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Т.І. ЄФИМЕНКО,
академік НАН України, д-р екон. наук,
професор, заслужений економіст України,
головний науковий співробітник відділу економічної теорії
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ
ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ
ПРОЦЕСІВ: ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ
ДО І ПІСЛЯ ВЕЛИКОЇ РЕЦЕСІЇ
Питання про взаємозв’язок фінансового та реального секторів економіки
протягом тривалого часу викликає інтерес дослідників. Між цими секторами
існує двоспрямована залежність, що ускладнює циклічний процес.
Протягом кількох століть творчого розвитку статичної економічної теорії
(класичної і неокласичної) дедалі актуальнішим визнавалося вирішення
проблем динаміки взаємопов’язаних процесів. Так, у розвиток теорії статики і
динаміки Дж. Б. Кларка [1; 2] значний внесок зробив М. Д. Кондратьєв [3],
автор теорії довгих хвиль, великих коливань відтворення кон’юнктури. Він
систематизував і розвинув методологічні підходи до дослідження економічного
простору на основі базисних понять ринкових відносин. Особливості бізнесциклів перебували в центрі уваги багатьох відомих учених, зокрема К. Жугляра
[4], Дж. Кітчина [5], С. Кузнеця [6]. У їхніх наукових працях зміни
розрізняються внаслідок трансформацій громадського життя – почасти через
динаміку умов, до яких прагнуть адаптуватися економічні агенти, а також під
впливом непередбачуваних ускладнень функціонування господарських систем.
Саме останні породжують явища й події, що призводять як до збоїв, так і до
невизначеності. Зазвичай поєднання фінансової та економічної криз збільшує
тривалість потрясінь і призводить до великих втрат добробуту. Питання
статики й динаміки, врівноваженості факторів економічного розвитку,
періодичного оновлення форм ділової активності розкрито в наукових працях
М. Туган-Барановського [7; 8] та Й. Шумпетера [9–11]. Їхні фундаментальні
методологічні відкриття особливо актуальні під час процесів пізнання, аналізу
та розуміння глибинної природи чергових кризових явищ, пошуку сучасних
інноваційних моделей розбудови знаннєвої економіки.
Й. Шумпетер довів неправомірність зведення діяльності фінансових
установ до суто технічної функції опосередкування актів обміну. На його
думку, здійснення нових комбінацій стає однією з вирішальних форм
економічного розвитку. Ключова фігура в реалізації цієї політики –
підприємець-новатор, який ставить мету отримання прибутку, що досягається
завдяки використанню прогресивних технологій. Для їх упровадження потрібні
додаткові фінансові ресурси, які суб’єкт господарювання отримує за рахунок
кредиту. Таким чином, спочатку з’являється попит на позиковий капітал.
Подальші відносини відображають продуктивну функцію кредиту:
концентруючи капіталізовані фінансові ресурси, банківські інституції
забезпечують їхній перерозподіл у потрібних напрямах між новаторами й
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власниками ресурсів. При цьому процент є платою за можливість здійснення
новацій. Внаслідок фінансіалізації виробничої активності збільшується
кількість грошей в обігу, що, у свою чергу, спричиняє загальне підвищення цін.
Підприємства, що використовують застарілі засоби виробництва або технології,
йдуть з ринку.
Проте, після впровадження нововведень, які сприяють зростанню
прибутковості бізнесу, такі явища виступають результатом не інфляції, а
модифікацій у самій структурі виробництва. Незабаром інновації стають
надбанням
основної
маси
підприємців,
виникають
ризики
конкурентоспроможності, які в підсумку можуть призвести аж до неприйнятної
рентабельності бізнесу. Далі виникає висока ймовірність відновлення
збалансованого, статичного формату економіки. Однак він досягається на
новому, якісно вищому технологічному й організаційному рівні. Рух від одного
рівноважного стану до іншого – якісно вищого – Й. Шумпетер вважав процесом
економічного розвитку.
Причину криз дослідник убачає у виснаженні резервів позикового
капіталу, без якого неможливе фінансування заходів науково-технічного
прогресу. Ланцюгова реакція інноваційного процесу постійно збільшує число
суб’єктів ділової активності, котрі пред’являють попит на капітал. Зростає
процент за кредитом, підвищуються ціни на ресурси. У певний момент
виробництво, що безперервно розширюється, стикається з браком
платоспроможного попиту. В результаті відбуваються затоварення, падіння цін
на товари і ресурси, збільшується безробіття, зростає число банкрутств.
Іншими словами, настає фаза депресії, яка триватиме доти, доки, з одного
боку, не зникнуть надлишкові товарні запаси, а з другого – не буде накопичено
позиковий капітал. Зі збільшенням попиту на останній і уведенням у
виробництво достатньо великого числа інновацій процес повториться.
Описуючи механізм промислових криз, Й. Шумпетер зазначав, що збої
ділових циклів можуть вийти з-під контролю. У такому випадку з ринку
зникнуть не тільки фірми-новатори, а й ті, що стабільно розвиваються. Цей
процес згубний для економічного розвитку. Дослідник проводив розмежування
між рецесією як нормальним процесом, наступним за стадією розширення, і
депресією як руйнівним елементом. Остання характеризується негативними
явищами (наприклад, спіраллю боргової дефляції Фішера), що призводять до
розбалансованості економіки. Трансформація рецесії в депресію залежить від
зовнішніх обставин і є малопередбачуваною. Однак окремі фактори можуть
викликати це більшою чи меншою мірою, наприклад, особливості менталітету
й загальні настрої бізнес-спільноти, масштаби кредитування в періоди експансії
тощо. Отже, завдяки розмежуванню особливостей грошового обороту й
економічного розвитку Й. Шумпетеру вдалося змінити панівне в науці
ставлення до ролі фінансової системи в економіці.
На цьому тлі до початку 1930-х років у світі переважала тенденція до
підвищення ролі фінансового ринку в економіці, що виражалася, в тому числі, у
зростанні таких показників ступеня фінансової глибини, як відношення
депозитів до ВВП, капіталізація фондового ринку до ВВП. При цьому
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коливання грошової маси й обсягу наданих кредитів до ВВП були незначними.
Однак у 1929 р. розпочалася Велика депресія, у результаті якої промислове
виробництво в США зменшилося вдвічі, а в європейських країнах – майже на
третину. В цей час спостерігалася суттєва трансформація наукових концепцій
стосовно взаємозв’язку різних сфер економіки. Статичне бачення змінювалося
під впливом праць Дж. М. Кейнса [12], Д. Рікардо, А. Маршалла та інших
західних учених [13]. В економічній науці й політиці стали домінувати погляди
стосовно того, що фінансовий сектор відіграє важливу, але не першорядну
роль.
Під впливом багатьох чинників велися пошуки обґрунтувань збільшення
значущості ролі вищих органів влади. У контексті постійної адаптації до змін
характерними стали трансформації різних сфер діяльності урядових органів,
передусім у «соціальних державах» (welfare states), з урахуванням особливостей
розвинених економічних інститутів [14]. Суттєвими в їхній активності
виявились тенденції як пристосування до ринкового середовища, так і
одночасного впливу на нього, а також вибір соціально-економічних правил і
принципів державного устрою [15; 16]. На останній, як відомо, неминуче
впливають, з одного боку, класові, з другого – особисті інтереси політиків і
«раціонально необізнаного» електорату [17].
Водночас фінансова та економічна криза 2008–2009 рр. показала, що,
попри зростаюче значення прийнятих централізованих управлінських рішень,
низка базових функцій багатьох держав здійснювалася з низькою
результативністю. Намітилося зростання розриву між вигодами населення від
державних витрат на безкоштовні послуги з високими податками і динамікою
боргових зобов’язань, що часто супроводжувалося низькою ефективністю
державних програм різних країн. Було аргументовано, що нерідко «безкоштовні
послуги виявляються найдорожчими послугами» [18]. Також було визначено,
що глобальні загрози перспектив реформації світової економічної системи
зумовлені мотивами поведінки учасників ринку, зростає роль психологічних
факторів [19].
Нинішній стан світової фінансової системи характеризується величезною
кількістю малозабезпечених похідних фінансових інструментів. Тому в
окремих країнах і в міжнародному, глобальному, масштабі метою втручання
держави в ринок, крім управління якістю економічного зростання, постає
моніторинг фінансових бульбашок. Останні спотворюють інформацію, яку
несуть ціни, настільки сильно, що економіка стає малокерованою.
Дія ринкових сил, що століттями панували на всіх рівнях економіки (на
сільських ринках, у промисловості, торгівлі, на столичних фондових біржах),
стрімко переноситься через державні кордони [20; 21]. Безперечно, зближення
національних економік за допомогою зовнішньоторговельних і фінансових
потоків, а також мобільність робочої сили, знань і технологій потребують
нових підходів у антикризовому регулюванні.
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О.М. ШАРОВ,
д-р екон. наук, професор, головний науковий співробітник
сектору міжнародних фінансових досліджень,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ
МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
Методологічні проблеми дослідження міжнародних відносин привернули
до себе особливу вагу після того, як американський вчений проф. Дж. Розенау
(James N. Rosenau, 1924–2011) запропонував свої відомі дев’ять принципів
методології теорії міжнародних відносин, а також математичну модель, яка
довела можливість використання кількісних методів у вивченні міжнародних
відносин (у тому числі для розроблення загальнотеоретичних питань і
порівняльного аналізу) [1]. (Звісно, це була не перша його робота на цю тему,
оскільки він звертався до неї і раніше [2, с. 88–92].) З того часу цій
проблематиці (в тому числі і стосовно економічних аспектів) було присвячено
багато робіт, зокрема, таких всесвітньовідомих фахівців, як А. Алесіна (A
.Alesina), Ч. Кіндлбергер (С. Kindleberger), П. Кругман (P. Krugman), П. Ліндерт
(P. Lindert), М. Обстфeльд (M. Obstfeld), М. Олсен (M. Olson), Д. Сальваторе (D.
Salvatore), Б. Фрей (B. Frey) та ін. Не оминули її увагою і вітчизняні дослідники:
достатньо згадати хоча б здобутки представників цілої наукової школи
«Методологія досліджень світового господарства і міжнародних економічних
відносин» на кафедрі «Міжнародні економічні відносини» Київського
національного університету імені Тараса Шевченка ще у 1989 році.
Водночас при ознайомлені з роботами наших міжнародників не зникає
враження схильності більшості з них до певної, доволі помітної інерційності
традиційної парадигми мислення та сприйняття світу.
Звісно, не можна не побачити сучасного плюралізму наукових думок –
особливо порівняно з часами радянського догматизму. Але в цілому ми схильні
думати в заданому напрямі. Скажімо, та ж сама глобалізація переважно
сприймається в неомарксистській інтерпретації валлерстайнівської парадигми
«світ-системи»: (імперіалістичний) центр – (неоколоніальна) периферія,
(сприйнятої ще від теорії «периферійного капіталізму» відомого
аргентинського економіста Рауля Пребіша) або взагалі наявності «золотого
мільярду» – хоча це вже не від І. Валерстайна, а від російських аналітиків. При
цьому інші країни рухаються і досягають помітних успіхів. Згадаймо, де в
координатах світової економіки 30 років тому перебувала Україна, і де –
Бразилія, Індія, Малайзія, Індонезія... Останні перебували «на периферії». А
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тепер вони в «Великій двадцятці», а Україна – навпаки. Так може світ-система
розвивається по якійсь іншій траєкторії? Може, досить бачити усюди
«прихованих капіталістів» – особливо, якщо до їх світу тепер належить і
Україна?
А втім, існують і інші погляди на глобалізацію: постколоніальний
дискурс цієї проблеми видається недооціненим. Або, скажімо, китайський
варіант глобалізації, який базується на зовсім іншій цивілізаційній основі та
вимагає серйозного фундаментального аналізу.
В основі такої схильності, на нашу думку, лежить такий собі
постмарксистський синдром «діалектичного матеріалізму» , коли вважається,
що «перш за все необхідно розглянути принцип матеріалізму, який спільно з
принципом діалектики, стверджуючи первинність матеріального і вторинність
духовного, розкривають форму існування та руху матерії, визначають у
прагматичному форматі можливість і необхідність при аналізі будь-якого
об’єкта реального світу виявляти основні причинно-наслідкові зв’язки між
явищами; представляти і відображати світ як цілісність. Міжнародні відносини
слід розглядати як одну з форм руху енергії, трансформації матерії» [3, с. 104–
115]. Мені ж, людині, яка формувалася як вчений-міжнародник в умовах
радянського догматизму (коли навіть констатація беззаперечних фактів, якщо
вони не збігалися з точкою зору «класиків», – наприклад, демонетизація золота
на світовому ринку наприкінці 1970-х років, вважалася ревізіонізмом) такий
підхід зовсім не видається таким уже однозначним і зразу ж нагадує
достопам’ятний виступ радянського міністра закордонних справ В. Молотова у
листопаді 1948 року на урочистому засіданні Мосради, коли він вітав
«перемогу справжньої науки, що заснована на принципах матеріалізму над
реакційними та ідеалістичними пережитками у науковій діяльності» [4, с. 20].
Утім, насправді відбувається ускладнення системи міжнаціональних відносин,
що вимагає використання конструктивістських підходів, які базуються на
розумінні того, що міжнародна (економічна) система є скоріше «соціально
конструйована», аніж конституйована об’єктивною реальністю. А, як
пояснив О. Уендт (Alexander Wendt), дві базові основи конструктивізму
полягають в тому, що (1) людські структури визначаються головним чином
розповсюдженням ідей, а не матеріальних сил та (2) ідентифікація та інтереси
людей скоріше конструюються або є продуктами цього розповсюдження ідей,
аніж продуктами природи [5, с. 19].
Отож, спробуємо розібратися з методологічними основами науки про
міжнародні економічні відносини, що, за визначенням, включають
методологічні особливості як економіки, так і теорії міжнародних відносин
(ТМВ).



Насправді цей термін був запроваджений К. Каутським, натомість сам К. Маркс говорив про «матеріалістичну
діалектику». Тобто матеріалістичний метод (діалектику) було по-шулерськи підмінено діалектичною
філософією (матеріалізмом). Проте таких прикладів можна навести багато, оскільки в СРСР принципово
вивчали спотворені та неповні праці К. Маркса, підмінивши марксизм «марксизмом-ленінізмом».
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Взагалі-то методологічному аспекту економічних досліджень не
прийнято приділяти багато уваги – не тільки у нас, а й за кордоном, особливо
після публікації добре відомих аргументів проти методологічного дискурсу
авторитетного кембриджського професора Ф.Гана (Frank Hahn) [6]. Звісно, така
позиція не залишилася без критичної відповіді, але все ще досить поширена
серед «мейнстримівських» економістів [7, с. 29]. А тому хотілось би із самого
початку підкреслити, що ми не поділяємо думки Ф. Гана стосовно того, що
економічній науці методологія не потрібна, оскільки вона зводиться до
обговорення основ науки, які ця остання сама може обрати шляхом
еволюційного розвитку за принципом: «нехай виживає правильніший». На
жаль, наша вітчизняна наука вже розвивалася за принципом «теорія Маркса
всесильна, тому, що вона вірна». І нам довелося довго чекати вироку
«еволюційного відбору», втрачаючи час і людей. Нічого доброго, вочевидь, з
цього не вийшло. Отже, методологія в економічній науці важлива, хоча, без
сумніву, має свої особливості. Тим більше, коли йдеться про дослідження,
здійснене на стику економіки, ТМВ та геоекономіки.
Колись вікторіанський історик Т. Карлайл (Tomas Carlyle, 1795–1881)
вважав економічну науку арифметичною філософією прибутків та збитків, а ще
– «похмурою наукою» (dismal science). У своїй «Промові з приводу питання
щодо негрів» (Occasional Discours on the Negro Question) він зауважував, що
соціальна наука (розуміючи, власне, від нею економічну теорію), це «не «весела
наука», а сумна – така, що вбачає тайну всесвіту в «попиті та пропозиції» і
обов’язки керівництва звужує до того, щоб полишити людей самим собі ... .
Маю сказати, що це не «весела наука», як стверджують ті, про кого ми чули; –
ні, вона безрадісна, похмура і в дійсності досить жалюгідна та гнітюча; така, що
цілком заслуговує називатися «безрадісною наукрю» [8, c. 33–34]. «Вочевидь, –
пояснює Н. Макашева, – називаючи економічну науку безрадісною, він мав на
увазі непривітну картину світу, за створення якого ця наука відповідала. Наука
«безрадісна» тому, що вона представляє світ у вигляді cash-nexus, де людина
перетворюється на людину економічну і залишається наодинці зі своїми
проблемами без поради та підтримки»[9, c. 22].
Але чи є це взагалі наукою? Наука – це систематична інтелектуальна
діяльність, спрямована на отримання та систематизацію об’єктивних знань
стосовно дійсності, що оточує людину. Із цього визначення випливає, що не
всякі знання є науковими. Відомий англійський письменник Ч.П. Сноу (Charles
Percy "C. P." Snow), виступаючи у 1959 році в Кембриджі, підкреслював, що
розрив у комунікації між «двома культурами» сучасного суспільства – наукою
та гуманітарними дослідженнями, – становило головну перешкоду вирішенню
світових проблем у післявоєнні часи [10, c. 23]. Для того щоб знання могли
називатися науковими, вони повинні відповідати критеріям науковості, до яких
відносять впорядкованість, обґрунтованість, достовірність емпіричного
матеріалу,
несуперечливість,
концептуальну
зв’язність,
системність
(когерентність), емпіричне підтвердження, передбачувальну силу, практичну
ефективність та принципово можливу фальсифікованість.
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Фальсифікованість (Falsification або Falsifiability) – це принципова
спростовуваність (refutability) наукового твердження, що виступає як критерій
науковості емпіричної теорії у ранзі сукупності теоретичних розробок, які
можна застосувати до об’єктів, що піддаються емпіричній верифікації. Тобто
наукова теорія відповідає цьому критерію в тому випадку, коли існує
методологічна можливість її спростування шляхом постановки того чи іншого
експерименту, навіть якщо такий експеримент іще не був поставлений. Згідно з
цим критерієм, висловлювання або системи висловлювань містять інформацію
щодо емпіричного світу тільки в тому випадку, якщо їх можна систематично
перевіряти, тобто перевірити, результатом чого може стати їх спростування.
Інакше кажучи, наукова теорія не може бути принципово незаперечною. Тим
самим – згідно з цією доктриною – вирішується проблема демаркації –
відділення наукового знання від ненаукового. Цей принцип був
сформульований австрійсько-британським філософом Карлом Поппером у 1935
році таким чином: «Критерієм наукового статусу теорії є її фальсифікованість,
спростовність або можливість перевірки» [11, c. 69]. Зазначимо, що цей
принцип і досі викликає багато дискусій, але участь у них виходить за межі
нашого дослідження.
Взагалі прийнято виокремлювати науки природничі – що вивчають
матеріальний світ; соціальні – що вивчають людину та суспільство; формальні
– що вивчають логіку та математику. Деколи виокремлюють ще прикладні
науки (такі, як медицина або інженерія), знання яких базується на науках,
зазначених вище. Власне, певні сумніви щодо застосовності терміна «наука»
виникають не тільки стосовно прикладних (як несамостійних), а й до
формальних наук, – оскільки вони не залежать від емпіричних спостережень.
Ще більше питань в цьому сенсі виникає стосовно соціальних наук, до яких,
поряд із такими науками, як історія, соціологія або політологія, належить також
економіка. А й насправді – прискорення вільного падіння (g = 9,80665 m/c2) –
однакове для всіх тіл (хоча й залежить від географічної широти
місцезнаходження тіла та його відстані від центра планети). Звісно, на планетах
з іншою масою воно відрізняється від земного). Аналогічна ситуація з
температурою замерзання або випарювання води. Або з масою атомів окремих
хімічних елементів. Кожен експериментатор може в цьому упевнитися і,
використовуючи ці знання, досягати таких самих результатів (теоретично
обґрунтованих і математично вирахуваних).
Не та ситуація із соціальними науками (які, зважаючи на це, англійською,
скажімо, часто називають не «науками» – sciences, а «дослідженнями» –
studies). Відзначимо лише, що сам К. Поппер стверджував, що «ми повинні
відкинути можливість теоретичної історії, або історичної науки про
суспільство, що була би зіставною з теоретичною фізикою» [12, с. 50]. Також
Поппер не вважав соціологію наукою.
Але нас більше цікавить питання щодо науковості економіки. Згадаємо,
що ще Дж.С. Мілль вважав економіку абстрактною [13, с. 101] та неточною
наукою. Такий погляд обумовлювався впевненістю в тому, що економісти
знають про основні причини економічних явищ, але існують деякі фактори, що
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певною мірою спотворюють дію цих причин (або «законів»). До них він
відносив різні «сторонні втручання» (interferences) та ті, що «порушуюють»,
або «тривожні», причини (disturbing causes), які нагадують тертя в механіці. (А
В.С. Джевонс згадував іще й кількісно незначні, але «шкідливі помилки»
(noxious errors) [14].) Усе це давало підстави вважати метод, за яким
економічна наука робить свої висновки, – дедуктивним, або апріорним [13, с.
106].
Відомий російський вчений-економіст В.С. Автономов з цього приводу
зазначає: «Економічна наука за своєю природою приречена на методологічний
плюралізм» [15, с. 5], пояснюючи це тим, що, на відміну від природничих наук,
вона не точна – в ній у принципі неможливий вирішальний експеримент, за
допомогою якого можна обрати теорію і відкинути іншу, а сам об’єкт
дослідження економічної науки занадто складний, щоб можна було створити
науку, яка не тільки точно його описує, а ще й передбачає майбутній розвиток.
З одного боку, такий об’єкт неможливо досліджувати без радикальних
абстракцій, які його спрощують, а з іншого – таке спрощення все далі відводить
дослідника від реального об’єкта. В результаті виникає те, що професор
каліфорнійського університеті в Денворі Т. Майєр (Thomas Mayer, 1927–2015)
назвав «дилемою актуальності та вимогливості» (relevance versus rigour
dilemma) [16]. Утім, іще Дж. Міль, усуваючи помилки т. зв. «рікардіанської
вади», зазначив, що, як тільки дослідник переходить від теоретичних
висновків до практичних, він повинен залучити всі фактори, які раніше
виключалися з наукового аналізу через використання абстракції та дані інших
наук, оскільки «той, хто не вивчав ніякої іншої науки, окрім політичної
економії, зазнає невдачі, якщо спробує застосувати свою науку на практиці»
[17, с. 330]. Відома британська дослідниця С. Стрейндж (Susan Strange, 1923–
1998), яка відіграла ключову роль у розвитку міжнародної політичної економії,
свого часу заявила, що загалом «економісти просто не розуміють, як працює
глобальна економіка» через погане розуміння влади й надмірну залежність від
абстрактних економічних моделей і стала однією з найбільш ранніх агітаторів,
які виступали за необхідність вивчення науковцями з міжнародних відносин як
політики, так і економіки.
Повертаючись, однак, до К. Поппера, згадаємо, що, як зазначає М. Блауг в
своїй класичній праці «Економічна думка в ретроспективі»: «Поппер, більше, за
будь-якого іншого філософа науки, зчинив величезний вплив на сучасну
економіку. Це не означає, що багато економістів читали Поппера. Замість цього



«Рікардіанська вада» (Ricardian vice) – намагання пропонувати конкретні пропозиції на основі абстрактних
суджень або математичних моделей. Термін був запроваджений Й. Шумпетером, зважаючи на приклад із
висновком Д. Рікардо про необхідність скасувати т. зв. «хлібні закони» (Corn Laws), які запроваджували
імпортне мито на зерно в період 1815–1846 рр. – на основі доволі абстрактної «зернової моделі», яка
сверджувала, що хліб дорогий не внаслідок сплати ренти, а рента сплачується тому, що хліб дорогий.
Додатковим аргументом проти встановлення мита для Д. Рікардо також слугувала його помилкова впевненість
у обов’язковому, неминучому переході людства в обробітку землі кращої до гіршої («Закон спадної родючості
ґрунту»).
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вони читають Фрідмана, але Фрідман – просто Поппер «із родзинкою» (Popperwith-a-twist) стосовно економіки ....» [18, с. 714]. Втім, на думку деяких
фахівців, застосування критерію Поппера стосовно економіки було би
руйнівним: не тільки неокласична економічна теорія, а й усі відомі економічні
теорії довелося б визнати ненауковими і не можна було би жодним чином
порозумітися серед економічних теорій [19].
Але нефальсифікованість економічних теорій – не єдина проблема
стосовно науковості економіки. Зокрема, якщо «закони природи» діють
повсюди (з урахуванням умов, передбачених самими законами), то «закони
економіки» досить часто взагалі не повторюються ані в часі (в різні історичні
періоди), ані в просторі (у різних країнах). Скажімо, воднораз визначені
кореляційні залежності між показниками (наприклад, рівнем зайнятості та
рівнем зростання товарних цін; зниженням інфляції та зростанням ВВП тощо)
мають різні математичні значення в різних країнах та на різних етапах
економічного розвитку або взагалі зникають – значною мірою під впливом
інших законів – політичних, або ментальних особливостей людей – як, скажімо,
кейнсіанської «схильності до заощаджень», більш притаманної одним народам
та такої, що не виявляється у інших.
Насправді, на нашу думку, економіка є синтезом науки, філософії та
політики, що характеризується наявністю в ній окремих характерних рис
кожного із зазначених видів людської діяльності, які необхідно враховувати в
теоретичній та практичній роботі.
«Були часи, коли академічних істориків нудило навіть від згадок про те,
що якісь уроки можуть бути засвоєні з історії. Це відчуття невідоме
економістам…» [20, с. 163], які намагаються пояснити причини багатьох
економічних катастроф для того, щоб уникнути їх у майбутньому.
Широко відомим є вислів Гегеля про те, що історія вчить тільки тому, що
вона нічому не учить. Менш відоме пояснення великого філософа, який
зазначав, що чужий досвід потрібен для того, щоб не повторювати чужі
помилки. Але пряма імплементація чужих рецептів неможлива, оскільки кожна
конкретна ситуація відрізнятиметься історичними умовами, національним
менталітетом, зовнішніми обставинами, впливом особистостей тощо. Так само,
без сумніву, корисні поради навіть Нобелевських лауреатів, проте вони не
можуть підміняти глибокого вивчення національних особливостей
міжнародних відносин та врахування національних інтересів, специфічних для
кожної країни.
При цьому необхідно намагатися уникнути впливу сучасних факторів, які
можуть викривити наукове сприйняття минулих подій за сумно відомим
принципом: «історія – це політика, перекинута в минуле». А така загроза (або
спокуса) насправді існує, оскільки з часом політико-економічні пріоритети
зазнають суттєвих змін – причому іноді впродовж уже не такого й довгого часу:
зокрема, якщо у 1950-ті роки пріоритетом слугувала зовнішня торгівля, то у
1970-ті – торговельна лібералізація, у 1980-ті – економічна інтеграція, у 1990-ті
– лібералізація руху капіталу, а з початку нового сторіччя – валютні проблеми.
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У цьому сенсі важливе місце відводиться впливу гістерезису.
Гістере́зис (давньогрец. ὑστέρησις /hysteresis — відставання, запізнення) – це
властивість систем, миттєвий відгук/реакція яких на прикладені до них впливи
залежить, зокрема, від їх поточного стану, а поведінка на певному часовому
інтервалі багато в чому визначається її передісторією. Цей термін увів
шотландський фізик Дж.А. Івінг (James Alfred Ewing, 1855–1935), але досить
швидко його почали використовувати представники інших наук. Економісти
звернулися до нього ще у 1934 році, коли, за його допомогою, почали
описувати різні економічні явища, ототожнюючи гістерезис зі стійкістю звичок.
Як правило, поняття гістерезису використовується для пояснення наявності
«часових провалів» (Time Gap) у процесах, пов’язаних із безробіттям та
міжнародною торгівлею, що інтерпретується у відповідних графіках [21].
Існують відповідні дослідження і стосовно проблем розвитку світової валютної
системи, зокрема інтеграційних процесів у цій сфері [22]. Утім, в економіці
поняття гістерезису значною мірою використовується скоріше не в
економетрічному, а у метафоричному сенсі – як «залежність кінцевих
результатів системи від її попередніх результатів» [23, с. 200].
Функціональна та інституційна складність системи міжнародних
економічних відносин логічно підводить нас до використання методології
синергетики, якій притаманні такі принципи, як нестійкість, незамкненість
(відкритість), гомеостичність (інваріантність), динамічна ієрархічність,
спостережність та нелінійність. Останній принцип важливий для структуризації
загальних закономірностей еволюції систем та виявлення відповідних точок
біфуркації. Ситуація, що склалася у міжнародних економічних відносинах в
умовах сучасної глобалізації, не може бути описана в термінах незмінних
лінійних (древоподібних) структур. А це зумовлює необхідність використання
ризоматичної логіки як засобу моделювання та прогнозування розвитку
глобальної системи, що дає можливість розглядати увесь комплекс як
взаємопов’язаний, так і незалежний один від одного фактор розвитку грошововалютної системи.
Така комплексність, у свою чергу, вимагатиме того, щоб для остаточної
обробки отриманих результатів дослідження використовувалася методологія,
що базується на теорії складності (complexity). Річ у тім, що згадані методики
відштовхуються від сформульованих ще Д. Юмом (у його «Трактаті про
природу людини» – Hume D. A Treaties of Human Nature, 1738) правил,
відповідно до яких причина передує наслідкам, причина та наслідки
безпосередньо слідують один за одним (без проміжних подій) та між подіями
існує необхідний зв’язок, оскільки аналогічна причина завжди викликає
аналогічні наслідки у подібних умовах. Але у складних системах подібні
правила не завжди пояснюють причинно-наслідкові зв’язки. «Сучасна
міжнародна система досягає такого рівня складності, що це часто-густо
перешкоджає визначенню однозначних причинно-наслідкових зв’язків». Більш
того,
основною
рисою
складних
адаптивних
систем
виступає
непередбачуваність, а «теорія складності вказує на непередбачуваність світової
політики, що закладена в її природі» [24, с. 64]. Так само, як і на
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непередбачуваність сучасних складних глобалізованих економічних систем, які
виникли внаслідок того, що процес постійної, хоча і не завжди, прямолінійної
інтернаціоналізації відносин – політичних, економічних, культурних тощо, –
перейшов у свою нову фазу – глобалізацію (тобто не просто широких і тісних
відносин між народами та їхгіми державами, – а загальної універсалізації – світ
та ринок без кордонів, «глобальне селище» (global village), світ однакових умов
(flat world)… Цей «чудовий новий світ» (Brave New World), з якого колись
іронізував В.Шекспір і який тепер час від часу то зачаровує, то лякає нас…
Глобалізація глибоко проникає в усі сфери суспільного життя. Причому процес
глобалізації розвивається не лінійно, тому зараз логічно говорити не стільки
про те, що «держава відмирає», скільки про те, що в умовах сучасної
глобалізації держава втрачає право на безвідповідальність не тільки в
національному, а й у світовому масштабі. Це, у свою чергу, обумовлює
потребу в чіткому розумінні та науковому обґрунтуванні закономірностей
розвитку сучасної економіки,
без
чого
неможливо
забезпечити
зовнішньоекономічний успіх держави.
Більшість відомих політологічних моделей міжнародних відносин може
бути зведена до таких основних філософсько-методологічних основ, як реалізм,
лібералізм, матеріалізм та ідеалізм, – які й формують окремі теоретичні
напрями в дослідженні міжнародних відносин. Жоден з них не може бути
визнаний домінуючим у сучасній академічній думці, а їх значення в науці
нерівноцінне. Не рівно, але все ж таки цінне – це важливий момент, оскільки
методологічне післяпанування марксизму-ленінізму було би невибачальною
помилкою опинитися під пануванням будь-якого іншого, але «єдиного
справжнього вчення» («единственно правильного учения» – таке визначення
звучання більш зрозуміле).
Предметом нашої уваги є насамперед наука міжнародних економічних
відносин, але в деяких випадках ми змушені згадувати її в більш широкому
аспекті, оскільки економіка тісно пов’язана з політикою, в сучасних умовах
зовнішня політика часто економізується, і, взагалі, політика виступає як
концентрована економіка. І це стало однією з передумов появи нового напряму
– політекономії міжнародних відносин (international political economy або global
political economy). Так само такою передумовою стала еволюція методології
самої економічної науки у її використанні щодо міжнародних відносин.
Обидві зазначені передумови в результаті визначили комплексну природу
і методологічну дихотомію політекономії як окремого наукового напряму в
міжнародних дослідженнях. З одного боку, сучасна політекономія міжнародних
відносин – це вивчення політичних передумов економічних процесів на
міжнародній арені (або того, як політичні чинники впливають на міжнародні
економічні відносини і світову економіку загалом). З іншого – це дослідження
економічних передумов міжнародних політичних процесів (або того, як
внутрішні та зовнішні економічні фактори обмежують зовнішньополітичні
процеси). Обидві частини доповнюють одна одну в політекономії, а політика і
економіка перебувають тут у постійній взаємодії.
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Економічний або політекономічний аналіз міжнародних відносин в
ситуації, що склалася, може бути розглянутий як підхід, що доповнює (а часом і
інтегрує) методологію традиційних теоретичних напрямів у міжнародних
дослідженнях. Його подальший теоретичний розвиток має допомогти не тільки
розкрити нові причинно-наслідкові зв’язки між явищами на сучасній
глобальній сцені, а й – цілком можливо – стати основою для виникнення
комплексної теорії міжнародних відносин.
Раніше вже вказувалося на особливості співвідношення економіки та
міжнародної політики, що описуються нами т. зв. «законом міцної кави»: чим
вагоміша економічна складова політики, тим вона сильніша та стабільніша
(так само, як кавовий напій міцніший і густіший, коли в ньому більше меленої
кави). Пояснюється це тим, що економічні інтереси, як правило, більш
довгострокові, прозорі (тобто зрозумілі та викликають більше довіри) і
побудовані на взаємних інтересах (в умовах вільної конкуренції). При цьому, за
інших рівних умов, чисто торговельні відносини містять більше потенції для
суперництва та – навіть – боротьби, – адже це обумовлено протилежними
інтересами покупця та продавця, тоді як інвестиційні відносини мають більший
потенціал для співробітництва, оскільки інтереси співучасників інвестиційних
проєктів мають більше «точок дотику» і спільних інтересів. Звісно, що в
кожному конкретному випадку співвідношення інтересів можуть бути різними і
завжди має місце необхідність у досягненні компромісів. Таким чином,
співвідношення між політикою та економікою може різниться в часі та просторі
(від країни до країни, від періоду до періоду), але зменшення її економічної
орієнтованості призводитиме до послаблення не тільки економічної, ай,
зрештою, і політичної позиції.
Саме тому, для політиків такими важливими є рекомендації у сфері
міжнародних економічних відносин. На сьогодні існує, головним чином, три
джерела таких рекомендацій: незалежні аналітичні інститути та центри; вищі
навчальні заклади; академічні установи. В кожній із цих груп працюють
фахівці, у тому числі справжні професіонали – причому подеколи, одні й ті
самі. Таким чином, йдеться не про особистості, а про інституції: про їх завдання
та їх проблеми.
Незалежні аналітичні центри створюються, як правило, зовсім не для
наукових досліджень. Їх завдання полягає в оперативному аналізі та
інформуванні владних структур. Це «пожежники» міжнародних відносин.
Проте таке зовсім не означає, що їхні фахівці не ознайомлені з науковими
теоріями. Насправді, кращі з них чудово обізнані з різними теоріями, – але не
створюють і не розвивають їх (у цих інституціях). Їхня мета – використати це
знаряддя для оперативних порад. А це означає, що вони просто не мають часу
на «прикладання» усіх теорій до останніх подій. Як правило, вистачає однієї –
чи то принципи т. зв. «Вашингтонського консенсусу», кейнсіанства, чи
«економічного націоналізму».
Вищі навчальні заклади сконцентрували, мабуть, найкваліфікованіших
вчених-міжнародників. Тут добре знають і вивчають як класику, так і нові
віяння в науці. Вивчають для того, щоб навчати. Це аж ніяк не означає, що
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серед викладачів – професорів та доцентів – немає тих, хто намагається і
успішно створює нові гіпотези, концепції, теорії… Але програма – є програма.
Для викладачів наукова діяльність – тобто створення власних теорій, власного
бачення – це (як би цього не вимагало Міносвіти) не може і не повинно бути
пріоритетом: завдання навчальних закладів – навчати. А вже потім створювати
власні теорії, отримувати звання, нагороди, премії, світове (принаймні –
загальнонаціональне) визнання і вже тоді мати право викладати власні теорії.
Нарешті, академічні наукові заклади – до яких, за визначенням,
потрапляють академічні вчені – вже навчені у ВНЗ різноманітним теоріям, – які
вони тепер повинні критично осмислювати, розвінчувати, або розвивати…
Створення нового наукового бачення міжнародних відносин – це їхнє
пріоритетне, основне, а, часом, – і єдине завдання.
Між тим у наших вчених замало оригінальних ідей та власного бачення
ситуації у світі – тому західні колеги в наших публікаціях знаходять
здебільшого лише виклад своїх теорій. У всякому випадку, важко стверджувати
наявність національної української школи міжнародних відносин. Ми можемо бути
цікаві світу насамперед як науковці, якщо продукуватимемо оригінальні думки і підходи.
Як уже згадувалося, значною мірою над нами продовжує тяжіти інерція радянського, а
насправді – ще і дорадянського, імперського досвіду, коли в російській
(загальнодержавній) науці протягом століть склалися три впливові способи
осмислення світу, представники яких, відповідно,орієнтуються на наслідування
Заходу (західництво), збереження незалежної державності (державництво) і
самобутньої системи культурних цінностей (в російському варіанті –
«третьєримство»). Кожна із цих шкіл мислення, має свої образи Росії і світової
системи, що зберегли внутрішню наступність і відрізняються одна від одної.
Перед українською наукою постала (і до цього часу залишилася)
проблема вибору своїх підходів. Про постмарксистську інерцію вже йшлося.
Другим інерційним напрямом стало «західництво» – в нашому варіанті
«євроатлантизм» та «Вашингтонський консенсус». Проблема полягає в тому,
що нове покоління відчуває проблему того, щоб мислити творчо, докладаючи
знання теорій до досліджуваних реалій і модернізуючи теоретичні конструкції
згідно із життям, а не схеми. Чому так відбувалося? Звісно, частково проблема
полягає в грошах: вчені попросту «перекладають» місцеві реалії мовою,
зрозумілою західним колегам, партнерам і спонсорам.
Звісно, потрібно мати можливість донести їх до своїх колег за кордоном. Утім, із
точки зору логіки більш важливими видаються не наші публікації в їх наукометричних
виданнях, а наші та їхні публікації в наших наукометрічних виданнях. У нас немає
загально визнаного академічного видання з питань міжнародних відносин – ось що
становить недолік. Це не означає, що я закликаю закрити інші (як правило – видання
ВНЗ) із цієї тематики, але доцільно було би сконцентрувати увагу академічних та інших
дослідницьких центрів із тим, щоби мати хоча б одне видання світового рівня.
Інша сторона тієї самої медалі – у цьому випадку таки вірніше сказати –
«монети» – полягає в недоліках популяризації фундаментальних
монографічних праць, що, по суті, є «справою самих авторів, які потопають».
Вони – часто-густо – не тільки самі видають а й вимушені розповсюджувати –
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доносити до колег та студентів – результати своїх досліджень. Система
«Академкниги» кудись зникла... Інститути чомусь не мають права
розповсюджувати свою продукцію... Навіть, у вигляді простого платного
доступу до електронних версій, – що є загальносвітовою практикою. Звісно, хто
ж знатиме про результати наших досліджень...
Якщо ж повернутися до вибору пріоритетного напрямку досліджень, то
очікуваним і бажаним видається такий, що заснований на двох опорах:
вихідному шарі західної теорії та методології і вітчизняної понятійної школі,
здатної творчо використати західні поняття та здобутки в умовах української
реальності. Потрібно систематизувати факти і місцеві реалії, а потім
уточнювати теорію за допомогою вибудовування її «знизу» – з українського
досвіду і дійсності. Крім іншого, це допомогло би позбутися вузькості
наукових інтересів і значно розширити рамки наших наукових досліджень із
тим, щоб ми могли вийти, як-то кажуть, на передову лінію, відчути ці
проблеми, що тільки «на підході», а не обговорювати лише чужі теорії… Треба
пам’ятати, що українська – не тільки академічна наука, а й наукова думка
взагалі – це спадщина і ми, відповідно, – нащадки великого академіка В.
Вернадського та його теорії ноосфери. У міжнародній економіці це означає
необхідність не просто глобального, а суперглобального, ноосферного
мислення: наприклад, не просто розуміння впливу економіки на екологію, а й
передбачення наслідків... Наслідків не тільки неконтрольованого впливу, а й
неконтрольованої боротьби з таким впливом. Досвід боротьби з COVID-19
чітко показав, що навіть благими намірами може бути вистелена дорога якщо
не в пекло, то до кардинальних змін міжнародних економічних відносин...
Для того щоб змінити цю ситуацію, потрібно розширити спілкування
вчених з іноземними колегами та з вітчизняними практиками-міжнародниками
(дипломатами, банкірами, урядовцями тощо), забезпечити їх необхідною
інформацією (як наукового, так і практичного характеру, в тому числі,
конфіденційною), але головне – сприяти більш тісній співпраці між науковими
інститутами та урядовими установи, ширше практикувати залучення до
наукової діяльності досвідчених фахівців-практиків. Це особливо важливо для
підтримки академічної науки (що має менше в цьому сенсі можливостей
менше, аніж відомчі наукові установи).
Не можна не згадати і про інстітуційну слабкості нашої науки про
міжнародні економічні відносини. Взагалі-то в добу глобалізації та
євроінтеграції в Академії могло би бути окреме Відділення НАНУ з
міжнародних досліджень. Звісно, цього швидко не досягнути, але почати з
чогось потрібно: зі спеціалізованих відділів, академічного
Інституту,
аналітичного центру, наукового журналу...
Це надало би реальну можливість вибору в масштабах країни
пріоритетних комплексних напрямів (тем) досліджень (у т.ч. дисертаційних) –
скажімо, в рамках НАН або Асоціації економістів-міжнародників за
узгодженням з МЗС… (це повинні бути «національні пріоритети», які Асоціація
та академічна спільнота буде підтримувати). Тоді можна говорити і про
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державні гранти і про практичне залучення вчених до участі у виробленні
зовнішньоекономічної політики.
Повністю глобального світу ще не має (а, можливо, ніколи і не буде), але
сам процес створює країнам та націям численні виклики нового типу –
екологічні, економічні, політичні, ідеологічні, військові... Цей процес суттєво
змінює світ. І дуже важливо визначитися в цьому змінному світі як окремій
людині, так і народу, і країні. В тому числі – Україні.
Сакраментальне питання «Куди йдеш, Україно?» (або, з урахуванням
наших євроінтеграційних пріоритетів, – «Qui vadis, Ukraine?») ставить перед
науковцями-міжнародниками конкретне завдання визначення місця України в
геополітичній та геоекономічній архітектурі сучасного світу (можна навіть
сказати, –в в його архітектоніці – тобто композіційній будові, що виявляється у
взаємозв’язку та взаєморозміщенні тримальних і утриманих частин, у
ритмічному ладі форм-інституцій, що забезпечують статичність, стійкість
нашого світу).
Ще відносно нещодавно все було простішим і зрозумілішим. Був світ
капіталізму і світ соціалізму. І ці два світи сперечалися між собою – хто з них
«перший», а хто – «другий». Був ще і «третій світ» – до якого Україна точно не
належала. Це був світ «країн, що розвиваються». Зараз їх називають більш
політкоректно – «країнами з висхідними ринками» (emerging markets) і Україну
відносять до них – хоча і не в «перших рядах». Наскільки вірна така оцінка? І
куди, ми, все ж таки, рухаємося? З якою швидкістю? Які перепони зустрінемо
на своєму шляху? На ці питання і повинна давати відповідь наука міжнародних
економічних відносин.
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СТУПЕНЕВА ПІДГОТОВКА НАУКОВЦІВ-МІЖНАРОДНИКІВ:
ЕКСПЕРИМЕНТ, ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА
«… завдання науки – насамперед
побачити загадку, проблему, парадокс там,
де раніше їх ніхто не помічав».
Карл Поппер
У нинішньому мінливому світі, який розвивається в умовах
невизначеності, подальшої глобалізації, паралельного розвитку регіоналізації,
конвергенції та дивергенції, ренесансу держави на тлі універсалізації, стирання
кордонів, інтенсивної цифровізації та технологізації, взаємозалежності,
посилення взаємопов’язаності та економізації усіх сфер, важливого значення
набуває процес підготовки висококласних, креативних науковців у галузі
міжнародних економічних відносин.
Підготовка науковців-дослідників – це тривалий та копіткий процес, який
починається ще зі шкільної освіти. Вчитель – як висококласний професіонал,
закоханий у свій предмет за покликанням, та як дослідник у душі – прищеплює
учням любов до пошуку, досліджень, висунення гіпотез та їх доведення чи
спростування. У подальшому це продовжується вже у студентському житті від
здобуття освіти на освітніх рівнях (ОС) бакалавр, магістр та доктор філософії
(РhD) до здобуття наукового ступеня доктора наук і впродовж усього життя для
тих, для кого наука стала не просто професією, а сенсом і способом життя (рис. 1).

Рис. 1. Ступенева система підготовки науковців
Джерело: розроблено автором.
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Нинішні умови розвитку (особливо після пандемії COVID-19), зростаюча
економічна конкуренція, галузеве переформатування, реконфігурація світової
економічної системи загалом і фінансової зокрема ставлять перед Україною виклики
в частині визначення її місця, ролі та значення як повноправного суб’єкта
геополітичних та геоекономічних відносин. У період швидкоплинності та
невизначеності особливого значення набувають наукові дослідження, гіпотези,
фундаментальні дослідження, моделювання, прогнозування кон’юнктурних трендів,
тенденцій. Однак при цьому потребують переосмислення принципи, філософія
функціонування української наукової школи дослідження в галузі міжнародних
економічних відносин. Необхідні усвідомлення зміни формату наукових досліджень,
збагачення
методології
досліджень,
наповнення
її
інструментарієм
міждисциплінарного характеру. Тому актуальним є пошук механізму удосконалення
методики викладання (на освітніх рівнях підготовки науковців), підвищення
ефективності форм і методів навчання, досліджень на засадах міждисциплінарного
підходу, пошуку, розроблення нових теорій. І, як свого часу зауважував Карл
Поппер, науковий зміст певної теорії є тим багатшим, чим більшою мірою вона
дискусійна, відкрита для заперечення майбутнім досвідом. Якщо теорія не містить
суперечностей, наголошував він, то її науковий зміст дорівнює нулю, а сама вона є
догматичною.
Міжнаукова інтеграція і взаємопроникнення наук у сучасному суспільстві
набувають дедалі більшої популярності, а міждисциплінарність стає головною
особливістю сучасної науки – сфери діяльності людини, спрямованої на отримання
(вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або
суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання,
оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або
узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або)
дозволяють будувати причинно-наслідкові зв’язки між явищами і прогнозувати їх
перебіг.
Міждисциплінарність у наукових дослідженнях – це перш за все поєднання,
інкорпорування досягнень природничих і технічних наук, зокрема математичного
моделювання, принципів і проявів фізики; соціогуманітарних, країнознавчих та ін.
Нині «криза основ наукового знання поєднується з кризою основ знання
філософського, причому перша і друга зливаються в онтологічну кризу реальності»
[1]. Насамперед цією обставиною, як слушно зауважує А.С. Гальчинський [2, с. 150],
пояснюється відсутністю достатнього прогресу в методологічній базі аналізу. Брак
фундаментальних узагальнень на рівні методології – ось суть проблеми. Зрештою,
наука, не встигає за прискоренням світових трансформаційних процесів. Це
призводить до очевидного – формування, за висловом Е. Морена, «фундаментальної
невизначеності». «Рух плюс невизначеність» – саме такими параметрами
характеризується новітня сучасність.
За визначенням англійського вченого Т. Лоусона, «економічна теорія відчуває
серйозну кризу в поясненні подій, що відбуваються у реальному світі, та у здійсненні
аналізу, придатного для економічної політики» [3, с. 98].
У цьому контексті також можна провести аналогію із початком кризи
суспільствознавства, якій передувала криза методологічних засад природничих наук,
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які у своїх фундаментальних узагальненнях ґрунтувалися на принципах
ньютонівської механіки. При цьому очевидним є взаємозв’язок між кризою
методологічних основ природничих наук і кризою суспільствознавства. Відповідно,
такий взаємозв’язок має системні риси, а саме: суспільні науки в усі часи
розбудовували свої базові методологічні узагальнення, спираючись на дані
природознавства [2, с. 151].
Таку ж аналогію можна провести і щодо досліджень у царині міжнародних
економічних відносин (рис. 2).
Наука розвивається за допомогою загальної
методології і спеціальних методів
Кількісний і
якісний аналіз

Класифікація
Вимірювання

Формалізація

Моделювання

Порівняльноісторичний метод та ін.

Рис. 2. Загальна методологія і спеціальні методи
Джерело: побудовано автором на основі:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0

Не менш важливим є вимірювання, а радше – оцінювання показників
науковості кількісними чи якісними показниками конкурентноздатності
університету. З цього приводу є доволі багато захищених дисертацій,
написаних статей, можна довго дискутувати про ефективність розроблених,
запропонованих методів, однак, як на мене, слід визнати, що – особливо для
закладів вищої освіти – для підписання, продовження контракту, обрання на
посаду, присвоєння вченого звання науково-педагогічному працівнику ці
показники часто-густо перетворюються на змагальність, гонитву за кількістю, а
не за якістю. У цій гонитві ми уже давно забули, що не кожен висококласний
викладач може бути однаково висококласним науковцем і навпаки (за
рідкісним винятком унікального поєднання). До чинників міжнародної
конкурентоспроможності університету відносять:
– концентрацію талантів (професорів, дослідників, студентів);
– розвинену інфраструктуру;
– інтеграцію наукових досліджень і викладання;
– проривні дослідження, ефективні R&D;
– академічну якість та
– диверсифіковану систему фінансування (детальніше див. [4]).
У нинішній час змінності навчальних планів, швидкого виникнення і не
менш швидкого зникнення нових, оновлених освітніх програм (освітньопрофесійних, освітньо-наукових) викладач, який викладає від трьох до шести і
більше навчальних дисциплін (усі нормативні документи дозволяють не
більше п’яти), що змінюються через рік-два (як правило, щоб ОП була
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конкурентніша), не в змозі якісно виконувати навчальне навантаження і при
цьому не менш якісно займатися наукою. Щоправда, у звітах ті ж самі
кількісні показники зростають, але нинішня тема дискусійної платформи
показує, що наука, окрім кількості, настійливо вимагає якості, а реалії місця і
ролі України в світовій геополітичній та геоекономічній архітектоніці доводять
нагальність високоякісних наукових досліджень у галузі міжнародних
економічних відносин.
Попри це, важливе значення має термінологічний апарат, а радше –
термінологічна казуїстика, зокрема засилля англіканізмів, на кшталт:
«драйвер» економіки, «економічний «інтеллендженс» сучасної міжнародної
економіки» та ін., які аж ніяк не демонструють глибинність знань дослідника
предметної сфери.
Окрім того важливе значення мають: пошук актуальних наукових тем;
взаємозв’язок науки та практики; зацікавленість роботодавців, бізнесу,
держави у наукових дослідженнях у галузі міжнародних економічних відносин;
наявність потужного наукового вітчизняного журналу (україно- та
англомовного), який був би присутній у міжнародних наукометричних базах
Scopus чи Web of Science Core Collection (рис. 3).

Рис. 3. Напрями пошуку
Джерело: розроблено автором.

Не менш важливим при цьому є вміння працювати, комунікувати в
командах – міжкафедральних, міжсекторальних, міжуніверситетських,
міжнародних…, брати участь у тематичних дослідженнях міжнародних
дослідних груп (рис. 4). Усе це вимагає і спонукає до:
– результативних якісних змін наукового середовища;
– зміни принципу першості, вищості когось (однієї наукової школи, однієї
наукової інституції над іншою тощо) на принцип конкурентності (дослідника
команди дослідників інституції(й)), конструктивної науково-дослідної
співпраці;
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– новітньої філософії наукової комунікації та роботи в науково-дослідній
команді (як) однодумців так і супротивників, опонентів, тих, хто погоджується,
і тих, хто сумнівається чи піддає критиці;
– новітньої методології підготовки наукових кадрів;
– підвищення статусу науковця, престижності наукових досліджень на
державному рівні;
– дотримання наукової, академічної доброчесності;
– підвищення якості самих наукових досліджень;
– існування єдиного наукового координаційного Центру, інституції (під
егідою Академії наук, спільно із Академією наук та провідними вітчизняними і
міжнародними ЗВО) з проблем наукових досліджень у сфері міжнародних
економічних відносин;
– формування навичок міжнародного наукового співробітництва.

Рис. 4. Середовище наукової комунікації та співпраці
Джерело: розроблено автором.

Усе зазначене вище висуває нові вимоги до підготовки наукових кадрів.
Згідно із Законом України про вищу освіту 2014 р. [5], підготовка науковцівдослідників здійснюється на другому (магістерському) та третьому (доктор
філософії PhD) рівнях здобуття освіти за науково-освітніми програмами.
Підготовка фахівців за спеціальністю 292 – міжнародні економічні відносини
здійснюється у 73 ЗВО України (відповідно до даних на: htpps://osvita.ua). 48
ЗВО здійснюють підготовку фахівців освітнього рівня магістр за 112 ОП
(відповідно до даних на: htpps://vstup.edbo.gov.ua та htpps://vstup.osvita.ua).
Згідно з даними бази htpps://vstup.edbo.gov.ua на вступну кампанію – 2021 лише
один ЗВО НУ «Львівська політехніка» сформував пропозицію набору на
освітньо-наукову програму «ОС магістр», інші ЗВО набір здійснюють на
освітньо-професійні програми «ОС магістр».
З 2016 року підготовка науковців на третьому освітньому рівні (доктор
філософії PhD) здійснюється на базі нової методології, яка включає і освітню
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компоненту. Загальний обсяг ОП (усіх компонентів з усіх блоків) повинен
становити 30–60 кредитів ЄКТС, зокрема обсяг ОК у кредитах ЄКТС з кожного
блоку визначається стандартом вищої освіти або (за його відсутності) самим
ЗВО. Цілковита відсутність дисциплін з певного блоку є неприйнятною.
Дисципліни зі спеціальності мають відповідати науковим інтересам
аспірантів.
За відсутності можливості забезпечити належне викладання відповідних
спеціалізованих дисциплін у ЗВО (науковій установі), що акредитується, ОП
може забезпечити частину дисциплін зі спеціальності шляхом зарахування
кредитів ЄКТС, здобутих в інших ЗВО (наукових установах) з огляду на
договори про навчання аспірантів та/або академічної мобільності, в тому числі
й міжнародної (рис. 5).
Формування системного наукового світогляду, професійної етики та
загального культурного кругозору

Доктор
філософії

Набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової
презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою,
застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності,
пошуку та критичного аналізу інформації, управління науковими проєктами
та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень,
реєстрації прав інтелектуальної власності

Опанування іноземною мовою в обсязі, достатньому для представлення та обговорення
результатів своєї наукової роботи (англійською або іншою момовою відповідно до
специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння
іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності

Для спеціальностей у галузях знань 03 – Гуманітарні науки» та 05 – Соціальні та поведінкові науки, 08 –
Право, 25 – Воєнні науки, національна безпека державного кордону, 28 –Публічне управління та
адміністрування, 29 – Міжнародні відносини перелік спеціальних (фахових, предметних)
компетентностей обов’язково повинен визначати вимоги з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції.

Рис. 5 Перелік загальних компетентностей освітнього рівня доктора
філософії
Джерело: розроблено автором на основі: Наказ МОН № 977 від 11.07.2019. Про
затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19#Text
(дата звернення – 9.10.2021); Наказ МОН № 584 від 30.04.2020 р. Про внесення змін до
Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти. URL:
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-unesennya-zmin-do-metodichnih-rekomendacij-shodo-rozroblennyastandartiv-vishoyi-osviti-1 (дата звернення – 7.10.2021); Постанова Кабінету міністрів України
№ 1341 від 23 листопада 2011 р. (Із змінами, внесеними згідно з Постанови КМ № 509 від
12.06.2019 та № 519 від 25.06.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011%D0%BF/print (дата звернення – 7.10.2021).
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Для освітнього рівня доктора філософії перелік загальних
компетентностей повинен забезпечувати загальнонаукову підготовку,
спрямовану на (рис. 6):
Дисципліни зі спеціальності мають
відповідати науковим інтересам аспірантів.
За відсутності можливості забезпечити
належне викладання відповідних
спеціалізованих дисциплін у певному ЗВО,
ОП може забезпечити частину дисциплін
зі спеціальності шляхом зарахування
кредитів ЄКТС, здобутих інших ЗВО у
рамках договорів про навчання аспірантів
та / або мобільності.

1. Продемонструвати, що зміст
освітньо-наукової програми
відповідає науковим інтересам
аспірантів (ад’юнктів)

Дисципліни із
загальнонаукового
(філософського) блоку повинні
забезпечити розуміння у
аспірантів теоретичних засад
наукового пошуку, розуміння
галузевої структури, онтології,
епістемології,
методології наукових
досліджень

Дисципліни з блоку
універсальних навичок
повинні забезпечувати
повноцінну підготовку
аспірантів до
дослідницької та
викладацької діяльності
у ЗВО.

2. Описати, яким чином зміст освітньонаукової програми забезпечує повноцінну
підготовку здобувачів вищої освіти до
дослідницької діяльності за спеціальністю та
/ або галуззю

Дисципліни з мовного
блоку повинні
забезпечувати
володіння аспірантами
письмовою і усною
англійською на рівні
не нижчому В-2, а
бажано на рівні С-1

3. Описати, яким чином зміст освітньонаукової програми забезпечує повноцінну
підготовку здобувачів вищої освіти до
викладацької діяльності у закладах вищої
освіти за спеціальністю та / або галуззю.

1. Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад'юнктів) і забезпечує
їхню повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності в закладах вищої освіти за
спеціальністю та/або галуззю.

Рис. 6. Структурні компоненти освітньої програми доктора філософії
Джерело: розроблено автором на основі: Наказ МОН № 584 від 30.04.2020 р. Про внесення
змін до Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти. URL:
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-unesennya-zmin-do-metodichnih-rekomendacij-shodo-rozroblennyastandartiv-vishoyi-osviti-1 (дата звернення – 7.10.2021); Наказ МОН № 977 від 11.07.2019. Про
затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19#Text
(дата звернення – 9.10.2021); Постанова Кабінету міністрів України № 1341 від 23 листопада
2011 р. (Із змінами, внесеними згідно з Постанови КМ № 509 від 12.06.2019 та № 519 від
25.06.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/print (дата
звернення – 7.10.2021).

Основні позиції матриці відповідності компетентностей / результатів для
доктора філософії:
Знання
Зн1 Концептуальні
та методологічні
знання в галузі чи на
межі галузей знань
або професійної
діяльності

Уміння/навички

Комунікація

Ум1 Спеціалізовані
уміння/навички і методи,
необхідні для розв’язання
значущих проблем у сфері
професійної діяльності,
науки та/або інновацій,
розширення та переоцінки
вже існуючих знань і
професійної практики.

К1 Вільне спілкування з
питань, що стосуються
сфери наукових та
експертних знань, з
колегами, широкою
науковою спільнотою,
суспільством в цілому.

Ум2 Започаткування,
планування, реалізація та
коригування послідовного
процесу ґрунтовного
наукового дослідження з
дотриманням належної
академічної доброчесності.

К2 Використання
академічної української та
іноземної мови у
професійній діяльності та
дослідженнях

Ум3 Критичний аналіз,
оцінка і синтез нових та
комплексних ідей

Відповідальність і
автономія
ВА1 Демонстрація
значної авторитетності,
інноваційність, високий
ступінь самостійності
академічна та професійна
доброчесність,
послідовна відданість
розвитку нових ідей або
процесів у передових
контекстах професійної
та наукової діяльності.
ВА2 Здатність до
безперервного
саморозвитку та
самовдосконалення
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Для оцінки якості освітньо-наукової програми згідно з Положенням про
акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти, особливе значення має критерій 10 [6–8].
Критерій 10 – навчання через дослідження.
Відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, «якісна
підготовка аспіранта до наукової кар’єри потребує створення середовища, в
якому аспірант не працює відірвано від наукової спільноти над власним
дослідницьким проєктом, а здійснює науковий пошук у співпраці з колегамидослідниками, наукові інтереси яких стосуються суміжних тем. У такому
середовищі відбуваються дискусії, презентації, обговорення тощо, воно є
частиною міжнародної наукової спільноти, яка визначається мобільністю
аспірантів, наданими їм можливостями оприлюднювати й обговорювати свої
наукові досягнення (зокрема, йдеться про публікації у рейтингових журналах,
виступи на міжнародних конференціях, семінарах тощо). Перебування
аспіранта в такому середовищі забезпечить формування відповідних навичок
наукового пошуку та презентації власних результатів досліджень широкій
аудиторії». [9, с. 57].
Цей критерій, як і попередні, поділяється на підкритерії (рис. 7).
Підкритерій 10.2 встановлює вимогу, відповідно до якої наукова
діяльність аспірантів (ад’юнктів) має відповідати напряму (тематиці) досліджень
наукових керівників.
Тематика публікації наукових керівників має корелюватися із темами
досліджень їхніх аспірантів. Отже можна говорити, що цей критерій
спрямований на сприяння формуванню, успішному функціонуванню та
науковому прогресу/розвитку наукових шкіл.
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Рис. 7. Підкритерії критерію 10 – навчання через дослідження
Джерело: розроблено автором на основі: Рекомендації щодо застосування критеріїв
оцінювання якості освітньої програми. Затверджено Національним агентством із
забезпечення якості вищої освіти 17 листопада 2020 року / ТОВ «Український освітянський
видавничий центр «Оріон»». Київ, 2020. С. 57–63; Наказ МОН № 584 від 30.04.2020 р. Про
внесення змін до Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти.
URL:
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-unesennya-zmin-do-metodichnih-rekomendacij-shodorozroblennya-standartiv-vishoyi-osviti-1 (дата звернення – 7.10.2021).

Підкритерій 10.3 стосується організаційного та матеріального
забезпечення можливостей виконання й апробації результатів наукових
досліджень аспірантів (ад’юнктів) у межах освітньо-наукової програми.
Підкритерій 10.4 стосується забезпечення можливостей для долучення
аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної академічної спільноти. Аспірант повинен
взяти участь у не менше, ніж одній міжнародній конференції за кордоном за
своєю тематикою, результати досліджень публікуються в іноземних наукових
журналах, збірниках, матеріалах конференцій тощо (зокрема англійською
мовою). Кращою практикою вважається забезпечення щонайменше однієї
можливості для стажування кожного аспіранта за кордоном впродовж навчання
на ОП.
Підкритерій 10.5 встановлює вимогу участі наукових керівників
аспірантів у дослідницьких проєктах, результати яких регулярно
публікуються та/або практично впроваджуються.
Рекомендований мінімальний вимір активності: не менше одної
публікації у фаховому журналі раз на два роки (одноосібно або у
співавторстві).
Підкритерій 10.6 встановлює вимоги до доброчесності наукової
діяльності всіх, хто причетний до ОП (викладачів, наукових керівників,
аспірантів), на ОП діють ефективні практики, які забезпечують дотримання
академічної доброчесності всіма науковими керівниками
Перші роки підготовки наукових кадрів за новою моделлю показали як
позитивні моменти, так і певні проблеми (часто-густо навчальна складова ОНП
розглядається простим продовженням «ОС магістр» з метою забезпечення
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навчального навантаження відповідної кафедри без сутнісної зміни викладання
навчальної дисципліни з урахуванням зміни філософії і, особливо, методології
для наукового рівня).
Криза економічної науки і наукових досліджень в галузі міжнародних
економічних відносин має, зокрема, розглядатися, з одного боку, як відповідні
виклики, а з іншого – як підґрунтя її конструктивного, у тому числі
методологічного, оновлення.
Попри невпинність сучасних змін, квапливість усіх процесів, які
відбуваються у світі, не зайве згадати вислів Мстислава Келдиша, що «Вченим
потрібна атмосфера творчого пошуку».
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О.О. БОРЗЕНКО,
д-р екон. наук, професор,
завідувачка сектору міжнародних фінансових досліджень,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ
РОЗВИТОК В УКРАЇНІ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ
МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ
Очікування в економіці відіграє велику роль. Під раціональними
очікуваннями розуміються такі, що можуть бути систематично помилковими.
Вони абсолютно необов’язково повинні точно справджуватися, однак це
відбувається тільки тому, що економічні процеси схильні до випадкових
коливань, що не залежать від дій держави, або тому, що дії держави у сфері
економічної політики мають непередбачуваний для економічних агентів
характер. Гіпотеза раціональних очікувань розвивалася паралельно із
моделюванням адаптивних очікувань. Нагадаємо, що ще 1955 р. Г. Саймон
обговорював питання раціонального вибору і зазначав, що у реальному житті
можна говорити скоріше про обмежену раціональність.
Наприкінці 1950 – початку 1960-х років з’явилася ціла серія робіт,
пов’язаних із моделюванням очікувань. У 1959 р. відбулося засідання
Економетричного товариства, на якому, зокрема, було представлено дві
доповіді, що окреслювали альтернативи адаптивного підходу. Одна з них
написана Джоном Мутом, де вчений припустив, що можна просто пояснити
механізм формування очікувань — з урахуванням прогнозу, зробленого з
використанням відповідної економічної теорії. Наприклад, стосовно аналізу
окремого ринку це означає, що очікування щодо майбутньої ціни залежать від
структури всієї системи (ринку) загалом [1]. Згідно з гіпотезою Дж. Мута,
помилка прогнозу має нульове середнє та некорельована з очікуваним
значенням прогнозованої змінної. Економічна інтерпретація цієї гіпотези у
тому, що учасники ринку не роблять систематичних помилок, де очікування
служать суттєвимим наближенням для фактично реалізованого значення
прогнозованої змінної [1]. Друга доповідь, зроблена Едвіном Міллсом, була
присвячена концепції так званих неявних очікувань. Е. Міллс, навпаки,
припустив некорельованість помилки прогнозу і значення прогнозованої
змінної, що реалізувалося. Відповідно до цієї концепції значення змінної, що
реалізувалося, є хорошим наближенням для неспостережуваної величини
очікувань з приводу цієї змінної. Отже, з економетричної точки зору гіпотеза
неявних очікувань «перевертає» логіку гіпотези раціональних очікувань,
запропонованої Дж. Мутом.
Поступово до початку 1970-х років ідея раціональних очікувань
перемістилася з галузі мікроекономічних досліджень у макроекономіку, де
зайняла своє місце у формулюванні, яке найбільше наближена до ідеї Дж.
Мута. Зараз прийнято називати раціональними такі очікування, які не можуть
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бути систематично помилковими, і в яких закладено всю інформацію, що існує
на момент складання прогнозу, про минулі значення всіх релевантних величин.
Згідно з теорією раціональних очікувань (ТРО), у своїх прогнозах
суб’єкти економіки оптимально використовують всю наявну в них інформацію,
включаючи оцінку урядової політики, що проводиться, для формування думки
щодо майбутнього розвитку кон’юнктури [2].
Принцип оптимальної максимізуючої поведінки припускає, що індивіди
не роблять систематичних помилок прогнозування. Принцип передбачає, що
використовують всю доступну, що стосується справи, інформацію, формуючи
власну думку про перспективи на майбутнє, або, як мінімум, використовують
інформацію аж до того моменту, коли гранична вартість її отримання та
обробки не дорівнює граничній вигоді, отримуваній від цієї діяльності. У
крайній ситуації, коли є повна інформація та відсутня невизначеність, гіпотеза
раціональних очікувань зводиться до гіпотези досконалого передбачення.
Раціональні очікування разом із гіпотезою ефективного розчищення
ринків утворюють два центральні принципи нової класичної макроекономіки,
яка прагне довести, що будь-які спроби короткострокової стабілізації рівня
виробництва та безробіття є неефективними. Крива Філліпса пропонує
політикам залежність між інфляцією та безробіттям, і вибір між ними
можливий лише протягом короткого відрізку часу.
Теорія раціональних очікувань знайшла своє практичне застосування в
економічній політиці США після спровокованої діями OPEC інфляції протягом
1970-х: після двох шокових змін пропозиції, викликаних підвищенням цін на
нафту, в 1980-му темпи інфляції в економіці США перевищили 9%, а рівень
безробіття підвищився до 7%, відповідно індекс лиха підвищився до найвищого
під час спостереження рівня.
Скорочення темпів інфляції відбулося виключно завдяки грошовокредитній політиці. Жорстка антиінфляційна позиція, зайнята головою ФРС П.
Волкером, зчинила прямий вплив на очікування суб’єктів економіки, на чому
наполягали теоретики раціональних очікувань.
Досвід країн, які зазнали гіперінфляції, свідчить про те, що після
проведення вкрай різких адміністративно-політичних заходів реальний обсяг
виробництва із закінченням періоду інфляції не скоротився, оскільки суб’єкти
господарювання ясно уявляли собі наслідки проведеної грошово-кредитної
політики і належним чином гармонізували свої очікування щодо цін і
майбутніх витрат.
Минулі 30 років показали, що головна проблема стратегічного
планування у тому, що підприємствам надзвичайно важко реалізувати його на
практиці. Коли компанія намагається встановити сувору стратегічну
дисципліну, всередині фірми виникає опір плануванню, свого роду
організаційна інертність, яка протидіє втіленню. Чим вища турбулентність
середовища, тим агресивнішою має бути поведінка фірми. Але, як показує
досвід, деякі компанії повністю використовують надані їм можливості, інші
відгукуються на зовнішній вплив із запізненням. До чинників, які впливають на
поведінку підприємств, належать минула історія, обсяг, накопичена
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організаційна інертність, відповідність навичок потребам довкілля і, особливо,
спонукання і можливості керівництва фірми.
Як би швидко не реагувало керівництво фірми на ринкову кон’юнктуру ,
її вплив на комбінацію та взаємодію ресурсів відбуватиметься із запізненням у
часі [3; 4].
Надзвичайно важливе значення ТРО могла б мати у застосуванні до
вивчення зворотної залежності між інфляцією та безробіттям в Україні за
розвитку сучасних ринкових відносин. Наразі раціональні очікування не
застосовуються для складання прогнозів економічного розвитку України.
Поточні економічні показники, а також їхні зміни залежать від очікуваних
майбутніх політичних рішень, це ключова особливість економіки з
раціональними очікуваннями.
Відсутність достовірних статистичних даних про фактичне безробіття та
чіткі критерії визначення низки економічних показників не дозволяють
провести повний аналіз розвитку нашої економіки із застосуванням кривої
Філліпса та знайти підтвердження концепції раціональних очікувань.
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FINANCIAL, INSTITUTIONAL AND METHODOLOGICAL BASIS FOR
SOCIAL AND ECONOMIC RESEARCH
Economic research as any other field of science requires efficient combination
of human, material and financial resources, motivation and institutional organization.
Countries may rely on the global mainstream paradigm and results of the leading
foreign researchers. But fostering and maintaining national economic scientists may
help to consider country-specific context and local interests. This paper is aimed at
analyzing relative amount of financing economic research and institutional sectors
involved in it, and its efficiency and methodological base.
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Table 1 provides available data for a number of countries. The data for wider
field (social sciences) is applied because more detailed data was not available. Also
unfortunately lack of the comparable data provided by UNESCO does not allow us to
consider several major economies such as G7 countries and China. Therefore
situation in smaller economies is presented here. International dollar by purchasing
power parity method is used to adjust for difference in costs in advanced and less
developed economies. As for the shares for institutional sectors where researched is
carried out, it should be noted that in several cases lack of available data results in
underestimation of the role of companies or non-government organizations.
Table 1
Research and development expenditure on social sciences in 2017

Country
Republic of Korea
Turkey
Netherlands
South Africa**
Russian Federation
Thailand
Malaysia*
Poland
Argentina
Denmark
Portugal
Viet Nam
Qatar*
Greece
Czechia
Serbia
Chile
Hungary
Ethiopia
Slovakia
Ukraine
Croatia
Lithuania
Uruguay
Panama
Algeria
Estonia
Costa Rica

Performed by sectors:
Expenditure,
current
Business
Higher
enterprises, Government, educaPPP$,
thousands
%
%
tion, %
1968037
13.0
49.0
33.4
1799641
1.3
3.6
95.0
1682753
17.8
12.1
70.1
1426668
38.1
10.2
50.3
1082053
15.5
27.1
55.8
967869
38.5
12.6
43.1
845642
1.1
43.1
55.7
695943
24.1
4.7
69.7
543571
32.4
66.2
514168
12.0
12.7
74.6
508717
19.5
1.8
78.1
469396
71.5
21.0
7.2
429379
4.2
13.0
82.8
310886
17.3
17.8
62.3
249741
22.0
24.8
48.0
162663
1.1
8.2
90.5
158357
1.0
22.0
67.3
137536
13.3
23.0
63.6
125960
1.0
77.2
17.3
107390
3.9
16.3
79.5
89651
1.2
79.3
19.5
89377
8.6
40.6
50.8
77663
11.3
88.7
58900
50495
46054
100.0
45050
8.3
84.1
42630
17.1
82.9

Private
nonprofit, %
4.6

1.3
1.5
5.8
0.1
1.6
1.4
0.7
0.6
0.3
2.7
5.2
0.2
9.7
4.6
0.3
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Slovenia
40967
22.2
56.9
Bulgaria
35787
16.9
47.8
19.9
15.3
Uzbekistan
34768
12.1
27.1
54.4
6.4
Romania
32999
1.8
79.5
18.6
0.1
Belarus
32714
19.0
62.1
19.0
Sri Lanka
31622
21.8
77.3
0.9
North Macedonia
25257
0.4
3.1
91.8
4.7
Cyprus
24141
3.6
14.0
78.0
4.4
Paraguay
23690
19.6
23.0
57.3
El Salvador
21265
53.6
46.4
Latvia
20008
12.3
79.5
Azerbaijan
19981
75.2
24.8
Iraq
14946
0.6
99.4
Kazakhstan
13614
15.2
7.2
72.2
5.4
Bosnia and Herzegovina
12158
6.3
2.5
90.7
0.4
Malta
11676
1.2
4.3
94.5
Oman
11319
1.6
98.4
Mongolia
9515
1.1
77.4
21.6
Kuwait
9234
99.4
0.6
Armenia
8427
56.3
43.7
Montenegro
7604
4.3
9.5
79.4
6.9
Mali
6846
76.7
23.3
Republic of Moldova
6640
72.4
27.6
Guatemala
6118
0.4
100.0
Mauritius
5029
100.0
Tajikistan
3900
94.3
5.7
Honduras
3503
98.6
1.4
Kyrgyzstan
507
38.4
61.6
Notes: * in 2018, ** shares in 2016.
Source: UNESCO Institute for Statistics
(http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=SCN_DS&lang=en) and own calculations.

One can see that for example Greece has a similar financial capacities for
social sciences as Qatar and Czechia; Ukraine – to Slovakia and Croatia. The
allocated financial resources depend on the population of a country, its wealth,
exchange rate and inflation trends, policy and research priorities. For example in
Panama 27% of the registered research and development expenditure were on social
sciences, while in Trinidad and Tobago only 0.3%. The value was 9% in Greece and
4% in Ukraine. Ukraine had a downward trend in the expenditure on social and
economic research ($191 million PPP in 2013; $76 million in 2016 following
devaluation, economic crisis and loss of control over a part of its territory; partial
recovery to $103 million in 2018).
Unlike natural sciences and engineering, business is less involved directly in
social research with few exceptions. In most cases the direct contribution of private
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non-profit organizations is minor too. But these sectors also may participate
indirectly by financing research for example in higher education institutions. The role
of government institutions varies from weak to strong. And higher education
institutions usually take the leading positions in performing social and economic
research thanks to public or private sources of funding.
The countries may be classified into several groups by domination of
institutional sectors in social and economic research. The largest group of countries
has an absolute domination of higher education institutions in social sciences – such
as Turkey, Qatar, Serbia, Lithuania. Government institutions are the most important
in Ethiopia, Ukraine, Algeria, Algeria, Bulgaria, Romania, Belarus, Azerbaijan etc. In
Malaysia, Croatia, El Salvador, Armenia, South Korea both higher education
institutions and government dominate. In South Africa and Thailand business
enterprises and higher education institutions are the main social research institutions.
Unique situations are in Vietnam (importance of enterprises), Paraguay (private nonprofit organizations), Chechia (equally important contribution of business and
government with the universities as the main research institutions). In most EU
Member States universities play the most active role in social sciences and only in
few Member States government institutions are more important.
Nevertheless, more details should be taken into consideration before providing
final conclusions. For example, a professor in a university may receive salary as part
of education financing by government and may perform research as a supplementary
activity without extra payment. Such activity may not be accounted in expenditure for
research activity. Thus, statistical data may not necessary be free from countryspecific bias in methodology of expenditure accounting and salary schemes.
Another issue is efficiency of research. Katranidis, Panagiotidis and Zontanos
(2012) evaluated and ranked several economics departments of Greek Universities by
three indicators: citations per faculty member, papers per faculty member and
citations per paper. The highest performance was in Athens University of Economics
and Business with 64.2 citations per faculty member. University of Crete had 35.9,
University of Patras 30.4. The lowest ratio in their sample was in University of
Ioannina (4.8) and University of Piraeus (4.9). They also analyzed the associated
factors of the citation efficiency. Location, size and age of an economic department
are not important. Most university economists in Greece received doctoral degree
abroad, especially in the US (34%) and the UK (26%). They achieved higher citation
ratio (44.7% after doctoral degree obtained in the US, 33.5% in the UK in
comparison to 10% for those who received the degree at their own department) even
after considering the difference in the age of researchers. Later Katranidis,
Panagiotidis and Zontanos (2016) confirmed that economists in Greece and Portugal
with a doctoral degree received abroad are associated with higher research
productivity.
It is interesting to discuss the reasons of this. On one hand this may prove that
internationalization of universities may raise research productivity and that the US
and UK demonstrate superior quality in training scientists in economics. On another
hand, it may also be associated with the spread and popularity of neoliberal economic
paradigm and econometric analytical approach especially supported in the US and the
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UK. And here we come to the importance of methodological base of economic
research, which should be relevant to the current economic needs of a society.
According to Laybourn-Langton and Jacobs (2018), politico-economic
paradigm is associated with political and economic goals, theoretical and analytical
frameworks, narratives them and social and economic policies themselves. They
noted two shifts: from laissez-faire paradigm to Keynesian paradigm and return to
liberal approach in 1970s. Each time a shift in paradigm was caused by the new
challenges faced by the leading economies (such as Great depression, currency and
oil shocks with stagflation).
Neoliberal paradigm lead to accelerating globalization and empowering
multinational companies, but it also ultimately helped to develop emerging
economies and regional economic integration. Meanwhile, growing concerns about
protecting environment lead to ecologization of economics with new rules imposed
on business aiming at preserving nature and ensuring safety. In the US a shift to
neoconservative and protectionist ideas took place under the presidency of D.Trump
as a reaction to growing competition from China, which itself became an example of
fast growing highly regulated economy.
The coronavirus pandemic became another challenge for liberal approaches in
economic policy worldwide. New restrictions affected international trade in services
and migration. At the same time, countries favored continuation of goods supplies
with only few cases of restrictions related to critical medical supplies. The pandemic
lead to rethinking about the role of a state in economy. They intervened by
quantitative easing in monetary policy and transfers from the budget to the affected
businesses and individuals. At the supranational level in the EU the challenge raised
the issue of solidarity between the Member States, which lead to increasing the
transfers via the EU budget and additional loans through the new large recovery
mechanism (NextGenerationEU).
Therefore despite the collision between liberal and interventionist approaches
in economic policy, they both should be the elements for discussion among the
academic economic researchers and analysts. The neoliberal economic paradigm
helps to fight inefficiencies caused by excessive regulation, while alternative
economic doctrines try to find solution in a situation of market failures. When a new
challenge arises researchers and policy-makers should have a choice between several
economic methodological tools and approaches, which should be well assessed by
that time.
Conclusion. Most countries can afford to spend between a few million to a few
billion dollars for social and economic research depending on their size and economic
situation. In most countries universities are the main research organization in this
field, but there are variations in the role of other types of institutions and publication
efficiency. Another component of successful research is methodological framework,
which should be relevant to the economic situation.
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Віце-президент Академії економічних наук України
РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
З МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми щодо розвитку в Україні досліджень в галузі
міжнародної економіки своєчасна, тому що закономірності глобалізації
потребують фундаментальних досліджень світової економіки у контексті
інтеграції, уніфікації та інноваційності, міжнародного поділу праці в процесах
залучення у виробничі процеси людських і матеріальних ресурсів. Важливим
економічним фактором для України є міжнародний рух робочої сили через те,
що число трудових мігрантів-українців становить майже 3 млн, а українська
діаспора, за деякими розрахунками, сягає 20 млн.
Україна як країна із найбільшою територією і одна із найбільших за
населенням в Європі, не має жодної дослідницької установи, що
спеціалізувалася б на проблемах міжнародної економіки. Відповідно відсутні
всеукраїнські координаційні плани таких досліджень і цільове державне
замовлення. Диверсифікація міжнародного співробітництва України, як
правило, здійснюється без належної науково обґрунтованої стратегії. Частіше
не ми обираємо країну і міжнародного партнера для дослідження і бізнесу, а
нас обирають. Прикладами можуть слугувати програші на ринку нафти і газу, в
авіаційній і космічній галузі, втрати ринку і виробництва в автомобільній
промисловості, обмеженість експорту аграрної продукції лише сировинними
пропозиціями
В Україні підготовка наукових кадрів економістів-міжнародників вищої
кваліфікації ніяк не набере обертів. Переважна кількість докторів наук
працюють у системі вищої школи, завантажені головним чином навчальнопедагогічною роботою, не мають спілкуються з науковцями з-за кордону
постійно та не мають фінансових ресурсів для наукових відряджень. Ідеться не
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про підтримку дружніх відносин та інформаційний обмін, а про співпрацю з
масштабними результатами для уряду, місцевого самоврядування і бізнесу.
Нині право на захист докторських дисертацій за спеціальністю «08.00.02
– Світова економіка і міжнародні економічні відносини» мають лише кілька
університетів, а саме Київський національний університет ім. Т. Шевченка,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,
Донецький національний університет ім. Стуса і Західноукраїнський
національний університет. Навіть такі наукові центри, як Львів, Одеса, Харків,
Дніпро не мають достатньо кадрів докторів, які є фахівцями з міжнародної
економіки, аби формувати свої наукові школи.
Українські науковці слабо мотивовані, а частково і мало підготовлені до
інтеграції своїх наукових досліджень з міжнародної економіки у європейський
науковий простір. Про це свідчить те, що економісти не мають фінансової
підтримки навіть найбільшої у Європейському Союзі рамкової програми з
фінансування науки та інновацій із загальним бюджетом близько 80 млрд євро.
Ця програма має пріоритети, які важливі для України. Зокрема, з продовольчої
безпеки, сталого сільського та лісового господарство; дослідження морських та
внутрішніх вод та біоекономіка; ефективності використання ресурсів та
сировини, управління інформацією. На 2019–2024 рр. у пріоритетах
Європейської Комісії є напрям «Економіка, що працює для людей». Мета цієї
частини програми визначена таким чином: «Європа прагне стати першим
кліматично нейтральним континентом, ставши сучасною економікою, що
ефективно використовує ресурси». Отже, Україні варто мати не стільки
науковців-одинаків, скільки творчі колективи, які спроможні інтегруватися у
виконання таких проєктів. Відповідно, нагальним завданням є формування
міжнародно визнаних наукових шкіл економістів-міжнародників.
Нині Україна перебуває на такому етапі світової та європейської
економічної інтеграції, коли має бути зроблений великий прорив на світові
ринки задля конвергенції на основі сталого і наздоганяючого економічного
розвитку, що неможливо без побудови інфраструктури наукових установ, які
спеціалізуються на досліджені певних секторів світової економіки і важливих
міжнародних регіонів та національних економік. Передусім треба створити такі
науково-дослідні інститути, як Інститут міжнародних економічних відносин,
Інститут США і Канади та Інститут Європи при НАН України. При
Міністерстві економіки доцільно створити Центр агробізнесу. Певні
секторальні центри і лабораторії з розвитку економічної співпраці варто
створити при вищих навчальних закладах з постійним штатом працівників і
наближеними до європейського рівнями заробітної плати.
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КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
ТА ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
Для розуміння назви та змісту викладу основних тез доповіді
скористаємося положенням Л. Вітгенштейна «Судження є картина реальності,
щоб зрозуміти судження мені необхідно знати ситуацію, яку воно представляє.
І я розумію судження, не відчуваючи потреби в тому, щоб мені пояснили його
сенс ; …В судженні повинно бути стільки ж окремих частин, скільки в
ситуації, яку воно відображає» [1]. У контексті висловленого видатним
філософом позиціонування назви, а, отже, й змісту доповіді полягає в тому, що
їх окремі складники (частини судження (за Л. Вітгенштейном) – «конкурентні
стратегії», «безпека розвитку», «інституціональна нестабільність», «глобальне
середовище» – потребують окремого викладу, хоча і є взаємопов’язаними та
відображають «ситуацію» (в окремих перекладах праці Л. Вітгенштейна –
«позицію», «стан справ») у соціально-економічній макросистемі нашої країни.
Зазначимо. що обсяг тез не дає можливості повного розкриття сутності
цих складників, тому зупинимося лише на концептуальних аспектах, які
детально передбачається розкрити у доповіді
1. Конкурентні стратегії розглядаються у послідовному взаємозв’язку з
конкурентними політиками, макромоделями суспільно-економічного розвитку,
причому останні є домінантними щодо політик і стратегій та механізмів їх
реалізації. Ключовою є макромодель розвитку, до цих пір не визначена в
Україні, відсутність якої зумовлює нереалістичність необгрунтованість видів
політики та стратегій і, в результаті, дисфункції інститутів держави та
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управління нею загалом. Звернемо увагу, що ми не розглядаємо поняття
«конкурентність» лише в сенсі зорієнтованості на підвищення рівня
національної конкурентоспроможності та її складників на різних рівнях
ситемної ієрархії. Йдеться про інший, аніж застосовуваний (якщо такий існує)
методологічний підхід до обґрунтування цілей, об’єктів, суб’єктів, часового
періоду, механізмів реалізації макромоделі (видів політики, стратегій) з
визначенням домінантних – самовідтворення народу, збереження ресурсів для
безпеки майбутнього розвитку. Теоретичним базисом такого підходу є
розуміння конкурентності Р.Б. Маєрсоном, інститутів капіталізму та
трансакційних видатків майбутніх періодів О.І. Вільямсона, положення
економічного націоналізму Ф. Ліста, Іншого Канону Е.С. Райнерта, а також
українських та зарубіжних вчених
В. Будкіна, Вс. Голубничого, І.С.
Коропецького, В. Новицького, А. Філіпенка, О. Сухарєва.
2. Безпека реалізації макромоделі соціально-економічного розвитку
держави передбачає критичний аналіз самої моделі, а також механізмів її
реалізації, постійно здійснюваних
реформаторських заходів стратегій і
політики, враховуючи, що розвиток в секторальному, часовому вимірі може
бути загрозливим для самовідтворення народу, національної, у тому числі
економічної безпеки держави (для прикладу, євроінтеграційна модель, що
реалізовується і подальша дивергенція економік України та ЄС,
макроструктурна дивергенція і загрози цілісності держави: розвиток
агропромислового комплексу, добувних і металургійної галузей, імпліцитна
інтеграція науково-технологічного потенціалу в мегарегіональні економічні
утворення та глобальне інформаційне середовище тощо).
3. Становище, що склалося в управлінні державою, дисфункціональність
якого в різних сферах і на різних рівнях управління, дозволяє стверджувати про
формування макромоделі ексклюзивного регулювання, що поєднує ієрархічні
та гетерархічні форми, методи і мережі, в сукупності альтернативні й, навіть,
антагоністичні до офіційного управління дежавою за цілями, засобами і
наслідками (детально висвітлені в [2]). Певною мірою це відповідає «системі
кланового капіталізму», описаній Дж. Лофом як зовнішнім спостерігачем із
визначенням об’єкта дослідження як системи (зазначимо, що це збігається з
припущенням про набуття процесами ексклюзивного регулювання системних
характеристик), виокремленням чотирьох «стовпів» системи (pillars), які
забезпечують стабільність системи кланового капіталізму, окресленням її
структури і проявів у секторально-просторовому вимірі. Автор відносить до
цих чотирьох «стовпів» [2, с. 9]:
1) глибоке проникнення в процеси прийняття державних рішень через
високопосадовців, які надають перевагу інтересам великого бізнесу і
отримують із цих зв’язків вигоду;
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2) вплив на законодавчий процес, у тому числі через оплачувану
підтримку депутатів, які або мають безпосередні бізнес-інтереси, або
опосередковано отримують вигоду від підтримки бізнес-інтересів інших осіб;
3) вплив на судові та правоохоронні органи шляхом призначення
лояльних осіб, а також використання хабарництва та інших стимулів для
захисту інтересів системи;
4) контроль над медіа через володіння основними ЗМІ, які забезпечують
платформу для обраних політиків для розвитку своєї кар’єри і для великого
бізнесу для формування суспільної думки і на користь системи, у тому числі
усуваючи тих, хто стоїть на її шляху.
Зазначаючи про поширеність моделі кланового капіталізму в країнах ЄС
(Італії, Греції, Болгарії, Хорватії, Румунії) та виокремлюючи їх загальні риси
(висока концентрація капіталу в незначного числа політично пов’язаних
власників бізнесу в середовищах, які характеризуються інститутами
використання державних ресурсів в інтересах небагатьох, низьким рівнем
прозорості, обмеженою підзвітністю і слабким верховенством права) та
наслідки (руйнування демократичного управління, спотворення економіки,
стимулювання злочинності та корупційної практики через вплив ділових
інтересів домінуючої групи на державну політику), Дж. Лоф відзначає
українську особливість структурної побудови системи – глибину її
проникнення і тиражування в національних і регіональних процесах прийняття
рішень і в бюрократії. яка здійснює ці рішення [2, с. 12]. З нашого погляду,
критичні оцінки Дж. Лофа збігаються з нашими твердженнями про
інституціалізацію ексклюзивного регулювання економіки, формування
«зашморгу» ексклюзивного регулювання як імперативу інституціональної
нестабільності, макроструктурної дивергенції, руйнування цілісності, загрози
національній безпеці держави. Для вирішення завдання необхідне виявлення
першопричин цього явища, домінантних чинників його еволюції та розвитку,
механізмів та засобів подолання.
4. Приділяючи увагу викладу результатів дослідження Дж. Лофа,
звернемо увагу, що дослідження було здійснене в межах Програми «Росія і
Євразія» Королівського інституту міжнародних досліджень Chathem House
(Велика Британія). Можна навести ще багато прикладів досліджень
українського суспільства та економіки, здійснюваних зарубіжними
дослідниками, що доцільне на сучасному етапі розвитку глобальної економіки.
Останнім часом широко висвітлюються проблеми і наслідки глобалізації,
деглобалізації (М. Корнпробст та ін.). Розвиваючи теоретичні положення
альтерглобалізму (А. Крисоватий, І. Зварич, Р. Зварич, А. Мокій), у сучасних
умовах назріла необхідність розгляду парадигми «глобального середовища»,
або теоретико-методологічної метамоделі, що охоплює як формування метасистемних характеристик глобальної економіки, так і позаекономічні (не
безпосередньо економічні) процеси та явища глобального екологічного,
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інформаційного, безпекового, у тому числі воєнного, пандемічного,
епізоотичного, етико-морального, релігійного характеру.
5. Відповідно актуалізується нагальна потреба в дослідженні комплексу
взаємопов’язаних і взаємообумовлених проблем безпеки глобального розвитку,
двосторонніх і багатосторонніх відносин України з країнами-партнерами
(стратегічними, мегарегіональними утвореннями, сусідніми державами,
міжнародними інститутами) та країнами-антагоністами (агресорами і
недружніми до нашої країни). Поряд із двосторонніми відносинами, не меншої
важливості набувають і дослідження самих учасників двосторонніх відносин з
Україною з метою раціоналізації двосторонніх відносин, імплементації
успішного досвіду реалізації якісної політики управління державою.
Беззаперечно, такі дослідження проводяться академічними науковими
установами, провідними київськими науковими школами професорів А.
Філіпенка, Д. Лук’яненка, донецькою школою професорів Ю. Макогона, Т.
Орєхової, тернопільською школою професора Є. Савельєва та науковцями
інших вищих навчальних закладів.
6. Хоча дисертаційні дослідження і пов’язані з планами, програмами
кафедр, підрозділів, підтверджені довідками про впровадження в діяльності
центральних, функціональних, регіональних органів влади тощо, не можна
стверджувати, що їх результати істотно впливають на соціально-економічний
розвиток України. Склалася унікальна ситуація, коли наукові дослідження в цій
сфері, як і загалом в економічній науці, не зовсім відповідають реальним
потребам національного розвитку (якщо вони сформульовані), а отримані
результати недостатньо втілюються в реальній економіці.
7. Прикметно, що отримані результати досліджень не викликають
потрібного інтересу в глобальному науковому просторі (не беручи до уваги,
звісно, ринок пропозиції вітчизняним авторам за власні кошти публікуватися в
журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах). Зауважимо,
що зазнане меншою мірою стосується науково-дослідницьких робіт у межах
господарських договорів, конкурсів, міжнародних програм допомоги, але не
заперечує висновку про нескоординованість, фрагментарність об’єктів
досліджень, їх недостатню узгодженість з гострими поточними та стратегічно
перспективними проблемами розвитку України.
8. Побіжний аналіз показує відсутність досліджень відносин з країнами
Африки, лише одиниці – з КНР, країнами Середнього Сходу, Латинської
Америки, АСЕАН, ЄС, Францією, Німеччиною та повну відсутність
досліджень, пов’язаних з Японією, Індією, Індонезією, РФ, Республікою
Білорусь, Польщею та іншими країнами-сусідами. Наголосимо, що це
відбувається в той час, коли об’єктами і суб’єктами глобального середовища
стають не лише країна, а й особа, домогосподарство, громада, регіон, галузь,
сектор і сфера національної економіки і держави. Як відомо, академічні (ІСЕ
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МВ) та державні інституції (НІПМБ), що проводили дослідження міжнародної
економіки, в нашій країні ліквідовані.
Звернемо увагу, що в колишніх постсоціалістичних і пострадянських
країнах роль таких інституцій виконують як навчальні заклади, так і
дослідницькі установи (Jagiellonian university, Krakow, Poland; Johan Skytte
Institute of Political Studies at the University of Tartu, Estonia; Institute of
international relations and political science, Vilnius university,Lithunia; Eötvös
Loránd University, Institute of Political and International Studies, Budapest,
Hungary; University of Wroclaw, Wrocław, Poland; University of Pécs, Hungary;
Corvinus University of Budapest, Hungary; Vytautas Magnus University, Kaunas,
Lithuania; Anglo-American University, Prague, Czech Republic; Faculty of Social
Sciences, Charles University, Prague, CzechRepublic; Vistula University, Warsaw,
Poland; Mendel University in Brno, Czech Republic; International Relations at the
University of Economics in Bratislava, Slovakia), в яких досліджуються:
діяльність міжнародних організацій; публічна дипломатія і глобальна політика;
приховані політичні маніпуляції; міждержавні відносини між країнами
Європейського Союзу; взаємодія і співвідношення політики країн Східної
Європи з політикою Європейського Союзу; міжнародний контекст видів
внутрішньої політики держав, їх економік та безпеки; стратегії міжнародної
політики; процеси глобалізації та регіоналізації; міжнародна економіка;
міжнародний захист прав людини.
Враховуючи реальні організаційно-інституціональні та фінансові
перешкоди повноцінного відновлення академічної інституції досліджень,
пропонується створення в Інституті економіки і прогнозування міжгалузевого
Центру координації досліджень проблем глобального розвитку, структура і
функції якого на початковому етапі наведено на рис.1 (див. після Списку
використаних джерел).
Для обговорення і дискусії пропонується створення ініціативної робочої
групи з обгрунтування концептуальних засад створення і функціонування
Центру на період 2022–2030 рр.
Список використаних джерел
1. Витгенштейн Людвиг. Логико-философский трактат / пер. Л.
Добросельский. Москва: Изд-во “АСТ”, 2018. 33 с.
2. Lough J. Ukraine’s system of crony capitalism. The challenge of dismantling
“systema”. Research Paper. Russia and Eurasia Programme. Chathem House, July
2021. 42 p.
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ДУ ІЕП НАН України

Відділ досліджень міжнародної
(глобальної) економіки:
– узагальнення методологічних основ
дослідження глобальної економіки;
– виконання
держбюджетних
та
конкурсних НДР
Державні органи центрального,
регіонального галузевого
управління:
–
–
–
–
–

МЗС;
МЕ;
МФ;
галузеві міністерства;
регіональні держадміністрації
Підприємницьке середовище:

– Бізнес-асоціації;
– ТПП;
– АППАУ тощо

Державні установи НАН
України
Центр координації досліджень
глобальної економіки:
– збирання, систематизація даних про
виконані,
плановані
дослідження
глобальної
економіки
НДР,
дисертаційні
роботи,
грантові
програми, галузеві дослідження тощо;
– подання
пропозицій
щодо
пріоритетних
та
перспективних
досліджень глобальної економіки;

ВНЗ:
‒ ІМВ
КНУ
ім.
Т.Шевченка;
‒ КНЕУ ім. В.Гетьмана;
‒ СхУНУ
та
ін.
(Маріуполь, Одеса, Суми,
Дніпро, Харків тощо)
Експертні та громадські
організації:
‒

– обґрунтування вибору гострих
глобальних проблем для досліджень

‒
‒
‒

Всеукраїнська
асоціація
економістівміжнародників;
АНВШ України;
ІЕД і ПК; філії НІСД
(ліквідовані)
Український інститут
майбутнього
майбутнього

Зарубіжні партнерські
наукові установи
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Рис. 1. Функціонально-структурна схема координації наукових досліджень глобальної економіки

І.С. ПІЛЯЄВ,
д-р політ. наук, професор, провідний науковий співробітник
сектору міжнародних фінансових досліджень,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ
СТРУКТУРНІ ТРЕНДИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПОГЛЯД
США і Велика Британія після остаточного Брекзіту, з одного боку, і
Європейський Союз – із іншого, обрали принципово різні стратегії
геостратегічних взаємовідносин із Китаєм як висхідною (постаючою)
наддержавою. Якщо стратегія ЄС у конструктивному дусі наголошує на
пріоритеті побудови «більш справедливих та заснованих на правилах
економічних відносин з Китаєм» [1] із одночасним приглушенням ідеологічних
розходжень між Брюсселем і Пекіном, то США і Велика Британія,
консолідуючи шляхом масштабної фінансової, технологічної та військової
допомоги навколо осі Вашингтон – Лондон своїх союзників в ІндоТихоокеанському регіоні, взяли курс на активне й всебічне стримування Китаю:
в геополітичній, економічній, фінансовій, інфраструктурній, науковотехнологічній, військовій, ідеологічній («м’якої сили») сферах – з метою
недопущення переформатування Китаєм та його союзниками світового
фінансового, економічного та безпекового порядку, в якому роль гегемона
належить США. Саме протистояння і баланс сил в Індо-Тихоокеанському
регіоні (особливо стратегічне позиціювання Франції, Індії та Республіки Корея)
визначатиме на найближчі роки основні тренди розвитку світової економіки та
глобальної фінансової системи, зокрема інституцій глобального фінансового
лідерства.
В Лондоні та Вашингтоні сформувалася консолідована позиція щодо
необхідності переформатування свого геостратегічного концепту АзійськоТихоокеанського регіону в концепт Індо-Тихоокеанського регіону із
пріоритетним залученням до нього Індії, аби забезпечити необхідний ресурсний
потенціал для всебічного стримування Китаю й убезпечення на довгострокову
перспективу збереження глобального лідерства англо-американського ядра
Заходу (до якого відносяться також Австралія, Нова Зеландія та Канада).
США і Велика Британія істотно переглядають свої відносини з
Євросоюзом, у тому числі в оборонній сфері: стратегічне значення ЄС для
Лондона і Вашингтону зменшується на користь перенесення стратегічнорольового навантаження на Індо-Тихоокеанський регіон, розбудову та
поглиблення союзницьких відносин з Індією, Австралією, Новою Зеландією,
Японією та Південною Кореєю, а також «несуверенною державою» Тайванем.
На відміну від унілатералізму адміністрації Дональда Трампа, яка, на
противагу зусиллям Пекіна переформатувати геоекономічний баланс сил та
досягти лідерства в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, запровадила новий,
американоцентричний формат «Індо-Тихоокеанського регіону», але головний
акцент робила на двосторонніх відносинах США зі своїми стратегічними
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партнерами в регіоні з пріоритетом економічних (бізнесових) інтересів,
адміністрація
Джо
Байдена
з
самого
початку
проводить
мультилатералістсьский курс – на багатостороннє залучення своїх глобальних
(Велика Британія) та регіональних союзників (Австралія, Японія, Індія,
Південна Корея, Тайвань) на основі спільних цінностей демократії та поваги до
прав людини з головним акцентом на питання безпеки;
Інфраструктурні ініціативи США та їх союзників у G7, ОЕСР та ІндоТихоокеанському регіоні (Blue Dot Network, Build Back Better World)
геостратегічно орієнтовані на ті ж майданчики, на яких реалізується ініціатива
КНР «Один пояс, один шлях», що створює умови для значного загострення
найближчим часом боротьби за глобальне економічне та фінансове лідерство.
Як визнає навіть всесвітньовідомий теоретик неоліберального глобалізму
Френсіс Фукуяма, «велика кількість недавніх досліджень у сфері наук про
життя показують, що люди жорстко запрограмовані на те, щоб бути
соціальними істотами» [2]. Це стосується, зокрема, й останніх відкриттів у
сфері фрактальности, що свідчать про мережевий характер усіх форм існування
та організації живої матерії, включаючи людину і соціум. Сьогодні вже стало
очевидним, що людина є органічним компонентом соціальних мереж
(віртуальних, тобто інтернетівських, і реальних).
Eволюція лібералізму в неолібералізм, що відбувалася з 1980-х років і
досягла свого піку на початку ХХІ століття, значно звузила простір для
політичного маневру, доступний центристським політичним лідерам, і
допустила зростання величезної нерівності, що підживлює популізм як справа,
так і зліва. Натомість, як наголошує Фукуяма, «класичний лібералізм, навіть
якщо він захищає основні права власності та ринкову економіку, цілком
сумісний із сильною державою, прагнучою соціального захисту населення,
облишеного глобалізацією. Лібералізм неодмінно пов’язаний з демократією,
відтак ліберальна економічна політика має бути пом’якшена міркуваннями
демократичної рівності та потребою політичної стабільності» [2].
У цьому ж контексті авторитетний польський економіст Міхал Вожняк
наголошує на потребі інтегрованого розвитку, де збалансовано економічну,
соціальну і екологічну складові [3].
Ми звикли говорити, що Євросоюз – це ліберальна демократія та
ґрунтована на ліберальних принципах ринкова економіка. Проте таке уявлення
вже не зовсім відповідає реаліям сьогодення.
Через посилення глобальної ролі Китаю, зокрема в економічній,
фінансовій, інфраструктурній сферах, сьогодні фактично відбувається
відчутний вплив конфуціанських цінностей та східноазійських моделей
успішної модернізації економіки та суспільства на соціально-економічну
політику ряду країн Центрально-Східної Європи, де зароджуються процеси
конвергенції християнських, конфуціанських та загальнолюдських цінностей
(підходів), що можна спостерігати на різнопланових прикладах Польщі,
Угорщини, Словенії тощо.
Досвід адаптації Польщею (з якою Україна, завдяки спільній історичній
спадщині, має соціокультурну та ментальну схожість) конфуціанських підходів
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та реалізації з 2016 р. націонал-консервативним урядом прем’єр-міністра
Матеуша Моравецького, ґрунтованої на конфуціанських цінностях
модернізаційної теорії нової структурної економіки, міг би бути корисним для
нашої країни та вітчизняної економіки [4]. Зокрема, Польща планує, передусім
шляхом реалізації стратегічного партнерства з Республікою Корея, вже в
середньостроковій перспективі стати «воротами Східної Азії в Європейський
Союз»: в 45 км від Варшави буде споруджено Центральний транспортний порт
із пасажиропотоком 100 млн пасажирів на рік, що інтегруватиме повітряне,
залізничне та автомобільне трансконтинентальне сполучення (перша черга
хабу має бути введена в експлуатацію в 2027 р.) [5].
Унаслідок великої рецесії в середземноморських країнах ЄС (Італії,
Іспанії, Португалії, Франції, Греції, Хорватії), спричиненої передусім важким
ударом пандемії коронавірусу по туризму, індустрії гостинності (готелі,
ресторани, тематичні парки тощо), індустрії розваг та тісно пов’язаній з ними
транспортній галузі, їх ВВП (за паритетом купівельної спроможності у
міжнародних доларах 2017 року) скоротився у 2020 р. у діапазоні від 7,2% (у
Португалії) до 10,9% (в Іспанії). Водночас у посткомуністичних країнах ЄС
(крім Хорватії) падіння ВВП було відносно поміркованим – від 0,4% у Литві до
5,1% в Угорщині. У результаті за підсумками 2020 р. показники ВВП (ПКС) на
душу населення (у міжн. доларах 2017 р.) всіх посткомуністичних країн –
членів ЄС, крім Болгарії і Хорватії, перевищили аналогічний показник Греції
(28 053), а відповідні результати Чехії (38 283), Литви (37 709) і Словенії
(36 920) перевищили аналогічні показники не лише Португалії (32 525), а й
Іспанії (36 678), впритул наблизившись до рівня Італії (38 407) 1. Таким чином,
країни Центрально-Східної Європи посилили свої економічні позиції в ЄС,
відповідно посилюватиметься і їх голос у формуванні економічної стратегії,
бюджетної, структурної, інвестиційної та соціальної політики ЄС.
Отже, йдеться про перспективи конвергентного діалогу між
неоліберальною демократією, в якій «маркетизоване» суспільство споживання
розглядає природу як власність та об’єкт споживання [6], а соціальні відносини
максимально «товаризуються» [7], та демократією конфуціанської традиції з її
глибокою повагою до сильної держави та меритократичною соціальною
ієрархією, що, однак не заперечує інституційних цінностей західної ліберальної
демократії. Водночас для конфуціанства непохитним постулатом є як
професійне, так і моральне, культурне вдосконалення людини в рамках
гармонізації її стосунків із соціумом та державою.
У зв’язку з цим актуалізується дискурс класичного лібералізму, який, на
відміну від неоліберального мейнстріму сучасного Заходу (часто далекого від
терпимості до поглядів і цінностей «Іншого»), найкраще можна зрозуміти в
руслі «інституційного вирішення проблеми управління різноманітністю» [2].

Розраховано автором за: Gross Domestic Product (PPP in 2017 prices) in International Dollars
(2020) for Europe, by Countries. World Economics. September 2021. URL:
https://www.worldeconomics.com (Retrieved on September 25, 2021).
1
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Таким чином, сучасна трансформація однополярного світового порядку в
світовий порядок, де буде не один, а два чи декілька глобальних лідерів,
вимагає зростаючого розуміння світовою спільнотою доцільності подолання
традиційних дихотомій «Схід-Захід», «Азія-Європа», «індивідуалізмколективізм» і т. ін., синтезу на базі загальнолюдських цінностей різних етикоціннісних систем, насамперед протестантського Заходу і конфуціанського
Сходу, що демонструють найбільшу у світі конкурентоспроможність та
соціально-економічну динаміку.
Існує неантагоністична, досить конвергентна, альтернатива між
неоліберальною демократією, що апелює до індивідуалізму та універсалізму
прав людини, і демократією конфуціанської традиції (Японія, Південна Корея,
Тайвань), яка адаптує цінності класичної ліберальної демократії, але прагне до
гармонії колективних та індивідуальних інтересів, відстоює цінність сильної
національної держави в процесах модернізації, глобалізації та регіональної
інтеграції.
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директор Інституту системних статистичних досліджень
БАГАТОПОЛЯРНІСТЬ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАНДШАФТУ
СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ, ЩО РАДИКАЛЬНО ЗМІНЮЄТЬСЯ
У процесі дослідження запропоновано:
більш досконалий категоріальний апарат, використання якого
дозволяє системно розкрити якісні та кількісні характеристики оцінювання
ландшафту світової економіки, котрі дають можливість визначити наявність
різних центрів у структурі глобальної економічної системи;
методологію дослідження імпульсів та механізмів формування,
розвитку і зміни лідируючих держав - центрів світової економічної системи;
концептуальний підхід до визначення специфіки взаємодії
провідних світових геоекономічних господарських центрів в умовах
глобалізації;
результати аналізу динаміки розвитку регіональних і глобальних
центрів сучасної світової економіки;
підходи до визначення геоекономічної багатополярності як
актуальної особливості глобальної світогосподарської конфігурації XXI
століття;
найбільш імовірні сценарії взаємодії й конкуренції провідних
світових господарських центрів в умовах невизначеності перспектив розвитку
світової економіки тощо.
Доведено, що недавно існуючий однополюсний світ, в якому домінувала
єдина наддержава (США), яка, спираючись на контрольовані нею міжнародні
організації (МВФ, Світовий банк, НАТО тощо), намагалась підкорити своєму
впливу і перебудувати на свій лад увесь геополітичний простір, уже
перетворився на багатополярний.
При цьому продемонстровано, що глобальна конфігурація світової
економіки характеризується періодичною зміною системи геоекономічних
центрів у вигляді одно-, бі- та багатополярного геоекономічного світового
порядку. Доведено, що феномен геоекономічної багатополярності має
багаторівневий і багатоаспектний характер, що включає державний,
інтеграційний, блоковий, функціональний та галузевий аспекти.
У поточній ситуації глобальної невизначеності перспектив конкурентної
взаємодії різних центрів, а саме – економік США, КНР, Індії, Росії та
об’єднаної Європи обумовлені тенденціями боротьби за лідерство в рамках
трансконтинентальних геоекономічних просторів. При цьому протягом
останніх років суттєво зростає геоекономічна і геополітична роль регіональних
держав усередині кожного із глобальних центрів (Польщі, В’єтнаму, Бразилії
тощо).
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Таким чином, доведено, що сучасна світогосподарська динаміка свідчить
про
найбільш
імовірне
становлення
різнорівневої
багатополярної
геоекономічної структурованості глобальної економіки з декількома лідерами.
Висловлено гіпотезу щодо можливості зародження принципово нової
форми глобалізації, сутність якої буде значно відрізнятися від нині існуючих
глобалізаційних процесів. Це, скоріш за все, буде транснаціоналізація
державних китайських компаній, яку вже розпочала здійснювати КНР. Цікаво,
що цей новий процес глобалізації започатковано країною, яка: а) є
авторитарною державою, котра відносно нещодавно протидіяла процесу
глобалізації; б) формально є країною, що розвивається, тощо.
Я.В. ХРАПУНОВА,
канд. екон. наук, докторант
Київського національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ТА ДИНАМІКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ У ФОРМАТІ АНАЛІЗУ ЗМІН ЛАНДШАФТУ
СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Швидкі та суттєві зміни глобального ландшафту світової економіки
диктують необхідність суттєвого вдосконалення методології статистичного
аналізу таких змін, одним із напрямів якого є оцінювання рівня та динаміки
глобалізаційних процесів.
Як відомо, з цією метою протягом двох останніх десятиліть дослідники
активно досліджують наявні та розробляють нові синтетичні індекси
глобалізації, намагаючись охопити цей багатогранний процес з різних аспектів
та всебічно кількісно його оцінити. Найбільшого поширення та широкого
застосування набули, зокрема: а) Новий індекс глобалізації (NGI); б) Індекс
оцінювання ступеня розвитку глобалізаційних процесів (KOF Index of
Globalization); в) Маастрихтський індекс глобалізації (MGI) тощо.
Перелічені індекси розраховуються по-різному. Але кожен з них
концептуально розглядається як інтегральний (узагальнюючий) індикатор, який
дозволяє оцінити масштаб інтеграції тієї чи іншої країни до світового простору
і порівняти різні країни за його компонентами.
При конструюванні кожного з них оцінюється та інтегрується в
узагальнюючий показник рівня економічної, соціальної та політичної
глобалізації.
При цьому:
1. Економічна глобалізація визначається обсягами міжнародної торгівлі,
рівнем
міжнародної ділової активності,
торговельними
потоками,
міжнародними інвестиціями, тарифною політикою, обмеженнями й податками
на експортно-імпортні операції тощо.
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2. Соціальна глобалізація характеризується рівнями культурної
інтеграції, відсотком іноземного населення, ступенем розвитку міжнародного
туризму, міжнародними особистими контактами, обсягами міжнародного
телефонного трафіку, поштових відправлень, транскордонних грошових
переказів,
інформаційних потоків тощо, розвитком інформаційнокомунікаційної інфраструктури тощо.
3.
Політична глобалізація визначається членством держав у
міжнародних організаціях, участю у міжнародних місіях (включаючи місії
ООН), кількістю ратифікованих міжнародних багатосторонніх договорів,
посольств, інших іноземних та міжнародних представництв тощо.
Усебічно проаналізувавши методологію розрахунку цих індексів, авторка
пропонує
вдосконалити
методологію
розрахунку
синтетичного
(узагальнюючого) індексу оцінювання рівня глобалізації країн та його змін у
просторі й часі, додавши до алгоритму побудови цього індексу принципово
нові складові.
Так, при конструюванні більш досконалого композитного індикатора
оцінювання рівня та динаміки глобалізаційних процесів, зокрема пропонується
враховувати також: а) стан розвитку фінансової глобалізації окремої країни,
особливості розвитку глобалізаційних процесів у сфері фінансів в цілому; б)
рівень глобалізації економіки і технологій, викликаних діяльністю могутніх
транснаціональних корпорацій (ТНК), під впливом яких здійснюються миттєві
глобальні перетоки капіталів в інтересах тих самих ТНК; в) глобалізацію
інформаційних потоків через мережу Інтернет, телекомунікацій, на діяльність
яких також впливають інформаційні ТНК, які інколи нав’язують стандарти того
чи іншого соціокультурного устрою й системи цінностей тощо.
Здійснено побудову індикатора глобалізаційних процесів та апробацію
цього узагальнюючого показника. При цьому аналіз швидкості глобалізаційних
процесів засвідчив її нерівномірний характер, наявність періодів
пришвидшення та сповільнення, а саме: стрімкий розвиток глобалізаційних
процесів спостерігався з 1991 р. до 2007 р., у 2008 р. відбулося сповільнення,
яке тривало до 2012 р. І починаючи з 2017 р. зафіксовано суттєве й стійке
зростання рівня глобалізації.
Зібрано та проаналізовано статистичні дані щодо основних показників
глобалізації України. За результатами проведеного аналізу визначено сучасні
особливості формування стану та динаміки глобалізаційних процесів в Україні.
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЗАВДАНЬ СПРАВЕДЛИВОГО КОРПОРАТИВНОГО
ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
Формування справедливої та більш стабільної міжнародної податкової
архітектури [1] є важливою домовленістю, досягнутою у липні 2021 р.
міністрами фінансів та керівниками Центральних банків G20. У рамках цієї
домовленості визначатимуться завдання майбутніх податкових реформ,
зокрема щодо забезпечення перерозподілу прибутку транснаціональних
підприємств з тим, щоб податок сплачувався там, де прибуток був отриманий,
та встановлення глобального мінімального податку. 130 країн світу, включаючи
Україну, приєдналися до нового плану реформування міжнародних правил
оподаткування. Ці рішення викликані посиленням податкової конкуренції,
зниженням у останні десятиріччя в багатьох країнах Європи і світу рівня
оподаткування доходів підприємств (з метою збільшення інвестицій та
активізації факторів економічного зростання), явищами виведення капіталу за
межі країн, де він був створений, та ухилення від сплати корпоративного
податку.
У середньому по країнах ЄС у 2021 р. ставки податку на прибуток
корпорацій становили 20,71% порівняно із 22,46% у 2012 р. та 27,95% у 2003 р.
[2]. В Україні ставка податку на прибуток підприємств зменшилися з 30% у
2003 р. до 21% у 2009 р. та 18% у 2014-2021 рр.
В Україні на відміну від багатьох розвинених країн зменшення рівня
оподаткування доходів підприємств не забезпечило зростання інвестицій у
основний капітал та детінізації економічної діяльності. Рівень тіньової
економіки (за монетарним методом) у період 2014-2020 рр. становив 30–33%
офіційного ВВП, що обумовлено у першу чергу корупцією, відсутністю
надійних гарантій верховенства права та економічних свобод. Оцінки рівня
економічної свободи в Україні по складових інвестиційної та фінансової
свободи (за 100 бальною шкалою) у останні роки не перевищували 35. За таких
умов для України необхідні імплементація європейських норм, спрямованих на
забезпечення справедливого оподаткування прибутку підприємств, зокрема,
при визначенні податкової бази, гарантування прозорості фінансової та
податкової інформації, удосконалення податкового адміністрування з метою
упередження корупції та податкових зловживань.
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Директивою Ради (ЄС) 2016/1164 від 12.07.2016 р. передбачено створення
умов для справедливого та ефективного корпоративного оподаткування завдяки
заходам протидії ерозії бази оподаткування та виведення капіталу (BEPS) [3].
Успішна реалізація таких заходів (за оцінками експертів ОЕСР)
забезпечуватиме збільшення надходжень податку на прибуток підприємств на
4-10% [4]. Для України це означатиме щорічне отримання додаткових
бюджетних надходжень до 10 млрд грн.
Протидія ерозії податкової бази щодо оподаткування доходів підприємств
на внутрішньому ринку має відбуватися, зокрема, шляхом встановлення
обмежень щодо:
– вирахування відсотків при визначенні бази оподаткування, а отже –
надмірних витрат підприємств на запозичення;
– переміщення (виведення) активів з внутрішнього ринку;
– використання особливостей податкового законодавства різних країн,
зокрема, розбіжностей у визначенні бази оподаткування прибутку підприємств.
Досвід різних країн світу щодо формування бази оподаткування прибутку
корпорацій свідчить про широке застосування певних корегувань (щодо дати
визнання, складу та обсягу витрат, які визначаються у системі бухгалтерського
обліку), а також норм щодо обмеження витрат, які враховуються при
визначенні бази оподаткування [5]. Такі обмеження досить часто стосуються
надмірних фінансових витрат, безнадійної заборгованості, благодійних внесків,
штрафних санкцій, винагороди найманим працівникам та директорам компаній,
чистих процентних витрат тощо [6].
В Україні Дорожня карта реалізації плану дій боротьби з BEPS
передбачає здійснення заходів щодо попередження розмивання бази
оподаткування шляхом встановлення обмежень на вирахування відсотків та
інших фінансових виплат, а також витрат на фінансові операції з пов’язаними
особами [7]. Обмежувальні норми щодо врахування відсотків при визначенні
бази оподаткування включено до Податкового кодексу України (підпункти
140.1–140.3 статті 140). Однак обмеження витрат з обслуговування боргових
зобов’язань поширюється лише на операції з нерезидентами, коли сума боргу в
3,5 раза перевищує суму власного капіталу. Крім того, багато підприємств при
обчисленні бази оподаткування з податку на прибуток можуть враховувати усі
свої витрати, які визнані у системі бухгалтерського обліку (без будь-яких
обмежень).
Обмеження щодо надмірних процентів та витрат на запозичення мають
поширюватися на всіх платників податку на прибуток підприємств України,
оскільки це відповідає нормам Директиви Ради ЄС 2016/1164 від 12.07.2016 р.
«Про встановлення правил протидії практикам ухилення від сплати податків,
які мають безпосередній вплив на функціонування внутрішнього ринку».
Виконання Україною зобов’язань щодо протидії BEPS забезпечить зменшення
зловживань при оподаткуванні прибутку підприємств та відповідно збільшення
фіскального простору бюджетів України.
За висновками фахівців з фінансового моніторингу, в Україні поширені
також схеми незаконного виведення активів, до яких, зокрема, належать
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експортні операції без передоплати та без повернення валютної виручки на
територію України, укладення фіктивних зовнішньоекономічних договорів
тощо [8]. Тому у системі заходів України щодо боротьби з BEPS важливе місце
має належати податку на приріст капіталу при виведенні активів (не
тимчасового характеру) за межі країни.
До важливих напрямів модернізації податкової системи України з метою
реалізації європейських принципів та завдань справедливого корпоративного
оподаткування слід віднести удосконалення нормативно-правових актів щодо
оподаткування прибутку підприємств України, які стосуються, зокрема:
– заходів протидії ерозії бази оподаткування та виведення активів і
прибутків за межі України;
– формування бази оподаткування (у частині визначення витрат, які не
враховуються при зменшенні бази оподаткування, встановлення обмежень для
вирахування процентів, витрат за фінансовими операціями з пов’язаними
особами тощо. Податкові обмеження і корегування мають застосовуватися до
всіх платників податку на прибуток);
– упередження процесів офшоризації доходів та виведення капіталу,
зокрема, шляхом застосування податку на приріст капіталу при виведенні
активів.
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ПОДАТКОВА ПРОЗОРІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ ГЛОБАЛЬНИХ
СВІТОВИХ ТРЕНДІВ
Проблемою глобального масштабу є ухилення від сплати податків.
Досить часто для ухилення від сплати податків багатонаціональними
підприємствами використовується механізм трансфертного ціноутворення.
Трансфертне ціноутворення поряд із іншими видами ціноутворення не
зумовлює негативного впливу на економіку. Однак стереотип ототожнення
цього виду ціноутворення з ухиленням від сплати податків, склався з огляду на
зловживання цим видом ціноутворення задля зменшення податкового
навантаження на транснаціональну компанію або ж промислову групу загалом.
Журнальними та газетними шпальтами ширяться гучні журналістські
розслідування щодо несплати податків, головними учасниками яких
виступають багатонаціональні підприємства. Асиметрія баз даних про їх
діяльність через неузгодженість національного та міжнародного податкового
законодавства
супроводжується
ризиками
агресивного
податкового
планування. Їх діяльність у сфері формування трансфертних цін призводить до
розмивання податкової бази держава недоотримує належних податкових
надходжень. За різними оцінками міжнародних організацій та експертів,
бюджети країн щорічно втрачають через практику агресивного податкового
планування та трансфертне ціноутворення сотні мільярдів доларів податкових
надходжень.
Підґрунтям ухилення від сплати податків являється існування знаних
відмінностей у системах оподаткування у різних юрисдикціях, внаслідок чого
проблема розмежування платника податку та визначення об’єкта
оподаткування переходить за межі однієї держави.
Світова практика показує, що трансфертне ціноутворення потрібно
піддавати регулюванню [1]. Організацією економічного співробітництва та
розвитку (ОЕСР) надані рекомендації, основними серед яких визначено
створення механізмів адміністрування трансфертних цін та визначення
основних вимог до документації щодо трансфертного ціноутворення [2; 3].
Світовий тренд податкової прозорості в останні роки привніс
необхідність імплементації в національне законодавство більшості країн
величезного масиву міжнародно-правових актів і організації найскладніших
процедур адміністрування і контролю. Органи виконавчої влади, які формують
і реалізують політику в оподаткуванні, а також платники податків зіткнулися з
абревіатурами і скороченнями – BEPS, FATCA, МСАА, EITI, MLI, master-file,
local-file, Country-by-Country report.
На відміну від країн, до ОЕСР, де сформована складна архітектура
податкових систем і наявні висококваліфіковані фахівці (консультанти,
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аудитори, юристи), віяння щодо посилення боротьби з ухиленням від сплати
податків у країнах з транзитивною економікою вимагають значних зусиль з
розроблення національних норм, формування системи адміністрування, а також
значних витрат на дотримання вимог податкового законодавства.
Існуючі на сьогодні первинні дослідження свідчать як про можливі
ризики таких новацій, так і про потенційне наповнення бюджету за рахунок
зниження рівня уникнення оподаткування з боку багатонаціональних
підприємств [4–8]. У сучасних умовах податкова система України за своїм
складом подібна до податкових систем розвинених європейських країн. Разом із
тим визнання країною загальноприйнятих стандартів боротьби з агресивним
податковим плануванням потребує значної адаптації правового поля. Така
адаптація обумовлює необхідність розроблення механізму подальшого
застосування інформації, отриманої в рамках міжнародного обміну
інформацією. Наведене вище обумовлює актуальність проведення науководослідних робіт, спрямованих на наукове обґрунтування шляхів удосконалення
законодавства України у сфері міжнародного обміну інформацією у податкових
цілях. Цінність такої роботи полягає у подальшому формуванні
інституціональних умов посилення прозорості фінансових потоків
багатонаціональних підприємств для податкових адміністрацій та надання їм
відповідної інформації для оцінки та вивчення ризиків трансфертного
ціноутворення.
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ОНТОЛОГІЯ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
У МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Поняття віртуальних активів (VA) та постачальників послуг із
віртуальними активами (VASP) найчастіше згадуються та визначаються у
зв’язку з протидією фінансовому тероризму та відмиванню грошей [1]. Так,
розробляється цілий та досить широкий пакет правил, які визначають
процедури простеження усіх операцій із VA та збору інформації про VASP. В
Україні з цього питання ухвалено навіть відповідний закон, де віртуальним
активом визначено деяке цифрове вираження вартості, котрим можна торгувати
у цифровому форматі або переказувати та яке може використовуватися для
платіжних або інвестиційних цілей [2].
Інтерпретуючи зазначене визначення VA, можна зробити висновок, що
віртуальні активи стають міцним інструментом підтримки розподілених
процесів фінансової взаємодії за різними профілями. Це підтверджує й таке
визначення, в якому об’єкт вважається віртуальним активом, якщо він має
відповідати трьом критеріям: наявність вартості (value), можливість обігу в
цифровому форматі (transferability) та можливість обміну на інші об’єкти
цивільного права (payment or investment purpose) [2]. Враховуючи критерій
transferability, можна стверджувати, що використання VA в міжнародній
фінансово-економічній практиці має сприяти транзакційній активності
партнерів по бізнес-процесах.
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Бізнес-партнери за участю VAPS можуть утворювати відкрито-закриті
фінансово-економічні групи, в яких усі VA мають мережецентричний характер.
Тобто при визначенні за посередництва VAPS певних правил віртуальні активи
починають самостійну взаємодію, підтримавши при цьому кожен ланцюг
певного бізнес-процесу. Більше того, у зв’язку з тим, що фізично VA є певним
записом у цифровому форматі, до нього необхідно прив’язати певне
забезпечення, яке може бути виражене в наративному стилі. І ці наративи
віртуальних активів також беруть участь у транзакційній активності бізнеспартнерів. Однак тільки одних описів та підтримуючих транзакційну активність
за допомогою VASP недостатньо для забезпечення відкрито-закритої
фінансово-економічної взаємодії. Для цього треба визначити інструмент,
спроможний відображати та відстежувати всі зв’язки віртуальних активів та їх
наративів за наведеними вище трьома критеріями.
Як такий інструмент можна вибрати категорію онтологій [3]. За
визначенням онтології описують об’єкти у форматі концептів, а також їхні
властивості й інтерпретуючі функції – дії, котрі реалізуються як із самими
віртуальними активами, так і з їхніми наративами. Таким чином, онтології
віртуальних активів (VA-онтології) спроможні відобразити всі фактори бізнесвзаємодії у досить великих обсягах. Таким чином, VA-онтології можуть стати
інтелектуальним інструментом дослідження інтеграційних процесів, що
постійно здійснюються в міжнародних форматах.
Онтологію можна представити у вигляді
O  X ,R,F ,A,( D,Rs ) ,
(1)
де X – множина VA у форматі концептів; R – кінцева множина семантично
значущих відношень між VA-концептами; F : X  R – кінцева множина
функцій інтерпретації, заданих на VA-концептах; A – скінченна множина
правил-аксіом, які задані над VA-концептами; D – множина додаткових
визначень понять в термінах тематики VA-наративів; Rs – множина обмежень,
що визначають область дії правил-аксіом.
З огляду на наведене визначення онтології стосовно VA, надамо
пояснення щодо відкрито-закритих фінансово-економічних груп. Під їх
відкритістю розуміють можливість наративного розширення множин VA, а під
закритістю – обмеження області дії правил-аксіом та зв’язків, що визначають
умови взаємодії між VA.
Цьому
сприяють
властивості
онтологій
–
рефлективність,
антисиметричність і транзитивність:
рефлексивність – все є частиною самого себе:
xR( x,x ) ;
(2)
антисиметричність – ніщо не є частиною своїх частин:

xyR( x, y )  R( y,x )  x  y ;

(3)

транзитивність – частини частин є частинами цілого:

xyzR( x, y )  R( y,z )  R( x,z ) .

(4)
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Вирази (2) – (4) реалізують інтерпретацію вербальних конструкцій VAнаративів із точки зору їх істинності чи хибності.
Також кожна онтологія утворюється певною таксономією T. Саме
таксономії реалізують відкритість бізнес-процесів фінансово-економічних груп.
Але множина всіх VA-онтологій утворюється таксономічним різноманіттям T ,
що сама утворена на основі множин VA-концептів та VA-наративів,
властивостей (2) – (4).
Також VA–онтології мають досить цінну гіпервластивість оборотних
перетворень над VA-наративами та VA-концептами. Ці перетворення
стосуються певних дій, які, згідно з визначеннями онтології (1), можна
застосовувати до віртуальних активів. Множину дій будемо називати
натуральною системою й позначати її як SN [4]. Таксономічне різноманіття T є
спільною як для натуральної системи SN , так і для VA-онтології On і зберігає
властивості (2) – (4) / відношення. Тоді завжди можна знайти непорожню
множину відображень G , що здійснює опис натуральної системи SN в
онтологію On . Також завжди за заданих умов формування множини таксономій

T  можна знайти множину зворотних відображень G1 , к переводять опис
онтології On в опис натуральної системи SN .
G : SN  On
(5)

G1 : On  SN .

(6)

Конструктивність представлених положень у форматі виразів (5) та (6),
що описують взаємодію таких категорій, як натуральна система і онтологія, для
віртуальних активів, полягає в тому, що ми можемо завжди побудувати
впорядковану послідовність відображень між множинами SN і On . При цьому
поняття «дія» і «результат», описувані в термінах концептів цих категорій,
можуть бути виражені у вигляді впорядкованої послідовності VA-наративів та
VA-концептів, які фактично характеризують усі бізнес-процеси, що
використовують відповідні віртуальні активи.
VA-онтологія є формальним представленням концептуальних знань про
предметну область, де реалізуються відповідні віртуальні активи. Вона може
бути доповнена певною інформаційною системою, що забезпечує науковотехнічне представлення бізнес-процесів у форматі онтологічної бази знань.
Тобто VA-наративи, які описують певні дії з віртуальними активами та VAконцепти, що визначають області їх застосування, певним чином відображають
усі ланцюги бізнес-процесів, які реалізуються у фінансово-економічних групах
– як усередині, так і зовні.
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відділу економічної стратегії
Національного інституту стратегічних досліджень
ІНФРАСТРУКТУРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ СТІЙКОСТІ
МЕРЕЖЕВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Пандемія COVID-19 призвела до безпрецедентної світової кризи і
сформувала сукупність проблем, включаючи вразливість інфраструктури до
природних та антропогенних небезпек. Країни нині зазнають серйозних змін
унаслідок взаємодії з інфраструктурними системами, що спираються на
технологічні інновації та цифровізацію, що відбувається у всіх аспектах
життєдіяльності.
Інноваційні чинники стають ключовими факторами забезпечення
конкурентоспроможності національної економіки на основі розгортання
мережевої інфраструктури та інтегрованих функцій управління комунікаціями
(водо-, газо-, електро- та теплопостачання). Інтелектуальна мережева
інфраструктура займає особливе місце, оскільки вона служить системним
інтерфейсом між розподільною мережею, з одного боку, та вимірюванням,
автоматизацією
будівель,
електронною
мобільністю,
розподіленими
енергетичними ресурсами – з іншого. Взаємосумісні зв’язки між усіма
компонентами є основною метою комунікацій з інтелектуальною мережею, а
отже, зв’язок базується на загальній семантиці (моделі даних), загальному
синтаксисі (протоколи) і концепції загальної мережі та потребує моделювання й
розробки ймовірних сценаріїв та стандартів інноваційного розвитку країни.
У програмі G20 стосовно обслуговування мережевої інфраструктури,
визначеній в доповідях ОЕСР «Нові стратегії для зміцнення стійкості та
обслуговування інфраструктури» [1] та Світового банку «Економічні вигоди від
більш надійної та стійкої інфраструктури» [2], підкреслюється, наскільки
адекватне планування, фінансування, забезпечення стійкості та гарантійного
обслуговування впродовж усього терміну експлуатації наявних активів
мережевої інфраструктури є критичним для кожної країни.
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У контексті нових кліматичних моделей, пов’язаних зі зміною клімату та
більшого навантаження на всі інфраструктурні системи, стійкість
інфраструктурної системи відіграватиме дедалі вагомішу роль. У політичній
програмі G20 щодо формування мережевої інфраструктури відображено:
– план дій G20 щодо підвищення стійкості інфраструктури до ризиків;
– дорожню карту щодо інфраструктури як класу активів для
стимулювання довгострокових приватних інвестицій в інфраструктуру;
– принципи G20 інвестування в якісну інфраструктуру для забезпечення
кращих соціальних, економічних та екологічних результатів, схвалені у 2019
році під час головування G20 у Японії,;
– порядок денний InfraTech, схвалений G20 у 2020 році під час
головування Саудівської Аравії щодо забезпечення доступності та ефективності
обслуговування інфраструктурних технологій [3].
Використання нових InfraTech у зазначених документах розглядається як
інтеграція ресурсів, машин та цифрових технології протягом життєвого циклу
інфраструктури і може включати технології, що використовуються для
визначення стратегічних вимог інфраструктури або прийняття рішень на основі
даних, інновацій у сфері фінансів та фінансування підтримки управління
активами або технологіями, які є невід’ємними складовими для надання
інфраструктурних послуг.
Впровадження нових та існуючих технологій у мережеву інфраструктуру
в інформаційній програмі включає такі елементи, як:
– використання InfraTech для підвищення економічної ефективності та
мобілізації інвестицій приватного сектора;
– рекламу технологій, які сприяють інклюзивності, сталості, стійкості та
ефективному управлінню;
– прискорення підтримки інновацій та динаміки у галузях, які пов’язані з
відновленням та зростанням економіки;
– формування надійної екосистеми даних для підвищення стійкості та
покращення інфраструктури інформування прийняття рішень щодо планування,
експлуатації, обслуговування та інвестицій;
– розробки гнучких інструментів політики, які сприятимуть потенційному
зростанню, продуктивності та інновацій при зменшенні ризиків;
– сприяння національному та міжнародному співробітництву у сфері
НДДКР та обміну знаннями.
Складність управління активами інфраструктури пов’язана з різними
факторами: довгострокової перспективи, невизначеності через попит на
майбутні послуги, обмеження фінансування тощо.
Найбільш поширеним проблемами емпіричних спостережень щодо
розвитку об’єктів інфраструктури є такі:
– відсутність послідовних, доступних та порівнянних даних щодо об’єктів
інфраструктури (наприклад, місцезнаходження, стан, продуктивність, вплив та
63

вразливість до небезпек) – які є життєво важливими для оцінки оптимального
рівня витрат, необхідних для обслуговування;
– недостатня координація між учасниками суб’єктів господарювання та
відсутність планування та управління контрактами на різних адміністративних
рівнях тощо;
– недостатнє фінансування або неефективні державні витрати – що
призводить до нехтування або неадекватності технічного обслуговування;
– труднощі в реалізації технічних проєктів (включаючи продовження
терміну служби активів, або надмірні вимоги щодо авторизації) – що може
перешкоджати належному догляду за існуючими інфраструктурними
системами або ускладнювати ремонт або модернізацію застарілих активів.
Належне фінансування та оптимальне управління технічним
обслуговуванням має важливе значення для збереження інфраструктурних
активів протягом їх життєвого циклу, мінімізації втрат та забезпечення
безпечної, надійної та якісної роботи мережевої інфраструктури. Можливостей,
які можна використати для проведення технічного обслуговування ефективніші
витрати та забезпечення того, щоб втручання виконувалися максимально
своєчасно, розумно та в найменш інвазивний спосіб. Серед можливостей
проведення ефективного технічного обслуговування:
– цифровізація та орієнтовані на дані моніторингу для кращого цільового
обслуговування;
– технічні та наукові інновації, що дозволяють дешевше, швидше та менш
інвазивно здійснювати ремонтні роботи;
– NbS (природні рішення) та «зелена» інфраструктура, що спирається на
природну екосистему для надання (або інтеграції) послуг, традиційно
віднесених до техногенної (“сірої”) інфраструктури.
Зрештою, відновлення уваги до технічного обслуговування узгоджується
зі зміщенням уваги з активів на людей, оскільки інфраструктурні системи є
стійкими лише тією мірою, в якій вони можуть запропонувати людям необхідні
безпечні, надійні та якісні послуги. З цієї точки зору адекватне планування
управління активами протягом свого життя і прагнення обмежити надмірне
використання або забруднення природних ресурсів планети може знадобитися
для забезпечення потреб майбутніх поколінь.
Визначення та прийняття національних стандартів технічного
обслуговування (безпека активів, продуктивність, якість) відіграють важливу
роль у визначенні рівня мінімально прийнятної якості інфраструктури та
формуванні надійної екосистеми даних про ефективність активів, що відповідає
національним інтересам [4].
Системи управління мережевою інфраструктурою із стандартним
форматом даних на основі стандартизованої загальної інформаційної моделі
(Common Information Model, CIM) призначені нині забезпечити уніфікований
спосіб об’єднання та управління великої кількості автономних ІТ-систем в
однорідний IT-ландшафт та сервіс-орієнтовану архітектуру (Service-Oriented
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Architecture, SOA) і визначають уніфіковану мову моделювання даних
(Unified Modeling Language, UML) з метою спрощення обміну інформацією між
системами та додатками і пропонують вигоди для постачальників та виробників
електроенергії, води, газу тощо.
Як приклад упровадження світового досвіду в галузі інноваційних
технологій управління мережевою інфраструктурою, в «розумних» будинках
(Smart Home) існує міжнародний стандарт з відкритим протоколом KNX, який
отримав всесвітнє визнання та схвалення [5]. Дослідження науковців Інституту
з енергетичних систем та систем для управління будівлею при Університеті
прикладних наук у м. Бібераху (Німеччина) (Technische Universität
Braunschweig Institut für Energie und Systemverfahrenstechnik) засвідчили, що
застосування систем управління будівлями на основі технології міжнародного
стандарту KNX дозволяє знизити енергоспоживання до 50 % на основі нових
способів підвищення комфорту, безпеки та економії енергії в квартирі чи
будинку. Відповідні елементи керування для систем опалення, вентиляції,
кондиціонування повітря та холодильних установок визначені за допомогою
автоматизованого проєктування в протоколі передачі даних стандарту США
ANSI/ASHRAE 135 BACnet [6].
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МІЖНАРОДНИЙ КОНТЕКСТ ПОЛІТИКИ ВІДНОВЛЕННЯ
ЗАЙНЯТОСТІ У ПОСТКОВІДНИЙ ПЕРІОД
За даними ВООЗ, нині світ переживає вже третю хвилю пандемії
коронавірусу (COVID-19) [1], що була оголошена організацією ще у
березні 2020 року. Зважаючи на хвилеподібний характер поширення пандемії та
шокуючі соціально-економічні наслідки саме першої коронавірусної хвилі, у
більшості
наукових
публікацій
умовний
відлік
постпандемічного
(постковідного) періоду починається з осені 2020 року. Європейське
регіональне бюро ВООЗ одним з головних уроків, винесених у ході подолання
тяжких наслідків пандемії COVID-19, об’єктивно назвало необхідність
забезпечення життєстійкості суспільств перед новими надзвичайними
ситуаціями у сфері охорони здоров’я, які кардинально впливають на стан
соціально-економічних систем [2].
Як вбачається, невід’ємною складовою системи суспільної життєстійкості
в умовах новітніх епідеміологічних викликів є: забезпечення достатнього для
підтримання економічного зростання рівня зайнятості; створення нових
легальних, безпечних і гідно оплачуваних робочих місць; надання належних
соціальних гарантій населенню, у т.ч. соціально-трудових гарантій для
працівників, незалежно від статусу їх зайнятості. Першорядну роль у
досягненні вказаних цілей, поряд із державною соціальною політикою, відіграє
політика у сфері зайнятості. Осмислення та адаптація новітніх міжнародних і,
зокрема, європейських підходів до постпандемічного формування політики
зайнятості становить значний практичний інтерес для країн з ринком, що
формується (включаючи Україну) та країн, що розвиваються2, як найбільш
постраждалих унаслідок «коронакризи».

Експерти МВФ вказують на відсутність офіційного визначення зазначеної категорії та
умовний поділ країн світу на дві агреговані групи. Так, у доповіді МВФ «Перспективи
розвитку світової економіки» 39 держав віднесено до категорії «країн з розвиненою
економікою», а решта – до категорії «країн з ринком, що формується, та країн, що
розвиваються» (їх понад 160, кількість статистично охоплених держав може змінюватися,
актуальний перелік наведено на сайті МВФ: Country Composition of WEO Groups / Database –
WEO
Groups
and
Aggregates
Information
/
IMF.
2021.
URL:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2021/01/weodata/groups.htm#oem).
Загальна, а надалі детальніша класифікація країн проводиться МВФ на основі методу
виважених змінних за кількома критеріями, що характеризують:
2
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У міжнародному контексті питання відновлення сфери зайнятості та
національних ринків праці у постпандемічний період знаходяться під пильною
увагою відповідних структур ООН, насамперед, Міжнародної організації праці
(МОП), що пояснюється надзвичайним масштабом шокового впливу
«коронакризи» на зайнятість, доходи та соціальну захищеність людей.
З метою подолання глибоко кризової ситуації у сфері праці та досягнення
Цілей сталого розвитку, МОП було підготовлено «Глобальний заклик до дій з
метою орієнтованого на людину відновлення після кризи COVID-19, яке має
інклюзивний, стабільний і стійкий характер» [3]. Цей документ структурно
передбачає реалізацію двох пакетів узгоджених дій: перший, у межах
національного соціального діалогу урядів, роботодавців і профспілок – пакет
дій щодо відновлення економіки шляхом стимулювання створення робочих
місць, суттєвого посилення соціального захисту населення і зокрема
працівників, забезпечення підтримки життєздатних підприємств; другий, у
межах міжнародного співробітництва – пакет дій щодо забезпечення
глобальними структурами активної підтримки національних програм постпандемічного відновлення, орієнтованого на людину. У червні 2021 р. вказаний
«Глобальний заклик до дій» було ухвалено на 109-й сесії Міжнародної
конференції праці, при цьому підкреслено необхідність зміцнення
національними урядами політики зайнятості та прискореного глобального
нарощування інвестицій, що сприятиме широкомасштабному та інклюзивному
економічному відновленню.
Виступаючи наприкінці вересня 2021 р. на віртуальній Зустрічі високого
рівня в ООН, присвяченій питанням поліпшення зайнятості та соціального
захисту для боротьби з бідністю, Генеральний секретар ООН зазначив [4], що
пандемія COVID-19 має глобальні негативні наслідки для сфери праці,
суспільного добробуту та соціальної справедливості. Зокрема, у період березнягрудня 2020 р. уперше за останні двадцять років зріс загальносвітовий рівень
бідності, а чисельність людей, охоплених крайньою бідністю, збільшилася на
119–124 млн осіб. У цілому за 2020 рік, якщо порівнювати з безпандемічним
сценарієм, у світі було втрачено 255 млн робочих місць, або приблизно 8,8%
загальної тривалості робочого часу (в еквіваленті повної зайнятості). Як
прогнозується, у 2021 р. аналогічні втрати становитимуть 75 млн, а в 2022 р. –
23 млн робочих місць.
На думку високопосадовця, під впливом пандемії COVID-19 виникла
реальна загроза, що «ми не лише втратимо ціле десятиліття у своєму розвитку,

 системну присутність країни (номінал. ВВП; чисельність населення; частка
експорту у світовій торгівлі);
 доступ до ринку (частка зовнішнього боргу країни у світовому зовнішньому боргу;
включення до глобальних індексів, які використовуються великими міжнародними
інституційними інвесторами; частота та обсяг випуску міжнародних облігацій);
 рівень доходу в країні (ВВП на душу населення).
Див.: Дуттагупта Р., Пазарбашолу Ч. Долгий путь. МВФ. Финансы и развитие. Июнь
2021. С. 7. URL: https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2021/06/pdf/duttagupta.pdf
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ми отримаємо «втрачене покоління» – бідну, погано освічену, безробітну,
розчаровану молодь». Запобігти цьому, а також постковідному поглибленню
міжкраїнної нерівності може нова спільна ініціатива МОП і ООН «Глобальний
акселератор зайнятості та соціального захисту», орієнтована на прискорене
інвестування у стійке, підкріплене робочими місцями, та соціально інклюзивне
відновлення національних економік. У числі основних шляхів реалізації
ініціативи визначено:
– розроблення і впровадження національних стратегій щодо створення
гідних робочих місць, особливо в «зелених» галузях та у сфері надання
соціальних послуг, соціального захисту та справедливого «зеленого» переходу;
– узгодження зазначених стратегій з макроекономічною та фіскальною
політикою за одночасного посилення статистично-моніторингових систем для
оцінки нових категорій людей, які «залишилися позаду» у результаті впливу
пандемії COVID-19;
– збільшення частки національного ВВП, що виділяється на соціальні
гарантії;
– посилення співпраці державного та приватного сектора для збільшення
інвестицій у стратегічні сфери, сприяння підприємництву, ширшого охоплення
жінок професійним навчанням, підтримки національних систем соціального
захисту [5, с. 25–28].
Ураховуючи Цілі сталого розвитку, необхідний обсяг такого
«антиковідного» глобального інвестування має спиратися на вже діючі
фінансові ініціативи та на період до 2030 року становити щонайменше 982 млрд
дол. США – для невідкладного фіскального реагування на потрясіння на ринку
праці під час «коронакризи», а також ще 1,2 трлн дол. США щорічно – для
підтримки мінімального рівня соціального захисту населення в країнах з
низьким і середнім рівнем доходу. Передбачається, що реалізація ініціативи
«Глобальний акселератор зайнятості та соціального захисту» сприятиме
посткризовій стабілізації, екологізації та створенню до 2030 року у світовому
масштабі не менше 400 млн нових робочих місць, а також охопленню
соціальним захистом майже 4 млрд людей, які зараз його не мають [5, с. 23–24].
Як показала практика, впровадження нової ініціативи ООН і МОП може
утруднитися, оскільки наслідки коронакризи для ринків праці виявилися
серйознішими, ніж передбачалося, відновлення світової економіки наразі
загальмувалося, а нерівномірний постпандемічний розвиток країн і регіонів
світу створює загрозу для світової економіки в цілому. За оновленим у жовтні
ц.р. прогнозом МОП, загальний обсяг робочого часу в 2021 році виявиться
нижчим за «доковідний» рівень (рівень IV кв. 2019 р.) на 4,3%, що еквівалентно
втраті 125 млн робочих місць на умовах повної зайнятості. Це суттєво
відрізняється від червневого прогнозу МОП, згідно з яким ці показники
становили відповідно 3,5% та 100 млн відповідно [6].
Погіршення глобальної динаміки відновлення зайнятості пов’язується
насамперед з дією таких чинників, як вакцинація, фіскальне стимулювання,
продуктивність праці, трудова міграція, рівень розвитку національних систем
соціального захисту та інститутів ринку праці (див. табл.).
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Таблиця
Характеристика ключових чинників впливу на динаміку глобального
відновлення зайнятості у постковідний період
№
1.

2.

3.

4.

Чинник
Характеристика
Прогрес
у
сфері
вакцинації
виявився
вирішальним фактором для відновлення ринків
Вакцинація
праці.
На
початку
жовтня
2021
р.
частка
повністю вакцинованих людей у всьому світі
населення
становила 34,5%, при цьому мали місце значні міжкраїнні відмінностями: 59,8% – у
проти
COVID-19 країнах з високим рівнем доходу та 1,6% – у країнах з низьким рівнем доходу.
За розрахунками МОП, повна вакцинація у ІІ кв. 2021 р. кожних 14 осіб означало 1
додаткове робоче місце в еквіваленті повної зайнятості на глобальному ринку праці.
Якби вакцинація взагалі не проводилася, глобальне скорочення робочого часу у ІІ кв.
2021 р. становило б 6,0% замість нинішніх 4,8%. Украй нерівномірне проведення
вакцинації призводить до того, що її позитивний ефект найсильніше відчувається в
країнах з високим рівнем доходу, малопомітний у країнах з рівнем доходу, нижчим за
середній і практично зводиться до нуля у країнах з низьким рівнем доходу.
За даними ООН, затягування загальної вакцинації може призвести до 2025 р. до втрат
обсягом 2,3 трлн дол. США і найбільше постраждають країни, що розвиваються.
Бюджетно-податкове стимулювання залишається ключовою детермінантою
Бюджетноекономічного
відновлення у постковідний період. При цьому поглиблюються міжкраїнні
податкове
диспаритети
у
масштабах його застосування: приблизно 86% усіх стимулюючих заходів,
стимулющо
вживаються
у світі, припадає на країни з високим рівнем доходу.
вання
Дослідження Світового банку показали, що для подолання наслідків пандемії
COVID-19 у країнах регіону Європи та Центральної Азії було вжито понад 430 заходів
щодо надання державної підтримки малого та середнього підприємництва. При цьому
найчастіше надаваними МСП видами фіскальної підтримки були: надання нових
кредитів (26%); податкові пільги (20%); субсидії на виплату зарплати (17%);
відстрочення обов’язкових платежів (12%); фінансові гранти (7%). Охоплення
підприємств заходами державної підтримки сильно варіювало між країнами зазначеного
регіону. Якщо у Молдові частка підприємств, які отримали підтримку держави, склала
5%, то у Сербії – відповідно, 86%.
За оцінками МОП, у глобальному річному вимірі збільшення обсягу бюджетноподаткового стимулювання на 1% ВВП забезпечило збільшення в I кв. 2021 р. обсягу
робочого часу в середньому на 0,3% порівняно з доковідним періодом (IV кв. 2019 р.).
Коронакриза негативно вплинула на динаміку продуктивності праці, посиливши
Продуктивність праці існуючі міжкраїнні відмінності. За прогнозами МОП, у 2021 р. постпандемічний
«розрив» у рівнях продуктивності праці між розвиненими країнами та країнами, що
розвиваються, зросте з 17,5:1 до 18:1, що є найвищим показником з 2005 р.
Також прогнозується, що у 2021 р. світовий обсяг виробництва у розрахунку на 1
працівника за відпрацьовану годину знизиться на 0,1%, при цьому найбільше скорочення
буде в країнах з низьким рівнем доходу (–1,9%) і країнах з рівнем доходу нижче
середнього (–1,1%). Очікується, що країни з високим рівнем доходу збережуть незначне
позитивне зростання продуктивності праці (0,9%).
Пандемія COVID-19 поглибила соціальну нерівність у суспільствах і висвітлила
Стан
системи значні прогалини в національних системах соціального захисту практично усіх країн.
Забезпечення соціального захисту із загальним охопленням та реалізація прав
соціального
людини
на соціальне забезпечення для всіх є наріжним каменем орієнтованого на
захисту
людину
підходу ООН. У 2020 році лише 46,9% населення світу реально могли
населення
скористатися хоча б одним видом державної соціальної допомоги (не враховуючи
медичного забезпечення та лікарняних виплат), а решта 53,1%, тобто 4,1 млрд осіб, були
позбавлені будь-яких соціальних гарантій.
Доступ до медичного обслуговування, виплат соціальної допомоги у випадку
хвороби та допомоги по безробіттю має критично важливе значення під час пандемії
COVID-19. Хоча майже 2/3 населення земної кулі охоплені тією чи іншою програмою
охорони здоров’я, зберігаються значні міжкраїнні диспаритети у рівні виплат.
Країни світу витрачають на соціальний захист (крім охорони здоров’я) у середньому
12,9% ВВП, при цьому країни з високим рівнем доходу витрачають у середньому 16,4%.
Це вдвічі більше, ніж країни з рівнем доходу вище середнього (8%), у шість разів більше,
ніж країни з рівнем доходу нижче середнього, і в 15 разів більше, ніж країни з низьким
рівнем доходу (2,5% та 1,1% відповідно).
Лише 18,6% безробітних у світі охоплені соціальним захистом на практиці і
одержують виплати на випадок безробіття. Лише 3,6% світового ВВП витрачається на
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5.

Інститу
ти ринку
праці та
соціально
го
захисту

6.

Трудова
міграція

державний соціальний захист населення, що забезпечує стабільність доходів
працездатних осіб. Витрати на виплату пенсій та інших допомог літнім особам
становлять у середньому 6,9% ВВП, при цьому існують значні міжкраїнні диспропорції.
Вирішальну роль у посткризовій стабілізації сфери зайнятості відіграє національне
інституційне середовища і, зокрема, інститути ринку праці та соціального захисту.
На думку експертів ОЕСР, у постковідний період необхідно задіяти інститут
державної політики і вжити таких пріоритетних заходів як: контроль за поширенням
коронавірусу шляхом вакцинації населення; підтримка створення робочих місць за
допомогою цільових субсидій на працевлаштування; оптимізація діяльності державних
служб зайнятості; підтримка програм підвищення кваліфікації та перекваліфікації
працівників (враховуючи процеси цифровізації), популяризація навчання протягом
усього життя; усунення недоліків систем соціального захисту, у т.ч. самозайнятих осіб.
Світовий банк фокусує увагу на тому, що відновлення після пандемії COVID-19 країн
з ринком і країн, що розвиваються, гальмується через високу питому вагу неформального
сектора їх економік і залежить від вжиття національними урядами комплексу заходів
щодо його мінімізації.
Експерти також вказують на дуже важливу роль інституту оплати праці (враховуючи
проблему «тінізації» зарплат), інституту права (забезпечення дотримання нормативноправових вимог у соціально-трудовій сфері – велика проблема навіть для найбільш
розвинених ринків праці), інституту соціального захисту населення (включаючи
проблему працівників, які не підпадають під дію офіційних правил регулювання ринку
праці та систем соціального захисту).
Експерти ОЕСР зазначають, що у період подолання пандемії COVID-19 та
протиепідеміологічних обмежень мігранти відіграли значну роль у сфері охорони
здоров’я, роздрібної торгівлі та логістики.
За оцінками, наразі у середньому по країнах ОЕСР частка трудових мігрантів серед
лікарів становить 24%, серед інших медпрацівників – 16%. Фактично вони перебувають
на «передовій» боротьби з коронавірусом у більш заможних країнах. Через це, а також
часто через погані житлові умови частка заражених COVID-19 серед мігрантів виявилася
непропорційно вищою. Дослідження серед країн ОЕСР показали, що ризик зараження
коронавірусом у мігрантському середовищі був у понад удвічі вищим, ніж у корінного
населення.
За оціночними даними, за І півріччя 2020 р. приплив трудових мігрантів до країнучасниць ОЕСР був удвічі меншим, ніж за аналогічний період попереднього року.
Прогнозується, що навіть за умови відновлення економіки ситуація навряд чи зміниться,
що пояснюється пост-пандемічними трансформаціями ринку праці та масовим
переходом на дистанційну роботу [7].

Джерело: [8, с. 2–17; 9, с. 3–5; 10; 11, с. 15–16, 154–156; 12].

Як свідчать дані таблиці, прогрес у сфері вакцинації проти COVID-19 є
вирішальним фактором для відновлення та збереження зайнятості, і ця роль в
умовах поширення третьої коронавірусної хвилі посилюється з кожним днем.
Осінь 2021 р. для багатьох держав відмічена стрімким сплеском захворюваності
та смертності від коронавірусу, поширенням його нових штамів, що тяжко
піддаються лікуванню, вимушеним запровадженням національних локдаунів й
інших карантинних заходів. Саме тому протиковідна вакцинація стає єдиним
способом не наражати на небезпеку інших людей, а також зберегти власне
здоров’я та робоче місце.
У цьому контексті чимало держав, у т.ч. країн Європейського Союзу,
впроваджують досить жорстку залежність між вакцинацією від коронавірусу і
зайнятістю, як, наприклад, Австрія, Німеччина та Італія, де на сьогодні вже
повністю вакциновано понад 63%, 67 та 71% населення відповідно. Так, у
Австрії з 1 листопада 2021 р. на робочих місцях діє обов'язкове «правило 3G»,
згідно з яким працівники повинні довести, що вони: або (1) пройшли
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вакцинацію, або (2) одужали, або (3) мають негативний результат тестування на
COVID-19. Працівники без сертифіката за «правилом 3G» повинні носити
противірусну маску-респіратор. На порушників правила накладають штраф у
500 євро для працівників і 3600 євро для роботодавців [13].
Таким чином, Австрія наслідує приклад Італії, де діють найсуворіші у
Європі вимоги щодо вакцинації працюючого населення. Починаючи з середини
жовтня 2021 р. допуск італійців на робочі місця дозволено лише за наявності
«зеленої перепустки», що підтверджує факт вакцинації від коронавірусу,
імунітет до інфекції (довідка про одужання) або негативний результат тесту на
COVID-19, зроблений у попередні 48 годин (середня вартість тесту – 22 євро).
Ті працівники, які порушують правила надання «зеленої перепустки»,
ризикують бути відстороненими від роботи без збереження зарплати або
отримати штраф на суму до 1500 євро [14].
У Німеччині діють не такі жорсткі вимоги щодо вакцинації працюючого
населення, однак наразі вони посилюються. Раніше кожен німецький
працівник, хто раніше перебував на карантині, наприклад, тому що був
контактною особою для інфікованої короновірусом людини, продовжував
отримувати свою зарплату. Але з листопада 2021 р. ця практика припиняється, і
невакциновані люди, яких влада помістила на карантин через контакт з
коронавірусним хворим, більше не отримають заробітну плату. Для тих, хто
пройшов вакцинацію та тих, хто одужав, не потрібно йти на карантин, якщо
вони контактували з інфікованою людиною. Нові вимоги Уряд Німеччини
обґрунтовує тим, що тепер кожен громадянин має можливість зробити
щеплення проти COVID-19. Важливо зазначити, що у Німеччині всім
інфікованим коронавірусом працівникам, незалежно від того, були вони
вакциновані, не вакциновані чи одужали, продовжує виплачуватися заробітна
плата, оскільки тут має місце випадок хвороби [15; 16].
Така практика європейських держав цілком відповідає сучасним підходам
Євросоюзу щодо політики відновлення ринків праці у постковідний період.
Так, у жовтні 2020 р. Рада ЄС ухвалила рішення щодо керівних принципів
політики зайнятості держав-учасниць [17], підкресливши, що у світлі серйозних
економічних і соціальних наслідків, спричинених пандемією COVID-19,
пріоритети державного регулювання стосуються доступності ефективних схем
зайнятості за короткостроковими контрактами, стримування втрати робочих
місць, стимулювання роботодавців до найму та заходів перекваліфікації
працівників, заохочення використання гнучких механізмів зайнятості, таких як
дистанційна робота, недопущення порушення соціально-трудових прав
працівників цифрових платформ тощо.
У жовтні 2021 р. лідерами ЄС проведено Тристоронній соціальний саміт
для обговорення «трансформації відновлення Європи на довгострокове стале
зростання, що заохочує створювати більше гідних робочих місць» [18]. У
контексті відновлення зайнятості, зокрема, зазначалося, що у постпандемічний
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період економічна політика ЄС повинна визначатися соціальними потребами, а
об’єднана Європа потребує оновленого суспільного договору – з гідною
заробітною платою, захищеними правами трудящих, включаючи платформену і
нестандартну занятість, всеохоплюючим та адекватним соціальним
регулюванням.
Резюмуючи викладене вище, варто зазначити, що поширення пандемії
COVID-19 призвело до надзвичайно згубних наслідків для національних ринків
праці та сфер зайнятості, особливо в країнах з ринком, що формується, і
країнах, що розвиваються. Ефективне подолання цих негативних наслідків
потребує чіткої реалізації політики відновлення зайнятості у постковідний
період. Глобальний формат цієї політики формується на основі відповідних
ініціатив та заходів міжнародних інституцій, у т.ч. ГА ООН, МОП, ОЕСР,
Світового банку тощо, та має становити основу для діяльності національних
урядів, орієнтованої на прискорення постпандемічного відновлення економік і
суспільств.
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старший науковий співробітник відділу міжнародних фінансів
та фінансової безпеки НДФІ ДННУ «Академія фінансового управління»
СПІВПРАЦЯ З МФО ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ
МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ
Сучасний період розвитку міжнародних фінансових відносин
характеризується накопиченням ризиків і загроз, пов’язаних з ескалацією
бюджетно-боргових проблем розвинутих країн, а також істотним погіршенням
стану суверенних фінансів країн, що розвиваються. Тому є потреба в
подальшому опрацюванні питань, пов’язаних з уточненням теоретичних засад
забезпечення фінансової безпеки держави в контексті залучення ресурсів
міжнародних фінансових організацій (МФО). Розроблення заходів із мінімізації
ризиків у процесі управління державними фінансами та реалізації
співробітництва України з МФО є важливим чинником забезпечення фінансової
безпеки. Через посилення загроз міжнародного середовища, а також загального
погіршення доступу до фінансування для України актуалізується потреба у
збалансованому розвитку співпраці з МФО, що є важливим джерелом мобілізації
ресурсів для забезпечення структурних реформ, підтримки бюджету, зниження
ризиків гальмування економічної динаміки тощо.
Крім того, згідно з проєктом Стратегії реформування системи управління
державними фінансами на 2021–2025 роки [1] буде вжито заходів для
підвищення ефективності залучення довгострокового пільгового фінансування, у
тому числі в рамках програм співпраці з міжнародними фінансовими
організаціями та іншими міжнародними партнерами, і використання залучених
коштів. З метою подальшого підвищення ефективності управління державним
боргом, гарантованим державою боргом та місцевим боргом буде реалізовано
заходи за такими напрямами: 1) забезпечення функціонування Боргового
агентства України; 2) розвиток внутрішнього ринку державних цінних паперів;
3) удосконалення інструментів та механізмів надання державних гарантій, у
тому числі для підтримки малого та середнього бізнесу; 4) підвищення
спроможності органів місцевого самоврядування у сфері управління боргом; 5)
збільшення частки довгострокового пільгового фінансування.
Також необхідно відзначити той факт, що Кабінет Міністрів України
(КМУ) постановою від 09.12.2020 № 1209 вніс зміни до Порядку підготовки,
реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів
економічного і соціального розвитку України, що підтримуються
міжнародними фінансовими організаціями, щодо звітування виконавців перед
Міністерством фінансів України, а Міністерства фінансів України перед КМУ і
Офісом Президента України про стан підготовки та реалізації інвестиційних
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проектів, а також прийняв 5 рішень щодо перерозподілу позик і витрат за
відповідними бюджетними програмами для реалізації спільних з МФО
інвестиційних проектів.
10 березня 2021 р. представники Міністерства фінансів України та
Світового банку провели спільний навчальний онлайн тренінг щодо підходу та
методики встановлення і проведення моніторингу показників результативності
за проектами економічного і соціального розвитку, для реалізації яких держава
залучає кредитні кошти міжнародних фінансових організацій, а саме МБРР,
ЄБРР, ЄІБ, НЕФКО та КfW і Євратом. Цей тренінг був спрямований на
підвищення інституційної спроможності відповідальних виконавців та
бенефіціарів інвестиційних проектів щодо визначення показників, які дозволять
оцінити стан досягнення мети проектів та виміряти результати, отримані у ході
їх реалізації, а також оцінки від їх впровадження [2].
Водночас на найвищому політичному рівні проводяться перемовини зі
Світовим банком щодо готовності України брати активну участь у підготовці
нової Стратегії партнерства з установами Світового банку на 2022–2026 роки та
щодо доручення Банку до реалізації плану трансформації України [3]. Також
питання розроблення стратегії СБ (Country Partnership Strategy), яка має на меті
досягнення країною стійкого економічного відновлення та зростання було
піднято в рамках зустрічі міністра фінансів з регіональним директором СБ у
справах Білорусі, Молдови та України. Пріоритетними напрямами в рамках
Стратегії мають бути енергетична, аграрна сфери та транспортна система.
Міністерство фінансів продовжує опрацьовувати проєкт оновленого звіту
проведеної СБ системної діагностики країни, в якому зазначені стратегічні
напрями майбутнього партнерства між Банком та Україною [4].
У Рамковій стратегії партнерства з Україною на 2022–2026 роки [5]
викладено основні цілі розвитку країни, яких Група Світового банку має на меті
допомогти країні досягти. Стратегія також пропонує вибіркову та гнучку
програму заходів для реалізації цієї мети. Цілі вибираються таким чином, щоб
вони відображали пріоритети уряду, основні проблеми розвитку країни та
базувалися на результатах аналізу, які обговорюються у документі Системне
діагностичне дослідження країни.
Першочергові сфери реформування та інвестицій згідно з Рамковою
угодоюю:
 Фіскальна стійкість, податкова реформа, нагляд за банківськими та
небанківськими фінустановами, таргетування інфляції, врегулювання
проблемних кредитів, поглиблення ринків капіталу.
 Посилення мережі соціального захисту, освіти та професійних
навичок, краще реформування державної системи охорони здоров'я та
лікарень,
відновлення
інфраструктури,
кращий
доступ
до
водопостачання/водовідведення.
 «Зелені» реформи, державні та приватні інвестиції у землю,
сільське господарство, енергетику, залізницю, дороги, логістику та цифрові
канали зв’язку.
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 Антикорупційні реформи, судові реформи, підзвітність та
прозорість державного сектору, реформа державних підприємств, цифровий
уряд [5].
Такий підхід відображається і в п. 21.1. «Завдання у сфері фінансової
безпеки»: в частині поступового скорочення дефіциту державного бюджету та
зміцнення взаємодії з МФО та 21.2 «Завдання у сфері виробничої безпеки»:
розбудова якісної інфраструктури, залучення внутрішніх та іноземних
інвестицій у модернізацію і розвиток об'єктів критичної (інженерної,
інформаційної, енергетичної) інфраструктури; 21.4. «Завдання у сфері
інвестиційно-інноваційної безпеки»: розроблення механізму і реалізація
державного супроводження впровадження розроблених в Україні новітніх
технологій у галузях, що мають стратегічне значення для національної безпеки
держави та її критичної інфраструктури; забезпечення комплексної перевірки
походження іноземних інвестицій у стратегічні об'єкти державного значення та
інші об'єкти критичної інфраструктури Стратегії економічної безпеки України
на період до 2025 р. [6].
В основу співпраці з МФО покладено стратегії партнерства, які
враховують специфіку кожної країни, її пріоритети й стратегічні завдання,
основні напрями діяльності тієї чи іншої організації. У зв’язку з частою
актуалізацією пріоритетів і завдань, які постають на кожному конкретному
етапі розвитку країни, у тому числі через нестабільну економіко-політичну
ситуацію, посилення зовнішніх та внутрішніх викликів та загроз, питання
співробітництва
також
уточнюються,
змінюються,
поглиблюються,
доповнюються. Це зумовлює періоди, на які розрахована дія стратегії, що
зазвичай у світовій практиці є середньостроковими. Тому вкрай важливими є
подальше вдосконалення або розроблення НПА у сфері забезпечення
ефективної міжнародної фінансової співпраці України та з метою подальшого
дослідження проблематики:
 необхідне посилення ролі України в процесі ініціювання проєктів
МБРР;
 необхідно визначити сфери, які є пріоритетними для першочергового
залучення кредитних ресурсів Світового банку в Україну;
 укладання нової Стратегії співробітництва з міжнародними
фінансовими організаціями на середньостроковий період;
 внесення до Програми діяльності КМУ положень, які б відповідали
структурним маякам, зазначеним у Меморандумах з МВФ;
 розроблення скоординованої, виваженої Стратегії співробітництва
України з ЄІБ на середньострокову перспективу, яка визначатиме пріоритети й
операційні цілі, що сприятиме плановому, поступовому, ефективному
розгортанню двосторонніх відносин із Банком;
 розроблення науково-методичного підходу до оцінювання фінансової
безпеки України в контексті залучення кредитно-фінансових ресурсів МФО;
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 формування пропозицій щодо доктринальної моделі проекту Стратегії
розвитку управління державними фінансами на середньострокову перспективу,
яка ґрунтуватиметься на цілісній інтегративній моделі системи принципів
правової держави й галузевих правових засадах, одним із компонентів якої
повинен стати вектор подальшого співробітництва з МФО.
За кожним із окреслених напрямів варто визначити стратегічні цілі, на
реалізацію яких спрямовуватимуться зусилля головного розпорядника
фінансових ресурсів у країні, а також кількісні та якісні індикатори, які
свідчитимуть про їх досягнення, що сприятиме формуванню нової
середньострокової Стратегії співробітництв аз МФО, яка стане основою для
сталого й інклюзивного розвитку міжнародної співпраці та національної
економіки загалом, покращання добробуту громадян України.
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕСКАЛАЦІЇ
ГЛОБАЛЬНИХ РИЗИКІВ І ЗАГРОЗ
Початок ХХІ століття за численними ознаками пов’язують із настанням
епохи турбулентності. Провідні міжнародні інституції разом із науковоаналітичними центрами аналізують поточну ситуацію та прогнозують можливі
виклики і зміни геоекономічного ландшафту.
Загальновизнаною інституцією, яка щорічно ідентифікує глобальні
ризики і прогнозує ймовірні терміни їх актуалізації, є Всесвітній економічний
форум (World Economic Forum). У 16-му виданні Доповіді про глобальні ризики
(Global Risks Report 2021) відмічено зростаючу фрагментацію суспільства, що
проявляється через постійні та нові ризики для здоров’я людей, зростання
безробіття, збільшення цифрових розривів і розчарування молоді, що може
мати серйозні наслідки в епоху ускладненого економічного розвитку [1, с. 5].
Положення та висновки, що викладаються у серії доповідей про глобальні
ризики, потребують ретельного опрацювання науковою спільнотою,
вироблення адекватних інструментів щодо попередження ескалації глобальних
ризиків і загроз, зокрема через управління ризиками, підвищення стійкості та
використання нових можливостей.
Експерти Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) ідентифікують
ризики в економічний, екологічній, геополітичній, суспільній та технологічній
сферах. Основними глобальними ризиками за впливом у 2021 році виокремлені:
Екстремальна погода, Збиток довкіллю людини, Дія клімату, Провал
інфекційних захворювань, Втрата біорізноманіття, Цифрова концентрація
влади, Цифрова нерівність.
За результатами опитування в короткостроковій перспективі (0–2 роки)
рейтинг 10 ризиків представляють [1, с. 11]: Інфекційні хвороби (ймовірність
58,0%), Кризи щодо засобів до існування (55,1%), Екстремальні погодні явища
(52,7%), Збій кібербезпеки (39,0%), Цифрова нерівність (38,3%), Тривала
стагнація (38,3%), Терористичні атаки (37,8%), Розчарування молоді (36,4%),
Розмивання соціальної згуртованості (35,6%), Збиток довкіллю людини
(35,6%).
Серед середньострокових ризиків (3–5 років) до першої десятки рейтингу
увійшли: Крах «бульбашок» активів (53,3%), Руйнація ІТ-інфраструктури
(53,3%%), Цінова нестабільність (52,9%), Товарні шоки (52,7%), Боргові кризи
(52,3%), Розрив міждержавних відносин (50,7%), Міждержавні конфлікти
(49,5%), Збій кібербезпеки (49,0%), Збій управління технологіями (48,1%),
Геополітизація ресурсів (47,9%).
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За нашими оцінками, у другій половині 2021 року у глобальному
середовищі актуалізуватися окремі середньострокові ризики, зокрема товарні
шоки, цінова нестабільність і геополітизація ресурсів, що зайшло прояв на
ринках енергоресурсів – природного газу та нафти і нафтопродуктів, окремих
видів агропродовольчої продукції. Серед короткострокових ризиків, як і
раніше, – нові хвилі пандемії коронавірусу, ознаки кризи щодо засобів до
існування та цифрова нерівність. Країни зі слабкими системами державних
фінансів занурюються у «пастку боргової залежності» через зменшння
можливості для подальших стимулів інвестування в реальний сектор
економіки, інфраструктуру, соціальний захист та охорону довкілля.
В цьому зв’язку надзвичайно важливими є рекомендації зазначеної
Доповіді ВЕФ щодо необхідності формування аналітичних структур, які будуть
здатні сформувати цілісне та системне уявлення про вплив певного виду
ризику, допоможуть владним структурам виявити потенційні загрози у
відповідний момент, оцінити наслідки поширення, ступінь вразливості та сліпі
зони. Багатосторонні установи, державно-приватні організації та громадянське
суспільство відіграють певну роль у сприянні таким системним поглядам.
Холістичний аналіз має забезпечити основу для припущень стрес-тестування;
визначення та порівняння компромісів, необхідних для різних пропозицій щодо
пом’якшення, та вивчення можливостей реагування на кризи, що виникають, і
перспективні сценарії. Автори Доповіді закликали до інвестування в
високопрофесійних спеціалістів із ризиків, які зможуть створювати інновації в
аналізі ризиків, фінансуванні та можливостях реагування, а також покращувати
відносини між науковими експертами та політичними лідерами. У другому
виданні Global Risks Report була запропонована концепція «Національний
спеціаліст із ризиків», що може підвищити стійкість щодо впливу ризиків
шляхом покращення культури та адекватності прийняття рішень [1, с. 29].
Потребують наукового дослідження нові форми державно-приватного
партнерства щодо готовності до ризиків у технологіях, логістиці та
виробництві. Криза, що пов’язана з пандемією COVID-19, актуалізувала
необхідність більшої координації фінансування для підвищення стійкості та
прискорення
відновлення
національних
економік,
зокрема
від
випереджувальних інвестицій та бюджетів на випадок непередбачених ситуацій
до страхових пулів із державною підтримкою.
Жодна окрема країна, незалежно від моделі до управління, не буде
ідеально готова для подолання зростаючих соціальних, економічних та
екологічних ризиків, з якими стикається світ. У цьому геополітичному
контексті надзвичайно важливо, щоб середньорозвинені країни могли стати
лідерами у посиленні глобальної стійкості. На тлі значного ослаблення за
останні два десятиліття інститутів глобальної архітектури у міжнародному
просторі такі країни можуть стати рушійною силою реформування та зміни
позиціонування слабких міжнародних інституцій [1, с. 58].
Поряд із ВЕФ важливим джерелом для ідентифікації глобальних та
регіональних ризиків є доповіді та окремі публікації експертів Міжнародного
валютного фонду (МВФ).
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За оцінками, відновлення світової економіки викликало швидке
прискорення інфляції як у розвинених країнах, так і в країнах із ринком, що
формується, – це пов’язують із відновленням попиту, дефіцитом пропозиції та
швидким зростанням цін на біржові товари. Пандемія призвела до серйозних
коливань цін у деяких галузях, зокрема у харчовій промисловості, на
транспорті, у виробництві предметів одягу та зв’язку.
Експерти МВФ прогнозують, що пандемія призведе до довгострокових
наслідків щодо поглиблення нерівності та бідності як усередині держав, так і у
загальносвітовому масштабі. Глобальні ризики актуалізуються і у сфері
державних фінансів. Адже в умовах пандемії загальносвітовий борг (державний
борг, і борг нефінансового приватного сектора) підскочив у 2020 році на 14%
до рекордно високого рівня 226 трлн дол. Державний борг становить 88 трлн
дол., що близько до 100% світового ВВП. Очікується, що у 2021 році та у 2022
році державний борг зменшуватиметься приблизно на 1 в. п. ВВП щороку, а
після цього він має стабілізуватися на рівні приблизно 97% ВВП.
Ситуація у сфері державних фінансів сильно відрізняється між окремими
країнами і, відповідно, розрізняються заходи податково-бюджетної політики.
У країнах із розвиненою економікою податково-бюджетна політика
продовжує підтримувати економічну активність та зайнятість, проте зміщується
у бік державних інвестицій з метою сприяння «зеленій» та цифровій
трансформації, зменшенню нерівності у соціальній сфері. Прикладами є великі
пакети заходів, оголошені Європейським Союзом (програма відновлення
економіки ЄС «Наступне покоління») та США («План американських робочих
місць» та «План американських сімей»).
Перспективи країн із ринком, що формується, і країн, що розвиваються, є
проблематичними. Криза матиме довгострокові негативні наслідки і призведе
до зниження бюджетних надходжень щодо рівня до пандемії. Бюджетна
підтримка в цих країнах була більш обмеженою, ніж у країнах з розвиненою
економікою. Джерелами вразливості є високий рівень боргу та потреби у
фінансуванні держави. Вартість запозичення збільшується, оскільки центральні
банки в деяких із країн із ринком, що формується, почали підвищувати
відсоткові ставки для протидії інфляції. Крім того, є ризик раптового
підвищення відсоткових ставок у країнах із розвиненою економікою. Це
позначиться на умовах фінансування та викличе особливо сильні негативні
наслідки для країн з високим рівнем заборгованості та нестійких у фінансовому
сенсі країн [2].
Підсумовуючи викладене, варто підкреслити, що Україна як країна з
ринком, що формується, гостро потребує проведення науково обгрунтованих
досліджень щодо сценаріїв актуалізації глобальних ризиків, можливих
наслідків та розроблення адекватних заходів щодо їх запобігання.
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ЕКОНОМІЧНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ США,
ЄС І КИТАЮ НА СВІТОГОСПОДАРСЬКІ ПРОЦЕСИ
Останні 30–50 років економічна глобалізація як процес відбувалася дуже
активно завдяки трьом гегемонам світової економіки: США, ЄС і Китаю. США
і країни ЄС, маючи сильні конкурентні економіки, активно виходили на
зовнішні ринки, значною мірою фокусуючи і концентруючи у себе інноваційнотехнологічні центри та переводячи виробництво у країни третього світу,
надаючи їм в основному примітивні й шкідливі для екології технології. Таким
чином позиції цих країн на світових ринках зміцнювались, випереджаючими
темпами в їх економіках зростали продуктивність та ефективність
покращувався добробут. При цьому Китай, який ще 30–20 років тому
заполонили примітивні технологій і виробництва із США та країн ЄС, не
погодився на роль країни третього світу, ухваливши стратегію поступового
нарощення економічного потенціалу. Китай системно і поетапно розвинув свій
торговельний, економічний, науково-технологічний потенціал і за рівнем ВВП
досяг світових лідерів – США та ЄС. Сприяла цьому китайська поміркована й
розважлива економічна дипломатія, значна кількість дисциплінованого
населення і централізоване чітке державне управління. Тому починаючи з 2016
року (ще за часів президентства Д. Трампа) економічне лідерство США
похитнулося і почала формуватись чітко окреслена програма протидії
торговельно-економічній експансії Китаю.
Станом на 2021 рік Китай становить проблему як для США, так і для ЄС.
Сполучені Штати Америки і країни ЄС повинні відповісти на конкурентний
виклик, який він представляє. З огляду на військову і економічну міць як
основні компоненти, китайсько-американське суперництво з періодичним
втручанням в нього ЄС стало розглядатися як змагання за визначення того, хто
керуватиме регіональним і глобальним порядком. Відзначимо, що від взаємних
торговельних обмежень часів Д. Трампа (2017–2019 рр.) в 2021 році США і
Китай переходять до конкуренції у військово-технологічній сфері з подальшим
намаганням домінувати в Тихоокеанському регіоні.
Щоб отримати стратегічне лідерство в світовому суперництві, необхідно
мати потужну економіку і науково-технологічний потенціал. Економічний
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динамізм – необхідна умова для створення військової могутності. Щоб США
зберігали і зміцнювали свою лідируючу роль в світовій економіці, у них
повинні бути як союзники, так і динамічна внутрішня економіка. Але
адміністрація президента США Джо Байдена підтримує політику продовження
взаємних заборон Д. Трампа. Замість того, щоб формувати нові конкурентні
компанії та умови для інноваційного розвитку, які можуть поліпшити
економічні показники США, адміністрація Джо Байдена імітує дії Китаю,
дозволяючи уряду вибирати переможців і переможених серед технологій і
галузей, впроваджуючи обмеження (компанія «Huawei» – підозра у
несанкціонованому зборі інформації, шпигунстві й накладення на цю компанію
заборони діяти в США та її країнах-союзниках; компанія «Мотор Січ» –
заборона українським акціонерам продажу технологій виготовлення військових
двигунів до гелікоптера для китайських інвесторів і т.ін.). Це по суті нова
зовнішня політика США, яка трансформується від ліберальних відносин у
відкритій багатосторонній торговельній системі, верховенства закону і
приватного підприємництва до більш жорсткої системи управління на засадах
обмежень і додаткового регулювання.
У будь-якому змаганні завжди є дві основні стратегії, з яких можна
вибирати. Чим більше ресурсів і уваги направлено на один варіант, тим менше
дістанеться іншому. Перша стратегія – наступальна і полягає в посиленні
власних можливостей, сприянні більшій відкритості та глобалізації
економічних процесів; друга – захисна і полягає у спробі послабити суперника;
її, на жаль, наразі обирають як США, так і Китай. Тому світова економіка під
дією цих процесів стає більш закритою, регіоналізується і локалізується.
На наш погляд, у перспективі для США така стратегія є програшною.
Китай і США є дуже взаємопов’язаними у світовій торгівлі, але суттєвий
профіцит на боці Китаю. Тому колишній президент США Д. Трамп по суті
розв’язав «торговельну війну», увівши мита і санкції проти Китаю,
намагаючись суттєво знизити профіцит і залежність від китайських товарів.
Незважаючи на ці дії, в 2017–2019 рр. щорічне зростання ВВП Китаю
становило понад 6%, що перевершує середньорічне зростання економіки США
за цей період в 2,5 раза. У 2020 році, коли світ переживав шок від COVID-19,
економіка Китаю виросла на 2,3%, а ВВП США впав більш ніж на 3,5%. Згідно
з останнім прогнозом Міжнародного валютного фонду на 2021 рік, економіка
Китаю виросте на 8,1% порівняно з приблизно 7% у США.
Хоча протекціоністська стратегія Д. Трампа явно провалилася,
адміністрація Байдена, її продовжує, залишаючи тарифи попередньої
адміністрації на місці й проводячи власну політику «купуйте американське».
Діючи в односторонньому порядку, Д. Трамп послабив відкриту
багатосторонню систему світової торгівлі й завдав шкоди як економіці та
іміджу США, що позиціонувалися як країна, що відкрита до глобалізаційних
процесів, так і економік своїх союзників. ЄС на відміну від США і Китаю не є
настільки цілісним і гомогенним утворенням, маючи власні складні проблеми з
різним рівнем розвитку країн – учасниць ЄС, з конвергенцією та гармонійною
інтеграцією країн, зі складністю прийняття рішень, а також з іноді кардинально
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різним ставленням до геоекономічних та геополітичних питань у середині
блоку ЄС між країнами-членами. Тому лідерство і головна роль у просуванні
демократично-ліберальних цінностей залишається за США, ЄС при цьому
виступає найближчим союзником і партнером щодо більшості політичних,
безпекових і економічних питань. Але як показує досвід, навіть об’єднавшись
США і ЄС на нинішньому етапі не спроможні на щось більше, як лише на
помірне уповільнення економічного піднесення Китаю.
Після закінчення Другої світової війни країни світу ставали більш
заможними саме за рахунок зростання глобальної економіки, вільної торгівлі,
перетікання капіталу і робочої сили. Успішність країнам в основному
гарантувала спеціалізація, включення у глобальні ланцюжки доданої вартості,
залучення інвестицій та технологій, а не високі протекціоністські заходи
протягом будь-якого значного періоду часу. Протягом десятиліть США після
Другої світової війни проводили лідируючу економічну політику й становили
приклад для інших країн у підприємництві, в інноваціях, у розбудові
інфраструктури. В цьому контексті, на наш погляд, США тепер проводять
зовнішньоекономічну політику, яка закривається не тільки від інших країнгегмонів, а й інших країн, тому США потрібне переосмислення й пошук нової
стратегії лідерства і залучення країн світу до розвитку.
Крім того, на практиці вплив COVID-19 і нова стратегія захисту в
торговельно-економічній сфері перетворює економіку США на неефективну.
Значні субсидії для збанкрутілих та неефективних підприємств уже зараз
закладають підвалини програшу у світовому лідерстві. Тільки наука, інновації,
сучасні технології, що активно впроваджуються в бізнес і соціальне життя, –
зможуть допомогти США і ЄС залишитись успішними світовими лідерами в
майбутньому. Конкуренція між стартапами й існуючими приватними
підприємствами є набагато ефективнішим механізмом, аніж закриття ринку та
дотації. Протекціонізм і субсидії, які наразі надаються, заохочують
монополістичну поведінку на внутрішньому ринку США, що веде до зниження
зростання продуктивності та ще більшого лобіювання з метою збереження
неправомірних привілеїв. Така практика перешкоджає виходу на ринки нових
гравців і значно ускладнює розширення малих фірм.
Рішення адміністрації Д. Байдена не скасовувати вихід попередньої
адміністрації Д. Трампа з Транстихоокеанського партнерства (ТТП) у цьому
контексті є знаковим. ТТП, в яке входять 11 країн Тихоокеанського регіону /без
Китаю/, ТТП повинно було стати найбільшим у світі блоком вільної торгівлі. З
огляду на це, членство США в такій угоді очевидно збільшило б їх глобальний
вплив, тому очікували, що нова адміністрація США вестиме переговори про
приєднання США до наступника ТТП – всеосяжної і прогресивної угоди про
транстихоокеанське партнерство, ініційованої колишнім прем’єр-міністром
Японії Сіндзо Абе після того, як Адміністрація президента США (Д. Трампа)
відмовилась від підписання первісної угоди. Але з тих пір адміністрація США
дала зрозуміти, що не планує домагатися членства в новій угоді. Китай, тим
часом, враховуючи стратегічні помилки США, зробив свою власну заявку на
членство в оновленій угоді про транстихоокеанське партнерство (Сполучене
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Королівство також це зробило). Таким чином, підхід США далекий від
збереження або посилення статусу гегемона, навпаки США своєю захисною
стратегією посилило вплив Китаю в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні –
найбільш економічно динамічному регіоні світу.
Більшу частину XX – на початку ХХІ ст. США були позиціонувалися як
найпродуктивніша економікою у світі, тому що вони залишалися
прихильниками ринкової системи, верховенства закону і відкритої торгівлі.
США слугували прикладом розбудови ринкової економіки для Західної
Європи, Східної і Південно-Східної Азії та інших країн. Їх відмова від
проактивної, відкритої й конкурентної зовнішньої торговельно-економічної
політики створює нові перспективи лідерства Китаю і підштовхує країни ЄС
вибудовувати більш самостійну і проактивну політику на світових ринках [1–
3].
Підсумовуючи, відзначимо, що по суті деструктивна політика відносин
між США, ЄС і Китаєм, запроваджена на глобальному рівні, не сприяє
гармонійному соціально-економічному розвитку в світі. З часом, якщо діюча
захисна стратегія США не зміниться на проактивну, Китай стане світовим
лідером і гегемоном, позицію якого враховуватимуть більшість країн, які
виступають активними учасниками геополітичних і геоекономічних процесів.
Крім того, при боротьбі за лідерство між існуючими гегемонами
унеможливлюється реалізація цілей сталого, соціально орієнтованого та
екологічного розвитку світу. Домінуючі егоїстично-локальні інтереси та
мілітаристські заходи із нарощування озброєнь, декларативно-рекомендаційних
характер сприяння прогресу міжнародних організацій – суттєво сповільнюють
перспективи для подальшого системного розвитку людства на засадах
екологічної і соціальної досконалості, а також формують для української
економіки нові виклики в геоекономічному просторі [4].
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МОДЕЛІ І МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ
(НА ПРИКЛАДІ КНР І ТАЙВАНЮ)
Світова практика свідчить про те, що КНР в економічному плані (заходи з
профілактики та контролю над епідемією, протидія зменшенню купівельної
спроможності, збільшення фінансування сектору охорони здоров’я, кроки щодо
мінімізації скорочення авіаперевезень та туризму, реконфігурація глобальних
ланцюгів створення вартості, чималі видатки та кроки на подолання збільшення
фіскального дефіциту тощо) краще впорався з коронавірусною кризою,
спричиненою пандемією COVID-19 та продемонстрував стійкість і
життєздатність системи. На цю обставину звертають увагу експерти і
представники різних наукових досліджень із зазначеної тематики. Основним
напрямом діяльності Китаю у розширенні сфери впливу залишається
економічний розвиток, який багато в чому базується на зростаючій ролі країни
у інтеграційних світових процесах. Протистояння і конкуренція західної
коаліції на чолі зі США та Китаєм у форматі «конкурентне співіснування»
ведеться через призму світової економіки та економічних важелів впливу і
відповідних засобів. На нашу думку, ведучи цю геоекономічну битву, обидві
сторони потребують за партнерів підприємства різних форм власності, що
формують сучасну мережеву глобальну економіку. За цих умов помітним
трендом сучасності є різноманітні форми партнерства між компаніями. Все це
зумовлює партнерські переваги великих компаній, порівняно з меншими за
розмірами масштабами діяльності та пропонованим асортиментом товарів та
послуг. Безумовно, провідною є роль державних підприємств.
Відповідно до класичного визначення із посиланням на Оксфордський
словник англійської мови, «державне підприємство (далі – ДП) – це юридична
особа, яка створюється урядом для участі в комерційній діяльності від його
імені. Воно може бути повністю або частково власністю уряду і, як правило,
призначено для участі у конкретній комерційній діяльності». До цього варто
додати, що державне підприємство є глобальним явищем і широко
представлене на світовій мапі, і такі підприємства існують у США, КНР,
Республіці Китай (Тайвань), Японії, Малайзії, Норвегії, Австрії, Державі
Ізраїль, Новій Зеландії, країнах Балтії, Вишеградської групи тощо. З юридичної
точки зору більшість ДП кваліфікуються як суб’єкти господарювання. Це
означає, що вони, як правило, зобов’язані дотримуватися законів та
нормативних актів, які регулюють діяльність їх бізнесу, а також несуть
відповідальність за свої дії.
Великий сектор державних підприємств КНР (guoyou qiye) добре відомий
як візитна картка сучасної китайської економіки. На сьогодні китайські ДП
представляють значну частину у міжнародному рейтингу 500 найбільших
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світових корпорацій «Fortune Global 500» (FG500), де компанії ранжуються за
обсягом виручки за попередній фінансовий рік. Зокрема, список у 2000 р.
включав лише 9 державних підприємств з КНР, а у 2020 р. їх кількість
збільшилася до 91 у списку найбільших у світі компаній. За цих умов упродовж
останнього десятиліття до глобального рейтингу регулярно входять: Китайська
нафтохімічна корпорація «Sinopec Group», Китайська енергетична компанія
«State Grid», Китайська національна нафтогазова корпорація «China National
Petroleum» [1]. До слова, у ТОП-500 входить 121 компанія із США, але жодна з
них не перебуває у державній власності. Крім ДП, які представлені у FG500, у
КНР працює ще велика кількість ДП – як на національному, так і
провінційному рівні. За даними фахівців, їх кількість може становити сотні
тисяч [2].
У грудні 1978 р. на Третьому пленарному засіданні ЦК КПК 11-го
скликання було дано старт втіленню програми економічних реформ в КНР, яка
згодом отримала назву «Політика реформ та відкритості» – доленосний для
Китаю поворот від догматизму до прагматизму, що вивів країну зі згубного
виру «культурної революції» і «великого стрибка». Вирішальне значення
реформ полягало у тому, що вони вплинули на подальший розвиток Китайської
Народної Республіки, зумовивши новий формат як стосунків із рештою світу в
політико-дипломатичній, економічній та культурно-гуманітарній площинах, так
і власного позиціювання та захисту національних інтересів країни на
міжнародній арені.
Наприкінці 90-х років минулого століття керівництво КНР перейшло до
практики зменшення кількості власних держпідприємств, започаткувавши
політику під назвою «Утримувати великі та відпускати малі» (zhuada fangxiao)
[3, с. 5], яка передбачала те, що центральний уряд продовжуватиме
контролювати великі ДП, а провінційний уряд може реструктуризувати, віддати
на приватизацію або просто закрити неліквідні чи малоефективні малі та
середні підприємства чи навіть банкрутувати суб’єкти господарювання. Разом
із підприємствами державної форми власності почали утворюватися
підприємства сімейного підряду на селі та у малих містах, а також спільні з
іноземними компаніями виробництва у вільних економічних зонах. Відтоді
дедалі більше китайців почали створювати власний приватний бізнес (minying
qiye).
Таким чином, співвідношення державної та приватної складової в рамках
продовження «Політики реформ і відкритості» відіграє вирішальну роль у
прискорені економічного розвитку КНР. Разом із тим є спроби та численні
приклади державного регулювання багатьох процесів, особливо в частині
злиття і поглинання конгломератів глобального масштабу.
На користь тези щодо посиленої ролі ДП свідчать дані, що підприємства
державного
сектора
продовжують
виступати
важливим
місцем
працевлаштування робочої сили – загалом по країні на них зайнято близько 45%
міських жителів. Варто наголосити, що у межах економіки КНР інвестиції ДП
зосереджені довкола проєктів капітального будівництва й інфраструктури
(розбудови дорожньої інфраструктури, розвитку дорожнього та залізничного
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транспорту, виробництва та постачання електроенергії й опалення, портової
інфраструктури тощо). Водночас виявлено, що у Китаї зростає борг не тільки
громадян, а й приватних, державних та провінційних. У 2020 р. загальний
державний борг досяг рівня 295% ВВП (за даними Центробанку КНР, борг
становив 285 трлн юанів, або 36 трлн євро) [4], що, серед іншого, в рази
зменшило спроможність влади втручатися в кризову ситуацію. У минулому
році вони використовували фіскальні та боргові інструменти [5] для підтримки
постраждалої економіки, але ступінь допомоги був нижчим, ніж, наприклад, під
час фінансової кризи 2008 року. Проблеми з погашенням боргів суттєво
впливають на фінансову ліквідність компаній, а іноді навіть на здатність
провінційних урядів виконувати свої зобов’язання. Одним із показових
прикладів таких кроків є рішення, що активи підприємств, які перебувають у
державній власності або контролюються державою, здебільшого належать та
управляються спеціально створеною при Державній Раді Всекитайських зборів
народних представників (далі – ВЗНП) установою під назвою Комісія з
контролю та управління активами в державній власності (Guowuyuan guoyou
zichan jiandu guanli weiyuanhui). Згідно з даними Державного статистичного
бюро КНР у 2020 р., загальний дохід ДП збільшився на 2,1 % у річному
обчисленні – до 63 трлн юанів (9,74 трлн дол.. США) [6].
Враховуючи викладений досвід, уряд КНР встановив нові пріоритети
політики економічної диверсифікації. У жовтні 2020 р. Політичне бюро КПК
затвердило план соціально-економічного розвитку Китаю на період 14-го
п’ятирічного плану (2021–2025 рр.) та на період до 2035 року. Вже у
затвердженому і прийнятому на черговій сесії ВЗНП у березні ц.р. ХІV
п’ятирічному плані економічного розвитку китайська влада наголошує на
необхідності розширення внутрішнього потенціалу КНР з метою зменшення
залежності держави від США та інших партнерів. Концепція «подвійної
циркуляції» є одним із ключових елементів плану, який формуватиме
економічне життя Китаю в найближчі роки, у тому числі розвитку ДП. Однак,
на думку низки іноземних експертів (М. Пшиходняк, Л. Сарек та інших),
китайська влада має консервативний підхід до викликів, пов’язаних із
борговими зобов’язаннями, інноваціями, споживанням та демографічними
змінами. Що стосується співпраці із зарубіжними країнами, то тут
наголошується на підтримці рівня експорту в контексті участі КНР у світових
виробничих ланцюгах, а також практиці запозичення інноваційних технологій з
отриманням необхідних технологій для себе та інкорпоруванням їх у свій
внутрішній та зовнішній ринок.
Китай все ще сильно залежить від іноземних технологічних рішень та час
від часу стикається з дефіцитом технічних компонентів, необхідних для
виробництва сучасних пристроїв індустрії високих технологій. Прикладом є
напівпровідники, імпорт яких до КНР у 2020 р. становив понад 350 млрд дол..
США. Залежність від постачання важливих компонентів головним чином
стосується відносин із США, а також із країнами, що використовують
американські технології, такими як Південна Корея, Японія та Тайвань. Загалом
80% виробничих потужностей Китаю у напівпровідниковій промисловості
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пов’язані зі США, і більшість поставок до Китаю – це тайванська та
південнокорейська продукція. Разом із тим виконавча влада КНР постійно
посилює свій контроль над економікою, не даючи їй стати повноцінно ринково
орієнтованою, особливо стосовно сфери державних підприємств. Керівники
цих компаній, призначені Організаційним відділом ЦК КПК, надають пріоритет
політичним інтересам країни перед успіхом у бізнесі. З 2020 р. також
активізувався процес створення партійних підрозділів у компаніях, накладаючи
на підприємства обов’язок ідеологічної підготовки та підпорядковуючи їх владі
також у міжнародному вимірі. У підсумку в державному секторі (у широкому
розумінні) під партійним контролем, за оцінками фахівців-економістів,
зосереджено понад 55% китайської економіки. Однак і підприємства приватної
форми власності країни, що розміщуються у верхніх національних індексах,
влада також активно підтримує. Найчастіше – у формах залучення таких
компаній до державних програм сприяння розвитку науки і технологій. Також
поширена практика підтримки державою приватних компаній у їх просуванні на
міжнародні ринки, особливо у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.
Три китайські інтернет-гіганти – Baidu, Alibaba і Tencent – показові приклади
«переможців, визначених та обраних державою».
Примітно, що ДП також відігравали ключову роль на ранніх етапах
економічного розвитку Тайваню (у 80-х роках ХХ ст. їх нараховувалося 80), але
на подальшому етапі їх економічного розвитку вони поступилися за значенням
приватному сектору. Серед таких ДП чільне місце посідають підприємства у
сфері виробництва, будівництва, фінансах, страхування, телекомунікацій та
транспорті: Taiwan Sugar Corporation, Taiwan Power Company CPC Corporation,
Taiwan Financial Holdings Group, Chunghwa Post, Taiwan International Ports
Corporation, Taiwan Tobacco and Liquor Corporation, Chung-Hwa Telecom та інші
потужні економічні гравці.
Відомо також, що саме економічний чинник дає Республіці Китай
(Тайваню, далі – РК) підстави позиціонувати себе важливою геоекономічною
світовою потугою, взаємодіючи у вкрай мінливому світі як із потенційними
союзниками, так і з партнерами. Тайвань – знаний «азійський тигр» – займає
передові місця у світі у електронній промисловості (електронному виробництві
мікрочіпів, виробництві гаджетів), має значний потенціал для розвитку торгівлі
та сфери інвестицій, співпраці в інформаційно-комунікаційних технологіях,
комунікаційних мереж 5G та ІТ сферах.
На додаток до цього варто наголосити, що Тайвань посідає провідні місця
у світових рейтингах. РК є беззаперечним лідером за Глобальним індексом
конкурентоспроможності (Global Competitiveness Report), який формує
Всесвітній економічний форум (12-те місце із 141 країни). За оновленим
Індексом економічної свободи за 2021 р. (2021 Index of Economic Freedom), який
оприлюднює американський аналітичний центр Фонд «Спадщина» (The
Heritage Foundation) і видається в США щоденною газетою «The Wall Street
Journal», Тайвань зайняв у світовому переліку шосте місце (78,6 бала за 100бальною системою). За цим показником Тайвань зайняв четверте місце серед 40
економік Азіатсько-Тихоокеанського регіону, випередивши Малайзію (74,4
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бала, 22-ге місце у світовому рейтингу), Японію (74,1 бала, 23-тє місце),
Південну Корею (74,0 бала, 24-те місце), Індонезію (66,9 бала, 56-те місце) і
Китай (58,4 бала, 107-ме місце). Варто наголосити, що Індекс економічної
свободи в світі щорічно публікується з 1995 року. Він відображає стан справ з
економічною свободою у 184 країнах світу і формується на основі багатьох
критеріїв, включаючи діяльність уряду, відкритість ринків, регулятивну
ефективність і верховенство права.
Варто зауважити, що Тайвань нині зосереджений на втіленні в життя
ініціативи з розвитку шести стрижневих стратегічних індустрій, яка була
викладена в інавгураційній промові, виголошеній президентом РК пані Цай
Інвень (Tsai Ing-wen) 20 травня 2020 р., і ґрунтується на раніше висунутій нею
програмі інноваційного розвитку індустрій «5+2», яка націлена на перетворення
Тайваню в один із динамічних моторів глобальної економіки. Ця ініціатива
передбачає розвиток шести стратегічних індустрій: інформаційна та цифрова
індустрія, індустрія кібербезпеки, індустрія біо- та медичних технологій,
оборонна промисловість, індустрія «зеленої» та відновлюваної енергетики,
індустрія з виробництва предметів повсякденного попиту і створення їх
стратегічних запасів.
Повертаючись до історії, слід зазначити, що у 70-х роках минулого
століття уряд Тайваню почав здійснювати нову стратегію структурної
перебудови, спрямовану не лише на сприяння високотехнологічним галузям
замінити капіталомісткі сфери, але і на зменшення ролі державного сектора в
господарській діяльність острова.
Приватизацію державних підприємств на Тайвані було розпочато у 1984
році. У той період було ухвалено рішення про перехід до політики
«інтернаціоналізації, лібералізації та інституціоналізації» з метою подальшого
економічного зростання. Проте, ця концепція не була прийнята як офіційна
державна політика до кінця 1980-х. Правовою основою політики приватизації
на Тайвані став «Закон про перетворення державних підприємств у приватні
підприємства» (Statute for transforming SOEs into Privately Owned Enterprises) [7,
с. 114]. Як зазначають автори дослідження [8, с. 326], у 1951 р. державні
підприємства на Тайвані становили 5% ВВП, збільшившись до 9,4% у 1971 р.
та досягнувши свого піку у 1981 р. До 2001 р. ця цифра скоротилася до 9,4% і у
у 2005 р. становила лише 7,6%. Незважаючи на те, що кількість державних
підприємств скорочується за кількістю та важливістю через постійне сприяння
та заохочення приватизації, вони все ще домінують у кількох галузях,
включаючи телекомунікації, залізничний транспорт, тютюн та алкогольні
вироби, суднобудування та енергетичний сектор (електроенергія, нафта).
Слід зазначити, що поряд з економічною лібералізацію паралельно
відбувалися процеси політичних свобод та демократичних перетворень. Дійсно,
на сучасному етапі економічного розвитку конкуренція як рушійна сила
змушує виробників постійно шукати нові шляхи підвищення своєї
конкурентоспроможності.
Підводячи підсумок на основі зазначених фактів, ідентифікуємо
стратегічні фактори. На сучасному етапі розвитку економічного глобального
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простору зміцнення економічної та військової могутності КНР передбачає
посилення суперництва з провідною світовою державою – США [9]. Саме
посилення цього суперництва призводить до частішого застосування
економічних інструментів сили та набуває дедалі нових форм та рівнів.
Отже, можна стверджувати, що КНР зосереджений на розширенні та
посиленні сфер свого впливу на глобальному рівні і сьогодні ці дії є частиною
обдуманої довгострокової державної стратегії власної глобальної могутності,
що вправно балансує в умовах глобальних геополітичних та ринкових відносин,
підтримуючи внутрішньонаціональну стабільність завдяки своїй власній і
перевіреній століттями меритократичній системі та повною мірою
використовуючи в своїй політиці заходи як м’якої, так і жорсткої сили.
Поточній ситуації передували понад чотири десятиліття нововведень, реформ,
змін, підходів, пошуків. Натомість нова американська адміністрація вже
сконцентрувалася на стратегічному виклику з боку Китаю, особливо в
економічній сфері, що лежить у площині технологій. Китай розширює свій
глобальний вплив, укладаючи торгові угоди та роблячи значні зарубіжні
інвестиції. КНР, уже перебуваючи центром технологічних інновацій,
продовжує рухатися шляхом інноваційного розвитку, який відбувається по
перспективній траєкторії. Концентрація економічних планів КНР на
внутрішньому ринку – радше спроба нейтралізувати негативні наслідки
існуючих явищ, аніж прагнення до впровадження нової моделі розвитку.
Основною метою китайської влади є стабілізація внутрішньої ситуації в
складних міжнародних та внутрішніх умовах, особливо напередодні
майбутнього з’їзду партії у 2022 р., на якому мають має бути обране її нове
керівництво.
Успіх планів КНР значною мірою залежить від політики іноземних
партнерів, головним чином з точки зору доступу до технологій та ринків.
Фактично для Китаю буде надзвичайно важливим подальше отримання
ресурсів інших країн за рахунок інвестицій та торгівлі, наприклад, у межах
політики подальшої реалізації ініціативи «Пояс і шлях» та участі державних
підприємств в реалізації програм і проектів як усередині країни, так і за
кордоном. Важливим елементом нової політики також є застосування нових
інноваційних підходів в середній школі, системі вищої освіти та наукових
дослідженнях.
Як ми вже відзначали, економіка Тайваню відноситься до категорії
вільної економіки з деякими елементами центрального планування у розвитку
власної економіки. Відтак державні підприємства відігравали важливу роль в
індустріалізації Тайваню як безпосередньо, а також шляхом заохочення
зростання приватного сектора. Досліджене нами явище вказує що, незважаючи
на те, що тенденція до лібералізації має незворотній характер, уряд Тайваню
визначив приватизацію однією з найважливіших складових подальшого
механізму дерегуляції економіки та здійснення приватизації на основі
визначених принципів для решти 17 обраних ДП.
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Варто відзначити і відмінності між КНР і РК (Тайванем), які силами
різних акторів (держави, еліти, партії та інші) обрали різні політичні курси і
методи досягнення власної модернізації.
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ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ
У СУЧАСНОМУ СВІТІ
Інноваційний розвиток економічної безпеки відбувається на основі
формування кластерів. Як показує світовий досвід, значна чисельність
кластерів функціонує на території Італії – 206, Польщі – 161, Франції – 96,
України – понад 50 од., Данії – 34, Німеччини – 32, Нідерландів – 20, Фінляндії
– 9 од.
Серед кластерних ініціатив економічної безпеки країн ЄС, метою яких є
стимулювання розвитку конкурентоспроможних кластерів, виокремимо такі:
Європейська група кластерної політики (ECPG), Європейська кластерна
платформа (Cluster collaboration platform), Кластерна ініціатива «Європа Інтер
Кластер» (Europa Inter Cluster), Європейський кластерний альянс, Ініціатива
«Регіони знань» (Knowledge initiative), Європейська ініціатива «Іннова» (Europe
INNOVA), Ініціатива «Проінно Європа» (PROINNO Europe), Ініціатива
«Кластерної досконалості» (European Cluster Excellence Initiative), Ініціатива
«Кластерний розвиток Балтійського регіону» (EstRuClusters Development) [1].
Зазначимо, що починаючи з 2008 р. розпочався новий етап розвитку кластерів,
який характеризується загостренням глобальної конкурентної боротьби,
підтримкою та створенням кластерів світового рівня відповідно до нової
стратегії ЄС «Європа 2020».
Згідно зі статистичними даними Європейської кластерної обсерваторії,
уряди країн ЄС починаючи із 2001 р. реалізують національні кластерні
програми на національному, регіональному та місцевому рівнях. За формування
та розвиток кластерів на національному рівні відповідає уряд країни. Однак
ініціаторами створення кластерів можуть виступати не лише центральні органи
управління «зверху-вниз» (top-down), а й регіональна влада та місцеві
об’єднання підприємців, які пропонують реалізацію програм стимулювання
розвитку кластерів «знизу-вгору» (bottom-up). Також поширений змішаний тип
створення кластерів (поєднання особливостей двох шляхів «знизу-вгору» і
«зверху-вниз»).
Учасниками створення та функціонування кластера є: підприємства
(організації, фірми), які спеціалізуються на пріоритетних видах економічної
діяльності; фірми-постачальники товарів/послуг для профільних підприємств;
підприємства (організації, фірми), що займаються обслуговуванням галузей
загального користування (інфраструктура: транспортна, енергетична,
природоохоронна тощо); організації ринкової інфраструктури (консалтингові,
аудиторські, страхові, кредитні тощо); некомерційні та громадські організації,
об’єднання підприємців, торгово-промислові палати; науково-дослідні та
освітні організації; організації інноваційної інфраструктури, інфраструктури
92

підтримки малого і середнього підприємництва; центри та агентства з розвитку
підприємництва, регіонального та муніципального розвитку, залучення
інвестицій, агентства з підтримки експорту товарів, державні та муніципальні
фонди підтримки підприємництва, фонди сприяння кредитуванню тощо. Це дає
ряд переваг, серед яких: поліпшення робочих відносин між фірмами,
залученими в спільні проєкти; поліпшення якості виробничого процесу та
готової продукції; зменшення витрат на транспортування і швидка доставка
товару споживачеві; форсоване поширення технологій і розвиток інновацій
всередині мережі кластера; прискорення процесів і зниження транзакційних
витрат за рахунок наявності довірчих відносин між учасниками кластера.
Серед інструментів підтримки створення та розвитку кластерів, які
широко використовуються в країнах світу, є: законодавче забезпечення захисту
прав інтелектуальної власності та авторських прав; спрощення процедури
оподаткування для підприємств; надання позик, у тому числі без виплати
відсотків (Швеція); цільові дотації на науково-дослідні розробки (майже в усіх
розвинених країнах); створення фондів впровадження інновацій з урахуванням
можливого комерційного ризику (Німеччина, Нідерланди, Франція); надання
безоплатних позичок, які досягають 50% витрат на впровадження нововведень
(Німеччина); зниження ставки державного податку для індивідуальних
винахідників і надання податкових пільг (Австрія, Німеччина), створення
інфраструктури та економічного страхування; пряме фінансування (50,0%
витрат на створення нової продукції і технологій у Франції); відстрочка сплати
або звільнення від податку в разі, якщо винахід причетний до
енергоефективності (Австрія); безкоштовне ведення діловодства за заявками від
індивідуальних винахідників, надання безкоштовних послуг патентних
повірених, звільнення від сплати податку (Німеччина, Нідерланди),
запровадження державних програм щодо зниження ризиків і відшкодування
ризикових збитків; програми пошуку і залучення іноземних фахівців [2–4].
До основних завдань кластерної політики в Україні слід віднести:
– створення та розвиток кластерів (розроблення нормативно-правової
бази щодо створення та функціонування кластерів, зокрема необхідність
визначення на законодавчому рівні понять «кластер», «кластерна політика»,
«кластеризація»; розроблення та реалізація державних програм сприяння
розвитку кластерів; створення Реєстр кластерів в Україні);
– розвиток кластерних зв’язків та мережевого співробітництва (залучення
вітчизняних та іноземних інвестицій в пріоритетні за видами економічної
діяльності кластери; формування і просування кластерних ініціатив; розвиток
людського капіталу; економічна освіта суб’єктів кластерп та спеціалістів
навчальних закладів; фінансування спільних наукових досліджень; створення
інформаційного поля для суб’єктів кластерп; розроблення програм розвитку
постачальників; розміщення державного замовлення на продукцію підприємств
кластерп; контроль якості продукції та послуг, які постачаються виробниками
кластерп в рамках програми державної закупівлі; програми розвитку
конкурентного середовища; створення інфраструктурного забезпечення
кластерних зв’язків; взаємодія місцевих органів влади з суб’єктами кластерп;
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трансфер технологій у кластері; формування співробітництва всередині
кластера та ін.);
– реалізація Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, яка відкриває
можливості отримання донорської фінансової підтримки, залучення кредитних
коштів від міжнародних фінансових організацій на програмних принципах;
– збільшення впливу і відповідальності місцевих органів влади в умовах
децентралізації стосовно забезпечення розвитку кластерів;
– реалізація ефективної кластерної політики, яка можлива в контексті
комплексу заходів щодо суттєвого покращення інвестиційного клімату;
– розробка моделей використання механізму державно-приватного
партнерства з метою залучення недержавних інвестиційних ресурсів для
розвитку кластерів, перш за все забезпечення території необхідною
інфраструктурою;
– законодавче визначення механізму створення транскордонних
кластерів, які можуть стати дієвим механізмом прискорення євроінтеграційних
процесів. Зокрема укладання на рівні урядів країн – учасниць двосторонніх
угод про створення транскордонних кластерів, узгодження стратегій і планів
розвитку
національних
частин
транскордонних
кластерів.
Досвід
функціонування таких структур в окремих прикордонних регіонах ЄС свідчить
про їх позитивний вплив на соціально-економічний розвиток та міжнародне
співробітництво
країн-учасниць,
стимулювання
ділової
активності,
надходження інвестицій і вирішення проблем зайнятості на прикордонних
територіях.
До заходів державної підтримки розвитку кластерів в Україні необхідно
віднести:
– ідентифікацію кластерів в економічному розвитку (моніторинг
кластерів);
– підготовку представників державного сектора та ділового кола
(проведення тренінгів і семінарів; розроблення методичних матеріалів для
держслужбовців, підприємців; навчання спеціалістів, які поширюватимуть ідеї
щодо створення та розвитку кластерів);
– створення некомерційних організацій і комісій по кластерах з метою
управління процесом кластеризації (асоціації, центри кластерного розвитку,
некомерційні партнерства, агентство з проблем кластерної політики в Україні,
комісії по кластерам при Комітеті ВРУ, Міністерстві економічного розвитку,
торгівлі і сільського господарства України та ін.).
Окремим напрямом у процесі кластеризації є ТПП України та регіональні
ТПП, які здійснюють низку заходів щодо діяльності формування кластерної
політики в країні, реалізацію конкретних кластерних ініціатив. Зокрема, це
стосується вивчення, узагальнення та поширення світового досвіду розвитку
кластерів; проведення різноманітних заходів щодо популяризації сучасних
методів організації виробництва, у тому числі на основі кластерних технологій;
залучення до процесу кооперації підприємств МСБ. Але це є недостатнім, тому
пропонуємо: продовжити кооперацію ТПП з регіональними ТПП, діловими
асоціаціями, центральними та регіональними органами управління щодо
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вдосконалення нормативно-правового забезпечення; активізувати підготовку
пропозицій та проєктів законодавчих актів щодо розвитку промислового
комплексу і підприємництва на основі кластерної моделі; сприяти укріпленню
співробітництва влади, науки, бізнесу, виробництва та освіти; забезпечити
через учбові центри ТПП впровадження системи інноваційних навчальних
програм щодо підготовки і перепідготовки спеціалістів, які беруть участь у
функціонуванні галузевих кластерів; сприяти поширенню досвіду кластеризації
на регіональному та національному рівнях; сприяти участі виробничих
кластерів у відповідних міжнародних кластерних об’єднаннях.
Створення та розвиток кластерів відіграє важливу роль у формуванні
економічної безпеки, оскільки залежно від типів вони сприяють: активізації
інноваційної діяльності за рахунок накопичення в кластерах знань
комерційного та виробничого характеру; створення інновацій завдяки
внутрішній конкуренції між виробниками кластера; прискорення впровадження
інновацій шляхом співробітництва між виробниками та постачальниками тощо;
розвитку високотехнологічних галузей промисловості; зростанню ВВП,
податкових надходжень до бюджетів унаслідок залучення інвестицій, у тому
числі іноземних, коштів місцевих бюджетів для фінансування інноваційних
проєктів розвитку технологій і інфраструктури у межах проєктів державноприватного партнерства, взаємне кредитування учасників кластера тощо;
активізації розвитку малого та середнього бізнесу в старопромислових
регіонах, за рахунок формування відносин субконтрактінгу (аутсорсінгу),
відкриття нових зон підприємництва у виробничому ланцюгу кластера;
зростанню частки експорту виробленої продукції; створенню унікальних
можливостей щодо підготовки висококваліфікованих спеціалістів поза межами
галузевої підготовки (обмін досвідом, центри кластерного навчання та ін.).
Отже, кластери є сучасною формою інтеграції підприємств, здатною
підвищувати конкурентні переваги кожної фірми – учасника кластера;
міжнародний досвід свідчить про високий рівень ефективності їх
функціонування; в кожній країні існують особливості кластерного розвитку;
специфікою кластера є отримання синергетичного ефекту, який проявляється
зростанням конкурентоспроможності, а його відмінною рисою є інноваційна
орієнтованість; питання фінансування створення і розвитку кластерів
сконцентровані на бюджетних ресурсах або ж ресурсах інвестора.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ СТРУКТУРНИХ ЗМІН ТА
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ
Процеси структурних зрушень та оцінки їх впливу на зростання
економіки окремих країн та світу давно стали предметом наукових досліджень.
Ці теми ніколи не втрачали актуальності, зважаючи на залежність
геополітичних позицій кожної країни від виробничої структури її економіки.
Увага дослідників прикута до вивчення трендів структурних змін, виявлення
їхніх підойм і детермінант (праця, капітал, інноваційні технології,
заощадження, національні та іноземні інвестиції, зовнішня торгівля) [1–3].
Оскільки державі належить виконання активної ролі у процесах
диверсифікації та модернізації економіки, то питання щодо її функцій та
механізмів реалізації структурної (промислової) політики та ініціації
економічного зростання неодмінно присутні у наукових розвідках. Великий
інтерес викликають ретроспективні аналітичні дослідження стосовно
структурного прогресу в країнах, що здійснили «великий стрибок» від аграрної
до індустріальної економіки упродовж другої половини ХХ століття,
перетворилися на чи не найбільш конкурентоспроможних світових виробників
складної промислової продукції (Південна Корея, Сінгапур, Гонконг), досягли
високого рівня суспільного добробуту за допомоги дієвої державної політики
[4]. Дослідники наголошують на тому, що індустріалізація (наприклад, у Кореї)
базувалася на здобутках аграрної реформи – удосконаленні розподілу земель і
доходів. Тим самим було закладено основу для піднесення середнього класу та
підприємництва, становлення активного громадянського суспільства, що мало
вирішальне значення для подальшого економічного розвитку.
Вивчення механізмів реалізації структурної політики в різних країнах
спонукає до порівнянь. Зокрема, на тлі світового досвіду здійснення
структурної політики гуманними заходами, завдяки чому створюються надійні
підвалини для економічного зростання та підвищення добробуту усього
суспільства, контрастним (полярно протилежним) бачиться «стрибок» в
індустріалізацію, здійснений в СРСР у 1930-ті роки. Ресурси для того
«стрибка» держава мобілізувала методами пограбування села і жорстокого
придушення громадянського спротиву, використання рабської праці
колгоспників (за трудодні) і не тільки. В ході індустріалізації селяни були
доведені до зубожіння, масово піддані тортурам голодом, і відтоді ще довгі
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роки залишалися злиденною верствою суспільства. Економіка країни, що
розвивалася за командою зверху, так і не спромоглася ані «наздогнати», ані
«випередити».
Дослідники відзначають еволюцію підходів і форм державного впливу –
від прямого проводу держави на початкових етапах індустріалізації та
кардинальних технологічних змін, потім до вибіркового втручання в економіку
(шляхом підтримки діяльності стратегічних галузей і компаній), відтак до
застосування непрямих важелів [5]. Останнє стосується державного сприяння
модернізації структури економіки з використанням інструментів монетарної
політики,
лібералізації ринків, удосконалення фінансової системи,
стимулювання підприємницької ініціативи та інноваційної діяльності,
забезпечення якісної освіти, зменшення соціальної нерівності [2, 5]. Наразі
спостерігається збалансування ролей уряду, ринку та громадянського
суспільства, їхня синергічна взаємодія у механізмах управління структурними
змінами, що забезпечує розбудову креативної економіки, у якій творчість
людини слугує основним джерелом створення вартості.
Специфіка державної структурної політики стосовно економіки України
різнобічно вивчається науковцями. Зокрема, в результаті дослідження
особливостей структурних трансформацій у національному господарстві за
низкою складових було виявлено макроекономічні диспропорції, що
перешкоджають економічному розвитку [6]. Гострий тон дискусіям стосовно
викликів, що постали перед національною економікою внаслідок структурних
зрушень у світовій економіці, додали дослідження В. Сіденко [7]. Цілком
слушно він підняв низку важливих питань, а саме, про відсутність у державній
політиці та програмах реформ «маяків» щодо коригування та модернізації
структури національної економіки, а також про необхідність постійного
моніторингу та аналізу процесів структурно-технологічних змін з огляду на
загрозливе сповзання економіки країни на периферію світового господарства.
Аналіз ключових рис української економіки, що кваліфікують її як малу,
відкриту, а ще й сировинну за структурою виробництва та експорту [8], дав
змогу виявити спричинене цим послаблення макроекономічної динаміки,
загрози подальшого технологічного відставання країни від більш інноваційних і
динамічних економік світу. Дослідження внутрішніх витоків деформації
структури національної економіки засвідчило їх інституційну обумовленість
відносинами власності, які складалися на тлі непрозорих кампаній з
приватизації державного майна, появи надприбуткових приватних монополій та
утвердження влади олігархів [9]. Розкрито специфічні риси чинних моделей
фінансування бізнесу, в основі яких лежить використання тіньових резервів та
офшоризація фінансових відносин, що створюють суттєві фінансові обмеження
для структурної розбудови економіки [10].
Розгляд широкого кола питань щодо інклюзивного розвитку дав
можливість докладно обґрунтувати необхідність переходу до моделі
економічного зростання, у якій людина, рівень та якість її життя є центром
концентрації зусиль із здійснення структурних змін [11]. У контексті пошуку
інструментів дієвої економічної політики доведено доцільність запровадження
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стратегії "розумної спеціалізації" на основі поєднання науково-технічної,
інноваційної, регіональної та промислової політики задля сприяння структурній
модернізації економіки [12]. Опрацювання питань щодо регіональних
пропорцій та ієрархії регіонів у національному господарстві показало
пріоритетність розбудови переробної промисловості для забезпечення
заможності населення регіонів, а також довело, що ключем до посилення
економічної спроможності регіонів і подолання структурно-територіальної
диспропорційності є поглиблення децентралізації повноважень держави,
розбудова нового промислового сектора на основі технологій Індустрії 4.0 [13].
Розкрито зовнішні чинники очевидного процесу структурного спрощення
економіки України та її наближення до структурних характеристик менш
розвинених економік світу, що зумовлено периферійним статусом національної
економіки у глобальних виробничих ланцюгах [15]. Обґрунтовано доцільність
реалізації стратегії розвитку на основі розширення внутрішнього ринку, його
здатності задовольняти потреби споживачів та виправляти дисбаланси
зовнішньої торгівлі [14; 15].
Аналіз процесів промислових революцій, неодмінною основою яких
виступає технологічний прогрес (починаючи від першої і до нинішньої, що
базується на технологіях Industry 4.0), які викликають радикальні структурні
зрушення, збагачує науку теоретичними висновками і допомагає формулювати
практичні рекомендації для сучасної індустріальної політики. Після світової
фінансової кризи 2008 р. та коронакризи 2020 р. питання державної
індустріальної політики, орієнтованої на стійкі структурні зміни та
інноваційно-технологічний розвиток, секторальні пріоритети, локалізацію
виробничих ланцюжків, постали на політичному порядку денному з новою
силою. Зразок відповіді на сучасні виклики демонструють США, де
ухвалюється закон про інновації та конкуренцію [16], що передбачає реалізацію
заходів структурної політики, серед яких державні інвестиції в інновації для
національних виробників, збільшення державного фінансування прикладних
досліджень, розширення мережі національних дослідницьких центрів,
підвищення якості робочої сили та її технічної підготовки, і навіть інвестування
розбудови пріоритетних галузей (а саме виробництва напівпровідників).
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ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ
МІГРАЦІЯ – ГЛОБАЛЬНИЙ ВИКЛИК ЧИ ШАНС ДЛЯ РОЗВИТКУ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Україна входить до п’ятнадцяти держав – світових донорів трудових
мігрантів, а також за значним впливом переказів заробітчан на економіку
країни. Міграційні процеси створюють загрози для сталого розвитку економіки
та промисловості України через зростання трудової та освітньої міграції серед
працездатного населення, в т.ч. через дефіцит гідних, якісних робочих місць в
Україні та значну їх пропозицію за кордоном, що створює ризики занепаду для
секторів промисловості. Міграція кваліфікованих кадрів та спеціалістів з
унікальними кваліфікаціями досягла таких масштабів, що стала очевидною
необхідність рахуватися з нею політикам, роботодавцям, підприємцям,
державним службовцям при прийнятті рішень.
Серед Цілей Сталого розвитку на 2030 рік для України вагомими є
сприяння продуктивній діяльності, подолання нерівності і бідності громадян,
інші дотичні до міграційних питань проблеми, розв’язання яких набуває
надзвичайної пріоритетності в рамках політики зайнятості, промислової,
міграційної, регіональної політик. З нейтралізацією міграційних ризиків
пов’язані такі Цілі Сталого розвитку, як: Ціль №8. Гідна праця та економічне
зростання, №9. Промисловість, інновації та інфраструктура, №11 Сталий
розвиток міст і громад. В рамках їх передбачено врахування цільових
орієнтирів щодо просування орієнтованої на розвиток політики, що сприяє
зайнятості, створенню гідних робочих місць, що перешкоджатиме міграції з
сільських районів до міста та інших країн; сприяння підприємництву, творчості
й інноваційній діяльності [1].
Проблеми зайнятості, зокрема у промисловості, висвітлюються у працях
провідних науковців, фахівців з питань розвитку трудового потенціалу
України: ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАНУ», Інституту
демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАНУ, Інституту
економіки промисловості НАНУ, Інституту регіональних досліджень НАНУ та
інших. Парадигмальні засади розвитку соціуму, економіки та екосистеми в ХХІ
сторіччі наведено у національній доповіді Інституту демографії та соціальних
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досліджень ім. М.В. Птухи (2012) [2]. Доведено відповідність процесів
людського розвитку в Україні глобальним цивілізаційним трендам, досягнення
усталеності людського розвитку через зміну світоглядної позиції еліти та
провідних суб’єктів економічних, екологічних та соціальних відносин;
необхідність впровадження нових моделей споживчої, трудової та соціальної
поведінки населення; розроблення та втілення у державну політику механізмів
подолання системних обмежень гуманізації суспільного розвитку. Ряд
досліджень з даної проблематики висвітлюють й питання, пов'язані з наявною
тенденцією до звуження ринку праці промисловості, погіршенням умов
діяльності, наростанням проблем у формуванні трудового потенціалу галузі, що
становить загрозу модернізації цієї сфери економіки, яка неможлива без
висококваліфікованих, активних і мотивованих кадрів, спроможних до
інноваційних трансформацій [3]. Проблемам дослідження розвитку трудового
потенціалу у різних просторових формах організації українського суспільства
та глобалізаційного впливу на розвиток трудового потенціалу України, що
проявився у формуванні цілісного простору розвитку трудових потенцій за
межами України, посвячено наукове дослідження Р.С. Чорного «Розвиток
трудового потенціалу просторових форм організації українського суспільства»
[4]. Основні тенденції розвитку вітчизняного ринку праці та причини його
кризового стану, дослідження впливу трудової міграції на трансформацію
ринку праці, визначення імперативів подальшого розвитку (ефективна
зайнятість, політика адекватної оплати праці; створення гідних робочих місць,
випереджальне зростання продуктивності праці, інноваційні процеси у сфері
праці) висвітлено в колективній монографії І.Л. Петрової, В.В. Близнюк [5];
виявлення дисбалансів промислового сегменту ринку праці й визначення
механізмів підвищення ефективності його функціонування ґрунтовно
досліджено у статті «Асиметричність промислового сегменту ринку праці
України» В.В. Близнюк та Я.І. Юрик [6]. Низка наукових та аналітичних
досліджень (Наукового інституту стратегічних досліджень, Інституту
економічних досліджень та політичних консультацій, Центру економічної
стратегії, Центру Разумкова та інших) присвячені аналізу не тільки загальних
аспектів трудової міграції в Україні та її можливого впливу на українську
економіку, але й опануванню міжнародних підходів до вивчення трудових
міграцій, основних тенденцій перебігу трудових міграцій у різних країнах світу,
їх повчальних уроків для України [7–10].
Сучасні тренди міграційних процесів України формуються під впливом
глобальних та національних чинників демографічного, технологічного,
глобалізаційного, інституціонального характеру і обумовлені рядом
макроекономічних і соціальних проблем. До основних глобальних чинників, що
формують міграційні мегатренди, належать:
 демографічні (швидке старіння населення в багатших економіках і
Китаї; переважно молоде населення в найбідніших частинах світу);
 економічні (збільшення ВНД на душу населення в багатих країнах на
перспективу, нерівномірність деякого покращення реального ВВП у
середньому в найбідніших країнах);
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 політичні (сумнівне верховенство права та високий рівень корупції,
ризики стабільності та ризики авторитаризму);
 соціальні (висока нерівність в доступі до засобів зв'язку між країнами
та всередині бідних країн; високий тиск, пов'язаний із соціальною нерівністю;
висока напруга між мігрантськими й немігрантськими громадами, і отже
антиімміграційні настрої внаслідок зростання відчуття того, що іммігрантинеєвропейці ставлять під загрозу європейську «ідентичність» [11];
 екологічні (підвищення глобальної температури, збільшення кількості
екстремальних погодних явищ; значне зниження врожайності в деяких
густонаселених регіонах, але підвищення у високих широтах; значне
збільшення частоти розливів річок, повеней при одночасному збільшенні
нестачі водних ресурсів у Північній Африці, на Близькому Сході та в Європі).
В результаті цих чинників, розривів країн у рівнях економічного розвитку
і добробуту, воєнно-політичної та кліматичної стабільності склалися глобальні
міграційні потоки, які визначають зарубіжні країни та спричиняють масові
потоки біженців з Сирії, Іраку, Афганістану, країн Африки.
На рівні України міграційні процеси зумовлені такими факторами:
неефективною зайнятістю; неадекватним рівнем оплати праці; наявністю
воєнного конфлікту на сході України; неадаптованістю населення до
регіональних негараздів, особливо в депресивних регіонах з низькими
зарплатами та поганою інфраструктурою; негнучкістю регіональних ринків
праці; існуванням депресивних моноспеціалізованих областей та міст,
містоутворюючих підприємств зі спеціалізацією в занепадаючих галузях.
За прогнозом міжнародних організацій (табл.) в Україні до 2030 року
зниження чисельності населення відбуватиметься стрімкими темпами,
передусім через старіння населення та еміграцію. В Україні скорочення робочої
сили – сукупності працездатного населення і безробітних, які активно шукають
роботу, за очікуваним прогнозом вже у 2021 р. сягне 25%.
Таблиця
Демографічна ситуація в Україні та світі зараз і на майбутнє
Україна/світ

Чисельність
Рівень
Частка
Частка
населення,
урбанізованості, населення віком безробітних, %
млн осіб
%
65+, %
Україна 2020
41,6
69,2
16,7
9,14
Світ 2020
7500
60,4
9,1
11,0
Україна 2030
32
72,2
20,0
13,3
Світ 2030
8500
68,6
11,7
16,0
Джерело: складено за даними сайтів: https://www.worldometers.info/demographics/;
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/index.cshtml та Держстату України:
Чисельність населення (за оцінкою) на 1 січня 2021 року. URL.: http://www.ukrstat.gov.ua.html

Сучасні міграційні тренди України поглиблюють негативні явища як у
демографічній сфері, так і в сфері зайнятості: переважання в структурі
населення осіб поважного віку, скорочення кількості осіб працездатного віку,
збільшення економічного тягаря на зайнятих громадян та наявність ризиків у
сфері зайнятості через можливе зростання безробіття, дефіцит робочої сили і
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незаповнення трудових ніш місцевими працівниками; технологічна
трансформація ринку праці і люмпенізація. В результаті ми стикаємося із
зростанням трудової та освітньої міграції серед працездатного населення, у т.ч.
через нестачу робочих місць в Україні та значну їх пропозицію за кордоном.
Водночас за кордоном переважно відбувається декваліфікація українських
мігрантів внаслідок невідповідності роду діяльності їх фаховій спеціалізації
[12]. А тренд на повернення заробітчан (що утворився на початку пандемії
COVID-19 та світового локдауну 2020 року) і започаткування ними за рахунок
зароблених грошей підприємницьких ініціатив, був зламаний економічними
пандемічними труднощами, оскільки розгорнуті ініціативи стосувались в
основному сфери послуг і торгівлі. Оцінки кількості трудових мігрантів, які
повернулися до України з початку пандемії, коливалися від сотень тисяч до 2
млн осіб. Повернення українських трудових мігрантів з Європи було
короткочасовим. Плани уряду на швидке створення 500 тис. нових робочих
місць на час карантину, зокрема і для трудових мігрантів, та їхнє закріплення
на Батьківщині не справдилися. Була невдалою і практика до заохочення стати
підприємцями та економічно незалежними.
До того ж, підчас розвитку пандемії COVID-19 європейські ринки
сільського господарства та продовольства, будівництва та машинобудування
стикалися з перериванням діяльності та затримками через нестачу робочої
сили, викликану обмеженнями на пересування людей, а також через втрату
доходів. В результаті з’явилися рішення урядів європейських країн щодо
компромісу між необхідністю стримування вірусу та уникненням
катастрофічних наслідків для економічної безпеки, що передбачали стимули
для залучення мігрантів.
Певні очікування щодо подолання дисбалансів між потребами і
пропозиціями кваліфікованої сили в промисловості пов’язані з технологічним
прогресом, поєднанням цифрових і традиційних індустрій, автоматизацією,
цифровізацією та роботизацією виробничих процесів. Це також має важливе
значення для знаходження оптимальних рішень для економічних і екологічних
проблем, зокрема, створення нових робочих місць і підвищення ефективності
використання енергії.
Наш аналіз показує, що прогрес міграційної політики можливий за умов:
 визнання цього виклику й завчасного і цілеспрямованого планування
та проведення заходів щодо його упередження; інкорпорація завдань ЦСР у
стратегічні та програмні документи України;
 розв’язання проблем оцінки обсягів трудової й освітньої міграції,
розроблення
прогнозів
можливого
заміщення
працівників
певних
спеціальностей, відповідного набору в освітні заклади;
 адекватного супроводження з боку держави проблем амністії
нелегальних мігрантів, що виявляють бажання вийти з «тіні», інтегруватися в
економічний простір країни та потребують інструментів для розбудови
власного потенціалу;
 проведення дієвої політики заміщення мігрантів з потрібними
компетенціями, передусім вихідцями з країн Середньої Азії, Білорусі та
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Кавказу, та проведення політики в’їзної міграції та репатріації українців за
походженням;
 державно-приватного партнерства для утримання «мізків» та
висококваліфікованих працівників і пропозиції зарплати, еквівалентної 70%
рівня зарплати у сусідніх країнах;
 надання пільг вітчизняним роботодавцям в залежності від кількості
створених робочих місць та здешевлення кредитних коштів на відкриття
бізнесу, стимулювання малого бізнесу до виходу з тіньової сфери;
 закріплення робочої сили в Україні через внутрішньорегіональну та
міжрегіональну мобільність шляхом надання житла, додаткових соціальних
благ, можливостей взяти іпотеку, перекваліфікації за перспективними
спеціальностями;
 запровадження програми витягування робочої сили з окупованих
територій із наданням житла та роботи;
 забезпечення врегульованого та гуманного управління міграцією,
міжнародного партнерства у вирішенні міграційних питань, допомоги в пошуку
практичних рішень міграційних проблем, включно з біженцями та внутрішньо
переміщеними особами.
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ:
ОСНОВНІ ТРЕНДИ ТА ВИКЛИКИ
На сучасному етапі розвитку світового господарства відбувається
формування глобального середовища постіндустріальної інформаційної
цивілізації, у якій роль основного виробничого фактора відіграє інформація, що
створює якісно нові умови функціонування світового фінансового ринку.
Процеси інформатизації і віртуалізації сьогодні проникають у всі сегменти
світового фінансового ринку, формуючи додаткові можливості й, водночас,
створюючи нові ризики їх функціонування.
Термін «цифрова економіка» був уведений ще у 1995 р. Доном
Тапскоттом. У розумінні вченого це діяльність, в якій ключову роль відіграють
цифрові дані (бінарні, інформаційні тощо). Тобто цифрова економіка – це тип
економіки, що характеризується активним впровадженням та практичним
використанням цифрових технологій збирання, зберігання, оброблення,
перетворення та передачі інформації у всіх сферах людської діяльності.
Цифрова економіка належить до широкого спектра економічної діяльності, що
використовує оцифровану інформацію та знання як ключові фактори
виробництва. Вона не є окремим сектором ВВП, а пронизує всі сектори
економіки, створюючи нові сегменти та навіть галузі. Це стимулює
трансформацію традиційної економіки в таку, яка створює ресурси, а не
споживає їх.
Імплементація інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у різні
сегменти економіки як на національному, так і на глобальному рівнях зумовила
виникнення цифрової економіки, що визначається четвертою промисловою
революцією.
Цифрова економіка почала розвиватися наприкінці 1950-х років, а з
1960-х років у світі активно поширюються цифрові інновації. Другий етап
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цифровізації почався приблизно з середини 1990-х років, коли відбувалося
глобальне поширення Інтернету та мобільного зв’язку. Сьогодні можна
говорити про третій етап цифровізації, пов’язаний із поширенням у світовій
економіці цифрових валют і технології розподіленого реєстру.
Концепція Індустрії 4.0. передбачає повністю автоматизоване виробництво,
управління яким здійснюється в режимі реального часу з урахуванням впливу
зовнішніх умов. Світові промислові країни лідери (такі як США, Німеччина,
Італія, Японія тощо) розуміють цифрову економіку саме як процес створення і
використання єдиних виробничо-сервісних систем [1]. В Україні цифровізація
сконцентровується на запровадженні нових послуг (сервісів), що базуються на
збиранні та аналізі різних даних та не охоплюють питання кардинальної зміни
ситуації у виробничій системі, підходів до проєктування, виробництва, збуту та
експлуатації цих фізичних об’єктів, що закладено в концепцію Індустрії 4.0.
Розмір цифрової економіки [2] становить, за оцінками, від 4,5 до 15,5%
світового ВВП [3]. Майже 40% доданої вартості, створюваної у світовому
секторі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), припадають на США і
Китай.
Число зайнятих у секторі ІКТ у світі виросло з 34 млн осіб у 2010 р. до 39
млн осіб у 2015 р., при цьому найбільше (38%) зайнятих працюють у сфері
комп’ютерних послуг. За цей же період частка сектора ІКТ у загальній
зайнятості збільшилася з 1,8 до 2% [4]. За оцінками Світового банку,
впровадження цифрових технологій веде до розмивання географічних і
фізичних кордонів і відкриває нові перспективи для економічного, соціального
та культурного розвитку країн, а також до зростання регіональної і глобальної
конкурентоспроможності [5].
Економічний ефект цифровізації промисловості може мати різностороннє
спрямування. Сюди входить як цифровізація технологічних процесів та
способів організації виробництва, так і цифровізація засобів праці
(устаткування, прилади, машини) з кращими якісними характеристиками.
Згідно зі звітом, Global Innovation Index 2020, що порівнює
інноваційну діяльність 131 країни та економіки світу, Україна в 2020 року
посідає 45-те місце, увійшовши до ТОП-2 країн економічної групи lowermiddle income (лідерами з інноваційного розвитку є Швейцарія, Швеція,
США, Велика Британія). Відповідно до звіту Всесвітнього економічного
форуму (ВЕФ) за 2019 р., за рівнем розвитку технологій і інновацій Україна
серед 100 країн світу посіла 60-ту позицію. За показниками структури
виробництва і рушійних сил, Україна посіла 70-те і 59-те місця, відповідно.
Тому, зважаючи на наявні обставини, щоб перебувати в глобальному тренді
цифровізації, Україні необхідно відновлювати та нарощувати комунікаційні,
інформаційні, промислові потужності.
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ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ В
ГЛОБАЛЬНІ ЛАНЦЮГИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ
В умовах неоднозначності та невизначеності світової економіки в центрі
уваги є питання розвитку глобальних ланцюгів доданої вартості (ГЛДВ).
Інтеграція національної економіки в глобальний економічний простір
знаходиться в тісному зв'язку з дотриманням правил міжнародних торгових
угод, тому промисловість України має приготуватись до нових викликів, які
можуть стати на заваді включенню вітчизняної промисловості до глобальних
ланцюгів доданої вартості.
Трансформація міжнародної торгівлі вплинула на розвиток глобальних
ланцюгів доданої вартості, а саме відкрила нові можливості для успішного
співробітництва в рамках міжнародної торгівлі не тільки розвинутих країн, а й
країн, що розвиваються. Водночас перед виробниками виникли нові загрозливі
виклики, що вимагають дієвих заходів з боку ключових стейкхолдерів (табл. 1).
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Таблиця 1
Виклики, що впливають на трансформацію міжнародної торгівлі
Сприятливі виклики
Загрозливі виклики
Глобальний етап розвитку міжнародного Посилення впливу ТНК, розвиток мереж
поділ праці та ріст концентрації ринків
ретейлу, які встановлюють нові вимоги до
якості продукції
Поглиблення інтеграції в глобальний Уповільнення динаміки розвитку світової
торговельний простір, зняття бар’єрів на економіки, у т.ч. країн ЄС-28 і Китаю,
зовнішніх
ринках,
лібералізаційні падіння світових цін на сировинні види
тенденції
товарів українського експорту
Розвиток
ІТ-технологій,
зростання Підвищення ризику при співпраці з
обсягів
електронної
торгівлі, українськими
виробниками
внаслідок
цифровізація суспільних відносин
нестабільного політико-економічного стану
Зростання
кількості
міжнародних Призупинення промислового виробництва
торговельних
угод,
зокрема на територіях Донецької та Луганської
імплементація Угоди про асоціацію між областей, зокрема металургійного та
Україною та ЄС, що надає нові хімічного, продукція яких була вагомою
можливості для українських виробників
складовою експортних поставок з України
Можливості інтеграції до глобальних Нерозвиненість
інституціональної
ланцюгів
доданої
вартості,
що спроможності та недостатня координація
спрощують трансфер технологій та між різними органами влади, бізнесом та
сприяють доступу в глобальні виробничі суспільними організаціями
мережі
Джерело: розробка авторів.

Отже, глобальна торгівля та інвестиційний ландшафт будуть змінюватися
під впливом реструктуризації глобальних мереж, створенням нових
регіональних мереж і розвитком мережевого виробництва. Це призведе до
зміни конфігурацій ланцюгів доданої вартості та зміни традиційних бізнесмоделей, що матиме значний вплив на розвиток національної економіки. Так,
згідно досліджень проведених СOТ, нині зростає кількість ризиків для країн,
пов'язаних з участю ГЛДВ (рис. 1).
Вищенаведені ризики мають великий вплив на промисловий розвиток
України, внаслідок високої залежності економіки України від кон'юнктури
світових ринків та високого рівня експортоорієнтованості більшості галузей
переробної промисловості. Ступінь інтегрованості української промисловості у
ГЛДВ найбільш повно характеризують показники імпортної складової в
експорті галузі та частки галузі у валовому експорті України. Одні з найбільш
довгі ланцюги ГЛДВ спостерігаються у виробництві транспортного
обладнання, електричного й оптичного обладнання. Виробництво електричного
й оптичного обладнання та транспортного обладнання є найбільш
інтернаціоналізованими. Велика частина важливих стадій виробництв
знаходиться за кордоном, підкреслюючи регіональний характер виробництва.
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Рис. 1. Основні чинники, що впливають на трансформацію ГЛДВ
Джерело: розроблено авторами на основі World Trade Report
https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report14_e.pdf

2014.

URL:

Виробництво вітчизняної промислової кінцевої та проміжної продукції є
значно залежним від імпорту сировини, матеріалів та напівфабрикатів з інших
країн. У середньому по промисловості співвідношення вітчизняної та іноземної
продукції в проміжному споживанні в найбільш важливих для України
експортоорієнтованих галузях становить 62% / 38% у 2018 р. (рис. 2).
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Рис. 2. Співвідношення вітчизняної та іноземної продукції в проміжному
споживанні в найбільш важливих для України експортоорієнтованих
галузях
Джерело: побудовано за даними Держстату України: URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Наявна тенденція до технологічної залежності вітчизняної промисловості,
оскільки імпорт продукції промислового призначення з високою питомою
вагою доданої вартості не покривається відповідним її експортом. Високу
залежність від імпорту промислової продукції доводить частка імпортної
сировини, комплектуючих та нематеріальних послуг у процесі виробництва
вітчизняних товарів, яка у 2018 р. становила 28,7%, а у 2019 р. – 25,8%.
Найменш залежними від імпортованих сировини, комплектуючих та
нематеріальних послуг у 2019 р. є виробництво готових металевих виробів
(28,3%), металургійне виробництва (22,4%), виробництво харчових продуктів;
напоїв та тютюнових виробів (18,3%) Найбільший вміст імпорту з
досліджуваних галузей має виробництво гумових і пластмасових виробів
(54,4%), виробництво коксу та коксопродуктів (53,7%) та виробництво
текстилю й одягу (44,5%). Наразі спостерігається надмірна концентрація
імпортної складової окремих категорій товарів та значне збільшення імпорту
товарів кінцевого споживання, який склав 41,1% загального імпорту
промисловості у 2018 р. В Україні відбувається поступове зменшення експорту
товарів проміжної обробки з 49,0% у 2010 р. до 44,7% в 2018 р. [1], що посилює
значення впровадження невідкладних дій зі стимулювання експорту продукції з
більш високою часткою доданої вартості.
Можливості України та її компаній залучатись до ланцюгів створення
вартості великою мірою визначатиметься ефективністю митних процедур та
формальностей [2]. Зокрема, необхідне спрощення процедур митного
оформлення; зниження ставок експортного мита на проміжні товари та товари з
більшою доданою вартістю; зниження ставок мита на критичний імпорт
(сировину, комплектуючих та устаткування); підвищення мита на імпорт
товарів, які українські виробники здатні виробляти або налагодити
виробництво в короткій перспективі в достатній кількості для забезпечення
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вітчизняного споживання та експорту. Вагоме значення для успішної інтеграції
у ГЛДВ має розвиток потужних кластерів в промисловості. Поєднавши свої
зусилля підприємства мають більше можливостей входження в ГЛДВ.
Щоб уникнути конкурентного відставання в Україні важливим є
впровадження кращих світових інструментів сприяння інтеграції у ГЛДВ в
переробній промисловості, націлених на інноваційні трансформації Індустрії
4.0 шляхом нарощування технологічних та виробничих можливостей в умовах
розвитку екологічно дружньої економіки. Отже, в умовах зростаючої
невизначеності на порядку денному центральне місце постає питання розвитку
внутрішнього ринку та зміцненню регіональних ланцюгів доданої вартості, що
виступає стабілізуючим фактором поряд з інтеграцією в глобальні ланцюги
доданої вартості.
Для України питання інтеграції у світовий торговельний простір сьогодні
є ключовим фактором зміцнення економіки, що має значні синергетичні
ефекти: економічне зростання, створення високооплачуваних робочих місць та
сприяння довгостроковому сталому розвитку. Використання сприятливих
можливостей та мінімізація загрозливих чинників пандемічних обмежень
зовнішньої торгівлі у все більш конкурентному середовищі ставить нові вимоги
для промислових підприємств України.
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РОЗВИТОК КОНТЕЙНЕРНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У
КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Останні тенденції щодо розвитку контейнерних залізничних перевезень в
ЄС ілюструють важливість і зростаючу роль таких перевезень у загальному
обсязі залізничних перевезень. Зокрема, у 2019 р. частка контейнерних
залізничних перевезень в ЄС, при зниженні загального обсягу залізничних
перевезень порівняно з 2018 р. на 2,2% [1], оцінювалася в 18,8% (автомобільних
– 6,1 %), тоді як у Національній транспортній Стратегії України на період до
2030 року [2] досягнення частки 20% контейнеризації від загального обсягу
перевезень вантажів, прописана як мета для досягнення до 2030 р. Наразі
контейнерні залізничні перевезення в Україні мають тенденцію до збільшення,
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однак, на відміну від ЄС, їх частка в загальних обсягах залізничних перевезень
залишається доволі низькою. За різними оцінками, вона становить 0,5–2,3% [3],
1–2% [4] при зниженні загальних обсягів вантажних перевезень залізничним
транспортом (у 2012 р. – 457 млн т, а у 2020 р. – 305,5 млн т). Зауважимо, що,
незважаючи на скорочення обсягів залізничних вантажоперевезень та зниження
вантажообігу, ці показники є значно вищими, ніж в ЄС. Зокрема, на рівні ЄС
частка залізничного транспорту у вантажних перевезеннях становить 12% [5],
тоді як в Україні – 20%, при тому, що протягом останніх п’яти років питома
вага залізничного транспорту у перевезенні вантажів помітно зменшилася (24%
у 2015 р. та 20% у 2020 р.).
На збільшення обсягів контейнерних залізничних перевезень в Україні
позитивно вплинуло збільшення попиту на контейнерні перевезення та
розуміння їх переваг; перехід деяких видів вантажів з «класичних» вагонів на
контейнери; розширення АТ «Укрзалізниця» мережі залізничних контейнерних
маршрутів та відповідне збільшення кількості контейнерних поїздів (згідно
оприлюднених даних на офіційному сайті АТ «Укрзалізниця» територією
України, станом на 2021 р., курсує 19 контейнерних поїздів як місцевого, так і
міжнародного сполучення), а також контейнерів у складі окремих вагонних
відправок тощо. Важливо розробити проєкти щодо перспективних напрямів
міжнародних та внутрішніх маршрутів контейнерних поїздів з урахуванням
існуючої інтенсивності руху поїздів та завантаженості автотранспортних
напрямів, а також змін, що відбулися у відносинах України та ЄС після
підписання Угоди про асоціацію.
Розвиток контейнерних залізничних перевезень в Україні та збільшення
частки залізничного транспорту в контейнерних перевезеннях – це один із
перспективних напрямів подолання негативних тенденцій, що склалися на
ринку вантажних залізничних перевезень, який сприятиме:
1) збільшенню загальних обсягів вантажних залізничних перевезень. Для
цього надзвичайно важливо розвивати транзитний напрям, оскільки на сьогодні
транзит зменшився більш як утричі порівняно з 2012 р., що є свідченням втрати
Україною значної частини її транзитного потенціалу. У разі залучення частини
вантажопотоків, які йдуть з Китаю до ЄС, через територію України, частка
контейнерних перевезень буде збільшуватися, що позитивно вплине на загальні
обсяги залізничних вантажоперевезень. У січні 2021 року кількість
відправлених вантажних поїздів між Китаєм та ЄС становила 1165, що на 66%
більше, ніж у січні 2020 року [6];
2) поверненню частки залізничного транспорту на ринку вантажних
перевезень України. Контейнерні перевезення відносяться до однієї з
потенційних можливостей, так як підвищення продуктивності та зниження
собівартості перевезення вантажів залізничним транспортом;
3) підвищенню якості організації залізничних перевезень шляхом більш
швидкого перевезення вантажів, значного підвищення рівня збереження
вантажів, що перевозяться, істотного спрощення виконання ряду допоміжних
операцій (переважування вантажів, перевірка упаковки), зменшення витрат,
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скорочення часу на здійснення навантажувально-розвантажувальних операцій
тощо;
4) залученню високовартісних вантажів на залізницю, основною
тенденцією стосовно яких наразі є їх «відтік» з залізниці на альтернативні види
транспорту, при тому, що перевезення таких вантажів є найбільш
прибутковими. Це можливо у зв’язку з розширенням номенклатури вантажів,
що можна перевозити в контейнерах (зерно, продукти помелу, деревина і
вироби з деревини, олія), зокрема й таких вантажів, що відносяться до категорії
небезпечних (мінеральні добрива, отрутохімікати), а також нижчу вартість
таких перевезень та підвищену збереженість вантажів,, тобто контейнерні
перевезення надають можливість перевезення практично будь-яких вантажів. В
даному контексті, необхідно переглянути й доопрацювати діючі правила з
перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом відповідно до
європейських норм та впровадити дієвий контроль з боку держави за
перевезеннями небезпечних вантажів;
5) покращенню показників використання рухомого складу за рахунок
скорочення тривалості їх обороту. Контейнерні залізничні перевезення
характеризуються регулярними відправленнями за встановленим графіком,
відсутністю зупинок на сортувальних станціях по всьому маршруту, даючи
змогу збільшити вантажопотоки, суттєво скоротити термін доставки вантажів,
забезпечити високу швидкість обробки контейнерів та регулярність перевезень.
6) розвитку мультимодальних перевезень через можливість комбінувати
різні види транспорту при перевезенні контейнера, можливість вибору різних
ланцюгів поставок. Контейнери легко перевантажуються з суден на залізничні
платформи, з платформ – на вантажівки і в зворотному напрямі. Контейнерні
перевезення є невід’ємною частиною мультимодальних перевезень. Часто такі
перевезення ототожнюють мультимодальними.
Розвиток контейнерних залізничних перевезень в Україні має ряд
перепон. Однією з таких перепон є все ще низький рівень інституціонального
забезпечення. Позитивним є прийняття ВРУ у першому читанні законопроєкту
№4258 «Про мультимодальні перевезення». Даним законопроєктом
передбачається вдосконалення існуючої законодавчої бази та запровадження
правових
механізмів
для
більш
широкого
використання
мультимодальних/контейнерних вантажних перевезень у національній
транспортній системі [7]. Проте, важливо не лише ухвалити закон, а й також
підготувати стратегію розвитку контейнерних перевезень та створити умови
для оптимального поєднання на ринку транспортних послуг різних видів
транспорту, що сприятиме збільшенню кооперації залізничного транспорту з
іншими видами транспорту, формуванню контейнерної системи перевезень та
нарощенню їх обсягів.
До інших причин, що стримують розвиток контейнерних залізничних
перевезень варто віднести такі: диспропорції в розвитку залізничної
інфраструктури України та країн ЄС (темпи і масштаби розбудови залізничної
інфраструктури України неспівставні з подібними процесами в ЄС), відсутність
в Україні розвинутої мережі транспортно-логістичних центрів (за індексом
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ефективності логістики, Україна відноситься до групи країн з обмеженим
рівнем розвитку логістичного середовища), зокрема, нестача терміналів для
перевантаження і зберігання вантажів, неналежний технічний стан та низькі
швидкісні характеристики рухомого складу, обмежена переробна спроможність
контейнерних пунктів та пропускна спроможність залізничних дільниць,
неконкурентоспроможні тарифи, сезонна нерівномірність контейнерних
перевезень ( у «літній» період, як правило, обсяги контейнерних залізничних
перевезень на зменшуються через переорієнтацію частини контейнерів на
альтернативні види транспорту – автомобільний та річковий) тощо. Важливою
умовою розвитку контейнерних перевезень є посилення їх інформаційного
забезпечення.
Отже, на сьогодні, контейнерні залізничні перевезення в Україні
розвиваються, але значно нижчими темпами, ніж в ЄС. Спостерігається
поступове збільшення обсягів перевезення вантажів у контейнерах та зростання
їх частки у вантажних залізничних перевезеннях. Контейнерні залізничні
перевезення є необхідним елементом національної транспортної системи й
важливим індикатором її розвитку. Це перспективний напрям залізничних
вантажоперевезень, який має значний потенціал для розвитку та значною мірою
залежатиме від здатності відновлення транзитного потенціалу України.
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КОНКУРЕНЦІЯ НА РИНКУ ПАСАЖИРСЬКИХ
АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Автомобільний транспорт забезпечує потреби населення в якісних і
доступних перевезеннях пасажирів та відіграє важливу роль у
життєзабезпеченні суспільства та формуванні умов життя людей, що
відображує основні постулати концепції сталого розвитку. Здійснюючи
перевезення пасажирів, він позитивно впливає на функціонування та розвиток
усіх галузей економіки завдяки підвищенню економічної активності і якості
суспільного виробництва, що залежить від безперебійності і ритмічності
транспортного обслуговування [1], збільшує доступність до основних
соціальних послуг, таких як охорона здоров’я, освіта. Цей вид перевезень
відображає роботу громадського транспорту, тому основну конкуренцію
автомобільним
(автобусним)
пасажирським
перевезенням
становить
тролейбусний, трамвайний види транспорту та метрополітен, які відіграють
основну роль у перевезеннях пасажирів у межах населених пунктів. Основними
тенденціями на ринку автомобільних пасажирських перевезень України на
сьогодні є такі.
1. Велика частка автомобільних пасажирських перевезень (автобусами) в
загальних обсягах перевезень пасажирів, яка становить 42%.
2. Зниження обсягів пасажирських перевезень автобусами (з 2250 млн
осіб у 2015 р. до 1805 млн осіб у 2019 р.) поряд із падінням обсягів перевезень
пасажирів міським електротранспортом, що негативно впливає на соціальну
складову національної економіки. Найменше ж кризові явища відобразились на
діяльності функціонування метрополітену, що має позитивний ефект для
забезпечення сталості зважаючи на його екологічність, проте, частка даного
виду транспорту в Україні вкрай низька, тож суттєвого впливу на забезпечення
сталого розвитку не відбувається.
Причинами падіння обсягів пасажирських перевезень автобусами є
зниження доступності транспортних послуг для населення у зв’язку з
підвищенням тарифів на проїзд, що в першу чергу впливає на незахищені
верстви населення, суттєве збільшення кількості індивідуальних автомобілів,
що пов’язано в першу чергу з незадовільною якістю системи перевезень
громадським транспортом, а також розвиток економіки спільного споживання,
прикладом якого на сьогодні є Bla Bla car.
3. Велика частка автомобільного транспорту в міжміському, приміському
та внутрішньоміському сполученнях (67%, 74 та 37% відповідно). У
внутрішньоміському сполученні, окрім автомобільного транспорту (автобусів),
майже рівні частки займають тролейбусний (26%), метрополітенівський (20%)
та трамвайний (17%) види транспорту, які разом становлять 63% (без
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урахування перевезень міськими електричками), що вказує на позитивну
тенденцію до сталості в цьому сегменті перевезень. Велика частка
автомобільного транспорту в цьому сегменті перевезень пов’язана з: 1)
відсутністю конкуренції на коротких та середніх відстанях з боку залізничного
та авіаційного видів транспорту; 2) транспортною політикою, за якою у великих
містах прибрали частину тролейбусного та трамвайного сполучення для
розширення проїзної частини автомобільних доріг, що з однієї сторони сприяло
зменшенню заторів, а з іншої зменшило кількість екологічно чистого
транспорту в містах; 3) з тенденціями урбанізації завдяки швидкому зростанню
населення великих міст, що спричиняє збільшення мобільності.
4. Майже незмінна в динаміці частка пасажирських перевезень
автобусами поряд зі зменшенням вдвічі перевезень залізницею, що програє
через застарілий вагонний парк, який не оновлюється, а також неефективну
тарифну політику АТ «Укрзалізниця». Основною ж перевагою автобусних
перевезень на сьогодні виступає ціна та можливість дістатися максимально
близько до місця призначення, хоча він поступається в швидкості Покращити
ситуацію як у пасажирських, так і вантажних перевезеннях може поліпшення
стану інфраструктури та рухомого складу залізниці, що вплине на перерозподіл
частки пасажирських перевезень автобусами.
5. Збільшення обсягів перевезень у міжнародному сполученні (з 1,6 млн у
2005 р. до 2,7 млн у 2019 р.) і продовження тенденції до підвищення. Ринок
міжнародних автобусних перевезень в Україні повністю приватний, а
перевезення здійснюють, як перевізники з власними комфортабельними
автобусами, так і маршрутники-приватники. Треба зазначити, що на ринку
міжнародних перевезень, ситуація зі станом рухомого складу найкраща
порівняно з ринком внутрішніх перевезень, тому що для перетину кордону з
європейськими країнами рухомий склад має відповідати нормам екологічності,
комфортності, тощо. Проте частка міжнародних пасажирських перевезень у
загальній структурі перевезень автомобільним транспортом дуже низька і
становить 0,2%, тож ці позитивні тенденції майже не впливають на
забезпечення сталого розвитку.
6. Зменшення пасажирообороту автомобільного транспорту (з 34,6
млрд пас. км у 2015 р. до 33,9 млрд пас. км у 2019 р.) разом із падінням цього
показника на інших видах громадського транспорту та залізничного.
Починаючи з 2000 р. найбільше падіння спостерігалось у тролейбусного
транспорту, який є одним з найбільш екологічних видів транспорту у міських
перевезеннях. Його пасажирооборот впав втричі, а у залізничного та
трамвайного транспорту – майже вдвічі, тоді як на автомобільному
(автобуси) транспорті та метрополітені за цей період відбулось незначне
збільшення. В першу чергу зниження пасажирообороту пов’язане зі
зменшенням індикатору транспортної рухливості населення, який визначається
за кількістю поїздок у розрахунку на одну особу наявного населення у
середньому за рік, що свідчить про погіршення рівня добробуту населення,
обмежений фінансовий доступ до пропонованих транспортних послуг, низький
рівень мобільності населення в умовах відчуття загрози, безробіття, поширення
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дистанційних форм зайнятості та навчання тощо [2]. При цьому найголовнішим
фактором (78%) є ступінь забезпеченості людей реальними наявними доходами,
тоді як на сукупність решти факторів, таких як рівень міграції, тривалість
перевезення, рівень сервісу та комфортності тощо, припадає лише 22% [3].
7. Найвища частка пасажирообороту автомобільного транспорту
(автобусів) серед інших видів транспорту – 32%, яка в динаміці поступово
зменшується. Проте це не свідчить про позитивні тенденції у забезпеченні
сталого розвитку, тому що переорієнтація між видами транспорту відбулась за
рахунок збільшення вдвічі пасажирообороту авіаційного транспорту, що
пов’язано із появою на ринку компаній-лоукостерів, що призвело до зниження
ціни на авіаквитки.
8. Велика кількість нелегальних перевізників на ринку пасажирських
автомобільних перевезень (за різними оцінками від 30 до 40%). Це, по-перше,
не відображає реальну картину за обсягами перевезень, а по-друге, збільшує
навантаження на навколишнє середовище, через те що нелегальні перевізники
не дотримуються норм щодо екологічності, комфортності та безпеки
транспортних засобів, що вимагає негайних дій боротьби з ними.
9. Затвердження соціальної норми кількості поїздок усіма видами
транспорту загального користування на міських та приміських маршрутах у
мінімальній кількості 30 поїздок на місяць та можливість надання пільги у
готівковій формі, з метою забезпечення державних соціальних гарантій у сфері
транспортного обслуговування, що частково врегулювало умови для
забезпечення малозабезпечених осіб пільгами на проїзд.
10. Усунення бар’єрів у життєдіяльності людей з інвалідністю, особливо
людей на візках, для чого: а) затверджено Порядок використання коштів
передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних
автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які
мають порушення опорно-рухового апарату; б) запроваджено вимоги щодо
обов’язкової наявності на міських і приміських автобусних маршрутах
транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення, у кількості до 35% до кінця 2019 р., а з
2020 р. – до 50%, що сприятиме більшій доступності транспортних послуг для
осіб з обмеженими можливостями.
Як показала оцінка, автомобільний транспорт відіграє одну з провідних
ролей у секторі як вантажних, так і пасажирських перевезень, на що впливає
ряд переваг, таких як: висока мобільність та маневреність, що дозволяє
переміщатися товарам та пасажирам усюди, де прокладена автомобільна
дорога, а їх мережа в Україні досить розгалужена; можливість перевезення
пасажирів та вантажів від «дверей до дверей»; наявність для пасажирського
транспорту розгалуженої мережі маршрутів, більшої кількості зупинок на
маршруті та ритмічності руху; не можливість його заміни на інший вид
транспорту у деяких видах перевезень, наприклад, у забезпеченні першої та
останньої милі при вантажних перевезеннях, тощо.
При цьому на вибір пасажирами виду транспорту впливає комплекс
факторів, таких як: безпека, зручність та надійність розкладу, вартість проїзду,
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умови перевезення, витрати часу на досягнення місця призначення. Хоча
дослідження показують, що найголовнішими факторами на сьогодні є вартість
поїздки та час витрачений на подорож, а найменш популярним фактором, що
впливає на вибір транспорту, є захист навколишнього середовища, що займає
всього 5%. Це, з одного боку пояснює високу присутність автомобільного
транспорту на ринку вантажних та пасажирських перевезень, а з іншого,
свідчить про низький рівень обізнаності щодо негативних впливів транспорту
на навколишнє середовище.
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ЗРОСТАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ НАДАННЯ
ПОСЛУГ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ У СУЧАСНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
У сучасних економічних умовах зростає роль морегосподарського
комплексу України як одного із секторів економіки, який забезпечує процеси
інтеграції до світової економічної системи. Останніми роками обсяги
вантажопотоків між світовими центрами економіки і окремими державами
зростають і ця тенденція буде зберігатися в найближчому майбутньому,
враховуючи, що через територію України проходить низка міжнародних
транспортних коридорів. Водночас, основною проблемою морського
транспорту є загроза можливої втрати вантажопотоків. Висока конкуренція на
ринку портових послуг при існуючому міжнародному поділі праці вимагає
постійного підтримання морських торговельних портів на належному технікоекономічному рівні [1].
Глобалізація, зростання світової торгівлі спонукає порти по всьому світу
підлаштовуватися під мінливі умови ринку. Судноплавні компанії шукають
нові шляхи раціоналізації вантажоперевезень. Конкурентоспроможність порту 118

це нескінченний процес модернізації та раціоналізації його діяльності, який
повинен відповідати викликам швидко мінливого ринку [2].
Морські порти стикаються зі зміною економічних та логістичних систем.
Суднове управління модифікується в умовах конкуренції, що призвела до
суттєвих змін, а саме: створення нових стратегічних альянсів; сучасні методи
управління морськими портами; вплив технологічних нововведень; підвищення
якості послуг; еволюція інтермодального транспорту тощо.
Хоча перспективи розвитку морських перевезень у майбутньому
представляються позитивними, доцільно виявляти обережність у цих оцінках з
урахуванням невизначеності щодо стійкості економічного зростання. Така
невизначеність значною мірою обумовлена поєднанням геополітичних і
економічних ризиків, що пов’язано з торговельною політикою та структурними
зрушеннями, такими як перебалансування економіки Китаю, уповільнення
зростання глобальних виробничо-збутових ланцюгів і змін у світовому
енергетичному балансі. Цьому сприяє також поява нових тенденцій, зокрема
поширення цифрових технологій, які можуть змінити вигляд світового
судноплавства, потоки та схеми морських перевезень [3].
Спостерігається низка негативних факторів, які призвели до уповільнення
темпів зростання морської торгівлі: торговельна напруженість і протекціонізм;
рішення Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії
залишити Європейський Союз («Brexit»); економічні трансформації у Китаї;
геополітичні негаразди; перебої з боку пропозиції у нафтовому секторі,
пандемія коронавірусу.
В умовах глобалізації відбувся зсув від «реактивного, фрагментарного та
внутрішньоорганізаційного»
управління
морськими
портами
до
«проактивного, інтегрованого та міжорганізаційного». Головним напрямком
реалізації сучасних моделей і методів процесів діяльності та розвитку
морських портів на підставі інтеграційного підходу є стратегія, що визначає
практичні передумови реалізації зазначеної парадигми управління.
У сучасних умовах клієнтоорієнтованої економіки особливу увагу слід
приділяти якості послуг, яка повинна містити декілька аспектів, а саме:
технічний,
технологічний,
економічний,
правовий,
інформаційний.
Показниками якості портової послуги з позиції клієнтоорієнтованої економіки є
наступні: стійкість зв’язку з постачальниками, репутація компанії на ринку,
загальний обсяг бази клієнтів, кількість суб’єктів угоди, виконання
встановлених правил роботи, система стимулювання, взаємовідносини між
підрозділами компанії ринку [4].
При виборі основи формування системи управління у сфері морського
транспорту слід орієнтуватися на стратегічний альянс, оскільки сьогодні
учасники ринку надання послуг поки ще не готові до довірчих партнерських
відносин. Разом із тим, враховуючи, що компанії порту обслуговують покупців
послуг в рамках ділової мережі (специфіка портової послуги), на наступному
етапі розвитку є необхідність подальшого розвитку ділових відносин на основі
маркетингу взаємовідносин [5]. Маркетинг взаємовідносин – це процес
побудови, підтримки та розширення міцних довгострокових, взаємовигідних
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відносин
з
ключовими
партнерами
організації:
клієнтами,
постачальниками, дистриб’юторами, персоналом та ін.
Вважаємо, що підвищити конкурентоспроможність українських портів в
умовах глобалізації можливо такими шляхами [6]:
– взаємодія між органами державної влади щодо реалізації інтегрованих
програм розвитку;
– активна участь у політично-економічних альянсах з метою спрощення
митних процедур між державами;
– взаємодія з іноземними портами Чорного моря (спільний розвиток
програм з залучення вантажопотоків, узгоджений розподіл за спеціалізацією
порту);
– створення сприятливих умов для залучення коштів інвесторів в порти
(від міжнародних та українських інвесторів, фінансових інституцій);
– забезпечення на рівні держави гарантії та захисту прав інвесторів;
– реалізація довгострокових проєктів розвитку регіону у сфері
підвищення добробуту регіону, покращення соціальної інфраструктури,
створення нових робочих місць;
– підтримка навчальних закладів з підготовки спеціалістів портової
галузі, оновлення програм у відповідності до світових трендів, кооперація з
міжнародними навчальними закладами;
– розроблення програм підвищення кваліфікації співробітників порту для
обслуговування нових технологічних комплексів;
– гармонізація екологічних заходів з міжнародними стандартами;
– облік норм ЄС щодо роботи з небезпечними вантажами, а також
стандартів та вимог щодо розміщення екологічно несприятливих виробництв;
– забезпечення достатніх глибин на підхідних шляхах та акваторіях
портів для прийому та обробки суден підвищеного тоннажу;
– оновлення портового та допоміжного флоту, зокрема придбання
буксирів, криголамів, днопоглиблювального флоту тощо;
– забезпечення ефективного державного регулювання спеціалізованих
послуг, що надаються у морському порту суб’єктами природних монополій, та
послуг, які оплачуються у складі портових зборів;
– забезпечення належного рівня безпеки судноплавства на підходах до
портів, збереження людського життя;
– забезпечення ефективного функціонування системи моніторингу
надводної обстановки в територіальних водах України, основними цілями якої є
оптимізація регулювання руху суден та ефективного і своєчасного пошуку і
рятування людей на морі;
– розвиток системи управління рухом суден;
- укладення двосторонніх міждержавних договорів щодо пошуку і
рятування на Чорному морі;
– придбання та оновлення аварійно-рятувальних засобів;
– створення на Азовському морі Глобальної морської системи зв’язку під
час лиха та забезпечення безпеки;
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– розвиток мультимодальних перевезень, зокрема з моря на річку в
Миколаївському та Херсонському морських портах;
– забезпечення підвищення рівня кадрового потенціалу галузі, оновлення
та удосконалення навчально-методичної та програмно-технічної бази для
підготовки фахівців галузі морського транспорту;
– підвищення рівня охорони праці;
– доведення норм екологічної безпеки роботи портів до рівня
міжнародних стандартів.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ ЛАТВІЇ В КОНТЕКСТІ
РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
У сучасних реаліях організована злочинність, корупція і тіньова
економіка нерозривно пов’язані між собою, що, водночас, зумовлює
взаємозалежність корупційних злочинів з отриманням значної матеріальної
вигоди. Протидія тіньовій сфері в контексті розвитку процесів світової
економіки вимагає забезпечення умов для виходу з тіні суб’єктів
підприємництва шляхом вдосконалення системи державного регулювання,
зокрема підвищення податкового контролю над суб’єктами господарської
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діяльності. Уряди розвинених держав з порівняно низьким рівнем тінізації
економіки вживають заходи з протидії зростанню обсягів тіньової економіки,
поширенню корупції та формуванню тіньового політичного ринку.
В Латвії адміністрування податків, зборів та інших обов'язкових
платежів, що стягуються державою, а також збір податків та інших
обов’язкових платежів до бюджету Євросоюзу забезпечує Служба державних
доходів Латвії, яка керується законом «Про Службу державних доходів», а
також, зокрема, законом «Про декларування майнового статусу і
незадекларованих доходів фізичних осіб».
Метою Закону «Про декларування майнового статусу і незадекларованих
доходів фізичних осіб» є розширення можливостей фізичних осіб
контролювати майновий стан, доходи і витрати і, відповідно, сплачувати
податки і законність доходів, а також дати можливість фізичним особам
декларувати раніше задекларовані особисті доходи, оподатковуваний дохід, за
винятком доходу, який особа мала право не декларувати.
У Латвії декларацію про майновий стан подають
особи, які є
громадянами Латвії, негромадянами Латвії або іноземці (яким видано дозвіл на
проживання або свідоцтво про постійне проживання в Латвії) з 31 грудня 2011
року і одночасно резиденти Латвійської Республіки в розумінні Закону про
податки і збори (особа, яка перебуває в Латвії 183 дня або більше в період будьяких 12 місяців, які починаються або закінчуються в таксаційному році).
Особа, яка володіє тільки майном, зареєстрованим в Державній єдиній
комп’ютеризованій земельній книзі, Державному реєстрі транспортних засобів
та їх водіїв, Регістрі цивільної авіації може не подавати декларацію про статус
власності. А також особи, які з 2012 року щорічно подають декларацію щодо
Закону «Про запобігання конфлікту інтересів в діяльності державних посадових
осіб» мають також право не подавати декларацію про майновий стан [1].
Основні критерії, які висуваються до осіб для подання декларації про
фінансовий стан, – це володіння капіталом або фінансовими інструментами,
загальна вартість яких перевищує 14 230 євро. Щодо умов декларування раніше
незадекларованих доходів, то з 1 березня 2012 року особа має право,
заповнивши Частину III декларації про статус власності «Раніше
незадекларований дохід, оподатковуваний ПДФО», задекларувати доходи в
період з 1 січня 1991 року по 31 грудня 2007 року, які не задекларовані
відповідно до вимог нормативних актів Латвійської Республіки, що регулюють
сферу оподаткування по зниженій ставці прибуткового податку в розмірі 15%.
Умови декларування раніше незадекларованого доходу не застосовуються до
доходів, отриманих в результаті кримінального злочину або пов'язаним з
кримінальним правопорушенням, за винятком доходів, отриманих в період з 1
січня 1991 року до 31 грудня 2007 р при ухиленні від сплати податків і оплати
платежів [2].
За неподання декларації про майновий стан, недотримання порядку
заповнення та подання недостовірної інформації накладається штраф у розмірі
до сімдесяти штрафних одиниць.
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Що стосується непрямих методів податкового контролю, то більшість з
них передбачені в Законі Латвії «Про Службу державних доходів», який був
ще прийнятий у жовтні 1993 року, а останні поправки були внесені в липні 2020
року. В Латвії співробітники даного державного органу, а особливо
генеральний директор мають в порівнянні з українськими реаліями набагато
більші повноваження, які дають змогу здійснювати ефективний податковий
контроль за платниками податків, що здійснюють економічну діяльність в
країні та за її межами.
З метою сприяння виявленню і запобіганню ухиленню від сплати
податків і митних правопорушень Служба державних доходів відповідно до
Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та інших нормативних
актів, може опрацьовувати персональні дані платників податків,
використовуючи інформаційні системи баз даних ЄС в межах повноважень,
включаючи профілювання персональних даних, щодо яких було прийнято
рішення про перевірку. Але таке рішення може бути оскаржене фізичною
особою перед генеральним директором Служби державних доходів і оскаржено
в суді. При цьому Служба державних доходів забезпечує заходи щодо захисту
особистих даних у відповідності з Регламентом даних і іншими нормативними
актами.
А також щодо процесу ефективної взаємодії державних регуляторів в
Латвії Генеральний директор Служби державних доходів і його заступники,
керівники структурних одиниць мають право отримувати від міністерств,
інших установ державного управління, фінансових установ та кредитних
установ і органів місцевого самоврядування акти проведених ними перевірок, а
також будь-яку іншу інформацію, пов'язану з реєстрацією платників податків і
їх господарською та фінансовою діяльністю; приймати рішення про
застосування заходів впливу щодо додаткової податкової перевірки, якщо в
ході податкової перевірки отримані докази того, що платник податків ліквідує,
приховує, відчужує своє майно.
Вважається, що в міру поліпшення економічної ситуації в Латвії тіньова
економіка повинна зменшуватися, тому що підприємці перебувають в кращому
становищі і у них більше мотивації платити податки. Але якщо підприємці не
довіряють використанню державою податкових коштів, і не здійснюються
відповідні заходи підтримки для поліпшення бізнес-середовища та не ведеться
контроль для стримування тіньової економіки, то процес приховування доходів
та тіньові взаємини з робітниками мають місце на існування. Рівень тіньової
економіки в Латвії в 2020 році збільшився на 1,6% і досяг 25,5% ВВП,
Основними явищами тіньової економіки в Латвії були зарплати «в конвертах» –
вони створюють 46,9% від загального обсягу тіньової економіки в країні (в
2019 році – 44,1%). На другому місці значаться незадекларовані доходи – 29,9%
[3].
Таким чином, резюмуючи викладене, можна констатувати, що в Латвії
для здійснення ефективного податкового контролю за платниками податків, які
здійснюють економічну діяльність в країні та за її межами, практично
намагаються удосконалювати реалізацію механізму управління податковими
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відносинами, що орієнтовано на досягнення конкретних результатів, хоча і
кажуть, що Латвія має одне з найбільш м’яких в ЄС податкових законодавств.
Маємо зазначити, що основними функціями податків є фіскальна та
регулювальна, тому податкове адміністрування в цій країні забезпечує
виконання зазначених функцій за допомогою якісного нормативно-правового
законодавства та дотримання податкової культури.
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ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА КРАЇН ЄС ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19
Пандемія COVID-19 кинула виклик глобальній торговій системі, що
встановлювалася роками. Реагуючи на кризові явища, уряди країн G20 та США
переглянули свою торговельна політику і зробили акцент на захисті
вітчизняного виробника, зменшуючи вагу зовнішньої торгівлі. Сьогодні перед
багатьма країнами постала дилема лібералізації чи протекціонізму
зовнішньоекономічної політики країни. Уряди країн G20 та США, незважаючи
на існуючі міжнародні домовленості, стверджують, що спричинений кризою,
протекціонізм є допустимим при здійсненні антикризових заходів. G20 було
встановлено
досить
багато
антикризових
рішень,
пов’язаних із
зовнішньоекономічною політикою у бік протекціонізму.
Однак для малорозвинених країн важливим залишається діалог та
співробітництво у міжнародній торгівлі. Позитивним кроком для підтримки цих
країн було би, щоб уряди взяли на себе зобов’язання не вводити нових тарифів
або торговельних обмежувальних заходів. За збереження встановлених норм та
домовленостей світової торгівлі сьогодні виступає декілька світових
організацій, у тому числі й СОТ. 24-й Звіт СОТ про моніторинг торговельних
заходів G20 був підготовлений на тлі пандемії COVID-19 та людських,
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соціальних і економічних наслідків. У звіті досить добре розкрито вплив
глобальної кризи на торгівлю та торговельну політику [1].
Потрібно зауважити що, до пандемії світова торгівля вже мала тенденцію
до сповільнення експорту товарів, так у ІІ кварталі 2020 року експорт
скоротився на 21% порівняно з попереднім роком, а експорт комерційних
послуг – на 30%. Уже тоді здійснені урядові заходи щодо торговельної
політики, не пов’язані з пандемією COVID-19, мали негативний ефект. А саме,
станом на 2020 рік імпорт знизився до 36,8 млрд дол. США (з 735,9 млрд дол.
США за попередній період). і 42,9 млрд дол. США (з 417,5 млрд дол. США)
відповідно. Це означало різке зниження загальних світових торговельних
потоків та відносний застій у двосторонніх торговельних відносинах. Водночас
торговельні заходи, безпосередньо пов’язані з пандемією, запроваджені з січня
2020 року, стосувалися значного обсягу світової торгівлі – на суму приблизно
155 млрд дол. США, а обмежувальні заходи, пов’язані з пандемією, більшість із
яких становили експортний контроль – на суму 111 млрд. дол. США. Із 133
торговельних та пов’язаних із COVID-19 заходів, зафіксованих для країн G20
після спалаху пандемії, 63% мали сприятливий характер торгівлі, а 37% –
обмежувальні.
G20 запровадили понад 400 урядових заходів щодо підтримки економіки
під час пандемії на суму кілька трильйонів доларів. Ці надзвичайні заходи
підтримки є в стратегіях урядів центральними щодо подолання спричиненого
пандемією економічного спаду та закладають основу для швидкого відновлення
виробництва та торгівлі, однак мають тимчасовий характер [3].
Якщо розглянути політику уряду Китаю який є одним із найбільших
світових експортерів, то можна виділити заходи для сприяння розвитку
зовнішньої торгівлі та реалізації рішень, щодо полегшення митного
оформлення в портах, які зосередились на чотирьох аспектах: запобігання
завезених випадків COVID-19; полегшення митного оформлення; скорочення
імпорту та експортних витрат; забезпечення безперешкодного функціонування
промислових ланцюгів та зовнішніх ланцюгів поставок.
Заходи Китаю зі сприяння торгівлі GACC:
1) спрощення реєстрації бізнесу та допомога з оформленням. Заявки на
зміни до реєстраційної інформації підприємства (крім зміни назви) може бути
відкладено до закінчення спалаху епідемії. GACC надаватиме більш своєчасну
допомогу підприємствам (особливо мікро-, малому та середньому) щодо
вирішення проблем імпорту та експорту;
2) прискорене очищення імпортного електромеханічного обладнання та
сировини необхідні для виробництва в терміновому порядку, в тому числі за
рахунок збільшення використання інспекційних машин і зведених до мінімуму
використання лабораторних випробувань товарів на підтвердження сторонніх
сертифікатів, протоколів випробувань або якості підприємства та безпеки;
3) спрощення імпорту продовольчих та сільськогосподарських продуктів.
Прискорений процес отримання грантів, доступ до більшої кількості категорій
агропродовольчих товарів, з більшої кількості країн і реєстрація більшої
кількості закладів. Скорочення процесу затвердження карантину. А у ключових
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портах встановлення зелених доріжок для цілодобового розмитнення іноземних
агропродовольчих товарів на основі бронювання. Першочерговий огляд
імпортних харчових продуктів і сільськогосподарської продукції порівняно з
іншими товарами та першочергове тестування продукції, яка підозрюється на
наявність шкідників або хвороб;
4) підтримка бізнесу в експортній експансії. GACC оптимізує
передекспортний
контроль
та
сертифікацію
послуг.
Прискорене
адміністративне схвалення для зареєстрованих експортерів та навчання з
технічних питань торгових бар’єрів;
5) спрощений санітарний дозвіл на імпортовані спеціальні медичні
засоби. Прямий випуск митниці імпортованих спеціальних медичних засобів,
що використовуються для лікування, профілактики та діагностики COVID-19
на основі сертифікатів, виданих відповідними компетентними органами, за
умови контролю санітарного ризику;
6) спрощені формальності продовження для переробних торговельних
підприємств, у разі затримки виробництва;
7) спрощені формальності списання та скорочення перевірок на місці.
GACC займається формальністю списання на основі даних інвентаризації,
наданих підприємствами, без перевірки на заводі. Якщо можливо, GACC
проводить виїзний аудит за допомогою відео- або електронної передачі даних,
щоб мінімізувати переривання роботи підприємств, виробництво та
експлуатацію;
8) спрощені та прискорені процедури адміністративного стягнення [2. с.
49].
Міжнародна торгівля має надзвичайно велике значення для подолання
глобальної кризи за часів пандемії. Уже багатьма науковцями доведено, що
країни, відкриті для міжнародної торгівлі, отримують стабільніший
економічний ефект, а протекціонізм в урядових заходах має короткостроковий
ефект. Відкрита торгівля приносить більшу користь. Світова торгівля та
глобальні ланцюги створення вартості допомагають стимулювати економічне
зростання та зменшувати бідність на місцевому і глобальному рівні. Хоча
міжнародна торгівля і дає нові можливості малорозвиненим країнам, однак
вона не позбавлена проблем. Країнам із низькою економікою, важко
конкурувати у глобальному масштабі з багатьох причин, одна з яких –
антиконкурентна поведінка основних гравців на міжнародному ринку.
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