресурсів України наведена на рис. 7.6. 

 

Рис. 7.6. Дорожня карта енергетичного співробітництва України та ЄС 

Джерело: складено автором. 
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Проект постанови КМУ

«Про відокремлення

діяльності з

виробництва

транспортування та

збуту електричної енергії

Постанови КМУ щодо технічних регламентів

у сфері енергоефективності (маркування, екодизайну, 

ефективного споживання енергії)
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Перелік директив та регламентів, що зазначені у додатку XXVII Угоди 

про асоціацію, можна віднести до Другого енергетичного пакета ЄС. Однак 

виникає ситуація, коли країни ЄС використовують директиви та регламенти 

Третього енергетичного пакета, метою впровадження якого є створення 

Єдиного енергетичного ринку. Ст. 278 Угоди про асоціацію встановлено, що 

у випадку виникнення розбіжностей між положеннями Угоди та 

законодавства ЄС, положення Енергетичного Співтовариства мають 

переважну силу. Тому за основу було взято останні версії директив та 

регламентів згідно з планом про приєднання України до Енергетичного 

Співтовариства. 

Протягом 2014–2017 рр. Україна мала зобов’язання імплементувати 

ряд нормативних актів ЄС у різних сферах, половина з яких стосувалася 

енергетики та енергоефективності. Першочерговим завданням стало 

виконання вимог стосовно імплементації директив та регламентів для ринків 

електроенергії та природного газу, а також енергоефективності. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 р. №847-р 

«Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони»
289

 передбачено відповідний 

план заходів. Цей документ передбачив ухвалення нормативно-правових 

актів відповідно до положень Угоди про асоціацію Україна-ЄС з 

урахуванням нових директив та регламентів законодавства ЄС. Виконання 

взятих Україною зобов’язань у сфері енергетики та енергоефективності 

можна розглядати і як поступову економічну інтеграцію з країнами ЄС, і як 

перехід до стратегії сталого розвитку України в широкому сенсі цього 

поняття. З цього контексту виникає потреба в розробленні відповідних 

стратегій розвитку окремих секторів економіки, планів імплементації 

законодавства та формуванні цілісної системи із впровадження реформ. 
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З метою наближення законодавства України до вимог ЄС різними 

гілками влади були розроблені плани впровадження реформ. Так, з метою 

поєднання в єдиному документі плану дій щодо економічних реформ 

Верховною Радою України 4 червня 2015 р. було затверджено постанову 

«Про план законодавчого забезпечення реформ в Україні»
290

, де визначено 

реформи для різних галузей економіки. План визначає перелік необхідних 

законопроєктів, їх концептуальні засади з урахуванням міжнародних вимог, 

відповідальні комітети Верховної Ради України, а також терміни підготовки 

та ухвалення законопроєктів. У розділі IV «Стабілізація макроекономічної 

ситуації та реформування економіки» цього документа передбачається 

проведення як міжгалузевих, так і галузевих реформ з урахуванням 

стратегічних документів. Передбачено розроблення законопроєктів як для 

інфраструктурної політики, так і для енергетичної політики загалом. 

Стосовно ПЕК України визначена необхідність ухвалення 31 законопроєкту. 

Аналізуючи процес імплементації законодавства ЄС за останні роки, 

доцільно зробити відповідний секторальний огляд. Слід мати на увазі, що 

положення Угоди про асоціацію підпадають під тимчасове застосування 

відповідно до ст. 486 Угоди та Вербальної ноти Генерального секретаріату 

Ради Європейського Союзу від 30 вересня 2014 р. щодо тимчасового 

застосування положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
291

. 

Загалом можна відзначити, що найбільший прогрес щодо адаптації 

законодавства України до норм ЄС та їх імплементації на практиці відбувся у 

секторі газу, тоді як зміни у секторах електроенергетики та 

енергоефективності є фрагментарними і значно відстають від графіка, 

визначеного відповідними зобов’язаннями України перед Енергетичним 

співтовариством. Відзначимо, що після ухвалення базових законодавчих 

актів основна проблема впровадження ринкових відносин у сфері енергетики 

полягала у розробленні та ухваленні ЦОВВ актів вторинного права. 
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Так, національне інституційне середовище, що регулює ринок газу, 

майже повністю адаптоване до вимог Третього енергетичного пакета ЄС 

після ухвалення рамкового Закону України «Про ринок природного 

газу»
292

 та майже повного ухвалення так званого вторинного права. Зміни у 

нормативно-правовому полі стосувалися реформи ціноутворення, 

організації реверсу газу з ЄС та започаткування розділення вертикально 

інтегрованих монополій у сегментах транспортування, постачання та 

дистрибуції природного газу (анбандлінгу). Водночас про повну 

імплементацію можна буде говорити лише після ухвалення законодавства, 

що регулюватиме права власності у сегменті газорозподільчих мереж, та 

завершення розділення ПАТ «НАК «Нафтогаз України». 

Регулювання ринку електроенергії досі відбувається за старою 

моделлю ринку, що допускає значні викривлення ринкового механізму і 

несумісна з рамковим законодавством ЄС. Наразі процес переходу ринку 

електроенергії в Україні на правила Третього енергопакета ЄС 

визначається Законом України «Про ринок електричної енергії України»
293

, 

який відповідає останнім нормам ЄС, але повною мірою не забезпечений 

вторинними актами, що відтерміновує дату початку реформи вітчизняного 

ринку електроенергії. Передбачена законом модель ринку електроенергії 

потребує розробки спеціального програмного забезпечення та алгоритмів, 

для чого необхідний певний час. 

Важливим кроком стало ухвалення нового закону про національного 

регулятора на ринках природного газу та електроенергії за європейськими 

принципами незалежності діяльності. Проте деякі повноваження цього 

важливого інституту не були забезпечені відповідними ресурсами 

організаційно-правового та інформаційного характеру. Крім того, робота 

НКРЕКП формально була заблокована Конституційним судом України згідно 

з рішенням про неконституційність створення регуляторного органу. 
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Адаптація законодавства України до норм ЄС у сфері 

енергоефективності почалася у зворотному порядку: було ухвалено низку 

законодавчих актів «вторинного» законодавства на тлі відсутності базового 

рамкового законодавства. Так, Закон України «Про енергетичну ефективність 

будівель» був ухвалений 22.06.2017 р. та уведений в дію 23.07.2018 р.
294

. 

Проте базовий законопроєкт «Про енергетичну ефективність» уже тривалий 

час перебуває на стадії розгляду у Кабінеті Міністрів України. Слід 

відзначити, що парламент та уряд зробили ряд важливих кроків для запуску 

процесу енергомодернізації у секторі житлово-комунального господарства, 

розробивши та ухваливши законодавство, що регулює організацію ринку 

енергосервісу та порядок проведення енергоефективних заходів з ОСББ, а 

також прийняли кілька технічних стандартів з питань енергоаудиту та 

енергоменеджменту. 

З метою виконання зобов’язань, взятих Україною в рамках Договору 

про заснування Енергетичного співтовариства, розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 25.11.2015 р. №1228-р прийнято Національний план 

дій з енергоефективності до 2020 року. Загальною метою на національному 

рівні встановлено досягнення кількості збереженої енергії у 2020 р. у розмірі 

9% від середньої кількості кінцевого енергоспоживання
295

. 

На виконання директиви 2009/28/ЕС Європейського Парламенту і Ради 

від 23 квітня Україна прийняла Національний план дій з відновлюваної 

енергетики до 2020 року
296

, який передбачає заходи щодо виконання 

зобов’язання України перед Енергетичним Співтовариством у частині 

доведення частки енергоносіїв, вироблених з відновлюваних джерел енергії, 

не менш як 11% від кінцевого сукупного споживання енергоресурсів, що 

становить 8,53 млн т н.е., більша частка яких (5,85 млн т н.е.) припадатиме на 

альтернативні джерела енергії в системах опалення та охолодження. 
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Виконання зазначених планів дасть Україні можливість наблизитися до 

відповідних енергоекологічних координат країн ЄС (рис. 7.7)
297

. 

 
 

Рис. 7.7. Вектор інтеграції Україна – ЄС у системі енерго- та еколого-

економічних координат сталого розвитку 

Джерело: складено за даними Міжнародного енергетичного агентства 

 

Зазначимо, що пріоритети енергетичної політики сталого розвитку для 

України та ЄС дещо відрізняються ключовими цільовими індикаторами. 

У 2007 р. Рада Європи визначила взаємопов’язані цілі в енергетичній та 

кліматичній політиці на 2020 р., включаючи скорочення викидів ПГ на 20%, 

збільшення частки відновлюваної енергії до 20% і досягнення поліпшення 

ефективності використання енергії на 20%. Для України відповідні цілі 

формулюються таким чином: досягнення кількості збереженої енергії у 

2020 р. у розмірі 9% від середньої кількості кінцевого енергоспоживання; 

доведення частки енергоносіїв, вироблених з ВДЕ, не менш як 11% від 

кінцевого сукупного споживання енергоресурсів. 
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Ситуація з оцінкою норм ЄС у сфері енергоефективності є чудовою 

ілюстрацією суперечностей між положеннями Угоди про асоціацію та 

чинними вимогами Енергетичного співтовариства (що мають пріоритетну 

дію). За час після підписання Угоди про асоціацію відбулося оновлення 

відповідних європейських директив з енергоефективності. 

Зокрема відбулися такі зміни: 

• Директиви №2004/8/ЄС про заохочення когенерації
298

 та 

№2006/32/ЄС про кінцеву ефективність використання енергії та 

енергосервісні послуги
299

 втратили силу. Натомість була прийнята нова 

Директива №2012/27/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 

2015 р. «Про енергоефективність»
300

 із дедлайном для імплементації до 15 

жовтня 2017 р.; 

• Євросоюз перейшов на іншу законодавчу модель маркування стосовно 

рівнів енергоспоживання продукції, вимоги до якої тепер встановлюються 

Директивою №2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 

2010 року «Про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації 

про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими 

продуктами»
301

. Оскільки Угода про асоціацію не була оновлена відповідно до 

цих змін, останній дедлайн по «новій» директиві визначено лише у графіку 

Енергетичного співтовариства – до 01.01.2012 р., що вимагає включення цієї 

директиви до переліку об’єктів імплементації; 

• Директива №2002/91/ЄС «Про енергетичні характеристики будівель» 

була замінена на Директиву №2010/31/ЄС Європейського Парламенту та 
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Ради від 19 травня 2010 р.
302

 з аналогічною назвою. Відповідно до останньої 

версії графіку зобов’язань України перед Енергетичним співтовариством 

Україна також змушена взяти інший дедлайн, що мав статися значно раніше, 

ніж визначено в Угоді для «старої» версії Директиви (повна імплементація 

«старої» директиви мала відбутися до листопада 2019 р.). 

З огляду на принцип пріоритету зобов’язань, які визначені графіком 

Енергетичного Співтовариства для України, доцільно оцінити прогрес 

імплементації директив ЄС, дедлайни щодо яких наведено на рис. 7.8. 

 

Рис. 7.8. Дедлайни імплементації Україною директив ЄС 

Джерело: Лір В.Е., Биконя О.С. Інституційне забезпечення євроінтеграції України у сфері 

енергетики та енергоефективності. Економіка та право. 2017. № 1 (46). С. 92–104. 

Зокрема, в інтерпретації Енергетичного співтовариства ще у 2012 р. 

спливли терміни імплементації стосовно таких директив, як: 
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• Директива №2010/31/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 

травня 2010 року «Про енергетичні характеристики будівель»; 

• Директива №2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 

19 травня 2010 року «Про вказування за допомогою маркування та 

стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших 

ресурсів енергоспоживчими продуктами». 

Директива №2010/31/ЄС «Про енергетичні характеристики будівель» 

має на меті законодавче визначення мінімальних рівнів енергоспоживання для 

нових будівель або будівель, що проходять реновацію з метою зниження 

витрат енергії у житловому секторі. Так, наприклад, усі нові будівлі після 31 

грудня 2020 р. мають відповідати стандарту нульового рівня 

енергоспоживання (тобто власна генерація енергії будинком має покривати 

його енерговитрати). Для нових громадських будівель цей термін мав настати 

іще раніше – до 31 грудня 2018 р. 

Також, як згадувалося вище, адаптуючи своє законодавство до вимог 

Директиви 2010/31/ЄС, Україна має встановити мінімальні рівні 

енергоспоживання при: а) будівництві нових будівель; б) суттєвій 

реконструкції старих будівель; в) заміні чи модернізації головних 

конструктивних елементів будинку (систем опалення/охолодження, дахів, стін 

тощо). 

Як допоміжні заходи планується налагодження системи інспекцій для 

оцінки стану систем опалення/охолодження будівель, випуск сертифікатів 

енергоспоживання (енергетичних паспортів), що повинна мати кожна 

будівля, а також розроблення фінансових стимулів для власників будівель з 

метою покращення їх енергоефективності. Зазначимо, що за існуючої 

невеликої кількості уповноважених ЕСКО видача енергетичних паспортів 

значно розтягнеться у часі. 

Директива №2010/30/ЄС «Про енергетичне маркування» містить 

вимогу до виробників ряду побутової техніки щодо обов’язкового порядку її 

маркування по схемі рівнів енергоспоживання, для кожного виду якої 

специфічні вимоги щодо енергоспоживання визначені у дев’яти директивах. 
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Сама схема рівнів енергоспоживання загалом виглядає як перелік 

рівнів енергоспоживання (або класів енергоефективності) від найвищого А 

до найнижчого G. Для кожного виду, наприклад, побутової техніки, кожна 

літера відповідає певному визначеному рівню енергоспоживання. 

Таким чином споживачеві надається інформація про те, скільки енергії 

він витрачатиме, придбавши (або взявши у кредит) таку техніку. Директива 

2010/30/ЄС додала нові класи енергоефективності у верхньому діапазоні, такі 

як А+, А++, А+++, щоб урахувати найкращі нові зразки техніки, 

енергоспоживання яких перевищує норми за класом А, а також запровадила 

новий тип маркування (так звані EU Energy Label), який став більш 

уніфікованим (новий дизайн у вигляді піктограм), що спростило продаж 

енергоспоживаючої техніки у країнах ЄС та на ринках третіх країн. 

За логікою законодавства ЄС регулювання енергоефективності є 

комплексним і, зокрема, адаптація законодавства України у сфері 

енергоефективності житлових будівель мала відбуватися шляхом 

одночасного перенесення норм Директив 2012/27/ЄС та 2010/31/ЄС. Так, 

Директива 2012/27/ЄС, окрім загальних цілей країни з енергоефективності, 

містить також цільові показники щодо частки площі громадських будівель, 

які мають бути модернізованими щороку, та містить вимоги до організації 

системи ЕСКО (енергосервісних послуг), стандартів енергоаудиту та 

енергоменеджменту, без яких жодна нормальна енергомодернізація у 

житловому секторі не буде можливою на практиці. Таким чином, ці 

«спарені» директиви мали створити загальну рамкову систему для 

законодавчого врегулювання ринку енергомодернізації будівель. 

В Україні рамкові законопроєкти, покликані адаптувати 

законодавство до вимог згаданих вище директив, досі не ухвалено. 

Натомість було ухвалено ряд законодавчих актів із так званого вторинного 

законодавства, що регулює детальні процедури у сфері енергомодернізації. 

Зокрема, ухвалено три закони, два з яких мали на меті запуск механізму 

енергосервісних контрактів – Закони України про енергосервісні 
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компанії
303

 та про ОСББ
304

. Останній дав старт реформі управління у 

секторі багатоквартирних житлових будинків, що має надати 

співвласникам будинків можливість здійснювати енергоефективні заходи.  

Крім зазначених законів, також було прийнято кілька технічних 

стандартів, що визначають технічні характеристики з енергоспоживання 

новими будинками, а також нові національні стандарти з енергоаудиту та 

енергетичного менеджменту ISO 50000. Що стосується законодавства про 

енергетичне маркування побутових приладів, то Мінекономторгівлі 

прийняло технічний регламент щодо енергетичного маркування електричних 

ламп та світильників (постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 

№340
305

), інші ж необхідні технічні регламенти перебувають у стадії 

розроблення. 

Підсумовуючи проведений аналіз, наведемо основні проблеми 

імплементації в Україні енергетичного законодавства ЄС, які полягають у: 

– значному технологічному розриві в енергетичному секторі України та 

ЄС (різна архітектура мереж та структура генеруючих потужностей, дефіцит 

маневрової потужності в Україні, різний рівень надійності та якості газо- та 

електропостачання, кількісний та якісний склад суміжних послуг); 

– угодами не прописуються чіткі форми співробітництва у сфері 

розвитку технологій, наприклад механізму участі України в європейських 

технологічних платформах та спільних наукових програмах; 

– неможливості імплементації законодавства ЄС через механізм 

простого копіювання (перекладу) директив та регламентів, як це відбувається 

у сфері технічного регулювання України (за методом обкладинки); 

– недостатній швидкості ухвалення первинних правових актів та 

реалістичності їх виконання шляхом ухвалення відповідних актів вторинного 

права – це основна дилема імплементації; 
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– відсутності санкцій за невиконання положень регламентів та 

директив, імплементованих у національне законодавство; 

– низькому рівні прозорості, достовірності та зіставності даних 

енергетичної статистики; 

– відсутності інститутів забезпечення суверенітету споживача; 

– нечіткого віднесення регламентів ЄС – актів прямої дії та директив 

ЄС – норм обов’язкової рекомендації для прийняття до юрисдикції. 

Важливо відзначити, що процес інтеграції України та ЄС у сфері 

енергетики та енергоефективності не означає автоматичної аплікації 

інституційної бази енергетичних ринків
306

. Гармонізація енергетичної 

політики України та ЄС стосується також формування та реалізації 

національної енергетичної стратегії дій. Натомість порівняльний аналіз 

цільових орієнтирів енергетичної політики України та ЄС показує 

варіативність у досягненні цілей сталого розвитку. Для України на період 

до 2030 року пріоритетним завданням поставлено підвищення рівня 

енергоефективності економіки на 46%, тобто досягнення рівня 

європейських країн, який вони вже мають. За той же період ЄС має 

збільшити енергоефективність на 27%. Поряд із цим частка ВДЕ у 

структурі енергобалансу для України має становити близько 17%, а для ЄС 

– понад 27%. Різні кількісні цільові параметри, однак, не означають різних 

базисних умов проведення енергетичної політики сталого розвитку.  

Загалом верифікація процесу європейської інтеграції України в 

енергетичній сфері показує, що наша країна поділяє європейські принципи, 

цілі та критерії сталого розвитку енергетики, проте не застосовує 

європейські методи виконання поставлених завдань. Успішність реформ у 

сфері енергетики та енергоефективності залежатиме не лише від 

імплементації Україною європейських енергетичних директив і регламентів. 

Європейські цінності мають бути перенесені в усі сфери суспільного буття, – 

зокрема, в частині прозорості заходів політики, досягнення консенсусу всіма 
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стейкхолдерами, механізмів планування та прогнозування (сучасних систем 

підтримки прийняття рішень та управління ризиками, енергетичного 

форсайту, технологічних платформ), відповідальності за прострочення 

виконання планів та неефективне управління, слабку координацію між 

органами державної влади (дублювання функцій), патріотичної та 

відповідальної позиції бізнесу, енергоощадної та екологічної свідомості 

громадян, суспільної активації енергетичної політики (залучення 

громадськості), тощо. 

Соціальні, а також екологічні імперативи енергетичної політики для 

європейських країн стали ключовими у досягненні цілей сталого розвитку. 

Позиція громадських організацій країн ЄС стосовно цілей енергетичної 

політики давно вже стала детермінантою європейської політики. На певних 

проміжках часу суспільна думка навіть формувала політичний устрій 

окремих європейських країн. «Зелений рух» на теренах Європи є безумовним 

фактором і драйвером при формуванні енергетичної стратегії Європейського 

Союзу. Зазначимо, що цей вектор пов’язується з безумовним пріоритетом 

лібералізації енергетичних ринків. Екологічна політика ЄС постійно 

підштовхує світову спільноту до активізації політики запобігання зміні 

клімату та укладання відповідних міжнародних угод. Невипадково центр 

тяжіння кліматичної стурбованості останніми роками перенесений до 

європейської столиці – Парижу, де досягнуто відповідних домовленостей 

щодо обмеження викидів ПГ. Узгоджені завдяки принципу добровільності 

національні обмеження становлять наразі основу домовленостей щодо 

обмеження антропогенних викидів парникових газів та зростання глобальної 

температури. 

Донедавна певну відстороненість від цілей низьковуглецевого розвитку 

стосовно обмеження викидів ПГ виявляли найбільші емітенти США та 

Китай. Але останніми роками Китай різко змінив позицію щодо кліматичної 

політики, не в останню чергу через безпосередній прояв наслідків зміни 

клімату. 
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ВИСНОВКИ 

Розділ  1   

Результати проведеного дослідження доводять, що в 2017–2019 рр. 

конкурентоспроможність українського експорту поступово зростала, але в 

його складі збільшувалися частки окремих видів сировини та продуктів її 

неглибокої переробки. Водночас на внутрішньому ринку 

конкурентоспроможність споживчої та інвестиційної продукції 

зменшувалася і її поступово заміщували імпортні аналоги. Ці тенденції 

свідчать про те, що Україна на міжнародних ринках продає все більше 

сировинної продукції і все менше виробляє товари підвищеної технологічної 

складності. Незважаючи на це, спеціалізація України в світовому 

господарстві залишається економічно виправданою та ефективною. Однак 

вона є соціально небажаною в довгостроковій перспективі, тому що стримує 

розвиток вітчизняної економіки та виштовхує її на узбіччя технологічного 

прогресу. З наведеного випливає, що незважаючи на інституційні 

перетворення, Україна продовжує рухатися по зачарованому колу і не 

наблизилася до реалізації мети щодо збільшення рівня міжнародної 

конкурентоспроможності продукції підвищеної технологічної складності, яка 

має відносно більшу частку доданої вартості.  

Вийти із зазначеного кола вітчизняна економіка зможе лише за умови, 

якщо підприємці почнуть активно шукати та набувати додаткові порівняльні 

переваги на зовнішніх ринках щодо виробництва та продажу технологічно 

складних товарів та послуг. Сьогодні науковці накопичили достатньо доказів, 

що додатковим джерелами порівняльних переваг країн можуть слугувати 

кваліфікована робоча сила та інститути. Зважаючи на те, що кваліфіковані 

працівники активно мігрують з України переважно до країн ЄС, можна 

стверджувати, що в уряду залишається лише один шлях виведення економіки 

на новий рівень конкурентоспроможності – це створення сприятливого 
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інституційного середовища для інноваційної діяльності підприємств. 

Виконати це завдання можливо лише за умови, якщо в Україні майбутній 

процес інституційних перетворень буде спрямований як на спонукання, так і 

стимулювання бізнесу до розширення інноваційної діяльності та виробництва 

й експорту конкурентоспроможної продукції.  

Що стосується спонукання бізнесу до розширення інноваційної 

діяльності, то в цьому напрямі перші кроки вже здійснено. Серед них варто 

відмітити такі. У 2014–2020 рр. відбулося підвищення адміністративно 

регульованих тарифів і цін для приведення вартості послуг у сфері ЖКГ до 

економічно обґрунтованого рівня, а також – величини мінімальної заробітної 

плати, що зросла в 4,1 раза і досягла 5 тис. грн, а з 2021 р. її планують 

поетапно збільшити до 6,5 тис. грн. Ці заходи держави підвищили вартість 

робочої сили в економіці та обмежили можливості підприємців і надалі 

отримувати додаткові доходи на ринках традиційної продукції за рахунок 

заниженого рівня оплати праці. Крім того, такі можливості зменшувалися 

внаслідок поступового удосконалення державою механізму стримування 

опортуністичної поведінки, пов’язаної з роботою в тіньовому секторі, 

корупційними схемами, несплатою податків тощо.  

 Наведені та інші напрями державної політики дали початок в економіці 

процесу перерозподілу факторних доходів між такими найбільшими 

власниками виробничих ресурсів (праці, землі, капіталу), як держава, 

наймані працівники та підприємці. У майбутньому, зростаюча вартість 

робочої сили, буде дедалі більше змушувати бізнес до пошуку шляхів 

набуття порівняльних переваг не в традиційних, а нових сферах економічної 

діяльності, пов’язаних з випуском інноваційної та якіснішої продукції.  

Однак, що стосується стимулювання бізнесу до розширення 

інноваційної діяльності, то в цьому напрямі органи державної влади 

застрягли у минулому часі. Пояснити докладніше цю ситуацію можна за 

допомогою фактів, які характеризують наявні інституційні умови розвитку 

інноваційної діяльності в Україні.  
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По-перше, згідно зі ст. 2 Закону України "Про пріоритетні напрями 

інноваційної діяльності в Україні" від 8 вересня 2011 р. № 3715-VI Кабінет 

Міністрів України мав би до 1 березня 2020 р. подати до Верховної Ради 

України у вигляді проекту закону пропозиції щодо визначення стратегічних 

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності на наступний десятирічний 

період, який включає 2022–2031 рр. Проте такі пропозиції не були внесені.  

По друге, невизначеність щодо стратегічних пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності на наступний десятирічний період неминуче 

призвела до порушення процедури формування середньострокових 

пріоритетних напрямів розвитку інновацій на загальнодержавному і 

галузевому рівнях. Це зумовлено тим, що останні розробляються органами 

державної влади на основі законодавчо визначених стратегічних 

пріоритетних напрямів з метою їх поетапної реалізації. При цьому варто 

зауважити, що середньострокові пріоритети інноваційної діяльності є 

основним інструментом, який використовується державою для поточного 

управління інноваційним розвитком економіки відповідно до потреб 

споживачів на внутрішньому та зовнішньому ринках і збереження на них 

наявних конкурентних позицій національної продукції. 

По третє, відсутність законодавчо визначених пріоритетних 

стратегічних і середньострокових напрямів інноваційної діяльності стало 

причиною відсутності в Україні державної цільової програми щодо розвитку 

науково-технічної та інноваційної діяльності. Така ситуація унеможливлює 

отримання бюджетного фінансування на розвиток інноваційних проектів, які 

мають реалізовуватися у середньо- та довгостроковому періодах. З цього 

приводу варто відмітити, що роль такої цільової програми неспроможна 

виконати Державна програма стимулювання економіки для подолання 

негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо 

запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19 на 2020–2022 рр., що затверджена постановою Кабінету Міністрів 

України від 27 травня 2020 р. № 534. Незважаючи на те, що в ній є окремий 
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розділ присвячений державному стимулюванню інноваційної діяльності, 

варто визнати, що він розроблений із порушенням законодавчої процедури та 

належного прогнозно-аналітичного обґрунтування. Про спроможність 

заходів, які передбачені цим розділом, вплинути на розвиток сфери інновацій 

свідчить таке. Зокрема, із 16 зазначених заходів лише 5 передбачають 

фінансування в обсягах, запланованих у державному бюджеті на відповідний 

рік, а всі інші – не потребують додаткового фінансування. 

На фоні наведених недоліків державної інноваційної політики в 

Україні була розроблена Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності 

на період до 2030 року (далі–Стратегія), що схвалена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 526-р. У ній 

декларується, що вона спрямована на вирішення спільних для всіх 

економічних сфер питань, пов’язаних із розвитком інноваційної діяльності, 

та зв’язків між суб’єктами, які її здійснюють. Можна припустити, що 

Стратегія не забезпечить очікуваного результату, тому що в Україні 

інноваційна політика, що призвана стимулювати основні напрями 

інноваційної діяльності фактично поставлена на паузу. 

Із наведеного випливає, що в умовах наявного інституційного 

середовища центральні органи виконавчої влади не мають чітких уявлень які 

напрями створення новацій потрібно стимулювати і навколо яких із них 

необхідно сконцентрувати зусилля та обмежені фінансові ресурси, щоб 

підвищити конкурентоспроможність не лише певного підприємства або 

галузі, а й економіки загалом. Внаслідок цього виникає критична ситуація: 

підприємства проявляють дедалі менше інноваційних ініціатив, а центральні 

органи влади не зовсім орієнтуються, які з них доцільно розвивати, щоб 

забезпечити зростання конкурентоспроможності вітчизняної економіки.  

 

Розділ 2  

1. На сучасному етапі основними чинниками, що трансформують світову 

торгівлю і змінюють світову торговельну політику, є цифровізація торгівлі та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#n12
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обмеження економічної й соціальної активності під час пандемії COVID-19. 

Ці чинники створюють як можливості, так і ризики для зовнішньої торгівлі, 

що мають враховуватися у торговельній політиці України.   

2. Переваги цифрової торгівлі полягають у зменшенні  витрат на залучення 

до  торгівлі, полегшенні  координації глобальних ланцюгів вартості, сприянні 

поширенню технологій і зв‘язкам між споживачами і виробниками, 

зменшенні асиметричності інформації, розвитку конкуренції за рахунок 

конкуренції між цифровими платформами, зменшенні трансакційних витрат, 

простежуваності ланцюга виробництва, зростанні швидкості товарообігу 

тощо. Виклики пов’язані із зниженням конкурентоспроможності вітчизняних 

виробників споживчої продукції внаслідок розповсюдження онлайн покупок 

на зарубіжних цифрових платформах, поглибленням розриву з  розвиненими 

країнами внаслідок концентрації ринкової влади у світовій цифровій 

економіці в розвинутих країнах, неврегульованістю питань щодо потоків 

даних в межах цифрової торгівлі в законодавстві України. 

3. Поширення пандемії COVID-19 прискорює розвиток цифрової торгівлі, а 

зворотний ефект полягає у нівелюванні негативних наслідків карантинних 

обмежень за рахунок цифрової торгівлі. Україна вже у ІІ кв. 2020 р. швидко 

відновила зростання експорту послуг у сфері ІКТ, характерне для 

докарантинного періоду.  

4. Із початком пандемії COVID–19 почався період невизначеності у розвитку 

світової торгівлі. Міжнародні організації розробляють умовно оптимістичні  

та песимістичні сценарії розвитку світової економіки та світової торгівлі з 

урахуванням і без урахування можливої другої хвилі пандемії. Поки що 

розвиток світової торгівлі відбувається ближче до умовно оптимістичного 

сценарію. За даними СОТ, обсяг світової торгівлі товарами у І кв. 2020 р. 

зменшився на 3% порівняно з відповідним показником І кв. 2019 р., а у ІІ кв. 

– на 18,5% (за попередніми оцінками) порівняно з відповідним показником ІІ 

кв. 2019 р. Розвиток зовнішньої торгівлі України також демонструє тренд, 

наближений до умовно оптимістичних сценаріїв міжнародних організацій, – 
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за перше півріччя 2020 р. обсяг торгівлі товарами зменшився на 10,6% 

відносно показника першого півріччя 2019 р.   

1. Основними каналами впливу карантинних обмежень на зовнішню 

торгівлю України стали зменшення обсягів внутрішнього виробництва і 

стрімке падіння світових цін на товари низького ступеня обробки. За 

оперативними оцінками Держстату України, реальний ВВП України у II кв. 

2020 р., порівняно з II кв. 2019 р., зменшився – на 11,4%. Світові ціни на 

сільськогосподарську сировину, що займає значну частку у товарному 

експорті України, у травні 2020 р. знизилися на 10,5% порівняно із цінами 

травня 2019 р.  

 

Розділ  3   

Для покращення інвестиційного клімату України необхідно 

удосконалювати правову та організаційну бази для збереження та 

підвищення конкурентоспроможності національної економіки. 

Основна проблема України з точки зору іноземних інвесторів – не в 

економічній кризі, а в слабких та корумпованих інституціях, що заважають 

бізнесу інвестувати та розвиватися. Головне, що може зробити влада, – це 

продемонструвати ефективність у боротьбі з корупцією та свавіллям силових 

органів. 

З метою залучення іноземних інвестицій, тобто відкриття компаній 

іноземними власниками, будівництво ними фабрик, агрокомплексів, 

необхідно насамперед вирішити означені вище проблеми та розробити 

економічну політику держави, що би стимулювала прямі іноземні інвестиції 

всіма доступними шляхами, бо саме вони: 

– створюють якісні робочі місця для людей не лише в самій компанії, а 

й у суміжних галузях; 

– є каналом надходження капіталу для розвитку бізнесу без збільшення 

боргового навантаження; 

– приносять в Україну валюту, підтримуючи курсову рівновагу; 
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– приносять знання та технології, які потім використовують по всій 

країні; 

– інтегрують Україну в світове економічне середовище. 

Експорт вітчизняних високотехнологічних товарів порівняно з 

розвиненими країнами постійно скорочується, а його частка у 

загальносвітовому експорті високотехнологічних товарів є незначною. Проте 

у структурі вітчизняного експорту домінують сировинні товари та продукти 

первинної обробки. 

Збільшити високотехнологічний експорт можливо за рахунок: 

– залучення інвестицій у проєкти, що передбачають виготовлення 

кінцевих високотехнологічних товарів; 

– посилення захисту прав інтелектуальної власності, що 

стимулюватиме впровадження в Україні виробництв, захищених патентами; 

– сприяння розвитку співпраці науки та бізнесу для стимулювання 

процесу інноваційної діяльності. 

Загалом для створення потужного високотехнологічного виробництва 

на державному рівні необхідно вжити дієвих заходів щодо створення та 

підтримки сприятливих умов їх діяльності. Зокрема, існує необхідність 

стосовно: удосконалення нормативно-правової бази, реалізації та контролю 

програм щодо розвитку науково-технічної діяльності; активізації 

міжнародної інтеграції науки, виробництва та освіти; формування механізму 

координації науково-технічної діяльності; створення дієвої системи 

залучення іноземних інвестицій; забезпечення технологічної підтримки та 

безпеки; надання допомоги в просуванні наукоємної та високотехнологічної 

продукції на світові ринки, перегляд митної системи тощо. 

 

Розділ  4   

1. Торговельна політика здійснює опосередкований вплив на 

конкурентоспроможність споживчих товарів. Основними факторами цінової 

та нецінової конкурентоспроможності є сучасні технології, дешеві фактори 
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виробництва, досконалий менеджмент і потужна маркетингова підтримка. 

При цьому лібералізація торгівлі знижує митні бар’єри і підвищує цінову 

конкурентоспроможність. Торговельна політика стимулює експортерів 

переходити на стандарти, які прийняті в країні експорту, і тим самим 

підвищує їх нецінову конкурентоспроможність. Оптимальна присутність 

імпорту на внутрішньому ринку підвищує рівень конкуренції і стимулює 

вітчизняного виробника запроваджувати інновації та підвищувати 

продуктивність праці. 

2. Чинні двосторонні угоди про зону вільної торгівлі показали різну 

ефективність щодо стимулювання внутрішнього виробництва. За критеріями 

збільшення експорту і поліпшення торговельного сальдо ПВЗВТ між 

Україною та ЄС виявилася достатньо ефективною. Експорт до ЄС 

збільшився, а негативне сальдо двосторонньої торгівлі зменшилось удвічі. 

Для багатьох споживчих товарів вітчизняного виробництва ринок ЄС 

відкрився тільки після набуття чинності угоди про ПВЗВТ. Після набуття 

чинності угоди про ПВЗВТ ЄС став найбільшим торговельним партнером 

України. При цьому суттєвої  експансії імпорту із ЄС унаслідок формування 

зони вільної торгівлі зафіксовано не було. 

3. На відміну від ПВЗВТ з ЄС лібералізація торгівлі з іншими 

європейськими країнами (Норвегією, Швейцарією, Північною Македонією, 

Чорногорією) виявилася менш ефективною. Суттєвого збільшення експорту, 

в т.ч. і традиційного, найбільш конкурентоспроможного, зафіксовано не 

було. Натомість імпорт до України збільшився у непропорційно великих 

розмірах, суттєво погіршуючи торговельний баланс двосторонньої торгівлі.  

4. Імпортозалежність національної економіки, у т.ч. і стосовно 

споживчих товарів, залишається на високому рівні, створюючи низку ризиків 

у торговельній і фінансовій сферах. Якщо раніше під час циклічних 

економічних спадів вона мала тенденцію до зниження, то під час останнього 

економічного спаду 2013–2015 рр. показник імпортозалежності, навпаки, 

збільшився. У цьому контексті актуальними є заходи щодо  
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імпортозаміщення і локалізації виробництва, у т.ч. й у сфері державних 

закупівель. Небажаним є посилення лібералізації двосторонньої торгівлі із 

країнами-постачальниками великих обсягів некритичного імпорту. 

5. Найбільш ефективною є угода про ЗВТ з Республікою Молдова. 

Згідно із Глобальним індексом конкурентоспроможності ця країна перебуває 

до України найближче, на відміну від інших партнерів. Експорт товарів, у 

т.ч. і споживчих, до Республіки Молдова залишався на стабільно високому 

рівні, а позитивне сальдо взаємної торгівлі у 2019 р. було найбільшим серед 

усіх партнерів по ЗВТ і, назагал, п’ятим серед усіх країн після Єгипту, Індії, 

Нідерландів та Іспанії. Збільшенню експорту до Республіки Молдова, 

зокрема споживчих товарів, посприяла діяльність транснаціональних 

компаній, які мають виробництва в Україні. 

6.  Транснаціональні корпорації відіграють дедалі важливішу роль у 

світовому господарстві, а тому є окремим важливим напрямом торговельної 

політики. ТНК створюють світову мережу осередків виробництва і збуту 

своєї продукції, і тому їх входження у національну економіку відбувається 

практично на безповоротній основі. ТНК стають важливою складовою 

національної економіки і суттєво підвищують її конкурентоспроможність та 

експортний потенціал. Завданням торговельної політики є залучення 

додаткових іноземних інвестицій і стимулювання ТНК до виробничої 

діяльності із використанням місцевих ресурсів.  

7. З виробничої точки зору від діяльності ТНК важко очікувати 

якихось негативних наслідків. Це світові лідери у своїх сферах діяльності, 

носії передових технологій і сучасних методів управління. Як свідчить досвід 

інших країн, проблеми починають виникати, коли ТНК, унаслідок слабкості 

або корумпованості місцевої влади, починають порушувати податкове, 

екологічне, трудове або антимонопольне законодавство. Але, з іншого боку, 

те ж саме чинить і місцевий бізнес з метою отримання надприбутків. Таким 

чином, ТНК повинні перебувати в єдиному правовому полі з місцевим 

бізнесом, включаючи олігополістичні конгломерати і холдинги. 
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8. Практично єдиним винятком, коли ТНК можуть отримати 

незаслужену конкурентну перевагу над місцевим бізнесом, є уникнення 

оподаткування шляхом штучного зменшення отриманого прибутку за 

допомогою товарообмінних операцій із закордонними філіями. Цю проблему 

доцільно вирішувати із застосуванням спеціального контролю 

товарообмінних операцій і трансфертного ціноутворення. Податок у повному 

обсязі повинен сплачуватись у країні, де його було отримано, а не в країнах із 

низькими ставками оподаткування. 

 

Розділ 5   

 Результати проведених наукових і емпіричних досліджень дають 

підстави стверджувати, що в сучасних умовах глобалізації і посилення 

протекціонізму у світовій торгівлі ринок публічних закупівель, на якому 

задовольняються потреби держави, потребує адекватних регуляторних 

заходів з огляду на те, що попит на цьому ринку формується за рахунок 

державних коштів і тому має відповідати національним інтересам.  

Законодавчий процес і практика закупівель, що склалися в Україні за 

останні роки, свідчать про посилення негативних тенденцій у закупівлях, 

пов’язаних з корупційними та іншими протиправними діями учасників 

тендерів, домінуванням цінового критерію у виборі виконавців державних 

контрактів на закупівлю. Це має наслідком зростання частки іноземних 

товарів, які закуповуються за державні кошти, в той час як вітчизняні 

виробники аналогічних товарів, насамперед спеціалізованої 

високотехнологічної продукції з високою часткою доданої вартості, 

втрачають ринки збуту, зазнають збитків, у країні загострюються проблеми 

зайнятості, особливо на тлі пандемії і загальносвітової рецесії економіки. 

 Такий стан ринку публічних закупівель значною мірою обумовлений 

безвідповідальною політикою влади у формуванні інституційного 

середовища цього важливого сегмента внутрішнього ринку країни, що 

перетворює його на вразливий для експансії іноземних товарів. Декларована 
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міжнародними економічними організаціями політика лібералізації і 

відкритості ринку публічних закупівель, нав’язана Україні, тоді як провідні 

держави світу застосовують широкий спектр явних і прихованих 

преференцій для захисту місцевого виробника, фактично є політикою 

підтримки («відкритих дверей») доступу іноземних компаній на вітчизняний 

ринок державних закупівель, яку можна вважати однією із багатьох відомих 

форм неопротекціонізму. Така політика не відповідає національним 

інтересам України і вже завдає значної шкоди економічним інтересам 

держави.  

 Вітчизняний ринок публічних закупівель, попит на якому вимірюється 

сотнями мільярдів гривень і у 2019 р. становив понад 14% ВВВ країни, має 

працювати на користь державі і суспільства. Тому він потребує розумних і 

виважених інституційних змін, які б значно посилили 

конкурентоспроможність національної економіки, що в контексті інституту 

закупівель розуміється як спроможність забезпечувати потреби держави у 

необхідних товарах (роботах, послугах), які виготовляються (виконуються) 

на її території з використанням переважно місцевих виробничих, 

матеріальних та трудових ресурсів, шляхом застосування процедур закупівлі. 

 Необхідні інституційні зміни на ринку публічних закупівель мають 

відштовхуватися від пріоритету національних інтересів і забезпечувати 

необхідні преференції для вітчизняних товарів, насмаперед промислової 

продукції з високою часткою доданої вартості, створеної в Україні,  що стане 

важливим фактором розвитку національної економіки, залучення в 

економічний обіг місцевих ресурсів, зростання рівня зайнятості. Водночас 

такі зміни мають враховувати зростання інституційних ризиків, насамперед 

корупціогенності закупівель, та передбачати відповідні механізми 

попередження й управління ними. 

У сучасних умовах глобалізації пряме обмеження доступу на 

внутрішній ринок не має сенсу, проте в тих сегментах ринку, де превалює 

публічний, суспільний інтерес, і де попит формує держава за власні кошти, 
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одержані від платників податків і доходів державних підприємств, вона 

вправі визначати правила закупівель, враховуючи публічний інтерес, що 

становить основу добробуту громадян. 

  

Розділ  6   

Країни Європейського Союзу активно використовують нетарифні 

обмеження з метою протекціонізму пріоритетних галузей економіки. Слід 

зазначити, що інтереси європейських компаній та країн є першочерговими у 

процесі прийняття рішень щодо уведення такого типу захисту внутрішнього 

ринку ЄС. Досвід використання технічних бар’єрів доводить їх ефективність 

як комплексу заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

З огляду на те, що середня ставка ввізного мита в ЄС була знижена, 

технічні бар’єри, до яких поки значна частина українських експортерів 

непристосована, видаються більш серйозною проблемою лібералізації 

торгівлі з ЄС, аніж тарифне регулювання. Угода містить чіткий графік 

гармонізації українського законодавства з нормами ЄС. Однак 

найважливішим є створення так званого «промислового безвізу», що дасть 

українським експортерам змогу реалізовувати на ринку ЄС свою продукцію, 

що охоплена угодою, без проходження додаткових процедур оцінки 

відповідності. Нарешті, з моменту поширення дії Угоди про оцінку 

відповідності та прийнятність промислових товарів на всі 27 пріоритетних 

секторів, Україна та ЄС мають розширювати сферу її дії також на інші галузі. 

Це має забезпечити визнання в ЄС результатів робіт з оцінки відповідності, 

проведених в Україні, що зумовить зменшення бар’єрів у торгівлі, дозволить 

заощадити значні кошти та створити справжню зону вільної торгівлі. 

 

Розділ  7   

Сучасний світ перебуває на етапі подолання нового (цифрового) 

енергетичного порогу, за яким домінуючими стануть способи виробництва 
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IV технологічного укладу. Цифрові технології вже зумовили сланцеву 

революцію у США, що, поряд із розвитком логістики транспортування 

енергоресурсів, спричинило тиск на світовий ринок традиційної нафти та 

регіональні ринки природного газу. Натомість відсутність фізично нових 

джерел енергії та проривних (екологічно чистих) технологій виробництва 

(видобутку) вторинних енергоносіїв дають змогу висловити застереження, 

що період сучасного енергетичного переходу може розтягнутися у часі.  

В умовах досконалої конкуренції ринкові сили здатні забезпечити 

оптимальний розподіл ресурсів між різними сферами виробництва на різних 

проміжках часу, коли ціни на продукти та ресурси встановлюються на рівні 

суспільних граничних витрат. Однак, як показують реальні події, виникають 

ситуації, коли суспільні граничні витрати не можуть наблизитися до 

суспільної граничної вигоди лише за рахунок ринкових механізмів. До 

цього призводить, наприклад, наявність зовнішніх впливів та екстернальних 

ефектів. Кількість факторів та чинників, що впливають на кон’юнктуру 

ринків, постійно зростає, а взаємозв’язки між ними постійно ускладнюються. 

За таких умов державні органи мають впливати на витрати або ціну продукції 

таким чином, щоб забезпечити зближення цих показників. У рамках 

неоліберальної доктрини передбачається незалежність регулятора ринків від 

державних органів влади. Але, як показує досвід, досягти такого статусу в 

умовах асиметричності інформації украй складно, що потребує нових 

методологічних підходів. Ця проблема може бути вирішена різними 

шляхами, у тому числі й залученням інститутів громадянського суспільства. 

Як правило, ефективними виявляються комбінації методів регулювання, що є 

найбільш адекватними до різних моделей організації, стану функціонування 

та напрямів розвитку енергетичних ринків. 

За період лібералізації енергетичних ринків у рамках ЄС сформовано 

потужну нормативно-правову базу регулювання енергетики. Процес 

формування інституційного забезпечення енергетичної політики ЄС постійно 

удосконалюється за результатами моніторингу досягнення закладених цілей. 
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Незважаючи на спільні принципи, цілі та механізми їх досягнення, 

наднаціональні інститути ЄС залишають за кожною  країною право самостійно 

визначатися щодо форми національної імплементації рамкового законодавства 

ЄС відповідно до своїх особливостей та можливостей щодо  прогресу в 

досягненні спільних цілей енергетичної політики сталого розвитку. 

Особливістю формування інституційного забезпечення енергетичної політики 

ЄС є її демократичний характер. Ідеться про підготовку так званих «зелених» та 

«білих» книг. Перші закладають дискусійні положення щодо поглядів 

майбутнього енергетики, а другі – декларують узгоджені цілі спільної 

енергетичної політики. 

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС демонструє як 

позитивні зрушення, так і ті обставини, що заважають ефективно виконувати 

зобов’язання та адаптувати національне законодавство до законодавства ЄС. 

Загалом можна відзначити, що найбільший прогрес в адаптації законодавства 

України до норм ЄС та їх імплементації на практиці відбувся у секторі газу 

та електроенергетики. Слід відзначити, що темпи розроблення та прийняття 

актів так званого вторинного законодавства, а також виконання уже 

прийнятих рішень, наприклад, щодо анбандлінгу, не відповідають 

узгодженим дедлайнам і можуть значно подовжити перехідний період 

запровадження нових правил ринків електроенергії та природного газу. 
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Додаток А 

 

Таблиця 1 

Рейтинг країн-партнерів за диверсифікацією експорту 

Країна 

Частка неосновних  

товарних  

груп в експорті, % 

Нормована 

Частка 
Бали 

Високий пріоритет 

Албанія 26 8 7 

Туреччина 26 8 7 

Iзраїль 25 8 7 

Китай 23 7 7 

Середній пріоритет 

Республіка Корея 14 5 4 

Сербія 11 3 4 

Низький пріоритет 

Сінгапур 3 1 2 

Джерело: Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у 2019 р. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/ztt/ztt_u/ztt1219_u.htm (дата звернення – 

30.08.2020); Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi України у 2019 р. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/kr_tstr/arh_kr_2019.htm (дата звернення – 

30.08.2020); розрахунки автора; експертні оцінки. 

 

Таблиця 2 

Рейтинг країн-партнерів за часткою споживчих товарів в експорті 

Країна 
Частка споживчих товарів 

 в експорті, % 

Нормована 

частка 
Бали 

Високий пріоритет 

Албанія 8,4 177 8 

Ізраїль 1,0 21 7 

Сербія 0,7 14 7 

Середній пріоритет 

Туреччина 0,1 3 5 

Китай 0,1 2 5 

Сінгапур 0,1 2 5 

Низький пріоритет 

Республіка Корея 0,0 1 2 

Джерело: Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у 2019 р. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/ztt/ztt_u/ztt1219_u.htm (дата звернення – 

30.08.2020); Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi України у 2019 р. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/kr_tstr/arh_kr_2019.htm (дата звернення – 

30.08.2020); розрахунки автора; експертні оцінки. 
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Таблиця 3 

Рейтинг країн-партнерів за спеціалізацією імпорту 

Країна 

Частка основних товарних  

груп в імпорті до України, 

% 

Нормована 

частка 
Бали 

Високий пріоритет 

Сінгапур 64 3 7 

Албанія 62 3 7 

Середній пріоритет 

Китай 55 2 4 

Республіка Корея 52 2 4 

Ізраїль 52 2 4 

Низький пріоритет 

Сербія 39 2 2 

Туреччина 23 1 2 

Джерело: Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у 2019 р. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/ztt/ztt_u/ztt1219_u.htm (дата звернення – 

30.08.2020); Країни за товарною структурою зовнiшньої торгiвлi України у 2019 р. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/kr_tstr/arh_kr_2019.htm (дата звернення – 

30.08.2020); розрахунки автора; експертні оцінки. 

 

 

Таблиця 4 

Рейтинг країн-партнерів за торговельним сальдо 

Країна 
Сальдо, 

млн дол. США 
Нормоване 

сальдо 
Бали 

Високий пріоритет 

Iзраїль 413 21 8 

Туреччина 264 13 7 

Середній пріоритет 

Сінгапур 150 8 4 

Сербія 84 4 4 

Албанія 20 1 4 

Низький пріоритет 

Республіка Корея -80 -4 -3 

Китай -5612 -281 -10 

Джерело: Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у 2019 р. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/ztt/ztt_u/ztt1219_u.htm (дата звернення – 

30.08.2020); розрахунки автора; експертні оцінки. 
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Таблиця 5 

Рейтинг країн-партнерів за різницею у конкурентоспроможності 

 відносно України 

Країна 

Перевищення у глобальному 

індексі 

 конкурентоспроможності 

відносно  

України, очок 

Нормоване 

перевищення 
Бали 

Високий пріоритет 

Албанія 0,6 1 7 

Сербія 3,9 6 7 

Туреччина 5,1 8 7 

Середній пріоритет 

Китай 16,9 28 4 

Iзраїль 19,7 33 4 

Низький пріоритет 

Республіка 

Корея 22,6 38 2 

Сінгапур 27,8 46 2 

Джерело: The Global Competitiveness Report 2019. URL: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата 

звернення – 30.08.2020); розрахунки автора ; експертні оцінки. 
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