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Вся практична мудрість людська може бути 

в тому, щоби убачити напрямок руху світового, 

його міру, закони і послужитись тим рухом.  

Інакше той рух піде проти нас, роздавить нас. 

М. Драгоманов 

Людство, очевидно, має обрати одне з двох:  

або вчинити самогубство,  

або навчитися жити як одна сім'я. 

А. Тойнбі 
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ВСТУП 

Сучасність є логіко-історичним результатом минулого. Подібно тому, як 

генеалогічна лінія кожної людини веде до її далеких предків, до початку історії 

людства, так і у суспільному житті зберігається лінія соціального насліду-

вання. Це досить часто залишається поза полем зору і уваги. У сучасних 

функціональних економічних науках (на зразок мікро- та макроекономіки) 

проблеми “що це таке?” практично не існує. Наприклад, у підручниках з 

мікро- та макроекономіки, навіть у глосаріях, як правило, не можна знайти ви-

значень поняття вартості, пояснень, що це таке, хоч цим терміном користу-

ються майже на кожній сторінці. Для функціональних наук не важливо знати 

суть предмета, їх цікавить “як він функціонує і як його можна використати на 

практиці”. Такий підхід добре працює, якщо економічна система є сталою 

і стабільною. Але якщо відбуваються суттєві зміни, то функціональні підходи 

перестають працювати. Більше того, вони починають продукувати неадекватні 

рекомендації, що мають негативні практичні наслідки. Прикладом може слу-

гувати як “вашингтонський консенсус” в часи суттєвих трансформацій, так 

і посилення суперечностей і напруги в сучасних міжнародних відносинах.  

За тридцять років після Другої світової війни, названих Жаном Фурастьє 

“славним тридцятиріччям”, коли економіка більшості країн динамічно зрос-

тала, зменшувалась соціальна нерівність, у розвинених країнах сформувався 

середній клас і економічна система функціонувала достатньо стабільно, в еко-

номічній науці сформувався мейнстрим на основі неокласичних підходів і лі-

бералізму.  

Логіко-історична методологія була витіснена на узбіччя економічної на-

уки. У вищих навчальних закладах запанував “економікс”, що поєднував 

мікро-і макроекономіку і обмежувався ними. Дисципліни історичного циклу 

були скорочені до мінімуму або зникли. Тому, коли на рубежі двох тисячоліть 

почали відбуватися суттєві перетворення, що виходили далеко за межі функ-

ціональних змін, економічна наука виявилася неготовою і нездатною дати 
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відповіді на виникаючі виклики. Популярними були погляди на зразок тих, які 

викладені в книзі Френсіса Фукуями “Кінець історії та остання людина”, де 

говорилось про остаточне утвердження ліберальних порядків. Але історія пі-

шла зовсім в іншому напрямі.  

Україна починаючи з 90-х років минулого століття протягом 30 років 

повторила в більш радикальній формі шлях західних країн, на які вона стала 

орієнтуватися. Політекономія як навчальна дисципліна зникла з навчальних 

планів, економічна теорія суттєво потіснена і зведена до “економікс”. Сформу-

валося ціле покоління економістів, здатних бути успішними у вирішенні функці-

ональних завдань, але не здатних до неалгоритмічного самостійного мислення 

і адекватного розуміння сутності нових, достатньо складних суспільних про-

цесів. В таких умовах неадекватність рішень і поведінки стає “новою нор-

мальністю”, але це може приводити і приводить до катастрофічних наслід-

ків для суспільства. 

Зрозуміти суть сучасних трансформацій, які породжені не тільки тими 

процесами, які відбулися протягом останніх десятиліть, а є результатом всього 

попереднього розвитку суспільства, можна лише на основі логіко-історичної 

методології, яка дає інструментарій для пізнання суті явищ, а не лише способів 

їх функціонування. Людина завжди сприймає події в тому вигляді, в якому 

вони з’являються перед нею. Їй здається, що Сонце обертається навколо Землі, 

і потрібна освіта, щоб людина зрозуміла, що насправді все навпаки і чому їй 

здається саме так. Але людині, яка не має освіти, дуже важко і навіть немож-

ливо пояснити, чому вона не повинна вірити своїм очам і покладатись на чужу 

думку, яка суперечить власній практиці. Це досить простий приклад. У суспіль-

них системах все набагато складніше. За зовнішньою видимістю приховані зо-

всім інші, як правило, протилежні процеси. Якщо не вміти їх розкривати, не 

мати теоретичного інструментарію, адекватних способів мислення, то наслід-

ком практичних дій будуть не ті результати, до яких прагнуть, а зовсім інші, 

небажані і навіть катастрофічні. Власне, сучасність дає можливість у цьому 

наочно переконатися. Хіба Україна бажала стати однією із найбідніших країн 

Європи, а тепер ще й воюючою країною? Безумовно ні. Вона хотіла проти-

лежного. А вийшло навпаки. 
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Зважаючи на це, у монографії застосовано логіко-історичну методоло-

гію і показано, що головною суперечністю сучасності стає суперечність між 

глобалізацією, яка розвивається за рахунок інформаційно-фінансових техно-

логій, і локалізацією матеріальних і трудових ресурсів, не здатних переміщу-

ватися в просторі зі швидкістю інформації та фінансових потоків. Ця супереч-

ність є результатом історичного розвитку внутрішньої суперечності сумісно-

розділеної праці: сумісність досягає свого найвищого розвитку в глобальності, 

а роздільність – в локальності. На цьому шляху внутрішня суперечність су-

місно-розділеної праці перетворюється у зовнішні суперечності держави і ри-

нку, зростаючої взаємозалежності країн і національного суверенітету, глобалі-

зації і локалізації.  

Глобалізація спочатку розвивається в імпліцитних формах і не стає пред-

метом досліджень, потім в епоху розвитку мореплавства і великих географічних 

відкриттів набуває експліцитних, явних форм, які згодом починають досліджу-

ватись. Спочатку глобалізація у своїх явних формах розвивається насамперед за 

рахунок міжнародної торгівлі, потім глобалізується рух капіталу в усіх його фо-

рмах і, нарешті, глобалізація переміщується переважно у віртуальний простір. 

У цьому процесі вона нерозривно пов’язана з локалізацією. Якщо на першому 

етапі виробництво локалізоване, а торгівля глобалізована, то на другому етапі 

капітал локалізується в найвигідніших з точки зору прибутків точках світового 

простору (підприємства переносяться в країни, де менші витрати і більші при-

бутки). Нарешті на третьому етапі, який тільки починається, інформація стає 

головним ресурсом і продуктом виробництва, який може існувати в глобальній 

мережі і може бути доступним одночасно всім і кожному. Цій ситуації відпові-

дає всезагальна власність на інформацію як основа суспільних відносин. Зрозу-

міло, що така трансформація докорінно змінює суспільні відносини, що законо-

мірно пов’язано із загостренням суперечностей, соціальними конфліктами і на-

віть війнами. Людство може лише зрозуміти сутність цього процесу і знайти 

форми розв’язання суперечностей, не пов’язані з війнами, знищенням створе-

ного багатства, культури і навіть самого людства.  

У монографії показано, що сучасні суперечності є формами прояву осно-

вної суперечності між глобалізацією і локалізацією. Історичними формами 
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розв’язання цих суперечностей були зміни світових порядків, які починалися з 

війн і закінчувалися мирними угодами (від Вестфальського миру 1648 р. до Ял-

тинської та Потсдамської конференцій 1945 р.). В 1945 р. були закладені основи 

сучасного світового порядку, руйнація якого почалася з розпадом СРСР і зараз 

досягла ще не найвищої, але достатньо високої точки, в якій виникають ризики 

втрати контролю за ситуацією і знищення людства. Війна Росії проти України 

є також формою прояву суперечностей глобалізації та локалізації. Вона локалі-

зована у просторі України і в цьому сенсі має локальний характер, але, завдяки 

постачанню зброї, дипломатичній, економічній, фінансовій та інформаційній 

підтримці України такими світовими гравцями, як США та ЄС, інших країн, 

вона має глобальний гібридний характер. У просторі України локалізувалися її 

внутрішні суперечності, накопичені з часів незалежності, суперечності ЄС з 

Україною і Росією щодо вступу України в ЄС, суперечності США і Росії як двох 

головних, найпотужніших мілітарних сил, здатних гарантовано знищити одна 

одну і світ загалом. Ці суперечності взаємно підсилюють одна одну. Війна Росії 

з Україною – це не просто війна двох країн, а одна із гострих гібридних форм 

боротьби за новий світовий порядок (включаючи просторову локалізацію етно-

сів, країн, міжнародні інститути формування і підтримки нових правил і норм). 

Не розуміючи цього, не можна знайти адекватних форм розв’язання глибинних 

суперечностей сучасності і виходу із конкретної ситуації, що склалася.  

Повоєнна реконструкція України також є формою розв’язання супереч-

ності між глобалізацією і локалізацією, яка повинна забезпечити реалізацію 

власного інтересу України з урахуванням усіх її географічних, геополітичних, 

історичних, ментальних та інших характеристик і її суверенної позиції щодо 

чільного місця національних економічних інтересів на мапі сучасного мінли-

вого світу. Основою такої форми розв’язання суперечностей може стати стра-

тегія національно укоріненого соціально-економічного розвитку, яка, спираю-

чись на поєднання стратегічного планування і ринкової самоорганізації, наці-

лює на створення якомога більшого числа ланок виробництва готових проду-

ктів для власного споживання і експорту на основі використання національних 

природних, технічних і трудових ресурсів.  
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У монографії розкрито прояви суперечностей глобалізації і локалізації 

та можливі форми їх розв’язання в різних сферах, складових економіки та ас-

пектах, що належать як до реального, так і фінансового сектора, циклічного 

розвитку, управління, співвідношення конвергенційних і дивергенційних про-

цесів у соціальній динаміці тощо.  

Інформаційна складова гібридної війни стосується як збройної боротьби 

(шляхом використання інформаційно-цифрових технологій у розвідці, націлю-

вання ракет на об’єкти, у оцінюванні поточної ситуації та плануванні воєнних 

операцій тощо), так і безпосередньої інформаційної війни, яка ведеться за 

вплив на свідомість людей. В інформаційних потоках, що обрушуються на 

людські голови, міститься весь можливий спектр оцінки ситуацій, включаючи 

прямо протилежні. Відрізнити фейки від достовірної інформації, реальні факти 

від простого обману, обґрунтовані оцінки від домислів можна тільки витрача-

ючи на це певний час і маючи спеціальні знання та досвід такої роботи. У біль-

шості людей цього немає. При цьому кожна із воюючих сторін ставить інфор-

маційні фільтри, веде контрпропаганду. Люди орієнтуються на доступну інфор-

мацію і фільтрують її відповідно до своєї ментальності, сформованих раніше 

уподобань, особистісних характеристик. Це дуже тонка і складна справа. Ба-

жано (хоч це і недосяжно повною мірою за самою природою таких ситуацій), 

щоб у цього процесу були наукові підґрунтя. Авторський колектив сподіва-

ється, що це дослідження допоможе у пошуку адекватних і ефективних рішень 

у складному процесі розгортання сучасних подій. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ  

СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ЇХ ПРОЯВІВ  

В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ 

Епоха глобалізації переживає кризу. Це виявляється в усіх основополож-

них процесах і визнається світовою спільнотою. Оцінюючи Давоський форум 

2022 р. Дж. Стігліц відмітив, що “форум, традиційно відданий відстоюванню 

глобалізації, передусім торкнувся невдач глобалізації: зламаних ланцюгів пос-

тавок, інфляції цін на продукти харчування і енергоносії та режиму інтелектуаль-

ної власності (ІВ), який залишив мільярди без вакцин від Covid-19 лише для 

того, щоб кілька фармацевтичних компаній могли отримати мільярди додатко-

вого прибутку”1. Але ґрунтовного осмислення сучасності так і не відбулося, бо 

“більшість ділових і політичних лідерів у Давосі вдалися до банальностей. Було 

мало роздумів про те, як і чому все пішло так неправильно, або про хибні, гіпер-

оптимістичні міркування, які панували в період розквіту глобалізації”2. Попе-

реду велика і складна дослідницька робота щодо з’ясування причин і форм 

сучасних колізій глобалізації. Однак глобалізація є лише однією стороною про-

цесу, який завжди і скрізь має свою іншу, протилежну сторону, без якої не 

існують ні сам процес, ні його сторони. Цією протилежною і невід’ємною сто-

роною глобалізації є локалізація. Формально описувати різноманітні прояви 

глобалізації, як і локалізації, можна без звернення до їх протилежностей, але 

зрозуміти суть, внутрішню логіку і закономірності їхнього розвитку без цього 

неможливо. Суть завжди полягає в суперечності та розкривається через неї. 

“Сутність, – писав Г. Гегель, – це, по-перше, просте співвідношення з самою 

собою, чиста тотожність. Це те її визначення, згідно з яким вона скоріше є 

відсутністю визначень.  

 
1Stiglitz J. Getting deglobalisation right. URL: https://socialeurope.eu/getting-deglobalisation-right (дата звернення 

12.06.2022). 
2 Там само. 
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По-друге, справжнє визначення – це відмінність, притому почасти як зовнішня 

або байдужа відмінність, різність взагалі, почасти ж як протилежна різність, або 

як протилежність. 

По-третє, як суперечність протилежність рефлектує в саму себе і поверта-

ється до свого підґрунтя”3. 

1.1. Структура і форми руху та розв’язання суперечностей 

Суперечність має закономірні ступені свого розвитку, які найбільш ґрунтовно 

розкрито Гегелем. Її рух починається з тотожності, яка включає в себе внутрішню 

відмінність. Наприклад, товар, який у середині себе має відмінність вартості та 

споживчої вартості. Або більш зрозумілий для не економістів приклад – вагітна 

жінка, яка є тотожною собі, але в середині має відмінність від самої себе – свою 

ще не народжену дитину. Потім відмінність перетворюється в різність. У прик-

ладі з товаром – це реальні гроші, які представляють вартість і знаходяться поряд 

із товаром, а не в середині нього. Притому і товар, і гроші в середині себе мають 

споживчу вартість і вартість. Тому вони є різними самостійними утвореннями, 

покладеними різними сторонами: товар – споживчою вартістю, а гроші – варті-

стю. Гегель так кваліфікував перетворення відмінності у різність: “Відмінність 

має обидва моменти – тотожність і відмінність; обидва, таким чином, суть деяка 

покладеність, визначеність. Але в цій належності кожен момент є співвідношення 

з самим собою. Один момент – тотожність – сам є безпосередньо моментом реф-

лексії в себе; але точно так само й інший момент – відмінність – є відмінність у 

собі, рефлексована відмінність. Відмінність, маючи обидва ці моменти, які суть 

рефлексії в себе, є різність”4. У прикладі з вагітною жінкою різність представ-

лена народженою дитиною, яка існує поряд із жінкою. Це вже не відмінність у 

середині тотожності (ненароджена дитина в утробі матері), а дві різні людини.  

Але далі відмінність, що має в собі тотожність, і тотожність, що має в собі 

відмінність, виявляються у взаємному співвідношенні не просто різністю, а та-

кою різністю, яка покладена негативним відношенням до іншої, а тому стає її 

 
3Гегель Г. Наука логики. Т. 2. Учение о сущности. Москва: Мысль, 1971. С. 29. 
4Там само. С. 39. 
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протилежністю. “Різність, – зазначав Гегель, – байдужі сторони якої точно так 

само суть цілком лише моменти як моменти однієї негативної єдності, є проти-

лежність”5. Так, реальні гроші – це не просто золото, що існує поряд із товаром 

як інший предмет. Це – особливий товар, який має власну споживчу вартість і вар-

тість, але у співвідношенні з товаром, на який обмінюється і який представляє 

споживчу вартість, він представляє вартість і виступає протилежністю товару. 

Тому реальні гроші і товар у процесі обміну (купівлі-продажу) виступають, не 

просто як різні товари, а як протилежності.  

Народжена дитина також є протилежністю матері. Кожна протилежність ви-

ключає іншу із своєї визначеності, але це відбувається саме через співвідно-

шення з нею. Тобто кожна протилежність не тільки виключає, а й припускає 

іншу. Товар – не гроші, гроші – не товар (взаємне заперечення), але товар не 

може в ринковій економіці реалізувати свою вартість без грошей, а гроші не мо-

жуть існувати без товарів (взаємне припущення). Мати – не дитина, дитина – не 

мати (взаємне заперечення), але жінка стає матір’ю тільки через відношення до 

дитини (народження її), а дитина є такою відносно матері (вони взаємно припу-

скають одна одну). Все їх подальше життя є процесуючою суперечністю, взаєм-

ним виключенням і взаємним припущенням.  

Гегель так резюмує розвиток суперечності: “Відмінність взагалі містить 

обидві свої сторони як моменти; в різності вони байдуже розпадаються; в про-

тилежності як такій вони є сторонами відмінності, визначеними лише одна через 

іншу, отже, лише моментами; але вони визначені також і в самих собі, байдужі 

один одному і виключають один одного: вони самостійні рефлективні визна-

чення ... Оскільки самостійне рефлективне визначення виключає інше в тому ж 

відношенні, в якому воно містить це інше (і тому воно самостійне), то воно, ма-

ючи самостійність, виключає з себе свою власну самостійність, бо остання поля-

гає в тому, щоб утримувати в собі своє інше визначення і тільки лише завдяки 

цьому не бути співвідношенням із чимось зовнішнім; але настільки ж безпосеред-

ньо ця самостійність полягає в тому, щоб бути самою собою і виключати з себе 

 
5 Там само. С. 44. 
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своє негативне визначення. Самостійне рефлективне визначення є, таким чином, 

суперечністю”6. 

Суперечність є рухом, взаємним перетворенням протилежностей, це є 

“безперервне зникнення протилежних [моментів] в них самих”7. Наприклад, 

в процесі обміну гроші перетворюються в товар, а товар – у гроші. У цьому русі 

відмінність між споживчою вартістю і вартістю товару реалізується через вини-

кнення опосередковуючої ланки – грошей, в яких відмінність споживчої вартості 

та вартості стає тотожною (споживча вартість грошей полягає у їх міновій варто-

сті). Товарно-грошовий обмін є процесом, в якому суперечність споживчої варто-

сті і вартості одночасно рухається і розв’язується. “Ми бачили, – писав К. Маркс, 

який найглибше дослідив суперечності товару, – що процес обміну товарів міс-

тить у собі відносини, що суперечать і виключають одні одних. Розвиток товару 

не знімає цих суперечностей, проте створює форму для їх руху. Такий самий вза-

галі той метод, за допомогою якого вирішуються дійсні суперечності. Так, на-

приклад, у тому, що одне тіло безперервно падає на інше і безперервно ж відда-

ляється від останнього, полягає суперечність. Еліпс є однією із форм руху, в якій 

ця суперечність одночасно і здійснюється, і розв’язується”8. 

Розв’язуючись, суперечність опускається в основу, яка стає підґрунтям для 

інших процесів. “Розв'язана суперечність, − писав Г. Гегель, − є, отже, основою, 

сутністю як єдністю позитивного і негативного”9. Товарно-грошовий обіг (Т – Г – 

Т) стає основою руху капіталу (Г – Т – Гˊ), який має власну суперечність, яка по-

лягає в тому, що “капітал не може виникнути із обігу і так же не може виникнути 

поза обігом. Він повинен виникнути в обігу і водночас не в обігу”10. 

Суперечності закономірно розв’язуються шляхом виникнення нових утво-

рень, в яких протилежності знаходять способи руху, взаємоперетворення і поєд-

нання протилежностей. У протилежному випадку суперечності не розв’язу-

ються, що призводить до руйнації предмета разом з його суперечностями, в яких 

і полягає його суть.  

 
6Там само. С. 55. 
7 Там само.  С. 57. 
8 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Москва: Изд-во политической литературы, 1955–1983. Т. 23. С. 113–114. 
9 Гегель Г. Наука логики. Т. 2. С. 60. 
10 Маркс К., Энгельс Ф. Соч.. 2-е изд. Т. 23. С. 178. 
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Таким чином, всякий розвиток починається з тотожності, що має в собі 

відмінність; потім відмінність, вийшовши за межі тотожності та ставши самос-

тійною, перетворюється у різність, яка далі співвідноситься з тотожністю як 

своєю протилежністю. Взаємне опосередкування протилежностей є суперечні-

стю, що лежить в основі руху і розвитку предмета. Суперечність є єдністю тото-

жності та відмінності. Це – тотожність, опосередкована відмінністю, і відмін-

ність, опосередкована тотожністю, як одне і те ж (тобто тотожність). Єдність – 

це та ж тотожність, але опосередкована відмінністю. У цих перетвореннях рух 

“тотожність – відмінність – суперечність” є елементарною формою будь-

якого розвитку, яка відтворює себе як клітинка в усіх подальших визначеннях 

предмета. Рух суперечності тотожності та відмінності всередині самої відмінно-

сті набуває форм абсолютної відмінності11, різності та протилежності. 

Ці закономірні ступені руху внутрішньої суперечності притаманні всім ці-

лісним явищам і виражають розгортання їхньої сутності. Але вони не є механіч-

ною відмичкою, яку лише потрібно прикласти до предмета дослідження. Це, ско-

ріше, світло, що дозволяє в самій реальності знайти предмет дослідження і утри-

мати його в різних перетворених формах, не заплутавшись в їх різноманітті та 

суперечностях. У нашому дослідженні, присвяченому економічним суперечнос-

тям глобалізації та локалізації, необхідно передусім знайти те суспільно-еконо-

мічне відношення, ту клітину, яка ще не була безпосередньо глобалізацією і ло-

калізацією, але саме з неї історично виросли і розвинулись ці процеси.  

1.2. Сумісно-розділена праця як вихідний пункт розвитку  

економічних суперечностей глобалізації та локалізації 

Тією клітиною, з якої починається соціально-економічна історія людства, 

є сумісно-розділена праця. Саме з неї, як це доведено суспільною наукою, істо-

рично розвиваються: з боку роздільності − людина, розподіл праці та ринок, а з 

боку сумісності – суспільство, кооперація праці та держава. У результаті розви-

тку сумісність досягає найвищого історичного результату в глобалізації, 

 
11 Гегель так пояснював особливість абсолютної відмінності: “Ця відмінність є відмінність у собі і для себе, аб-

солютна відмінність, відмінність сутності. – Вона відмінність в собі і для себе, не відмінність через щось зов-

нішнє, а відмінність, що співвідноситься з собою,  отже, проста відмінність. – Важливо розуміти абсолютну 

відмінність як просту відмінність”  [Гегель Г. Наука логики. Т. 2. Москва: Мысль, 1971. С. 38]. 
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а роздільність – у локалізації. Суперечність між глобалізацією та локалізацією є 

історичною формою розвитку відмінностей сумісно-розділеної праці.  

Розвиток відносин сумісності до глобального і роздільності до локального 

рівнів є взаємопов’язаним процесом, який проходить закономірні етапи. Праця 

як діяльність людей, спрямована на пристосування і перероблення предметів 

природи для задоволення людських потреб, також історично розвивається. Вона 

в аспекті розмежування власне суспільно-людських і природно-технічних момен-

тів має у своїй внутрішній структурі два основоположних елемента: 1) цілепо-

кладання і 2) роботу. Цілепокладання залишається суто людською діяльністю, 

яка лежить в основі суб’єктності людини, а робота є енергетичним процесом, 

який може бути відділено від людини і завдяки механізації та автоматизації 

виробничих процесів поставлено поряд з нею. Людська діяльність, таким чи-

ном, значною мірою втрачає характеристики праці як роботи, залишаючись 

переважно діяльністю як цілепокладанням. Кібернізація процесів управління до-

водить автоматизацію до рівня формальнологічних операцій, але не стосується 

основоположного − цілеутворення. Людина залишається людиною до тих пір, 

поки вона є суб’єктом, який ставить власні цілі. Якщо вона це втрачає, то пере-

стає бути суб’єктом, перетворюючись в інструмент, засіб досягнення цілей ін-

шого суб’єкта.  

З точки зору розвитку співвідношення сумісності та роздільності у зв’язку 

з технологічним прогресом можна виділити: просту кооперацію, мануфактуру та 

машинне виробництво. У простій кооперації співвідношення сумісності та роз-

дільності є тотожністю, що включає в себе відмінність. Люди працюють спільно. 

Це означає, що вся робота розділена між її виконавцями, і кожний виконує лише 

частину роботи, яка повинна бути суміщена з іншими частинами. Спільність ро-

боти означає одночасно її роздільність. Це одна й та сама робота, яка в точному 

значенні поняття сумісно-розділеної праці є тотожністю, яка в середині себе має 

відмінність. У мануфактурі, яка базується на розподілі праці і виготовленні част-

кового продукту різними робітниками, роздільність праці та її сумісність, є різ-

ними відношеннями, розділеними у просторі та часі. Їх сумісність досягається не 
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безпосередньо, як у кооперації, а опосередковано – через вироблений частковий 

продукт. Роздільність і сумісність тут знаходяться на стадії різності. Нарешті, 

коли розвиток розподілу праці і обміну доходить до утвердження товарно-гро-

шових відносин (цьому технологічно відповідає перехід на машинну стадію 

виробництва), роздільність, представлена виготовленим товаром, і його суспі-

льна сумісність (можливість включення в загальний процес суспільного відтво-

рення шляхом продажу на ринку) представлена грошима як загальним еквіва-

лентом. Роздільність і сумісність тут стають протилежностями, які взаємно ви-

ключають і покладають одна одну. Суперечність сумісності та роздільності зна-

ходить у товарно-грошовому обігу, у формуванні та розвитку ринку, свою форму 

руху і розв’язання.  

Описаний вище рух взаємозв’язку сумісності та роздільності відбувається 

на підґрунті роздільності, на основі розподілу праці та розвитку ринку. Але є й 

протилежний процес руху взаємозв’язку сумісності та роздільності на підґрунті 

сумісності. Він починається з суб’єктивізації функції представлення спільних ін-

тересів і забезпечення їх сумісності, що являє собою процес управління. Споча-

тку це втілюється у виділенні вождів у процесі кооперування праці. Вожді мали 

більший досвід і краще забезпечували погодженість і успішність дій. Потім ви-

никають ради вождів і подібні утворення, які повинні були найкращим чином 

забезпечувати реалізацію спільних інтересів членів відповідного соціального 

утворення. І, нарешті, виникає держава як спеціальний інститут представлення 

спільних інтересів членів суспільства. 

Ці дві лінії розвитку співвідношення спільності та роздільності також ма-

ють свою історію взаємозв’язку. У первісному суспільстві лінії розвитку суміс-

ності та роздільності практично є тотожними, знаходяться у стані синкретизму. 

В подальшій історії розвиток держави як представника спільних інтересів і 

суб’єкта управління суспільством, відокремлюється від розвитку простого това-

рного виробництва і товарно-грошових відносин. Ці процеси стають різними, які 

лише зовнішньо взаємодіють один з одним. Товарне виробництво в принципі 

може існувати без держави, а держава – без товарного виробництва.  
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Нарешті, в умовах капіталістичного суспільства, де ринкові відносини на-

бувають всезагального характеру, а держава спирається на ринкову економіку, 

ринок і держава стають комплементарними протилежностями, які виключають і 

покладають одна одну. Ринок проникає в державу як її власний елемент, бо до-

ходи і витрати державного бюджету, що фінансово забезпечують всю діяльність 

держави, формуються у грошовій формі, а держава присутня на ринку не тільки 

як регулятор, а й як гарант законності кожної ринкової угоди і прав її суб’єктів.  

Тому давнішні дискусії щодо того, скільки держави повинно бути в еконо-

міці, спираються на практично не істинні абстракції. Спочатку ринку припису-

ють здатність вирішувати всі економічні проблеми, а коли з’ясовується, що він 

цього робити не може, то це називають провалами ринку. Це все рівно, що нази-

вати провалом бегемота невміння літати. Така властивість не закладена в його 

природі, так само як ринок є лише механізмом погодження приватних інтересів, 

а не представлення інтересів суспільства як цілого, що за своєю природою по-

винна робити держава. Ринок і держава повинні в повну міру виконувати свої 

власні функції. Тому замість дискусії про те, скільки держави повинно бути 

в економіці, потрібно виходити з необхідності їх комплементарної взаємодії12.  

Таким чином, ринок і держава стали різними втіленнями сумісно-розділе-

ної праці. Далі розподіл праці виходить за межі національних держав і формує 

глобальний ринок, а держави завжди залишаються національними, і в цьому сенсі 

локальними утвореннями, обмеженими певними територіями, матеріальними і 

людським ресурсами. Основною суперечністю сучасності є суперечність між 

глобалізацією, яка розвивається за рахунок інформаційно-фінансових техноло-

гій, і локалізацією матеріальних і трудових ресурсів, не здатних переміщуватися 

в просторі зі швидкістю інформації та фінансових потоків.  

Ці суперечності рухаються і розв’язуються в різних формах і сферах. 

Суб’єктно найгостріше вони проявляються в суперечностях між транснаціональ-

ними, міжнародними корпораціями і національними державами, між 

 
12 Гриценко А. А. Методологія дослідження трансформації економічних функцій держави в умовах глобалізації. 

Економіка України. 2021. № 7. С. 05−13. URL: https://doi. org/10.15407/economyukr.2021.07.005 
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однополярним і багатополярним світом, між глобалізацією і регіоналізацією, між 

людиною як біологічною істотою, що локалізована в просторі та часі, і соціаль-

ною істотою, необмеженою простором і часом (Арістотель, Сміт, Рікардо, 

Маркс, наприклад, є учасниками сучасних філософських та економічних диску-

рсів, хоча фізично і біологічно вони вже не існують).  

Суперечність глобалізації та локалізації є найбільш розвиненою формою 

відмінності сумісно-розділеної праці. До розвитку міжнародного поділу праці і 

господарського освоєння світового простору суперечність глобалізації та лока-

лізації розвивалась в імпліцитній формі, і тільки епоха великих географічних від-

криттів і формування світового ринку перетворила цю суперечність у відкритий 

і дуже інтенсивний процес, який також має закономірні етапи розвитку.  

1.3. Основні історичні форми прояву економічних суперечностей  

глобалізації та локалізації 

Розвиток глобалізації у її експліцитних, явних формах відбувався спочатку 

за рахунок торгівлі та міграції людських ресурсів, які змінювали свою просто-

рову локалізацію у глобальному економічному просторі. Потім на перший план 

висунулася міграція капіталу як вартості, що приносить додаткову вартість. Ка-

пітал, рухаючись в економічному просторі, сам знаходить необхідні йому лока-

лізовані ресурси, або переміщує їх. У цьому випадку глобалізація із сфери руху 

реальних ресурсів перейшла переважно у фінансовий простір. Нарешті, з форму-

ванням інформаційно-мережевої економіки та поступовим перетворення інфор-

мації у головний ресурс і продукт виробництва, глобалізація переходить у вірту-

альну сферу, де простір і час змінюють звичні свої характеристики. Просторово 

локалізовані та віддалені у фізичному просторі та часі інформаційно-фінансові 

ресурси можуть бути об’єднані в один виробничий процес, що у віртуальному 

просторі відбувається тут і зараз. Це є локалізацією глобального простору-часу, 

локальним проявом глобального і реалізацією локального у глобальному.  

Сумісно-розділена праця як клітина, з якої історично розвиваються глоба-

лізація та локалізація, зберігається в усіх лініях розвитку. Наприклад, ринкова 

економіка, яка формується на основі розподілу праці, включає в себе і відношення 
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сумісності, бо реалізація товару є не що інше як суспільне суміщення різних видів 

праці та її результатів. З іншого боку, держава як представник суспільних інтере-

сів виражає спільні інтереси різних приватних товаровиробників і суб’єктів гос-

подарювання. Розвиток цих відносин відбувається не так, що роздільність реалі-

зується по одній лінії, а сумісність – по іншій, а так, що роздільність і сумісність 

реалізуються завжди в нерозривному зв’язку, але по одній лінії на основі роз-

дільності, а по іншій – на основі сумісності.  

На першому ступені історичного розвитку експліцитної глобалізації різні 

виробництва залишаються просторово локалізованими відповідно до їх історич-

ного виникнення. Глобалізація розвивається за рахунок розширення торгівлі, фор-

мування міжнародних ринків товарів та міграції робочої сили (сюди відносять і ра-

боторгівлю). На другому ступені історичного розвитку глобалізації, коли форму-

ється фінансовий капітал, який не пов’язує себе ні з однією із своїх функціональ-

них форм (виробничою, товарною чи навіть грошовою), а розглядає себе як са-

мого в собі та для себе існуючого, що може змінювати і приймати різні форми, 

локалізуючись у просторі та часі відповідно до власних інтересів (переносити 

виробництва в інші країни, будувати заводи, де вигідно капіталу, а не у країні 

походження тощо). На третьому ступені розвитку глобалізації, де головним ре-

сурсом і продуктом стає інформація, життєвим середовищем якої є глобальна 

мережа і віртуальний простір, глобалізація як протилежність локалізації починає 

з нею збігатись, утворюючи єдність протилежностей як процесуючу супереч-

ність. Наприклад, інформація, що існує в глобальній мережі, є одночасно скрізь 

і завжди та у будь-якій локальній точці і зараз. Просторові та часові характерис-

тики фізичних об’єктів “знімаються” (одночасно зникають і зберігаються)13 

у єдиному віртуальному просторі-часі14. Цим відкриваються небачені раніше 

 
13Зняття, згідно з Гегелем, включає в себе два моменти. “Воно означає зберегти, втримати і водночас припинити, 

покласти край” [Гегель Г. Наука логики. Т. 2. Москва: Мысль, 1970. С. 168]. 
14 Наприклад, при  проведенні в Женеві міжнародної наукової онлайн конференції, в якій беруть участь учені з 

Великої Британії, США, країн ЕС, всі учасники одночасно знаходяться в Женеві, спілкуються, дискутують, хоч 

фізично  вони перебувають  за тисячі кілометрів один від одного і живуть у різних часових поясах. Фізичний 

простір і час “знімаються” у віртуальному просторі-часі. 
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можливості синергетичної взаємодії минулого і сучасності, усіх локальних скла-

дових глобального світу. 

Разом з тим виникають і небачені раніше ризики деструктивних і руйнівних 

процесів, які також набувають глобального характеру. Глобальний тероризм, 

глобалізація військових конфліктів, деструктивних психологічних, ідеологічних 

та інших процесів створюють не тільки ризики розвитку, а й загрози самому іс-

нуванню людства. Конкретні наслідки всіх цих процесів залежать від форм руху 

і розв’язання суперечностей глобалізації та локалізації.  

Спочатку, на першому етапі експліцитної глобалізації, виграш отримують, 

як правило, розвинені країни, бо вони мають більш високу продуктивність праці 

та капіталу, що дає значні конкурентні переваги. Суб’єктами глобалізації висту-

пають передусім транснаціональні корпорації (ТНК), які отримують головні ви-

годи. Їх підтримують національні держави-глобалізатори, якими є країни базу-

вання ТНК. Недостатньо розвинені країни, які виходять на відкритий міжнарод-

ний ринок, внаслідок нижчої конкурентоспроможності потерпають від нерівної 

конкуренції та змушені спеціалізуватися на продукції більш низького рівня пе-

реробки, де конкурентні переваги не проявляються так суттєво. Поступово вони 

перетворюються у сировинні придатки більш розвинених економік.  

На другому етапі експліцитної глобалізації, коли в основу глобалізації ля-

гає фінансовий капітал, який переміщує свої виробництва в ті країни, де нижчі 

виробничі витрати та вартість робочої сили, від глобалізації можуть потерпати 

і розвинені держави внаслідок переносу виробництв в інші країни, зростання без-

робіття (наприклад Детройт в США), що, до речі, стало одним із чинників фено-

мена Трампа в США, який використав ці суперечності у своїй виборчій кампанії). 

На цьому етапі суперечності глобалізації та локалізації розширюють сферу та 

інтенсивність свого прояву. Вони гостро проявляються не тільки у міжнародних 

економічних відносинах та нерозвинених країнах, а й у середині розвинених 

країн. Транснаціональні корпорації все більше перетворюються у міжнародні за 

своїм походженням, формуються різні міжнародні економічні об’єднання, які 

відчувають як внутрішню, так і гостру зовнішню конкуренцію. До цього 
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підключається і політична сила держав, внаслідок чого економічні суперечності 

політизуються, ситуація стає все більш напруженою і конфліктною. На цьому 

підґрунті загострюються інші (міжнародні, міжнаціональні, міжцивілізаційні, 

соціокультурні, ідеологічні тощо) суперечності. Виникають збройні конфлікти і 

локальні війни з тенденцією експансії і переростання у світову війну. Розгор-

тання цих процесів знаменує перехід на третій етап глобалізації, який має свої 

особливості. 

1.4. Особливості сучасного етапу прояву економічних суперечностей  

глобалізації та локалізації 

На третьому етапі вертикальна глобалізація, яка імпліцитно розвивається з 

самого початку людської історії, досягає свого повного експліцитного втілення, 

і стає горизонтальною глобалізацією, в якій історично розвинуті структури, що, 

ускладнюючись, змінювали одна одну, розгорнулися у сучасний актуальний ряд. 

Логіку розвитку цього процесу можна подати схематично (рис. 1.1). 

На цьому етапі глобалізації, що має своїм підґрунтям перехід від індустрі-

ально-ринкової до інформаційно-мережевої економіки, глобалізація значною мі-

рою переміщується у віртуальний простір, набуваючи експліцитно-імпліцитного 

характеру. Економічні відносини між людьми, суб’єктами господарювання і дер-

жавою переходять у віртуальний простір, а в реальному світі залишається відно-

шення людини до речей (техніко-технологічні відносини). Наприклад, коли лю-

дина одержала зарплату чи пенсію на платіжну карту, а потім розрахувалася з її 

допомогою в торговому центрі, внаслідок чого виробник одержав виручку на 

свій рахунок, то всі економічні відносини (рух створеної вартості, грошей, ціно-

утворення, одержання прибутку тощо) відбулися у віртуальному просторі, а в 

реальності був техніко-технологічний процес створення корисної речі, її доста-

вки в торговий центр і використання споживачем (все це є безпосередньо відно-

шенням людини до речей, а не економічними відносинами між людьми). На 

цьому етапі руйнуються самі підґрунтя індустріально-ринкової економіки, пос-

тупаючись засадам інформаційно-мережевої економіки. 
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Рисунок 1.1. Логіка розвитку суперечностей глобалізації та локалізації 

Джерело: складено автором 

Кардинальні трансформації стосуються основ системи господарювання: 

панування приватної власності на засоби виробництва та матеріальні блага змі-

нюється домінантністю всезагальної власності на інформацію, яка стає головним 

ресурсом і продуктом виробництва; самодіяльна (вільна) праця у різних формах 

поступово витісняє найману працю; доходи, що отримуються на основі розпо-

ділу за вартістю і капіталом, змінюються базовим і рентно-преміальним дохо-

дами15.  

 
15 Гриценко А.А. Економіко-інформаційний імператив нової статистичної парадигми: монографія / НАН України, 

ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. Київ, 2020. С. 90−97. 
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Людина дедалі більше перетворюється в мережеву людину, свідомість якої 

фрагментована мережевими структурами, в яких панують різні уявлення, цінно-

сті та поведінкові патерни. Цілепокладання також стає залежним від мереж, що 

означає поступову втрату людиною своєї суб’єктності. Такі трансформації розри-

вають соціальний простір на різні, в тому числі ворожі, непримиримі фрагменти, 

розмиваючи соціальну структуру і створюючи умови для загострення суперечно-

стей, конфліктів і війн. Зважаючи на те, що ці процеси відбуваються у глобаль-

ному просторі та стосуються всього (економіки, соціального життя, суспільної 

свідомості, культури та ідеології), суперечність глобалізації та локалізації дохо-

дить до своєї вищої точки і неминуче набуває характеру глобальної гібридної 

війни, в якій збройні конфлікти перемежовуються з економічними, цивілізацій-

ними, інформаційними, ідеологічними та іншими війнами, що вплетені в тканину 

суспільного життя. І це на певний час стає нормою. Формується гібридна система 

“мир-війна”. У цій ситуації можливими є два шляхи розв’язання суперечностей. 

Перший шлях – знаходження форм руху і розв’язання суперечностей. Другий 

шлях – самознищення суспільства, і тоді суперечності зникають разом із сус-

пільством.  

1.5. Зміна світових порядків, гібридна війна і реконструкція як форми 

руху і розв’язання економічних суперечностей глобалізації та локалізації 

Існують різноманітні методи та форми руху і розв’язання суперечностей. 

До них можна, наприклад, віднести метод опосередкування протилежностей, ба-

лансування, компромісу, ускладнення шляхом заглиблення суперечності в ос-

нову тощо. Але найбільш ґрунтовні та системні протилежності розв’язуються 

шляхом зміни структури та механізмів функціонування систем. У нашому дослі-

дженні йдеться про рух і розв’язання суперечностей глобалізації та локалізації в 

історичному розвитку соціально-економічних систем.  

Історичний процес має закономірний, об’єктивний характер, але він здійс-

нюється через суб’єктивну діяльність людей, що додає особливості та варіатив-

ності формам прояву закономірностей. Варіативність збільшується з переходом 

від матеріальних форм людського буття до ідеальних, що реалізуються через 
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людську свідомість. Загальна логіка історичного розвитку концентровано вира-

жається у зміні економічних, а особливості – у зміні цивілізаційних форм люд-

ського буття, що в теорії представлено формаційним16 (в основі якого лежать су-

спільні способи виробництва) і цивілізаційним17 (в основі якого лежать культу-

рологічні відмінності) підходами. Механізм змін та зростання варіативності 

включає логічну обумовленість переходів від технологічних до економічних і со-

ціальних відносин в економічній парадигмі та далі від культурологічних до ци-

вілізаційних та духовних відносин у цивілізаційній парадигмі. Скріпами цих від-

носин є інститути, які присутні у всіх ланках і переходах. Різні форми втілення 

цих взаємозв’язків у діяльності суб’єктів та їх наслідках становлять об’єктивну 

основу варіативності різних класифікацій історичного розвитку. Через діяльність 

суб’єктів реалізується роль особистості в історії, творча енергія народних мас, 

здійснюються історичні прориви, провали та різні історичні колізії. Саме через 

ці варіативні процеси розв’язуються суперечності і закономірності пробивають 

собі шлях.  

Для класифікації історичного розвитку світової системи останнім часом 

почали активно використовувати поняття світового порядку. Незважаючи на те, 

що воно швидко стало загальним наративом, його зміст ще чітко не викристалі-

зувався. Існує широкий спектр підходів, які суттєво відрізняються один від од-

ного. Тому необхідними є пояснення щодо використання цього поняття. Під сві-

товим порядком у цьому дослідженні будуть розумітися неформальні та фор-

мальні правила побудови та реалізації міжнародних відносин між суб’єктами сві-

тової системи в глобальному інституційному просторі-часі. Світовий порядок є 

результатом розвитку міжнародного порядку, що ще не мав загальносвітового 

характеру, до рівня глобального світу.  

 
16Формація і цивілізація. Сучасні концепції суспільного розвитку. URL: https://oro.at.ua/news/59_formacija_i_civ-

ilizacija/2010-12-21-13 (дата звернення 26.04.2022) 
17 Toynbee A. J. Civilization on Trial. New York: Oxford University Press, 

1948.URL:  https://ia801606.us.archive.org/22/items/in.ernet.dli.2015.185313/2015.185313.Civilization-On-Trial.pdf 

(дата звернення 26.04.2022); Павленко Ю.В. История мировой цивилизации. Философский анализ. Киев: Фе-

никс, 2002. 760 с.  
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Світовий порядок через міжнародні відносини співвідноситься з націона-

льними порядками, які регулюють суспільні відносини всередині країн. Засад-

ничі правила побудови національної держави зазвичай представлені конститу-

цією – основним законом, на який спирається вся система національного законо-

давства. У демократичних державах існує розподіл влади на законодавчу, вико-

навчу та судову. На законах базуються нормативно-правові акти різного рівня 

управління. До цього додаються різні звичаї, рутини, неформальні правила, які 

реально впливають на поведінку людей не менше за формальні.  

На відміну від національних міжнародні порядки стосуються міждержав-

них і міжнаціональних відносин і регулюють їх у межах взаємодії країн певного 

просторового ареолу. Світовий порядок формується разом з інтенсивним розвит-

ком міжнародної торгівлі, міжнародних відносин і по часу збігається з екстенси-

вним розвитком капіталістичних відносин. У процесі міжнародної конкуренції 

окремі країни досягають технологічного, економічного і воєнного лідерства, одер-

жують можливість встановлювати порядки, які вони вважають доцільними і на 

які добровільно чи примусово погоджуються інші країни. Технологічне лідер-

ство забезпечує переваги у сферах, які були визначальними у міжнародних від-

носинах (мореплавство в період інтенсивного розвитку торгівлі та торгового ка-

піталу, індустріальний розвиток у період становлення панування промислового 

капіталу, розвиток грошово-кредитної сфери при переході до домінування фі-

нансового капіталу). Кожному з цих етапів відповідає лідерство країни, яка була 

найбільш успішною у реалізації історичних переваг. Лідером епохи торгового 

капіталу була Голландія (друга половина 16 ст. – перша половина 17 ст.). З роз-

витком промислового капіталу лідерство переходить до Англії (друга половина 

17 ст. – початок 20 ст.). Формування фінансового капіталу вивело в лідери США 

(перша половина 20 ст. – до теперішнього часу). Лідерство цих країн супрово-

джувалося посиленням і широким використанням їхніх валют у міжнародних роз-

рахунках. Англійський фунт стерлінгів витіснив з пануючих позицій голланд-

ський гульден, а його у свою чергу долар США. Утвердження лідерства відбува-

ється через конкурентну боротьбу, загострення суперечностей і війни. 
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Глобалізація додала міжнародним порядкам, що змінювали один одного, загаль-

носвітовий характер, перетворивши локалізацію в елемент своєї реалізації.  

Перехід від індустріально-ринкової до інформаційно-мережевої еконо-

міки, що розпочався зараз, переводить основний зміст процесів глобалізації у вір-

туальний простір як життєве середовище інформації, яка стає визначальним чин-

ником здійснення реальних технологічних, економічних і соціальних процесів. 

Це стосується і війн як найбільш гострих форм розв’язання суперечностей. Якщо 

перші дві світові війни проходили у реальному і просторово локалізованому про-

сторі, то сучасна війна має гібридний і глобальний характер, який розмиває межі 

війни і миру, включає власне військові, економічні, інформаційні та цивіліза-

ційні компоненти. Країна може не бути формально учасником збройного конф-

лікту, бути просторово далеко від бойових дій, але реально, наприклад, забезпе-

чувати воюючу країну даними електронної розвідки, що зараз є неодмінною скла-

довою успіху, поставляти зброю і т. ін. Збройний конфлікт може бути проксі-вій-

ною, що відбувається між одними суб’єктами, а реально реалізовуються інтереси 

інших глобальних гравців.  

Необхідно враховувати, що глобальний світовий порядок має певні рівні 

свого прояву. На більш поверхових рівнях правила і норми змінюються частіше, 

ніж на більш глибоких. У результаті війн, які відбувалися, наприклад, до утво-

рення світового господарства, змінювалися кордони країн, територіальний роз-

поділ світу, зони впливу, результати фіксувалися у відповідних угодах, перефор-

матовувався певний світоустрій, але загальні правила війни і миру, ставлення пе-

реможців і переможених, міжнародні правила поведінки суттєво не змінювалися. 

Тільки Перша світова війна зруйнувала цей порядок. Виникла ситуація, коли в 

результаті змінювалися і національні, і світовий порядок. Революція у 1917 р. 

в Росії, що відбулася в ході Першої світової війни, а потім виникнення після Дру-

гої світової війни двох світових систем, утворили новий світовий порядок, в ос-

нові якого було співіснування і боротьба в різних формах двох соціально-еконо-

мічних систем.  
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Зміни в міжнародних і світових порядках мають історичну циклічність. На-

прикінці минулого року вийшла книга Роя Даліо, що присвячена зміні світових 

порядків18. Вона стала міжнародним бестселером і широко обговорюється фахі-

вцями і міжнародною науковою, політичною і бізнесовою спільнотою (включа-

ючи Г. Кісінджера – колишнього Держсекретаря США, директорів ряду провід-

них дослідницьких установ, керівників великих компаній)19. На основі узагаль-

нення великої статистичної інформації (що стосується таких критеріїв, як розви-

ток освіти, інновацій та технологій, конкурентоздатність країн на світових рин-

ках, обсяги виробництва, частка у світовій торгівлі, військова потужність, поту-

жність фінансового центру на ринках капіталів, сила валюти як резервної) було 

виділено починаючи з середини другого тисячоліття великі цикли, тривалістю 

250 років з перехідними періодами у 10−20 років.  

Згідно з цією концепцією великий цикл починається після великого воєн-

ного конфлікту, в результаті якого встановлюється новий світовий порядок, про-

відну роль починає відігравати нова держава, яка консолідує свою владу, ство-

рює відповідні інститути і забезпечує процвітання. На вершині цього історич-

ного руху постійно зростає добробут, нове покоління живе в більш комфортних 

умовах, збільшуються потреби і борги, держава, користуючись резервною валю-

тою, вирішує свої проблеми за рахунок друку додаткових грошей. Все це приз-

водить до накопичення проблем, посилення соціальної нерівності, послаблення 

держави, і поступово економіка переходить у стадію спаду. Ослаблена країна не 

може протистояти новим державам, що посилюються, і в результаті війн виникає 

перерозподіл світової влади та формування нового світового порядку. За таким 

сценарієм відбулось піднесення і падіння Голландської, потім Британської імпе-

рій, піднесення США як світового лідера. 

З таким підходом можна в цілому погодитися, взявши до уваги уточнення 

стосовно прискорення історичного процесу, існування різних рівнів світового 

 
18  Dalio  Ray. The Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Succeed or Fail. New New York, 

London, Toronto, Sydney, New Dehli: Avid Reader Press, 2021. 577 p. 
https://www.youtube.com/watch?v=8MtNRO1DIQs (дата звернення: 26.04.2022). 
19 Ibid.  

https://www.audiobooks.com/browse/author/179526/ray-dalio
https://www.audiobooks.com/browse/author/179526/ray-dalio
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порядку та особливостей сучасного процесу глобалізації. Зміни світових поряд-

ків були вузловими пунктами розв’язання суперечностей глобалізації та локалі-

зації. Вони завжди починалися з війн як гострого прояву суперечностей міждер-

жавних і регіональних інтересів, і закінчувалися миром, який певним чином на 

деякий час розв’язував ці суперечності та відновлював світові взаємозв’язки. На 

рівні формування нових міжнародних порядків, що стосуються територіального 

поділу і регулювання відносин провідних країн, можна виділити:  

Вестфальський мир (1648 р.), який після завершення Тридцятирічної 

війни, що торкнулася майже всіх країн європейського континенту, сформував 

новий порядок в Європі та відповідну систему міжнародних відносин, засновану 

на концепції державного суверенітету20.  

Віденський конгрес (вересень 1814 р. – червень 1815 р.), в якому взяли уч-

асть понад двісті дипломатів майже з усіх країн європейського континенту і який 

перекроїв політичну карту Європи та перетворив її на спільноту легітимних мо-

нархій21, забезпечивши на певний час мир і спокій.  

Версальський мирний договір (1919 р.) , що оформив результати Першої 

світової війни і після окремої угоди між США і Німеччиною (1921 р.), яка прак-

тично повторювала Версальську договір, але не мала статей про Лігу Націй і про 

відповідальність Німеччини за розв’язання війни, став хиткою основою міждер-

жавних відносин22, що пов’язано з суттєвими суперечностями між країнами, ре-

волюцією в Росії та загальною нестабільністю ситуації. Договір постійно пору-

шувався і в 1937 р. втратив юридичну силу. 

Ялтинська та Потсдамська конференції (1945 р.), які підбили підсумок 

Другої світової війни і сформували післявоєнний світовий порядок, включаючи 

зміни державних кордонів, денацифікацію, демілітаризацію, демократизацію та 

 
20Дмитрієв А. І. Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право: монографія. Київ: Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України; Київський університет права, 2001. 426 с. 
21Віденська система міжнародних відносин. URL: https://jak.waykun.com/articles/videnska-sistema-mizhnarodnih-

vidnosin.html(дата звернення: 26.04.2022). 
22Версальсько-Вашингтонська система. URL: https://osvita.ua/vnz/reports/world_history/4804/ (дата звернення: 

26.04.2022). 
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декартелізацію Німеччини, рішення про принципи утворення і діяльності ООН23. 

Розпад СРСР започаткував кризу післявоєнного світового порядку, яка пройшла 

ряд етапів і зараз досягла найвищої руйнівної точки. 

Крім цього, можна виділити цивілізаційні цикли. Існують теорії, що розгля-

дають історію людства як зміну цивілізаційних циклів, тривалість яких постійно 

скорочується. В цих теоріях розрізняють стадії зародження, розвитку, розквіту та 

згасання цивілізацій. Незважаючи на те, що цивілізації не розвиваються одна 

в іншу, а приходять одна на зміну іншої, сам факт їх буття на одній території та 

існування на ній людських спільнот надає єдність історичному процесу, але остан-

ній не може бути зрозумілим як лінійний процес. Цивілізаційний порядок є однією 

з найбільш глибоких основ світового порядку, тому цивілізаційна конкуренція 

часто проявляється через технологічні, економічні, соціальні, культурологічні 

форми і тільки на вершині протистоянь виступає у своїй власній формі. Саме тому 

цивілізаційні війни мають найбільш руйнівний і гібридний по суті характер. 

Вестфальський мир, як вважають сучасні історики, заклав основи сучас-

ного світового порядку, де існують суверенні національні держави, що діють ви-

ходячи з принципів міжнародного права. Зважаючи на події, які розгорнулися 

після розпаду СРСР, досягли апогею у війні РФ проти України та протистоянні 

найбільш потужних світових гравців і практично поставили під сумнів базові прин-

ципи міжнародного права, включаючи права власності та суверенність, можна вва-

жати, що на початку 21 ст. руйнуються не тільки конкретні форми історичного 

втілення світового порядку, а й його фундаментальні підґрунтя, закладені Вест-

фальською системою. Світ стоїть на порозі принципово нового світового по-

рядку, де провідними гравцями стають не тільки держави (суверенітет яких роз-

мивається і деактуалізується), а й міжнародні корпорації, передусім інформа-

ційно-цифрові, які уже зараз є більш потужними, ніж багато держав, і мають 

спільно-розділену власність і владу в різних країнах і у глобальному просторі; де 

економічні відносини переміщуються переважно у віртуальний простір, 

 
23 Потсдам. Конференція, яка перекроїла повоєнну Європу. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polyt-

ics/3073599-potsdam-konferencia-aka-perekroila-povoennu-evropu.html (дата звернення: 26.04.2022). 
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а цифрові валюти тіснять національні грошові одиниці; де правила і норми жит-

тєдіяльності людей формуються переважно у глобальних мережах, а міждержавні 

відносини відходять на задній план, уступаючи місце безпосереднім відносинам 

між людьми як суб’єктами глобального простору.  

Особливістю сучасного формування нового світового порядку є його гло-

бальний характер, що означає об’єднання різнорідних, різнорівневих та різно-

сферних перетворень в єдиний гібридний революційно-трансформаційний про-

цес. Основними складовими цього гібридного процесу є співвідношення глоба-

льного і локального, війни і миру, технологічного і людського, економічного 

і соціального, суспільного та індивідуального в усіх формах його прояву.  

Якщо раніше локальне було синонімом відособленого і непов’язаного з ін-

шим, а глобальне, навпаки, означало цілісне і пов’язане з усім, то зараз локальне 

стало моментом цілого, формою існування глобального, а глобальне – життє-

вим середовищем локального. Наприклад, звичайний покупець (локальне утво-

рення) якогось товару, по-перше, завжди включений як кінцевий пункт у ланцю-

жок виробників цього товару, які, як правило, розкидані по всьому світу (глобаль-

ний зв'язок), по-друге, якщо він користується платіжною картою, то автоматично 

є включеним у глобальну систему розрахунків. Війна на території України є ло-

калізованою у фізичному просторі, але фактично завдяки постачанню зброї, ди-

пломатичній, економічній, фінансовій та інформаційній підтримці США та ЄС 

вона має глобальний характер. Це є локальне втілення глобального конфлікту.  

Раніше війна і мир були локалізовані у часі і просторі. Зараз війна стала 

вкрапленням у мирне існування, а останнє включає в себе локальні збройні кон-

флікти. Наприклад, з 2014 р. на Донбасі велась збройна боротьба, але війна не 

оголошувалася, юридично РФ і Україна перебували у стані миру. Більше того, 

навіть після переростання конфлікту у повномасштабну війну, юридично війну 

не було оголошено. РФ говорить про спеціальну воєнну операцію, а Україна 

ввела військовий стан у країні. Весь світ загалом жив у мирний час, але локальні 

конфлікти то в тій, то в іншій частині світу практично не припинялися. Після 

закінчення Другої світової війни у світі сталося понад 30 великих війн і понад 
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250 військових конфліктів, учасниками яких стало не менш ніж 60 країн24. Війна 

і мир стали гідридними явищами, взаємно проникаючими одне в одне. 

Раніше результати бойових дій визначалися співвідношенням військових 

сил, техніки, умінь і досвіду, тепер до цього додається і проникає в усі складові 

інформаційний компонент. Інформаційно-цифрові технології є складовими вій-

ськової техніки, розвідки, підготовки військових, а інформаційна війна набуває 

глобального характеру і стає суттєвою складовою військового протистояння. Ін-

формаційні технології перетворили людину, її психологію і свідомість у складову 

військової техніки, а остання включила в себе людський компонент. Війна дедалі 

більше і у більш складних формах перетворюється у війну кіборгів, в яких поєд-

нується технічне і біологічне існування гібридного комплексу “людина-робот”. 

Торгові війни велись завжди. Вони були формою прояву економічної війни, 

яка інколи доповнювалася неторговими економічними заходами (контрибуціям, 

привласненням територій з їх ресурcами тощо). Але введення розвиненими краї-

нами санкцій проти РФ після її вторгнення в Україну мало безпрецедентний хара-

ктер і стосувалося практично усіх складових торгівлі, економіки, фінансів, логіс-

тики і технологій. Це справжня економічна війна, спрямована на економічне зни-

щення супротивника. Вона разом з інформаційною, ідеологічною війною, проти-

стоянням цінностей і культур, стала важливою складовою гібридної війни.  

Суспільні характеристики особистості, належність її до певної цивілізації, 

нації, культури змішується з її власною особистістю як людини, що надає ознаки 

гібридності стосовно суспільного та індивідуального. І вже всесвітньовідомі му-

зиканти, спортсмени, діячі культури відстороняються від своєї діяльності лише 

за ознакою належності до певного культурного ареалу. Гібридність пронизує все, 

і навіть починає торкатися людини як біологічної істоти (розвиток культури транс-

гендерності, ідеологічна підтримка та юридичне забезпечення прав людини на 

визначення і зміну своєї статі тощо).  

 
245 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України. URL: 

https://lb.ua/economics/2022/04/13/513199_5_istoriy_ekonomichnogo_uspihu_pislya.html (дата  звернення: 29.04.2022). 
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Гібридність світу, що формується, з одного боку, створює суттєві усклад-

нення для розуміння суті явищ і процесів, що відбуваються в суспільстві, саме 

внаслідок їх гібридності, заплутаності, нечистоти та складності. Це стає підґрун-

тям для невиважених практичних рішень, помилок і втрати керованості суспіль-

ними процесами. З іншого боку, така ситуація вимагає створення освітньої сис-

теми, яка може формувати способи мислення, здатні розрізняти складові гібрид-

них процесів, проводити їх сутнісний аналіз і з’ясовувати форми поєднання. 

Гібридний світ стає історичною формою розділено-сумісного світу, почат-

ковою формою якого історично була сумісно-розділена діяльність, яка, як це до-

ведено сучасною наукою, стала основою для формування з боку роздільності лю-

дини, а з боку сумісності – суспільства. Вся історія людства є розгортанням су-

перечливості сумісно-розділених відносин та способів її руху і розв’язання шля-

хом знаходження різних форм відособлення та об’єднання людських спільнот. 

Зараз цей історичний процес досягнув найвищої точки свого суперечливого роз-

витку, коли на шальку терезів поставлено саме існування людства. Або людство 

знайде адекватний сучасності спосіб існування розділено-сумісного світу, або іс-

торична суперечність буде розв’язана шляхом зникнення самого суперечливого 

об’єкта, що і в природі, і в історії неодноразово траплялося. Україна, в якій про-

сторово локалізовано найбільш гострий прояв цієї глобальної суперечності, не-

залежно від усвідомлення чи неусвідомлення цього політичними елітами, несе 

історичну відповідальність за розвиток подій.  

Формування гібридної глобально-локальної (глокальної) системи «мир-

війна», з одного боку, є формою прояву суперечностей глобалізації та локаліза-

ції, з іншого – способом їх руху і розв’язання. Внаслідок війни нерівноважні еле-

менти (підсистеми) економічних систем приходять у відносну рівновагу, яка стає 

підґрунтям для подальшого розвитку. Ця рівновага може бути досягнута на 

більш низькому рівні розвитку порівняно з попереднім, включати перерозподіл 

економічного простору і потенціалу тощо. А поєднання воєнних та мирних харак-

теристик створює можливість не нагромаджувати суперечності, а вирішувати їх 

у поточному часі. Все це повинно бути враховано у повоєнному 
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реконструктивному відновленні економіки України, яке також реально буде фор-

мою розв’язання суперечностей глобалізації та локалізації в локальному просторі 

нашої країни. 

Повоєнна реконструкція економіки України повинна розв’язувати су-

перечності глобалізації та локалізації у двоякому сенсі. По-перше, це пошук 

ефективної просторової локалізації виробництв з урахуванням внутрішніх і зов-

нішніх (експортних) потреб. По-друге, це забезпечення відтворення національ-

ного господарського комплексу у глобальному економічному середовищі. У спо-

собах розв’язання цих суперечностей також є суперечності. Локалізація вироб-

ництв і розвиток їх експортного потенціалу може обмежувати внутрішній ринок 

в разі цінових диспаритетів, а вирішення завдань пропорційного розвитку націо-

нальної економіки може негативно впливати на прибутковість підприємств в разі 

їх пріоритетної орієнтації на зовнішній ринок в умовах цінових диспаритетів. 

Знаходження способів розв’язання цих суперечностей глобалізації та локалізації 

є прерогативою економічної політики держави.  

Складність та особливості воєнно-політичної та соціально-економічної си-

туації пов’язані також із тим, що в Україні просторово локалізувалися: її внутрі-

шні суперечності, накопичені з часів набуття незалежності; суперечності США і 

Росії як двох головних, найпотужніших мілітарних сил, здатних гарантовано зни-

щити одна одну і світ загалом; суперечності ЄС з Україною і Росією щодо вступу 

України до ЄС.  

У процесі реконструктивного відновлення важливо з’ясувати і практично 

реалізувати власний інтерес України з урахуванням усіх її географічних, геопо-

літичних, історичних, ментальних та інших характеристик і віднайти способи ре-

алізації власного інтересу в мінливих умовах формування нового світового по-

рядку. Вирішення цього включає три головні складові:  

1) зрозуміти власний інтерес, який має об’єктивний характер для існування 

країни та її держави і може не збігатися з інтересами політичних еліт і окремих 

груп населення;  

2) з’ясувати об’єктивні тенденції технологічного, економічного, 
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соціального, політичного і духовного розвитку світу та його головних векторів; 

3) знайти способи входження у глобальний світ, які дозволяють найбільш 

ефективно реалізувати свої власні інтереси.  

Власний інтерес України полягає:  

1) у збереженні та розвитку її народу як спільноти людей, яка проживає на 

території держави. Складність усвідомлення цього інтересу полягає в тому, що 

по Україні, за С. Хантінгтоном, проходить лінія цивілізаційного розлому25. Це й 

стало одним із чинників війни Росії проти України та становить постійну проблему, 

що має внутрішні прояви і гострота якої підтримується іззовні; 

2) у віднаходженні способів використання своїх географічних, ресурсних, 

історичних, ментальних та інших особливостей як переваг у соціально-економіч-

ному розвитку країни та у її міжнародній конкурентній боротьбі. 

Головними гравцями, які впливають на зміни світового порядку, незале-

жно або залежно від їх бажання, є насамперед США – як найбільш потужна кра-

їна сучасного світу – разом із Великою Британією, ЄС та іншими своїми союзни-

ками; Китай – як країна, що за рівнем ВВП зрівнялася з США та динамічно роз-

вивається; Росія, що має відносно слабку економіку, але володіє потужним при-

родно-ресурсним та ядерним потенціалом; інший світ з відносно нейтральною і 

балансуючою позицією у світовому протиборстві та зростаючою потужністю.  

Загальні тенденції, що уже виявили себе, будуть продовжуватися. Серед 

найважливіших: зменшення частки США у світовому виробництві та загост-

рення в цій країні внутрішніх економічних і соціальних суперечностей; нарос-

тання внутрішніх проблем в ЄС; економічне посилення Китаю і зростання його 

ролі у глобальному світі; підвищення частки і ролі країн Сходу у світовому гос-

подарстві; зменшення ролі долара США у світовій фінансовій системі та посту-

пове формування декількох валютних зон (долара США, євро, юаня, рубля) з па-

ралельним розширенням використання стейблкоїнів у міжнародних розрахун-

ках; посилення суперечностей і формування нової полярності та конфігурації 

 
25 Huntington Samuel P.  The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Touchstone book, 

Simon and Schuster, 1997. 368p. URL: https://msuweb.montclair.edu/~lebelp/1993SamuelPHuntingtonTheClashOfCiv-

ilizationsAndTheRemakingofWorldOrder.pdf (дата звернення – 30.04.2022). 

https://www.amazon.com/Samuel-P-Huntington/e/B000APECJU/ref=kwrp_li_aut
https://msuweb.montclair.edu/~lebelp/1993SamuelPHuntingtonTheClashOfCivilizationsAndTheRemakingofWorldOrder.pdf
https://msuweb.montclair.edu/~lebelp/1993SamuelPHuntingtonTheClashOfCivilizationsAndTheRemakingofWorldOrder.pdf
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головних світових центрів; перерозподіл реальної влади у світовому просторі 

між національними урядами і міжнародними, часто монопольного характеру, ко-

рпораціями; зростання ролі цифрових технологій в усіх сферах життєдіяльності 

суспільства; зміни у структурі просторової локалізації виробництв, пов’язані з 

упровадженням цифрових технологій та геополітичними чинниками; збільшення 

соціального розшарування в розвинених країнах унаслідок упровадження нових 

технологій, які спрощують працю і витісняють робітників з виробництв; розвиток 

мережевого характеру суспільних відносин і формування мережевої людини, 

суб’єктність якої розмивається, а її свідомість та мотивація поведінки дедалі бі-

льше починає формуватися в мережах, що створює широкі можливості для ма-

сового маніпулювання суспільними настроями; зростаюче відчуження еліт від 

інтересів широких мас населення і тенденція до зміни патернів політичної влади, 

що звідси випливає; зменшення ролі міжнародного права і посилення силових 

компонентів у міжнародних відносинах; переформатування міжнародних орга-

нізацій як складова становлення нового світового порядку. 

Зазначені тенденції розгортатимуться упродовж десятиліть. У цих умовах 

з точки зору позиціювання України у глобальному світі насамперед необхідно 

взяти до уваги, що формування нового порядку, принаймні на сучасному етапі, 

не змінить суті протиборства США і Росії. У контексті формування нового сві-

топорядку Україна для свого повоєнного відродження зацікавлена в досягненні 

зовнішньополітичних умов для безпеки та стабільності, першоосновою чого є 

припинення війни. Реконструктивний характер відбудови економіки України пе-

редбачає не відтворення старої структури, а вибудовування нової, заснованої на 

застосуванні сучасних технологій та сучасних підходів до просторової локаліза-

ції виробництв. Реконструкція соціально-економічної системи повинна бути 

спрямована на створення умов ефективної занятості, забезпечення зростання до-

ходів населення, подолання бідності, зменшення соціального розшарування і 

створення сприятливих умов для бізнесу та інвестування. Вона повинна бути 

спрямована на створення національно укоріненого соціально-економічного розви-

тку, який спирається передусім на використання національних матеріальних і 
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трудових ресурсів та створення найбільшого числа ланок переробки сировини в 

середині країни.  

Відповідно до поставленої мети необхідно структурувати найважливіші за-

вдання та підходи до їх вирішення. При цьому необхідно спиратися на оцінку 

реального стану економіки та суспільства, розуміння основних тенденцій світо-

вого розвитку та механізмів реконструкції. Раціональний вибір України в рекон-

структивному розвитку полягає в тому, щоб: 

– адекватно оцінити реальність; 

– поставити цілі, які, з одного боку, відповідають реальним можливостям, 

з іншого – відштовхуються від використання притаманних Україні особливостей 

і переваг;  

– знайти засоби досягнення цілей (включаючи відповідні матеріальні, фі-

нансові та трудові ресурси, господарські механізми та спеціальні інструменти).  

Вибір засобів досягнення цілей передбачає освоєння всього світового дос-

віду відбудов у повоєнний час26, який є досить різноманітним, а його вивчення 

засвідчує безперспективність механічного копіювання і необхідність віднахо-

дження способу дій, адекватного для повоєнних умов України. 

Серед найважливіших напрямів об’єктивних змін, що визначатимуть 

умови реконструкції, можна виділити такі, як: розвиток інформаційно-мережевої 

економіки, що включає розповсюдження інформаційно-цифрових та нейромере-

жевих технологій, зумовлює суттєві зміни у відносинах власності, формах праці 

та розподілу результатів виробництва (зміни у формах реалізації інтелектуальної 

власності, розвиток спільного користування, кластерно-окружний тип організа-

ції життєвого простору, дистанційну роботу, безумовний і рентно-преміальний 

види доходів тощо); орієнтація на енергоефективність, екологічно чисті вироб-

ництва, “зелену” економіку27. 

В умовах України це спричиняє необхідність використовувати 

 
265 історій економічного успіху після війни: світовий досвід для України URL: 

https://lb.ua/economics/2022/04/13/513199_5_istoriy_ekonomichnogo_uspihu_pislya.html (дата звернення – 

25.04.2022). 
27 Геєць В. М., Подолець Р. З., Дячук О.А. Повоєнна економіка України в імперативах низьковуглецевого розви-

тку (макрооцінка). Science and innovation. 2022. № 6.  
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нетрадиційні механізми фінансового забезпечення вирішення таких завдань. 

Центром прикладання сил держави повинна стати структурна політика, спря-

мована на створення економічної архітектоніки, здатної забезпечити сучасний 

дизайн соціально-економічного розвитку. На структурну політику повинні бути 

зав’язані всі інші види політики, насамперед бюджетно-податкова, грошово-

кредитна та інвестиційна. Структурна політика повинна спиратися на поєд-

нання стратегічного планування і ринкової самоорганізації. Вона відштовху-

ється, з одного боку, від визначення провідних кінцевих продуктів: 1) продуктів, 

що забезпечують життєдіяльність людини (харчування, житло, ліки, предмети 

довгострокового споживання); 2) продуктів, що розповсюджуються внаслідок 

формування нового технологічного укладу (електронно-технічні пристрої, інфор-

маційно-цифрові технології тощо), з іншого ж боку, від існуючих ресурсів (у тому 

числі природних), необхідних для виробництва цієї продукції, і націлена на ство-

рення якомога більшого числа ланок виробництва цих продуктів в Україні. Фі-

нансово-кредитне забезпечення інвестицій у нові види виробництва здійсню-

ється за рахунок поєднання державного цільового кредитування та залучення 

приватного капіталу (загальне правило: якщо є ресурси для виробництва, не 

може існувати проблем із фінансуванням). Цільове довгострокове кредитування 

може здійснюватися: за рахунок емісійних коштів через державну кредитну уста-

нову під низький відсоток (із залученням комерційних банків лише як операто-

рів, що отримують нормальний прибуток на свої витрати, а не на суму кредиту); 

за рахунок бюджетних коштів. Зважаючи на те, що емісійні гроші випускаються 

під створення і рух нової вартості, це не призведе до надмірного зростання ін-

фляції.  

Такий підхід також передбачає відмову від режиму інфляційного таргету-

вання, що може працювати лише у збалансованій економіці, і перейти до розгор-

нутого таргетування стабільності грошової одиниці, що передбачає контроль за 

взаємопов’язаним співвідношенням інфляції (внутрішня стабільність) та обмін-

ного курсу (зовнішня стабільність). Критерієм виконання цієї умови може бути 

стабільність реального ефективного обмінного курсу на рівні, що визначається 
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торговельним балансом. Інфляція в таких умовах може перебувати на рівні до 

9%. Грошова маса може зростати суттєво вищими темпами.  

Загальний механізм вирішення базових проблем, що характеризуються роз-

ривом між реальними потребами і попитом (наприклад, щодо харчування і житла) 

може спиратися на такий алгоритм:  

• з’ясування реальної потреби в благах (не попиту);  

•  визначення науково обґрунтованого (нормального) рівня задоволення 

потреби;  

•  визначення фактичного рівня задоволення науково обґрунтованої по-

треби за умов існуючого попиту;  

• виявлення характеру відмінностей між фактичним рівнем задоволення 

потреби і науково обґрунтованим рівнем; 

• вибір варіанта приведення науково обґрунтованої потреби у відповід-

ність до попиту;  

•  монетизація потреби до рівня попиту, що відповідає науково обґрунто-

ваній потребі;  

•  з’ясування обсягів ресурсів, необхідних для задоволення науково обґрун-

тованих потреб; 

•  розрахунки різниці між існуючими ресурсами і ресурсами, необхідними 

для задоволення науково обґрунтованих потреб;  

•  вибір варіанта приведення ресурсної бази у відповідність до пропозиції, 

обумовленої попитом;  

•  створення каналів поєднання попиту і пропозиції на відповідне благо.  

Прикладом тут може слугувати підхід до вирішення житлової проблеми, 

що за належної організації вирішується в середньостроковій перспективі. Почи-

нати потрібно із забезпечення житлом людей, які його втратили внаслідок війни, 

і поступово переходити до широкомасштабного житлового будівництва на ос-

нові застосування сучасних технологій, науки про організацію житлового прос-

тору (прикладів багато, один із них – Туреччина) і відповідної грошово-кредит-

ної політики. Для вирішення цих та інших більш широких завдань необхідне 
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створення державно-публічних безприбуткових інститутів розвитку (наприклад, 

Державно-публічної фінансово-кредитної установи), які могли би, використову-

ючи бюджетні кошти і рефінансування центрального банку, забезпечувати скоор-

диноване фінансування мобілізації матеріальних ресурсів та монетизації базових 

потреб. Такі установи могли б надавати кредити громадянам, які потребують по-

ліпшення житлових умов, прив’язуючи використання цих кредитів до будівель-

них організацій і забезпечуючи відкритість процедур і публічний контроль над 

усім процесом.  

Механізм вирішення таких завдань міг би включати чотирьохсторонні 

угоди, за якими державно-публічна установа, використовуючи комерційні банки 

як операторів, що лише отримують нормальний прибуток за свою діяльність 

(а не прибуток на гроші, надані державною установою) видає кредит під устано-

влений низький відсоток (1–3 %) позичальнику, який потребує поліпшення жит-

лових умов, і передає гроші будівельній організації для будівництва цього житла. 

Будівельні організації відбираються за конкурсом, який передбачає вимоги до 

якості будівництва, застосування сучасних технологій, будівельних матеріалів, 

виготовлених в Україні (лише у разі їх відсутності дозволяється імпорт). Одно-

часно уряд вживає заходів щодо імпортозаміщення продукції, необхідної для жи-

тлового будівництва. Житло, що будується, до погашення кредиту могло би слу-

жити заставою. Такий кредитний борг може висіти як завгодно довго, не нано-

сячи шкоди економіці та не породжуючи інфляцію. Це дає можливість диферен-

ціювати терміни повернення кредиту залежно від доходів позичальника. Дер-

жава і суспільство в такому випадку виконують свої власні функції регулювання 

грошово-кредитних потоків в інтересах задоволення потреб членів суспільства і 

бізнесових структур. Житлове будівництво, враховуючи його можливість здійс-

нювати свою діяльність із використанням нових енергоефективних технологій і 

нових будівельних матеріалів та технологій будівництва, і є тим сектором, який 

може послужити локомотивом розвитку інших секторів, а головне – внутріш-

нього ринку країни.  

Такий підхід можна застосувати і до будівництва доріг, інших 



42 

інфраструктурних проєктів та, частково, до вирішення інших проблем. Методо-

логічним імперативом структурування завдань відновлення і повоєнної реконс-

трукції економіки України повинно стати розуміння просторово-часової єдності 

та послідовності процесів вирішення невідкладних завдань безпосереднього ви-

ходу із воєнного стану, середньострокових завдань забезпечення стійкого розви-

тку та довгострокового процесу формування нової інформаційно-мережевої еко-

номіки. Необхідно на кожному етапі виділяти провідне завдання (ланку), на ви-

рішенні якого концентруються зусилля та яке визначає субординованість інших 

завдань.  



РОЗДІЛ 2 
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ЕКОНОМІЧНІ ВІЙНИ ТА ЗБРОЙНІ КОНФЛІКТИ ЯК ЗАКОНОМІРНІ 

ПРОЯВИ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  

ТА ЛОКАЛІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ  

В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ СВІТ-СИСТЕМІ 

2.1. Об’єктивні економічні закони і закономірності глобального  

конвергентно-синергетичного співрозвитку держав  

та їх економічних систем в постіндустріальну епоху 

В осмисленні сучасних проблем важливу роль може зіграти вчення акаде-

міка В.І. Вернадського про Ноосферу як сферу людського розуму, інтелектуаль-

ного капіталу і майбутнього глобального розвитку з його позитивними конвер-

гентно-енергетичними результатами, досягнутими на основі використання ресур-

сів і потенціалів людського розуму у світовому масштабі та в інтересах всіх 

країн. Враховуючи історичний імперативний характер безпеки глобального со-

ціально-економічного співрозвитку всіх країн світу, необхідно враховувати за-

повіти наших великих попередників про альтернативи сучасного глобального 

співрозвитку, значення яких небачено зростає при переході до постіндустріаль-

ної ери. “Людство, очевидно, повинно вибрати одне з двох: або здійснити само-

губство, або навчитись жити як єдина сім’я” (А. Тойнбі). Особливим глобальним 

імперативом для людства був і залишається повеління “…убачити напрями руху 

світового, його міру і закон…Інакше цей рух піде проти нас, розчавить нас” 

(М. Драгоманов). 

Як показує всесвітня історія, значення системи безпеки співрозвитку країн, 

народів і держав зростає з кожним роком. Одначе сучасний рівень і ефективність 

системи глобальної безпеки залишається вкрай низькою, про що особливо нагля-

дно свідчить війна Росії проти України. Повномасштабний збройний конфлікт 

набув характеру довгострокової гібридної міжнародної війни, в яку вже фактично 

втягнуто багато країн, у тому числі США, Велика Британія, країни ЄС, Канада, 
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Туреччина, які надають Україні велику допомогу озброєнням та гуманітарну до-

помогу. Є багато країн, які ще не визначилися із своїми позиціями і чекають 

в який бік підуть “чаші терезів”.  

Історія також показує, що існуюча нездатність людства і держав світу та 

їхніх міжнародних безпекових організацій, таких як ООН, НАТО, ЄС та інших, 

попереджати і зупиняти агресивні війни, веде не лише до деградації, а й до руй-

нування всієї системи колективної безпеки світу і системи ефективного глобаль-

ного розвитку1. 

Вже починаючи з середини ХХ століття такі глобальні нації-держави як 

США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Японія, Китай, колишній СРСР, Ін-

дія перетворились у глобальні корпоративні держави, прибічниками і носіями гло-

бального корпоративізму і системи глобалізму. Проблеми світу ці країни схильні 

вирішувати з позицій своєї національної могутності, своєї безпеки і своїх націо-

нальних інтересів. Вони виявились неготовими і нездатними до глобальної солі-

даризації співрозвитку і нездатними будувати «світ правди і науки», як мріяв 

Т. Шевченко. Свої національні інтереси вони реалізували, як правило, з позиції 

сили, а не сили правди. 

У процесі глобального розвитку, який закономірно трансформується у гло-

бальний співрозвиток країн із зростанням рівня і масштабів взаємозалежності, 

об’єктивно зростає рівень глобальної інтеграції, конвергенції і синергізації, су-

купність яких переростає у важливу закономірність глобального співрозвитку 

економічних систем постіндустріальної епохи. Паралельно з цими процесами 

закономірно розвиваються процеси монополізації глобального співрозвитку 

з боку провідних глобальних держав і глобальних монополій, які посилюють 

глобальну експлуатацію слабших держав. 

У свою чергу, це призводить до монополізації ресурсів глобального спів-

розвитку на користь головних глобальних держав і провідних глобальних мо-

нополій. Зростання могутності глобальних держав і глобальних монополій 

 
1 Білорус О.Г. Економічна глобалістика. Світ-система глобалізму: монографія / Відкритий міжнар. ун-т розвитку 

людини “Україна”, НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. Київ: Ун-т “Україна”, 2016. 533 с.; Білорус О.Г. 

та ін. Глобальні трансформації і стратегії розвитку / Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. Київ, 1998. 416 c. 
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посилює конкуренцію і боротьбу за ресурси розвитку і веде до глобальних фі-

нансових криз і хронічних економічних воєн, а також до збройних конфліктів, 

які завжди за своєю природою є війнами за захоплення ресурсів економічного 

розвитку. 

Одна з сучасних закономірностей глобального співрозвитку полягає в по-

силенні боротьби за ресурси розвитку монополізацію. Переконливим підтвер-

дженням цього висновку є боротьба Росії за інтелектуальні, людські і природні 

ресурси України. Передбаченням подальшої еволюції є відома заява В. Леніна на 

Другому з’їзді Рад: «…Якщо ми втратимо Україну, ми втратимо все, включно з 

нашими головами». 

У процесі еволюційної трансформації і переходу від індустріальної до 

постіндустріальної системи глобального співрозвитку глобальний розвиток еко-

номік держав трансформується у глобальний інтеграційний співрозвиток націо-

нальних економік на різному рівні їх розвитку і різним рівнем ефективності такої 

солідаризації і ефективності. 

Ядро глобальної системи співрозвитку складають могутні країни такі як 

США, Китай, Велика Британія, Німеччина, Франція, Південна Корея, Японія. До 

цього ядра входять і провідні міжнародні організації економічного профілю такі 

як ЄС, ЮНКТАД, ООН, які, як правило, у своїх рішеннях керуються інтересами 

наймогутніших світових держав. 

Така глобальна система співрозвитку країн є далекою від принципів спра-

ведливості і солідаризації всіх країн та справедливого розподілу економічної 

ефективності, солідаризації, конвергенції і синергенції глобального співрозвитку 

країн. Особливо це стосується економічно відсталих країн і країн зворотного тран-

зитивного розвитку до світової ринкової системи. 

Тому історичним імперативом наступаючої постіндустріальної епохи для 

всього людства є створення реальних і ефективних, а не формальних, систем ко-

лективної безпеки і нових глобальних систем і стратегій безпечного і ефектив-

ного співрозвитку всіх країн без дискримінації, економічних воєн і збройних 

конфліктів, гегемонії наймогутніших країн.  
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В умовах нової постіндустріальної епохи, яка вже наступає, глобальний 

економічний і соціальний розвиток країн трансформується в глобальний інтегра-

ційний співрозвиток національних економік світу. А безпека та ефективний роз-

виток кожної країни напряму залежить від формування і еволюції системи інте-

грованого солідаризованого співрозвитку всіх країн та їхніх економік без дис-

кримінації. Настав час визнати наявність і посилення дії об’єктивного еконо-

мічного закону зростання взаємозалежності всіх країн у процесах глобаль-

ного співрозвитку. 

Ця закономірність все більше проявляється в процесах солідаризації, інтег-

рації і конвергентної синергетики глобального співрозвитку, переходу людства 

від індустріальної через постіндустріальну еру до технотронно-інформаційної, 

знаннєвої та ноосферної ери глобального співрозвитку, коли головними різнови-

дами власності, капіталу і нагромадження будуть інформація, знання, технології і 

ноосферно-інтелектуальний та людський капітал, який на відміну від фінансового 

капіталу не може мати суто економічних ефективних вимірів. З переходом до тех-

нотронно-ноосферної ери глобального співрозвитку ця закономірність трансфор-

мується в об’єктивний економічний закон глобального розвитку– закон інте-

грації ноосферного глобального співрозвитку національних економік. 

Результати такої трансформації чинитимуть визначальний вплив не тільки 

на рівень безпеки глобального співрозвитку, але і на масштаби і результати кон-

вергентно-синергетичних процесів у загальному руслі глобального співрозвитку 

нового типу. Під впливом цих процесів суттєво зміниться характер, роль і місце 

глобальної конвергенції та глобальної конкуренції в напрямі солідаризації гло-

бального розвитку національних економічних систем і національних економік. 

Принципово зміниться характер, роль і місце конкуренції, яка набуде ноосфер-

ного характеру творчого змагання країн-партнерів глобального солідарного спів-

розвитку. 

Включаючись до конкурентних конвергентно-інтеграційних світових еко-

номічних систем постіндустріального глобалізму, менш розвинуті і транзитивні 

країни можуть «підтягуватися» у своєму розвитку, користуючись механізмами і 
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ефектами міжнародної кооперації, обміну ресурсами розвитку і технологічними 

досягненнями найбільш розвинутих країн світу. Зарубіжні кредити, торгівля, пе-

редача технологій, експортна орієнтація національного виробництва дають сильні 

поштовхи форсованому розвитку колишніх слабо розвинутих країн. У цьому 

сутність синергетики глобального конкурентно-конвергенційного співрозвитку 

країн. 

Це особливо наочно видно на прикладах «економічних чудес» колишніх 

відсталих і бідних країн, таких як Китай, Японія і Південна Корея, які зуміли 

скористатись чинниками глобального співрозвитку і, як правило, за рахунок по-

єднання державних стратегій з активним народним підприємництвом вирвались 

у світові лідери і чемпіони глобального економічного і технологічного співроз-

витку. 

Як показує світова історія, глобальний співрозвиток країн у сучасних умо-

вах поряд із позитивними досягненнями демонструє небачене загострення кон-

курентної боротьби країн не лише за своє виживання і розвиток, а й знищення 

глобальних конкурентів та панування на світових ринках. Тому процеси глоба-

лізації і глобального співрозвитку закономірно набувають загострено-конфлікт-

ного характеру. Загострення таких конфліктів в умовах відсутності глобальних 

механізмів їх розв’язання призводить до так званих міжнародних економічних 

воєн і до збройних конфліктів між державами, які загрожують переростанням у 

глобальні або світові війни. 

Світова історія показує, що всі війни і збройні конфлікти в основі своїй 

мають економічний і політичний характер, мають агресивну екзистенційну при-

роду, тобто вони є методом і формою боротьби за своє панування і експансію 

через підкорення інших країн і захоплення економічних, людських, природних 

та науково-технічних ресурсів країн-конкурентів з метою підвищення рівня своєї 

національної могутності і глобальної конкурентоздатності. З точки зору міжна-

родного права такі війни і збройні конфлікти кваліфікуються як злочинні пору-

шення і підрив системи глобальної безпеки і міжнародного правопорядку. 
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Безпека глобального співрозвитку країн, їхніх національних економік та 

глобальних економічних систем реально стає головним пріоритетом та імпера-

тивом постіндустріальної епохи, яка вже реально настає. Прийшов час, коли на 

заміну розрізненим національним економічним стратегіям, які є ще далекими від 

принципів глобального солідаризму, повинні з’явитися і посісти провідне місце 

глобальні міжнародні стратегії солідаризованого співрозвитку національних еко-

номічних систем, базованих на ноосферних принципах інтегрованого співрозвитку, 

нового глобального гуманізму, інтелектуалізації і ноосферизації відносин спів-

праці і конкуренції, з розвитком і застосуванням нових систем міжнародного ме-

неджменту і таких нових галузей науки, як глобальна політекономія, дивелопма-

тика, футурологія і ноосферистика глобального співрозвитку, глобальна страте-

гіка і безпека глобального співрозвитку та багато інших2. 

Особливе місце і роль на стадії переходу до постіндустріальної ери відіг-

раватиме наука про ноосферні стратегії глобального співрозвитку держав та їх 

економічних систем. Вона повинна дати відповіді на такі найгостріші питання 

майбутнього глобального співрозвитку країн світу, як справедлива реалізація 

економічних інтересів підприємств і соціальних інтересів працівників в умовах 

глобалізації ринків, виробництва, конкуренції, циклічності кризового розвитку, 

експансії ефективного фінансового капіталу і гіперінфляції.  

Період другої половини ХХ і початку ХХІ століття ознаменувався якісно 

новим інтеграційним глобальним співрозвитком країни світу, який за своїм ха-

рактером і результатами з повним правом може вважатись конвергентно-синер-

гетичним співрозвитком. Це стосується країн Заходу і багатьох країн Азії та 

Сходу. Звідси йде історія успіхів випереджального розвитку таких країн, як Ки-

тай, Японія, Тайвань, Південна Корея, Туреччина та інших. 

В той же історичний період ряд країн «соціалістичного табору» – у тому 

числі і Україна, перетворились на технологічно відсталі, неконкурентоздатні 

країни з низьким рівнем безпеки розвитку і низьким рівнем життя населення. Го-

ловні причини цьому – придушення народного підприємництва і економічної 

 
2 Глобалізація і безпека розвитку: монографія / під наук. керівництвом О.Г. Білоруса. Київ, 2002. 793 с. 
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демократії, «одержавлення» і олігархізація економіки. Як результат – тяжка інер-

ція технологічної відсталості, небачене падіння рівня технологічного розвитку, 

конкурентоспроможності, економічної безпеки і економічної заінтересованості 

працівників та знецінення робочої сили. Екстенсивний шлях розвитку і відсут-

ність національних, державних стратегій і політик конвергенційного міжнарод-

ного співрозвитку призводять до економічного застою, деградації, конкурентної 

неспроможності, гальмування процесів їх інтеграції до міжнародних і глобаль-

них економічних систем і процесів. Попереджуючи про загрози деградаційного 

розвитку нових незалежних країн українські вчені-економісти пропонували свої 

проєкти стратегій національного порятунку, але державного і урядового попиту 

на такі концепції не було. 

Суттєве значення для подальшого дослідження процесів глобалізації має 

інтеграція глобалістики з ноосферистикою, тобто використання методології ноо-

сферного характеру для розкриття сутності й закономірностей глобального роз-

витку і співрозвитку національних економік, а також формування глобальної 

ноосферної теорії і політекономії з метою розвитку глобальної ноосферної диве-

лопматики постіндустріального етапу розвитку продуктивних сил. 

Саме за цієї умови інтеграція глобалістики і ноосферистики дасть можли-

вість формування стратегій і методів переходу до постіндустріального етапу ро-

звитку продуктивних сил і економічних відносин, коли головною метою стане не 

самовідтворення капіталів, прибутків та експлуатації менш розвинутих країн че-

рез механізми конкуренції, а інтегрований справедливий ноосферний розвиток 

усіх країн методами синергетичної конвергенції ноосферного типу демонополі-

зації процесів глобального співрозвитку. В цьому напрямі вже розгорнута акти-

вна наукова робота3. 

Стає очевидним, що постіндустріальна ера, яка вже фактично настала, має 

свої специфічні об’єктивні закони і закономірності глобального конвергентно-

синергетичного співрозвитку національних економік. Невирішеними ні теорети-

чно, ні практично залишаються проблеми поєднання глобальної конкурентної 

 
3 Білорус О.Г. Глобальна ноосферна економіка / Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. Київ, 2001. 149 с. 
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ринкової системи з глобальним процесом соціалізації, гуманізації і солідаризації 

співрозвитку національних економічних систем. Вкрай гострими залишаються 

також проблеми глобального корпоративізму і виходу глобальних корпорацій 

з-під контролю держави. Некерованим і неконтрольованим став процес трансфор-

мації виробничих корпорацій у глобальні фінансові корпорації, які остаточно ви-

ходять з-під контролю національних держав і стають на шлях неконтрольованого 

виробництва фіктивних грошей і фіктивних капіталів, що загрожує глобальними 

кризами. 

Система виробничо-економічної глобалізації під впливом фінансових кор-

порацій перетворюється в систему постіндустріального фінансового глобалізму, 

яка вже генерує небачені за масштабами світові фінансові і соціально-економічні 

кризи. Ці хронічні кризи у свою чергу стають передумовами для економічних 

воєн і до небачених за своїми масштабами жертв і руйнувань. Сучасні міждер-

жавні збройні війни загрожують переростанням у світову війну, ініціаторами 

яких завжди є країни-лідери фінансового глобалізму. 

Війна Росії проти незалежної України, війна, яка має всі ознаки економіч-

ної війни за матеріальні, людські, науково-технічні ресурси, тобто за ресурси роз-

витку і нарощування могутності, за відновлення імперського статусу є типовим 

прикладом сучасної війни, яка може перетворитись у світову чи глобальну війну 

з її глобальними негативними наслідками. 

Тому дослідження глобальних проблем міждержавних відносин співроз-

витку в умовах постіндустріального глобалізму стають особливо важливими і го-

строактуальними. Йдеться про наукову розробку нових теорій і практичних нау-

кових рекомендацій стосовно неруйнуючих наукових теорій і стратегій глобаль-

ного співрозвитку на етапі переходу світу до ери постіндустріалізму. 

Особливо важливим завданням нинішнього етапу розвитку економічної 

глобалістики як нової науки про глобальний співрозвиток продуктивних сил і 

економічних відносин є визначення і систематизація механізмів дії та взаємодії 

об’єктивних закономірностей розвитку глобальних економічних процесів. Оче-

видно, що стадія постіндустріального співрозвитку глобальних продуктивних 
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сил і виробничих відносин ознаменується дією цілого ряду нових закономірнос-

тей при збереженні дії класичних економічних законів. 

Дія законів глобалізації охоплює різноманітні сфери і процеси, проявляю-

чись у притаманних їм формах. Сюди належать: 

1. Глобалізація суспільного виробництва і споживання. 

2. Глобальна інтеграція економік країн та інтеграції національних ринків. 

3. Глобалізація власності, вартості, цін, фінансів і грошей. 

4. Глобалізація національних капіталів. 

5. Глобалізація власності вартості і цін. 

6. Глобалізація праці, всезагальної праці, людського та інтелектуального 

капіталу. 

7. Інтернаціоналізація і глобалізація національних капіталів. 

8. Глобальне надспоживання фінансових ресурсів і гіперфінансіалізація 

світової економіки. 

9. Гіпертрофоване надвиробництво, надспоживання і самовідтворення гло-

бального фінансового капіталу. 

10. Випереджальне відтворення і зростання глобального фінансового капі-

талу в складі глобального капіталу. 

11. Міждержавна фінансово-економічна конвергенція та дивергенція еко-

номічних систем. 

12. Глобальна інтеграція та глобалізація національних економік. 

13. Посилення глобальної конкуренції. 

14. Глобальна конвергенція та синергенція співрозвитку національних еко-

номік. 

15. Формування нової глобальної фінансової цивілізації. 

16. Ноосферизація глобального співрозвитку. 

17. Випереджальне розширення відтворення, споживання і нагромадження 

інтелектуального і ноосферного капіталу. 

18. Зростання питомої ваги і вартості робочої сили та людського капіталу 

в складі глобального капіталу. 
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19. Ноосферизація глобального співрозвитку 

20. Циклічність глобального співрозвитку національних економік. 

21. Загострення протиріч і суперечностей глобального співрозвитку і перш 

за все між процесами небаченого раніше за своїми масштабами усуспільнення 

праці, виробництва і власності та монопольного зростання економічної могутно-

сті і реальної влади та управління процесами світового і національного розвитку 

з боку міжнародних і глобальних фінансових корпорацій. 

У ХХІ столітті, незважаючи на перехід людства до постіндустріальної ери 

глобального співрозвитку і на процеси ноосферизації виробництва і управління, 

закономірно зростають економічні протиріччя між учасниками глобального спів-

розвитку, загострюються всі форми і методи конкурентної боротьби, що об’єкти-

вно веде не лише до хронічних економічних воєн, а і до небачених в історії люд-

ства збройних конфліктів і воєн між країнами. Тому глобальним імперативом су-

часності і майбутнього є недопущення збройних конфліктів і воєн між держа-

вами шляхом вирішення проблем мирним міжнародними зусиллями і методами. 

2.2. Сучасні економічні війни в контексті діалектики  

глобального і локального постіндустріального співрозвитку 

Всі сучасні війни мають не тільки політичний і військово-мілітарний, але 

й економічний характер, економічні цілі та наслідки. На нинішньому етапі гло-

бального співрозвитку до найважливіших цілей економічних воєн належать такі 

економічні цілі, як захоплення природних і людських ресурсів, захоплення націо-

нальних багатств, знищення економічних конкурентів, захоплення ринків збуту і 

ринків сировинних та енергетичних ресурсів та інші. Серед особливих економіч-

них цілей агресивних воєн знаходимо такі, як захоплення науково-технологічних 

ресурсів, природних ресурсів, нових технологій, об’єктів і засобів транспортної 

інфраструктури та багато інших. Особливу цінність для агресорів – ініціантів еко-

номічних воєн становлять валютні і національні грошові кошти, дорогоцінні і рід-

кісні метали, унікальні технології, об’єкти наукової інфраструктури, об’єкти мис-

тецтва та культури, науково-технічні патенти та інше. 
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В історії воєн зафіксовано численні історичні факти про те, що окупанти і 

загарбники вивозять з окупованих територій не тільки людей на рабську працю, 

а навіть залізничні ешелони родючого чорнозему, як це робили німецько-фаши-

стські окупанти. Сьогодні весь світ жахається руйнуваннями міст і сіл України у 

війні Росії з Україною. Вся світова історія – це історія воєн у формі збройних 

конфліктів, економічних та гібридно-інформаційних воєн. Вважається, що на 

війни людство витратило більше історичного часу, ніж на мирне співіснування, 

співпрацю і співрозвиток країн. Більшість воєн, починаючи з міжплеменних і за-

кінчуючи сучасними міжнародними і світовими війнами, за суттю своєю та при-

чинами виникнення мають характер економічних воєн або воєн змішаного хара-

ктеру. Їхніми наслідками є, як правило, великі соціально-економічні руйнування, 

жертви і втрати людських ресурсів, матеріальних ресурсів, ресурсів розвитку, 

досягнень культури і науки. Підготовка і проведення міждержавних воєн заби-

рала, забирає і забиратиме величезні людські, матеріальні та культурно-цивіліза-

ційні та науково-технічні ресурси. 

Міждержавні, міжнародні та глобальні війни не залишились у минулому ні 

з переходом світу до етапу глобалізації співрозвитку країн та їх економік, ні на-

віть з переходом до постіндустріальної стадії співрозвитку продуктивних сил і 

національних економік. Змінюються лише їх характер і наслідки. Як правило, 

причинами всіх воєн є загострення суперечностей у міжнародних відносинах і 

намагання держав реалізувати свої економічні, політичні інтереси війнами і 

збройними конфліктами. Сучасна глобальна інтеграція не забезпечила гарантій 

мирного вирішення міждержавних конфліктів. Технічний прогрес, новітні озбро-

єння роблять міждержавні війни все більш руйнівними.  

Економічні протиріччя і суперечності між країнами у процесі їхнього гло-

бального співрозвитку зростають і ще більш посилюються в процесі формування 

системи постіндустріального глобалізму, коли небачено посилюються процеси 

глобальної конкуренції, монополізації ресурсів розвитку і подальшої диференці-

ації країн за рівнем розвитку національної могутності. З розвитком глобальних 

продуктивних сил посилюється дія специфічних об’єктивних законів і 



54 

закономірностей, інтенсифікуються і ускладнюються економічні відносини між 

країнами – учасниками процесів глобального співрозвитку, глобальної інтеграції 

і глобальної конкуренції. 

Загострюються конфлікти економічних інтересів, особливо серед країн-лі-

дерів. Іманентними явищами глобального співрозвитку стають хронічні торго-

вельні й економічні війни. Глобальна конкурентна боротьба набуває форм і ме-

тодів посилення агресивної експансії наймогутніших країн-учасників глобаль-

ного співрозвитку, що призводить до збройних конфліктів, економічних воєн або 

їх поєднання. Виникає закономірне питання про саму історичну можливість без-

печного, солідаризованого співрозвитку країн та їхніх національних економік на 

нинішньому етапі постіндустріального глобального співрозвитку. Світова істо-

рія свідчить про те, що і через 30 років після розпаду СРСР і світової тоталітарної 

системи агресивна політична і економічна політика практика в системі глобаль-

ного співрозвитку не знята з порядку денного глобального співрозвитку, а лише 

посилюється, набуваючи нових форм і методів.  

Локальний співрозвиток – це співрозвиток галузей економіки і підпри-

ємств в рамках національних економічних систем, галузей економіки, підпри-

ємств та їх об’єднань. Глобальний співрозвиток – це співрозвиток національних 

економік і регіональних економічних систем в рамках глобальної економічної 

системи. Будь-які локальні явища чи процеси локального співрозвитку об’єкти-

вно стають органічними складовими глобального процесу співрозвитку і впли-

вають на його характер і результати. Це положення є дуже важливим для враху-

вання і поглибленого дослідження актуальних проблем глобалістики в наступні 

періоди. При цьому слід врахувати, що не варто допускати спрощеного механіч-

ного підходу до оцінки локальних явищ у глобальних економічних та інших си-

стемах. У процесі сучасних глобалістичних досліджень часто виникають мето-

дологічні питання і питання діалектики локального і глобального розвитку і спів-

розвитку економічних систем. 
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Сучасна класифікація економічних воєн передбачає такі її різновиди, як 

фінансова війна, торговельна війна, ресурсна війна, інформаційна війна, енерге-

тична війна, екологічна війна, технологічна війна, кліматична війна. 

Критерії визначення економічних воєн: 

- територіальний критерій; 

- критерії масштабів; 

- критерії цілей 

- критерії складу учасників; 

- критерій передумов 

- критерій наслідків; 

- критерій тривалості війни. 

Безпека глобального співрозвитку країн і національних економічних сис-

тем і національних держав на етапі переходу до постіндустріального розвитку 

реально стає головним міжнародним пріоритетом та історичним імперативом. 

Глобальні і міжнародні стратегії співрозвитку країн та їхніх економічних систем 

повинні отримати реальний політичний і правовий статус світового співтовари-

ства та новий зміст і результативність. 

Інтереси розробки і реалізації довгострокової комплексної Національної 

стратегії України на ХХІ століття потребують особливих зусиль вітчизняних вче-

них, спрямованих на дослідження закономірностей постіндустріальної глобалі-

зації, процесів і проблем безпечного глобального співрозвитку. Україна має всі 

необхідні потенціали і підстави для взаємовигідної інтеграції в європейські і ре-

гіональні системи і в процеси глобального постіндустріального співрозвитку. 

У сучасних умовах глобального співрозвитку жодна держава не може забезпе-

чити вирішення питань свого суверенного існування і розвитку без вирішення 

двох головних питань довгострокової національної стратегії. Першим є питання 

національної єдності і державної могутності, другим – своєчасна і ефективна ін-

теграція в міжнародні та глобальні структури і системи безпечного розвитку. 



56 

2.3. Сучасні міждержавні збройні конфлікти і війни  

та історичні імперативи державної стратегії національної  

могутності України 

На нинішньому глобально-транзитивному етапі світової історії, етапі пе-

реходу людства від індустріальної епохи до епохи глобального постіндустріа-

лізму небачено загострюється конкурентна боротьба за реалізацію національних 

інтересів країн та фінансових інтересів глобальних промислово-фінансових кор-

порацій, які вже відіграють панівну роль у глобальному співрозвитку економік. 

Тому нинішній етап переходу людства від ери індустріалізму до постіндустріаль-

ної ери з повним правом можна кваліфікувати як еру глобального наддержав-

ного корпоративізму, який, очевидно, збереже свої панівні позиції і в період пе-

реходу людства до постіндустріальної епохи. 

Панівна роль національних і глобально-національних корпорацій вже 

стала визначальним актором формування міжнаціональних і державних еконо-

мічних відносин та інтересів, а також державних політик у галузі міжнародних 

відносин та інтересів, конкурентності, оборони, міжнародних союзів. Небачене 

зростання і загострення міжнародної конкурентної боротьби між глобальними і 

національними корпораціями за своє панування на національних і світових рин-

ках неминуче призводить не тільки до міждержавних і глобальних «мирних» еко-

номічних воєн, а й до прямих міждержавних збройних конфліктів і агресивних 

воєн, які за своїми масштабами загрожують переростанням в міжнародні або сві-

тові збройні війни, починаючи від обмежених у часі тривалості збройних конф-

ліктів двостороннього типу до полідержавних міжнародних збройних воєн, які 

загрожують переростанням у глобальні війни і навіть ядерні світові війни. Такою 

стала нинішня війна Росії проти України, війна, яка загрожує стати третьою сві-

товою війною. 

Під зростаючим натиском глобально-монопольних країн та їх корпорацій 

(США, Китай, Японія, Велика Британія, Росія) та зі зростаючою могутністю гло-

бальних монополій природний і об’єктивно закономірний процес глобалізації та 

глобального інтернаціонального співрозвитку еволюційно трансформується у 
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процес формування нової світової системи – системи постіндустріального гло-

балізму, а глобальна конвергентно-синергетична інтеграція фактично витісня-

ється і трансформується у модерну систему постіндустріального економічного 

імперіалізму. 

Всі ці процеси вже вийшли з-під контролю держав і міжнародних органі-

зацій, що призводить до небаченого посилення суперечностей і конфліктів су-

часного глобального співрозвитку, до підриву світової фінансової системи і, як 

наслідок, до економічних і фінансових воєн. Такі хронічні економічні війни тяг-

нуть за собою всі форми силової міжнародної політики і, як правило, супрово-

джуються агресивними масштабними збройними конфліктами, які загрожують 

своїм переростанням в міжнародні багатонаціональні війни, що несуть загрози 

існуванню світових цивілізацій та їхніх соціально-економічних досягнень. Саме 

такою є сьогодні реальна картина співрозвитку країн світу. Це тривожна реальна 

ситуація та її негативні тенденції вимагають від людства невідкладних рішень 

по контролю за розвитком глобалізаційних процесів і по формуванню системи 

управління ними. 

Наступаюча постіндустріальна епоха світового розвитку не стала епохою 

мирного співіснування і співрозвитку націй та їх держав. З настанням нової 

епохи, як і в попередні історичні періоди, в основі причин виникнення збройних 

конфліктів, економічних та інформаційних воєн лежать економічні і політичні 

інтереси та хронічні економічні протиріччя, які набувають антагоністичного, аг-

ресивного характеру. Світова співдружність націй виявилась нездатною забезпе-

чити мирний характер розв’язання таких протиріч і суперечностей між держа-

вами методами компромісів. 

Головним, хоч і не єдиним, способом захисту держав і народів від агреси-

вних воєн і збройних конфліктів є національна могутність нації-держав та їх 

об’єднань, яка була і залишається найважливішим історичним імперативом роз-

витку всіх народів і держав, особливо тих, які відновили свою незалежність і дер-

жавний суверенітет і борються за своє існування. Як показує досвід України, ні-

які гарантії безпеки інших держав, у тому числі так званих «великих» ядерних 
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держав, не можна сприймати як реальні гарантії. Національна безпека країн і без-

пека глобального співрозвитку національних економічних систем в умовах пере-

ходу до постіндустріальної епохи стали найвищими стратегічними імперати-

вами. Глобалізація сучасних продуктивних сил і глобалізація економічних інте-

ресів системи глобальних корпорацій і країн-глобалізаторів об’єктивно призво-

дить до посилення найбільш агресивних і руйнівних форм глобальної конкурен-

ції. А глобальна економічна конкуренція породжує економічні війни і військові 

конфлікти між державами. Хронічні економічні війни між державами неминуче 

ведуть до збройних конфліктів. Сучасні збройні конфлікти між державами та їх 

об’єднаннями закономірно переростають у збройні війни, в основі яких лежать 

економічні і політичні інтереси. 

Сучасна глобальна система корпоративного і державного корпоративного 

аутсорсингу найбільш розвинутих країн і держав є відносно новим стратегічним 

механізмом економічної глобалізації, глобальної експансії та експлуатації при-

родних ресурсів і людського капіталу, як правило, країн глобальної ринкової пе-

риферії. Відбувається еволюція та трансформація традиційних форм аутсорсингу, 

таких як міжнародне промислове кооперування, міжнародна територіальна спеці-

алізація та кооперування виробничих структур, імпорт інтелектуальних ресурсів, 

технологій, капіталу, дешевої кваліфікованої робочої сили. Масштаби аутсорсин-

гової експлуатації набули глобального характеру і стали закономірним явищем. 

Починаючи з другої половини ХХ століття в результаті інтенсифікації про-

цесів глобалізації і формування системи економічного глобалізму, відбувається 

закономірна еволюція і трансформація систем корпоративного і державного 

аутсорсингу промислово найрозвинутіших країн у нову глобальну систему дер-

жавно-корпоративної експлуатації світових людських, інтелектуальних, 

природних, виробничих і фінансових ресурсів. У процесі своєї еволюції ця си-

стема закономірно трансформувалася у найбільш конкурентоспроможний меха-

нізм глобальної експансії та в сучасну систему глобального економічного імпе-

ріалізму, який став однією з найбільших загроз для глобального солідаризова-

ного співрозвитку країн і держав. 
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В нинішніх умовах еволюція глобального аутсорсингу іде від тотального 

домінування його мікроформ на рівні корпорації до його агресивних макроформ 

на рівні держав і мегаформ на рівні міжнародних і глобальних фінансово-проми-

слових структур. Об’єктивною закономірністю трансформації систем аутсорси-

нгу є його інтенсивна глобалізація і стратегічне домінування екстравертивних 

форм глобального аутсорсингу над інтравертивними формами. Закономірністю 

еволюції аутсорсингу стала тенденція переважного розвитку аутсорсингу над ін-

сорсингом, що означає посилення інвазій і експлуатації менш розвинутих країн 

з боку глобальної системи глобального аутсорсингу і країн-лідерів аутсорсингу. 

Аутсорсингова трансформація глобального співрозвитку є однією з найбільших 

і все зростаючих загроз успішному розвитку неконкурентоздатних країн. 

Нова закономірна тенденція в розвитку процесів глобального аутсорсингу 

полягає в інтенсивному розвитку його новітньої форми – інтегративно-тоталь-

ного аутсорсингу. Типовим прикладом такого аутсорсингу є зростаюча абсорбція 

провідними державами світу (США, Китай, Велика Британія) суверенних фінан-

сових фондів. Це є новою формою зворотного державного аутсорсингу. Суть його 

послідовному проведенні нарощування державних зовнішніх боргів і зовнішньо-

торговельного дефіциту такими світовими лідерами, як США, Китай, Японія. 

Вся світова система глобального аутсорсингу є системою глобальної екс-

плуатації з боку могутніх країн, провідним напрямом глобальної експансії і мо-

нополізації розвитку. Формування світової системи фінансового глобалізму за-

грожує людству кризовим характером постіндустріального глобального співроз-

витку, підривом синергетичної конвергенції національних економічних систем і 

кризовим гальмуванням єдиної глобальної сім’ї народів та зменшує можливості 

для ноосферного глобального співрозвитку. 

В останній історичний період спроби розробки основ Національної страте-

гії України на довгостроковий історичний період постіндустріальної епохи йшли 

з боку вчених НАН України і відомчих науково-дослідних інститутів. На жаль, 

державно-урядового проєкту довгострокової Національної стратегії постіндуст-

ріального розвитку України ще не створено. Наявність Інституту стратегічних 
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досліджень як спеціалізованої урядової наукової структури, готовність наукових 

інститутів НАН України потребує реальної підтримки і координації з боку Уряду 

і Парламенту України. 

Досвід наймогутніших країн світу показує всезростаючу роль таких націо-

нальних стратегій як мобілізуючих перспективних державних рішень, від яких 

залежать конкурентна здатність держави, добробут і прогресивний співрозвиток 

Українського суспільства в системі конкурентного глобального співрозвитку 

постіндустріальної епохи. Нинішній етап глобального співрозвитку національ-

них виробничо-економічних систем характеризується тотальною експансією си-

стеми постіндустріального глобалізму та закономірним посиленням міжнародної 

державно-монополістичної конкуренції. Тотальна експансія системи глобалізму 

і глобалізація монополістичної конкуренції, цього нового феномену глобального 

співрозвитку національних економічних систем вкрай ускладнює умови глобаль-

ної конкурентної інтеграції національних економік, особливо тих, які перебува-

ють на перехідному етапі зворотної ринкової трансформації, а також низькокон-

курентних країн, що розвиваються. 

Наукові дослідження останнього періоду свідчать про посилення експлуа-

тації транзитивних і низькоконкурентних країн світу4. Як правило, країни-агре-

сори це роблять, консервуючи низьку конкурентоздатність їх національних під-

приємств. Тому і в минулому, і тепер, і в майбутньому найпершим пріоритетом 

держав, особливо таких нових незалежних держав, як Україна, є стратегія поси-

лення могутності держави і системи національної безпеки5. 

Складові національної могутності України в умовах постіндустріального 

глобального співрозвитку: 

1) єдність народу України (Української нації) і готовність українського су-

спільства і держави до самозахисту і незалежного, самостійного існування і спів-

розвитку з іншими націями, народами і державами; 

 
4 Білорус О.Г., Гаврилюк О.В. Глобальний конкурентний аутсорсинг: монографія. Київ: КНЕУ, 2010. 352 с. 
5 Глобалізація і безпека розвитку: монографія / під наук. кер. О.Г. Білоруса. Київ, 2002. 793 с. 
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2) наявність економічних ресурсів нації, технічних і економічних потенці-

алів для їх розширеного виробництва в умовах війни; 

3) мобілізаційна готовність нації до збройного самозахисту проти ворожої 

агресії; 

4) наявність країн-союзників і країн-сусідів, здатних і готових підтримати 

і захищати Україну в разі загроз її існуванню; 

5) здатність забезпечити власне виробництво сучасних озброєнь; 

6) участь країни в економічних і оборонних та інтеграційних союзах та в 

міжнародних організаціях; 

7) тісна співпраця з провідними країнами світу та їх готовність допомагати 

країні в разі військових наказів і загроз її незалежності; 

8) наявність і бойова готовність достатніх національних збройних сил і 

здатність країни забезпечення їх всіма необхідними ресурсами та озброєнням; 

9) виховання молодих поколінь патріотами України як своєї Батьківщини, 

готових її захищати проти агресорів; 

10) єдність нації, профілактика міжнаціональних конфліктів і протиріч з 

країнами-сусідами; 

11) розвиток демократії і справедливості в розподілі матеріальних і духов-

них благ; 

12) наявність політичних сил української нації та її патріотичної єдності; 

13) здатність підтримувати і посилювати національну могутність країни в 

умовах війни, незважаючи на неминучі втрати. 

У сучасних умовах особливо важливими і актуальними стали дослідження 

фінансової глобалізації і формування світової системи фінансового глобалізму. 

Злоякісний розвиток цієї глобальної системи вже вийшов з-під контролю держав 

і загрожує людству злоякісними впливом на процеси постіндустріального конвер-

гентно-синергетичного співрозвитку. 

З точки зору глобальної політичної економії і економічної глобалістики, 

які сьогодні знаходяться на початковому етапі розвитку, віртуалізація капіталів 

і трансформація їх в інтегрований глобальний фінансовий капітал є новим 
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об’єктивним економічним законом6. Віртуалізація глобальних фінансових капі-

талів і світове надвиробництво фіктивного глобального капіталу перетворює фі-

ктивний фінансовий капітал у головний ринковий товар і деформує структуру 

циклу світового товарного виробництва і відтворення. Віртуалізація глобального 

капіталу веде до зниження його реальної вартості та ціни на глобальних ринках. 

На цій основі виникають циклічні і нециклічні фінансові кризи, які регулярно 

повторюються з періодичністю 10−12 років. 

Немає сумнівів у тому, що і до кінця ХХІ століття епіцентр світового роз-

витку буде концентруватися навколо проблем і процесів подальшої системної 

трансформації та конвергентності глобального капіталу в бік подальшого неке-

рованого зростання питомої ваги глобального фінансового капіталу, підвищення 

масштабів і рівня його ринкової фіктивності та спекулятивного характеру, що 

підриватиме розвиток реальної економіки, перетворюючи її в хронічно-кризову 

віртуальну систему. 

Питання про можливий міждержавний контроль за злоякісним зростанням 

і перед накопиченням фіктивного фінансового капіталу через некерованість про-

цесів з боку держав і міжнародних організацій так і не стало на глобальний по-

рядок світу в ХХІ столітті. Відхід з реальної економіки гіпервідтворення і нако-

пичення фіктивно-спекулятивних фінансових ресурсів залишається вищим еко-

номічним інтересом, метою і головною цільовою функцією постіндустріальних 

глобалізованих ТНК, які в ХХІ столітті будуть контролювати 80−90% всього гло-

бального капіталу. Вже сьогодні реальна влада і вплив глобальних ТНК стала 

вищою від «влади» держав, що загрожує державному суверенітету. 

Все зростаюча тотальна експансія системи постіндустріального глобалізму 

та посилення міжнародної державно-монополітичної конкуренції стали найбіль-

шими і все зростаючими загрозами постіндустріальному глобально-солідаризо-

ваному співрозвитку національних економічних систем. На сучасному етапі гло-

бального постіндустріального співрозвитку національних економік і 

 
6 Білорус О.Г. Економічна глобалістика. Світ-система глобалізму: монографія / Відкритий міжнар. ун-т розвитку 

людини «Україна», НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. Київ: Ун-т «Україна», 2016. 533 с. 
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економічних систем поряд із новими позитивними чинниками глобалізації і ноо-

сферизації та інтеграції співрозвитку національних економік посилюється взає-

мопов’язаний негативний вплив цілої низки загроз безпечному і ефективному 

співрозвитку національних економік та їх інтеграційних об’єднань. 

Загрози успішному солідаризованому співрозвитку економічних систем і 

національних економік на нинішньому етапі переходу до постіндустріального 

глобального співрозвитку можна умовно диференціювати на глобальні, регіона-

льні, національні, галузеві, корпоративні. Всі вони, як правило, мають економіч-

ний, соціальний і політичний характер і чинять негативний вплив на процеси 

глобального відтворення і глобального співрозвитку національних економічних 

систем і систем безпеки глобального співрозвитку. 

Чи не найбільшими загрозами успішному, солідаризованому співрозвитку 

національних економічних систем на перехідному етапі до постіндустріального 

глобального співрозвитку є злоякісна система глобального фінансового корпо-

ративізму, яка породила систему розширеного відтворення фіктивного фінансо-

вого капіталу, який є знаряддям панування глобальних фінансових корпорацій, 

метою яких є глобальна експлуатація національних економік і національних ка-

піталів. Ця злоякісна світова система фінансового глобалізму нині є головною 

перешкодою і головною загрозою солідаризованому глобальному співрозвитку 

постіндустріальної епохи. 

Постіндустріальний глобалізм і глобальна безпека співрозвитку − це нові 

перспективні проблеми розвитку. З початком ХХІ століття сучасний світ реально 

вступив в нову еру – еру глобального конкурентного співрозвитку. Настала ера 

постіндустріального глобалізму. Ця нова ера характеризується посиленням екс-

пансії і панування глобального фінансового корпоративізму, небаченим зростан-

ням державно-монополістичної конкуренції і завершенням трансформації сис-

теми постіндустріального глобалізму в тоталітаризовану систему фінансового 

глобалізму. 

Фінансовий глобалізм у процесі своєї еволюції посилює експансію системи 

фінансово-економічного імперіалізму, яка вже чинить вирішальний негативний 
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вплив на еволюцію і характер глобального співрозвитку національних економіч-

них систем і на процеси їхньої синергетичної конвергенції і глобальної солідари-

зації. Тотальна некерована фінансіалізація глобального співрозвитку, подальше 

розширене відтворення глобального фіктивного капіталу і злоякісна фіктивна фі-

нансіалізація постіндустріальних економічних систем неминуче веде до кризо-

вого характеру всієї системи постіндустріального розвитку і кризового характеру 

глобального співрозвитку. Тотальна експансія системи постіндустріального фі-

нансового корпоративного глобалізму підриває самі можливості переходу світу 

до солідаризованого глобального співрозвитку національних економічних сис-

тем постіндустріального та майбутнього ноосферного розвитку. Стихійний без-

контрольний розвиток системи фінансово-корпоративного глобалізму з його 

кризовими потрясіннями і агресивним руйнуванням національних економічних 

систем та їх інтеграційних об’єднань співтовариство повинно замістити реаль-

ною світовою системою глобального співрозвитку і солідаризму. 

У цих складних умовах світового співрозвитку перед державами-націями 

постають нові історичні, політичні і соціально-економічні виклики, загрози та 

імперативи розвитку. Особливо це стосується незалежних країн, до яких нале-

жить і Україна, яка змушена забезпечувати національний розвиток в умовах 

війни і повоєнного відновлення і реконструкції. Війна Росії проти України пока-

зує, що ідеальних умов для постіндустріального солідаризованого співрозвитку 

ніколи не було і не буде. Незважаючи на це, солідарна співпраця України з про-

відними країнами світу та їх підтримка і суттєва допомога дає впевненість в 

тому, що Україна зможе забезпечити собі успішний соціально-економічний роз-

виток як європейська держава, яка має всі потенціали успішного національного 

відродження і солідаризованого співрозвитку. 

Економічні і політичні інтереси національної могутності країн в умовах су-

часної системи постіндустріального неоглобалізму стають визначальними 

стратегічними інтересами кожної держави, яка бере участь у процесах глобаль-

ного співрозвитку. Але далеко не кожна держава-представник глобального 
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корпоративізму демонструє готовність до вирішення глобальних проблем людс-

тва і проблем глобального співрозвитку. 

Сьогодні знову вирішується історична доля Української держави і Україн-

ського народу. Успіхи України в процесах глобального солідаризованого розвитку 

на нинішньому особливому етапі будуть напряму залежати не тільки від операти-

вних успіхів на фронтах, а головним чином від здатності суспільства України до 

єднання і мобілізації всіх сил. Проблеми та імперативи нарощування національної 

могутності України не слід розглядати як тотальну мілітаризацію економіки кра-

їни і всього суспільного розвитку. Слід, очевидно, будувати довгострокову стра-

тегію нарощування національної могутності держави через механізми міжнаціо-

нальної конвергентної синергетики з країнами-партнерами, які зацікавлені в солі-

даризації співрозвитку і в формуванні інтегрованих оборонних систем. 

Особливо важливим завданням України та інших держав було і залиша-

ється назавжди зміцнення обороноздатності, відновлення економічного і оборон-

ного потенціалів, посилення систем національної безпеки і міжнародної колек-

тивної безпеки. Для України історично важливим стратегічним імперативом є 

посилення системи національної могутності на рівні вимог глобального співіс-

нування і співрозвитку. 

На сучасному етапі переходу до постіндустріального типу глобального ро-

звитку економічних систем і до системи тотального глобалізму так званий «дер-

жавний соціалізм» великих корпорацій, базований на виконанні великих і пос-

тійних державних замовлень, втягує у свою сферу і підприємства малого та се-

реднього бізнесу, який фактично вже перетворився в “малий глобальний бізнес”, 

що особливо наочно видно на еволюції і трансформації системи народного біз-

несу Китаю. Тому формування і розвиток економічної системи глобалізму на 

постіндустріальній стадії розвитку продуктивних сил призводить до еволюційної 

трансформації приватної власності в нові форми суспільної, державної, націона-

льної і глобальної власності. 

Як підкреслював класик американської економічної науки Дж.К. Гелбрейт, 

ядром постіндустріального суспільства стане пануюча державно-корпоративна 
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система, в котрій “…найбільші корпорації лише за вивісками є і залишаються 

приватними”7. У реальній дійсності вони вже сьогодні є носіями відносин глоба-

льно-державної економічної системи держав-глобалізаторів з її новими продук-

тивними силами, новими соціально-економічними і організаційно-економіч-

ними відносинами і закономірностями розвитку. Ця нова глобальна економічна 

система породжує і відтворює сучасну глобальну форму і систему економічного 

імперіалізму перехідного етапу до системи глобального постіндустріального 

конвергенційно-синергетичного співрозвитку держав та їх національних еконо-

мічних систем. 

Для нових незалежних держав перехідного періоду, таких як Україна, 

в умовах індустріального глобалізму є лише один безальтернативний курс стра-

тегії – поєднання розвитку народного підприємництва (малий і середній бізнес) 

з формуванням крупних державних і приватних корпорацій, здатних витриму-

вати глобальну конкуренцію на світових ринках. Особливою формою національ-

ної стратегії України є стратегія інноваційно-випереджального розвитку на базі 

досягнень світової і національної науки і техніки. Особливо важливе значення 

має система ефективного державного управління розвитком економіки і нау-

ково-технічного прогресу. 

Некерованість і низька ефективність управління національною економікою – 

це підрив національної могутності будь-якої країни, особливо транзитивних країн, 

таких як Україна, яка веде тяжку затяжну війну з російським імперіалізмом. Ос-

новні країни-глобалізатори, і передусім США, метою своїх національних стратегії 

визначають керованість своєї ринкової економіки, ефективний державний контроль 

розвитку і посилення своєї національної могутності. 

Вся економічна і політична історія США – країни неоліберальної економічної 

парадигми – це історія поетапної відмови від ліберальних стратегій і неухильного 

посилення державної і національної могутності. У США, як і в інших провідних 

країнах Заходу, навіть в умовах тотальної глобалізації послідовно застосовується 

відомий стратегічний постулат Нобелівського лауреата В. Леонтьєва: “Щоби 

 
7 Gallbraith J.K. Tne New Industrial State. N.Y., 1969. 
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народногосподарський корабель не збився з курсу, потрібні як вітрила приватного 

підприємництва, так і штурвал загальнонаціональної економічної стратегії”8. 

А стратегічна мета такого керованого ринкового економічного розвитку залиша-

ється та сама – національна могутність країни! 

Тому в успішних, високорозвинутих країнах Заходу, інтересами національної 

могутності і глобальної конкурентоздатності, «впроваджують конкуренцію на-

скільки це можливо та планування на скільки необхідно»9. Навіть більше, як ві-

домо, авторитетні глави ринкових західних країн ще в 1991 р. давали країнам Схід-

ної Європи рекомендації не поспішати відмовлятись від державного регулювання 

економіки і не допускати тотальної приватизації10. У 1999 р. Генеральний секретар 

ООН К. Анан попереджав, що глобалізація економіки – це ідеологія і стратегія хи-

жацького капіталізму11. Історичний імператив для людства – перетворення глобалі-

зації в глобальний синергетичний співрозвиток. 

 

 
8 Леонтьев В.В. Интервью Р.Г. 26 ноября 1966 г. 
9 Браундт В. Демократический социализм: монография. Москва, 1966. С. 153. 
10 Свободная мысль. 1996. № 11. 
11 Независимая газета. 17 ноября 1998 г. 
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ВПЛИВ КРИЗИ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ НА ФОРМИ ПРОЯВУ  

СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  

ТА ЛОКАЛІЗАЦІЇ 

3.1. Взаємовплив руйнування системи міжнародної безпеки  

та трансформації міжнародного економічного порядку 

Воєнні дії, розпочаті Російською Федерацією в Україні 24 лютого 

2022 р., запустили механізми кардинальних змін у функціонуванні світової 

економіки, передумови для чого визрівали упродовж останніх двох десятиліть, 

але могли стати реальністю лише в умовах настання т. зв. “трансформуючої 

події”, яка й запускає в дію механізм структурно-функціональних змін. Ни-

нішня криза всієї системи міжнародної безпеки, яка, вочевидь, стала точкою 

біфуркації у процесі глобального розвитку, виникла не сьогодні, а визрівала 

тривалий час і є наслідком схрещення (взаємного накладення) низки різнома-

нітних довгострокових мегатрендів технологічного, економічного, геополітич-

ного та соціокультурного змісту. У певний момент, який і настав наприкінці 

лютого 2022 р., це взаємне накладення та взаємодія різних факторів створили 

потужний ефект синергії, запустивши механізми руйнування існуючих заста-

рілих глобальних механізмів як передумову і частину процесу переходу до но-

вої міжнародної системи, яка, з суто теоретичних позицій, має більшою мі-

рою відповідати новітнім уявленням про світову організацію інформаційно-

мережевої економіки. 

Цей системний перехід, вочевидь, не може бути одномоментним актом, 

і його характеристики не можуть бути однозначно оцінені з позиції тих знань 

та уявлень, якими ми володіємо в поточному моменті. Адже ключові риси цієї 

нової системи, що формується, поки що характеризуються значним рівнем не-

визначеності, характерною загалом станам біфуркації в періоди системних 
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переходів, з їх властивістю поліваріантності розвитку, а різні компоненти сві-

тової соціально-економічної системи мають різні інерційні властивості. 

Саме об’єктивна наявність різних варіантів (траєкторій) подальшого ро-

звитку, їх зумовленість суто ймовірнісним поєднанням різного роду чинників 

впливу глобального, регіонального та локального масштабу, робить світову 

економічну систему в її період фазового переходу іманентно нестабільною і 

сприяє формуванню в окремих суб’єктів світового господарства модусу пове-

дінки, спрямованого на максимально можливу корекцію зовнішніх умов розви-

тку на свою користь. Це зі свого боку стимулює в окремих великих країн – 

особливо тих, які сповідують ідеологію власної виключності та особливої ролі 

у світовій історії – агресивні дії у різних сферах – економічній, політичній, 

військовій, інформаційній та ідеологічній, які здебільшого виступають в єди-

ному комплексі, створюючи ефект гібридності агресивних дій.  

Здійснення системного переходу обумовлює знецінення багатьох ком-

понентів світової системи, що раніше склалася і яка забезпечувала упродовж 

минулих десятиліть певний рівень стабільності, стійкості та економічної ефек-

тивності різного роду операцій у світовому просторі. Звідси виникає криза 

міжнародної безпеки як закономірний наслідок самого процесу трансформа-

ції глобальної системи, що характеризується невизначеністю, гострою гео-

політичною та геоекономічною конкуренцією. І скільки б не намагалися чис-

ленні політичні діячі та коментатори в ЗМІ пояснювати нинішню глобальну 

безпекову кризу особливостями характерів окремих впливових політичних лі-

дерів (характер дій яких, безумовно, справляє істотний вплив на перебіг гло-

бальних процесів), ми не можемо, залишаючись на засадах наукової об’єктив-

ності, дозволяти собі впадати в суб’єктивний ідеалізм у поясненні головних 

причин та джерел виникнення нинішньої глобальної кризи. Ця криза у своїй 

основі є породженням самого процесу неоліберального глобального капіталі-

зму, його глибинних, антагоністичних суперечностей, а устремління та дії ок-

ремих політичних акторів мають у цьому випадку похідну роль. 
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Процес глобалізації, як це випливає з аналізу не лише нинішньої неолі-

беральної глобалізації, а й попередньої глобалізаційної хвилі 1870–1914 рр., 

об’єктивно має хвилеподібний характер, створюючи всередині самого себе пе-

редумови спочатку для поширення, а згодом – і для прогресуючого спаду після 

проходження точки апогею у своєму конкретно-історичному розвитку. Цей 

низхідний тренд глобалізації в її конкретному історичному прояві також є 

об’єктивним, неминучим, і може лише до деякої міри корегуватися діями ок-

ремих політичних акторів (індивідуальних та колективних). Причому цей низ-

хідний тренд може поєднувати як періоди повільного, еволюційного спаду 

міжнародних економічних та інших зв’язків, так і періоди різкого прискорення 

деструктивних процесів під час глобальних фінансових, економічних криз, 

а також криз неекономічного характеру – пов’язаних з чинниками охорони 

здоров’я (пандемії), екології (особливо у контексті зміни клімату), масштаб-

них міграцій населення та, врешті-решт, військових дій та інших подій насиль-

ницького характеру. У цьому контексті, безумовно, потужними чинниками ви-

зрівання системної глобальної кризи стали пандемія COVID-19 та зростаюча 

глобальна кліматична розбалансованість, але й не меншою мірою – зростаючі 

глобальні дисбаланси та асиметрії, органічно пов’язані з нерівномірністю со-

ціально-економічного розвитку.  

Проте незалежно від походження загроз та чинників нестабільності, їх 

дотичності до аспектів суто економічного розвитку, слід мати на увазі, що 

будь-яка криза – це результат накопичення в системі внутрішніх суперечнос-

тей, які не можуть бути розв’язані суто еволюційним засобом, а потребують 

кардинального зламу існуючих структур та їх заміни новими елементами у 

процесі шумпетеріанського “творчого руйнування”. Кризи міжнародної вій-

ськово-політичної безпеки відрізняються у цьому контексті тим, що мають 

значно вищий рівень руйнування, який може не супроводжуватися адекватним 

творенням нового, або ж відкладати таке творення десь на майбутнє. Тобто 

двоєдиний процес руйнування може, за певних умов, розриватися, і руйнування 

може ставати домінантним трендом.  
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У цьому контексті важливо чітко розуміти характер та наслідки тих де-

структивних процесів, які відбуваються за нинішньої військово-політичної 

кризи у світі, яка настала у фарватері агресивних дій Росії та її гострого геопо-

літичного протистояння із Заходом. У рамках досягнення цього розуміння слід 

виходити з наявності трьох базових характеристик процесу сучасної глобалі-

зації, які виявилися в її розвитку з початку 1970-х років та досягли апогею у 

1990-ті роки після розпаду Радянського Союзу. 

Перша базова характеристика – це всеосяжний процес економічної лібе-

ралізації, через що глобалізація останніх десятиліть набула характеру неолібе-

ральної глобалізації. Він супроводжувався масштабною ліквідацією бар’єрів 

на шляху руху товарів, послуг, капіталів і – в дещо меншій мірі – людей (ро-

бочої сили). Результатом цього лібералізаційного процесу стало формування 

розгалужених та географічно диверсифікованих мереж міжнародного вироб-

ництва (ланцюгів створення доданої вартості), які широко використовували 

низку переваг у процесі формування вартості товарів та послуг: значне зни-

ження вартості ресурсів для виробництва товарів та послуг; зниження витрат 

обігу за рахунок значного наближення виробництва до основних споживачів; 

кардинальне скорочення трансакційних витрат; реалізація небувалого за роз-

мірністю ефекту від збільшення масштабу виробництва; можливість подовжу-

вати тривалість життєвого циклу товару чи послуги за рахунок їх асинхрон-

ного поширення на різних географічних ринках; нарешті, можливість отри-

мання надприбутків від монопольного володіння певними товарними (фірме-

ними) брендами, що дає можливість відповідного підвищення цін. У такий 

спосіб транснаціоналізовані структури виробництва та збуту отримували ви-

рішальні переваги в аспекті конкурентоспроможності та захоплення контролю 

над ринками, розташованими в різних частинах світу. 

Друга базова характеристика процесу неоліберальної глобалізації – це 

прогресуюча гомогенізація світового соціально-економічного простору, що 

становить важливу передумову не лише для економії витрат за рахунок зрос-

таючої стандартизації бізнес-операцій, але й забезпечення стабільності, 
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безперервності функціонування міжнародних ланцюгів виробництва та реалі-

зації товарів і послуг, зменшення ризиків в інвестиційній діяльності. Ба більше, 

створюючи та поширюючи універсальні модуси поведінки споживачів, глоба-

льний капітал створює потужні механізми формування та корекції попиту, зна-

чно розширюючи свої можливості впливу на його динаміку з метою максимі-

зації прибутків. Гранично важливим є те, що зазначений процес гомогенізації 

останніми десятиліттями моделювався за інституційними лекалами західного 

світу, породжуючи прогресуючий процес вестернізації (і головним чином аме-

риканізації), в результаті чого система правил глобальної економіки формува-

лась як процес еманації правил та принципів західного світу на чолі зі США. 

Приєднання до цих правил стало подаватися провідними світовими ЗМІ, ідео-

логічно мотивованими дослідниками та політичними діячами як ознака циві-

лізованості (належності до надбань світової цивілізації) – як противага орієн-

тації та ендемічні ціннісні структури, що у свою чергу подавалися як соціальна 

архаїка, яка заважає економічній ефективності та зростанню добробуту. 

Нарешті, третя базова характеристика глобалізаційного процесу остан-

ніх десятиліть – зростаюча глобальна керованість соціально-економічним ро-

звитком через дедалі більш розгалужену мережу як глобальних, так і міжна-

родних регіональних інститутів. Вони стали генераторами та провідниками ба-

гатосторонніх правил та норм, які дуже важливі для підтримання гомогенності 

соціально-економічного простору та запобігання або нівелювання збурень у 

системі їх функціонування. Ця потужна система глобальних та регіональних 

регулюючих інститутів також перебуває під переважаючим впливом найбільш 

розвинених західних країн, незважаючи на те, що останніми роками загалом 

відбувається еволюційний процес посилення позицій країн “третього світу”.  

Всі три вищенаведені компоненти неоліберального глобалізаційного 

процесу, поряд із створенням передумов для пришвидшення економічного ро-

звитку та інновацій у світі загалом, накопичували у своїй структурі упродовж 

останніх двох десятиліть суттєві суперечності, які зі свого боку акумулювали 
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дедалі більш вибухонебезпечний потенціал. Найбільш важливі серед цих су-

перечностей такі1. 

1. Неоліберальна модель глобалізації, як виявилося, породжує дуже 

асиметричні економічні вигоди, які розподіляються украй нерівномірно у про-

сторовому вимірі. Як наслідок, загальний економічний виграш тієї чи іншої 

країни може приховувати значну дивергенцію між полюсами швидкого зрос-

тання тих компонентів, які ідеально вписуються в структури глобального ви-

робництва та обміну, та тими, які не здатні або обмежено здатні до цього. Тим 

самим утворюється т. зв. ефект “подвійної економіки”, який може підтриму-

ватися особливостями географічного розташування або ж значним відставан-

ням у рівнях розвитку та в якості інститутів. У країнах “третього світу” цей 

феномен проявився у значному розмежуванні країн на тих, хто значно виграв 

від глобалізації, і тих, хто опинився на узбіччі глобальної економіки – з пер-

манентно високими боргами та низькими темпами та якістю розвитку, висо-

ким рівнем бідності та соціальної диференціації, принциповою нездатністю до 

інновацій. У цій групі “аутсайдерів глобалізації” сформувалося і поширилося 

уявлення про несправедливість існуючої моделі глобалізації, і як наслідок, – 

про несправедливість всієї системи правил і норм, які виробляються глобаль-

ними та міжнародними регіональними інститутами, які, на їх думку, сприяють 

передусім багатим країнам. Причому, зважаючи на особливості глобальних де-

мографічних процесів, кількість населення в цій групі незадоволених може 

зростати значно більшим темпом, ніж у країнах т. зв. “золотого мільярда”. 

2. Зростаюча гомогенізація системи норм і правил стала дедалі більше 

наражатися на національні та місцеві культурно-ціннісні бар’єри, які є надзви-

чайно інерційними та які можуть істотно актуалізуватися під впливом усклад-

нень у соціально-економічному розвитку або ж стрімкої експансії чужорідних 

культурних цінностей на непідготовлений національний ґрунт. Типовим за та-

ких умов стає ментальне роздвоєння, з орієнтацією більш освіченої частини 

 
1 У світі видано чимало глибоких аналітичних робіт, які аналізують ці суперечності та шукають альтернативи 

для розвитку глобалізації. Серед них варто вказати на праці Дж. Стігліца, Д. Родріка, Гж. Колодко. 
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населення (особливо тієї, що отримала освіту в західних університетах) на за-

хідні ліберальні та демократичні цінності, та іншої частини населення (часто 

значно переважаючої за чисельністю) – на традиційні культурні цінності, з мож-

ливим формуванням на цій основі радикальних релігійних або соціальних рухів. 

До того ж традиціоналізм може мати яскраво ретроградне забарвлення – з оріє-

нтацією на символи минулих часів, з якими асоціюється колишня величність 

тих чи інших народів та державних утворень. Для цієї групи символи індиві-

дуального матеріального успіху (на які, власне, й орієнтована вся система не-

оліберальної глобалізації), як правило, відходять на другий план. 

3. Функціонування системи глобальних та міжнародних регіональ-

них інститутів також наражається на значний рівень конфліктності інтересів 

різних груп учасників. Цей конфлікт інтересів може бути тим більшим, чим 

яскравіше проступає неспроможність міжнародних інститутів ефективно та в 

повній мірі реалізовувати публічно проголошені цілі розвитку. Це показово 

демонструє діяльність Світової організації торгівлі (СОТ), яка фактично зану-

рилась у стан “анабіозу” в низці своїх ключових механізмів, включаючи бага-

тосторонні торговельні переговори (цілі Доха-раунду за два десятиліття так і 

не досягнуті) та механізм розв’язання торгових суперечок (внаслідок обстру-

кційної позиції США у цьому питанні). Існує багато нарікань на методи діяль-

ності та ефективність основних міжнародних фінансових організацій (МВФ, 

міжнародні банки розвитку), які, при всій корисності їх для міжнародного 

співтовариства, на жаль, поки що виявили лише обмежену здатність реалізо-

вувати окреслені ООН Цілі сталого розвитку. Незважаючи на висування на 

авансцену глобальної політики численних міжнародних структур, дотичних до 

формування та реалізації глобальної кліматичної політики, реальні досягнення 

світового співтовариства в цій сфері виглядають досить скромними і явно не 

відповідають заявленим цілям. 

Зазначені глибокі суперечності створили у світі дуже різнобарвну геопо-

літичну картину, в якій з’явилося поле для конкуренції різних концептів гло-

бального світоустрою. Причому цей концептуальний розрив пролягає не лише 
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по лінії Схід-Захід, але й всередині і Заходу, і Сходу та навіть всередині країн, 

що виступають гегемонами світової економічної системи (про що яскраво за-

свідчив феномен Д. Трампа та його нової торговельної політики). Це концеп-

туальне протиборство, помножене на наростання торгових та інвестиційних 

суперечностей в умовах нерівномірності економічного розвитку окремих уча-

сників світового господарства, створює підґрунтя для загального наростання 

конфліктності на міжнародній арені.  

Зазначена наростаюча конфліктність, яка охопила практично всіх клю-

чових учасників, створює потужні деглобалізаціні тренди – притому майже 

ніхто з помітних політично значущих «гравців» у світі відкрито проти процесу 

глобалізації як такого не виступає. Це зростання чинників деглобалізації зумов-

лене не лише макрочинниками, що пов’язані з конфліктною поведінкою дер-

жав та їхніми протекціоністськими діями і навіть торговельними війнами. 

У цьому процесі виразно присутній мікроекономічний аспект, зумовлений 

значним збільшенням ризиків, пов’язаних з можливістю порушення безперерв-

ності економічних процесів, а також значущою і раптовою зміною умов їх ре-

алізації при гіпертрофованій політизації економіки.  

За вказаних обставин наростання конфліктності жодні міркування еко-

номічної ефективності вже не можуть слугувати безперечним дороговказом 

при прийнятті комерційних, а тим більше інвестиційних рішень, адже практично 

не залишається можливості надійно розраховувати баланс доходів та витрат у 

часовій проєкції. Причому більш масштабні виробничі системи, чиє функціо-

нування пов’язане з підвищеним рівнем витрат, можуть опинитися в заздале-

гідь програшній ситуації, тоді як більш “легкі”, більш гнучкі одиниці мікро-, ма-

лого і до певної міри середнього бізнесу можуть отримати значні переваги в ада-

птації до складних і нестабільних умов розвитку. Отже, безпекова криза може 

кардинально змінювати баланс між великим і малим, глобальним і локальним на 

користь меншого і більш локального, яке може користуватися всіма перева-

гами адаптаційної гнучкості та стійкості відносно розривів у постачанні ком-

понентів та в системі логістики загалом. Проте такий зсув у бік більш 
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локального (а це може бути, зокрема, регіоналізація порівняно з глобаліза-

цією) має свої межі. За цими межами компроміс між безпечністю (стійкістю) 

економічної системи та її ефективністю може ставати нестабільним і порушу-

ватися. При цьому будуть зростати витрати по всьому ланцюгу створення ва-

ртості, стимулюючи тим самим інфляцію витрат і породжуючи порушення рі-

вноваги на ринках.  

3.2. Ключові глобальні безпекові виклики та їх можливі наслідки –  

фрагментація світової економіки та дезінтеграція  

глобальних ланцюгів виробництва 

З суто теоретичної точки зору, перехід до нового укладу світової еконо-

міки міг би в принципі бути реалізований на основі широкого міжнародного 

співробітництва і не супроводжуватися масштабними та руйнівними деструк-

тивними процесами. Це вимагало від великих національних держав відмови 

від національного егоїзму (або принаймні утримання його в певних межах) і 

відмови від вирішення всіх глобально значущих проблем виключно на основі 

максимізації власної вигоди та власних інтересів; навпаки, це потребувало орі-

єнтації на глобально значущі рішення, орієнтовані на розв’язання ключових 

глобальних проблем на основі принципу ефективності за Парето, коли ніхто 

не програє. 

Але події в нинішньому процесі глобальних трансформацій ХХІ ст. 

стали розвиватися за іншим сценарієм – сценарієм гострого геополітичного про-

тиборства, що базується на принципі “переможець отримує все”. Конфліктний 

сценарій глобальних трансформацій став середовищем драматичного загост-

рення низки безпекових викликів, які за певних умов можуть унеможливити 

керований перехід до нової якості процесу глобалізації, навпаки – призвести 

до далекосяжної деглобалізації та фрагментації світової економіки2.  

 
2 У світі публікується дедалі більше досліджень, які характеризуються вказані деглобалізаційні тренди (див., 

зокрема: García-Herrero, A. and J. Tan. (2020). Deglobalisation in the context of United States-China decoupling, 

Policy Contribution, 2020/21, Bruegel, 2020. 16 p.; Balsa-Barreiro, José et. al. (2020). Deglobalization in a hyper-

connected world / José Balsa-Barreiro, Aymeric Vié, Alfredo J. Morales & Manuel Cebrián.Palgrave Communica-

tions, 6:28. 4 p. URL: https://doi.org/10.1057/s41599-020-0403-x/). 
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Світ стикається з феноменом виразної гіпертрофії глобального суперниц-

тва, яке в суто економічному плані досягло найбільшого масштабу по лінії про-

тистояння економіки США, інших членів “Групи 7” (G7) з економікою Китаю. 

Агресія Росії в Україні створила передумови для помітного посилення цього 

геостратегічного конфлікту в умовах дистанціювання Китаю від узгодженої по-

літики країн Заходу щодо протидії російській агресії. Але водночас це суперни-

цтво стає для Китаю істотним ускладнюючим чинником для реалізації його 

різних масштабних програм міжнародного розвитку, передусім у рамках ініці-

ативи “Пояс і шлях” (Beltand Road Initiative).  

Останнім часом економічний конфлікт Китаю із США виявляє нові тенде-

нції, що ведуть до розширення сфери протистояння та включення у нього нових 

суб’єктів. Ці новітні тенденції пов’язані із посиленням неекономічних аспектів 

протистояння у зв’язку із процесом встановлення материковим Китаєм щільні-

шого контролю над спеціальним адміністративним районом Гонконг, дедалі 

більша активізація дій КНР в напрямі повернення контролю над Тайванем. Китай 

розпочав укладення угод з окремими державами Тихоокеанського регіону, які 

інші країни регіону розглядають як загрозу своїй безпеці3. Як наслідок – геополі-

тична відповідь Заходу. В районі Центральної та Східної Азії формуються нові 

або трансформуються раніше створені альянси, спрямовані на витіснення, обме-

ження поля дій для Китаю: військово-політичний альянс Австралії, Сполученого 

Королівства та США AUKUS (проголошений 15.09.2021 р.), новий формат полі-

тичної взаємодії провідних азійських держав без участі Китаю – т. зв. Quad 

(Quadrilateral Security Dialog), за участю Австралії, Індії, Японії та США, ініці-

йований ще в 2007 р. та істотно посилений в 2021 р. прийняттям нової візії 

«Вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону») та альтернативні 

 
3 Прикладом є укладення КНР у квітні 2022 р. угоди про безпеку із Соломоновими островами, що негативно 

сприйняте не лише Австралією як посягання на її безпеку, але й США, оскільки ця угода передбачає можли-

вість прямої військової присутності КНР далеко за межами його території у стратегічно важливому районі 

Тихого океану. Див.: Scott Morrison says Chinese military base in Solomon Islands would be 'red line' for Australia, 

US. URL: https://www.abc.net.au/news/2022-04-24/scott-morrison-china-naval-base-solomon-islands-red-

line/101011710/.  
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економічні угруповання (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity – IPEF, 

ініційоване 23.05.2022 р. у Токіо).  

З’явилися та множаться конфліктні зони у відносинах Китаю з Європей-

ським Союзом, що пов’язане з намаганнями ЄС обмежити торговельну та ін-

вестиційну експансію Китаю в Європі4. У цьому ж руслі може діяти і загаль-

ний перегляд торговельної політики ЄС в напрямі становлення моделі її 

“відкритої стратегічної автономії” (open strategic autonomy)5. 

Російське вторгнення в Україну та масштабні санкції Заходу проти Ро-

сійської Федерації, з одного боку, та масштабна військова та економічна допо-

мога Україні – з другого доповнили американо-китайську вісь протиборства 

віссю гранично гострого гібридного протистояння країн НАТО та Росії, з мож-

ливістю неконтрольованої ескалації цього конфлікту у пряме воєнне зіткнення 

із застосуванням зброї масового ураження. Найбільш серйозними економіч-

ними наслідками вищезазначеного конфлікту можуть бути нижченаведені ма-

сштабні деструктивні процеси, які суттєво вплинуть на весь режим функціо-

нування світових економічних зв’язків та на механізми розв’язання актуаль-

них глобальних соціально-економічних проблем. 

1. Суттєві зміни в міжнародних транспортних комунікаціях між 

Сходом і Заходом, зумовлені блокуванням крупних транзитних шляхів, що 

проходять територією Російської Федерації, а також через блокаду транспорт-

них комунікацій в Україні (припинення авіасполучення, блокада морських 

портів). Як наслідок, доведеться шукати нові транспортні маршрути, які, 

 
4Лише за останній час в ЄС ухвалені нормативні акти, спрямовані насамперед проти зростаючої присутності 

Китаю в економіці Європи, зокрема ухвалення 19.03.2019 р. Регламенту ЄС стосовно рамок скринінгу прямих 

іноземних інвестицій на територію Союзу та відповідної Комунікації Єврокомісії з цього питання: Regulation 

(EU) 2019/452 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 establishing a framework for the screen-

ing of foreign direct investments into the Union, Official Journal of the European Union, L 79 I , 21.3.2019; Communi-

cation from the Commission “Guidance to the Member States concerning foreign direct investment and free movement 

of capital from third countries, and the protection of Europe’s strategic assets, ahead of the application of Regulation 

(EU) 2019/452 (FDI Screening Regulation”), Brussels, 25.3.2020 C(2020) 1981 final. Європейською Комісією 

17.06.2020 р. була випущена Біла книга стосовно вирівнювання умов конкуренції в аспекті застосування інозе-

мних субсидій (“White Paper on levelling the playing field as regards foreign subsidies”, Brussels, 17.6.2020 

COM(2020) 253 final), спрямована насамперед проти китайського субсидованого експорту на ринок ЄС.   

5 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions “Trade Policy Review – An Open, Sustainable and Assertive Trade 

Policy”, Brussels, 18.2.2021 COM (2021) 66 final. 
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найімовірніше, будуть більш дорогими та потребуватимуть більше часу для 

здійснення перевезень. Це зі свого боку зумовлюватиме подорожчання виробни-

цтва та зростання витрат товарного обігу. В окремих випадках такі транспортні 

порушення можуть мати справді драматичний характер і прямо впливати на 

істотну дестабілізацію світових ринків, як це має сьогодні місце відносно сві-

тових ринків агропродовольчої продукції. 

2. Розрив виробничих та логістичних ланцюгів є прямим наслідком не 

лише значного ускладнення транспортних комунікацій, але й загального зрос-

тання ризиків у міжнародному товарообігу в умовах зростаючої політизації еко-

номічних процесів. За нинішніх умов практично необмежене коло товарів та 

послуг може підпадати під дію економічних санкцій, якщо не прямо, то опосе-

редковано. І навіть в умовах, коли санкції не оголошуються, саме існування по-

стійної можливості розширення кола обмежень та значна інтенсифікація конт-

рольно-інспекційних процедур (зокрема, в портах та пунктах митного оформ-

лення), які потребують часу, призводить не лише до зростання комерційних ри-

зиків, але й до зростання витрат, пов’язаних зі здійсненням торговельних обмі-

нів та підтриманням мереж поставок компонентів виробництва. Окрім того, 

зростаючі ризики порушення термінів поставок, які можуть мати критичне зна-

чення для низки безперервних виробництв, будуть неодмінно стимулювати зро-

стання розмірів страхових платежів і, відповідно, збільшення компоненту стра-

хової складової в ціні експортованого товару. Ці додаткові витрати можуть 

повністю поглинати потенційні виграші від створення географічно диверсифі-

кованих мереж виробництва заради досягнення мінімізації витрат. 

3. Відчутна декапіталізація низки провідних компаній світу під 

впливом зростання ризиків та послаблення стимулів до інвестування. Пору-

шення звичних умов функціонування світової економіки та застосування мас-

штабних економічних санкцій зумовлює значні зміни в оцінці економічних ак-

тивів компаній. Цей процес є “багатоканальним” і розвивається внаслідок: 

a. Прямої втрати капіталу компаніями та інвесторами, які створювали ак-

тиви в країні, що підпала під санкції, внаслідок необхідності припинити або 
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істотно обмежити економічну діяльність на території цієї країни6, або в спіль-

них інвестиційних проєктах з підсанкційними країнами7. 

b. Опосередкованої втрати капіталу через зниження оцінки фондових рин-

ків в умовах зниження очікуваної прибутковості через зростання витрат та 

втрат у процесі здійснення комерційних угод в умовах підвищених ризиків. 

Такі зміни в період з кінця лютого 2020 р. відбуваються асинхронно, насампе-

ред зачіпаючи ринки, що розвиваються8. 

4. Можливість уповільнення інноваційних процесів внаслідок поси-

лення невизначеності та зростання ризиків, зменшення платоспроможного по-

питу. Як відомо, інноваційні продукти первісно є більш дорогими, ніж стандартні 

вироби і послуги на ринку, оскільки вони мають містити у своїй ціні компен-

сацію на витрати здійснення інновацій, які можуть бути дуже істотними. 

І доки не реалізований ефект масштабу від збільшення продажів на ринку, 

компанії будуть підтримувати високі ціни на свої товари та послуги, які, однак, 

не будуть істотно обмежувати динаміку процесу збільшення продажів (а отже, 

й зниження цін мірою зростання ринкового обороту), якщо потенційні спожи-

вачі будуть достатньо спроможні в аспекті наявних доходів та будуть чітко 

бачити переваги використання товарів та послуг з виразно більшою спожив-

чою корисністю. Це, однак, може стати проблемним в умовах, коли масштабна 

дестабілізація на ринках первинних виробів (сировина, енергоносії, продоволь-

ство) призведе до неприйнятно високого рівня інфляції та зумовить значну 

 
6 Так, станом на 23.06.2022, згідно з Yale School of Management.(URL: https://som.yale.edu/story/2022/over-1000-

companies-have-curtailed-operations-russia-some-remain#:~:text=Over%201%2C000%20compa-

nies%20have%20publicly,to%20operate%20in%20Russia%20undeterred/) більше 1 тисячі компаній були зму-

шені згорнути свою присутність на ринку РФ після початку російського вторгнення в Україну. З іншого боку, 

РФ фактично безповоротно привласнила відповідні активи, що належали низці таких компаній. Наприклад, 

так сталося відносно парку взятих у лізинг літаків Boeing. 
7 Найбільш яскравий приклад – мільярдні втрати компаній, які були співінвесторами (50%) російського «Газ-

прому» в рамках проєкту «Північний потік-2», в якому брали участь п’ять європейських енергетичних ком-

паній – ENGIE, OMV, Shell, Uniper та Wintershall, кожна з яких  зобов’язалась здійснити інвестиції в розмірі 

до €950 млн (див.: URL: https://www.engie.com/sites/default/files/assets/documents/2019-09/press-release-nord-

stream-2-project-20170424.pdf/).  
8 За даними Глобального звіту з питань фінансової стабільності МВФ, з початком військових дій в Україні 

тенденції досить виразного падіння  курсів акцій на фондових ринках США та Японії змінилися їх зростанням 

(Японія – приблизно на 5 %, США – до 10 %), тоді як Китай, який потрапив у зону ризику не лише через його 

позицію щодо війни в Україні, але й через істотні коронавірусні  обмеження в цій країні на початку 2022 року, 

показав відверто негативну динаміку – мінус 15 %.  – IMF (2022b). Global Financial Stability Report: Shock-

waves from the War in Ukraine Test the Financial System’s Resilience, Washington D.C., April 2022, p. 3–5. 

URL:https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2022/04/19/global-financial-stability-report-april-2022/. 
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переорієнтацію витрат бюджетів домогосподарств на користь забезпечення 

саме первинних (базових) потреб. Загалом зростаючий інфляційний сплеск 

в умовах зростання невизначеності може істотно ускладнювати оцінки потен-

ційної вигоди від здійснення інновацій навіть за наявності відповідних нау-

ково-технологічних рішень. 

5. Порушення функціонування базових світових ринків, зростання 

цін на них через значне перевищення попиту над пропозицією. Зазначене по-

рушення є наслідком виходу з ринку великих суб’єктів, що формують сукупну 

ринкову пропозицію, – через санкційні режими або внаслідок руйнування ви-

робничих потужностей, інфраструктурних об’єктів та блокади (припинення) 

транспортних перевезень в умовах ведення військових дій, а також внаслідок 

участі в збройних силах значної частини робочої сили. Слід відзначити, що 

вказані процеси мають властивість кумулятивної дії мірою їх накопичення, по-

роджуючи динамічні механізми самопідсилення (негативних зворотних зв’яз-

ків) у системі механізмів функціонування ринків.  

6. Посилення протекціонізму, пов’язаного з міркуваннями безпеки. 

В умовах посилення безпекових ризиків у країн об’єктивно зростає схильність 

до обмеження зовнішніх залежностей економіки, особливо в критично важли-

вих для стійкості національної економічної системи сферах. Тим самим, за ін-

ших рівних умов, можуть зменшуватися ризики розривів та дисбалансів у від-

творювальних процесах, навіть якщо це веде до загального зниження економі-

чної ефективності в аспекті співвідношення доходів та витрат, порівняно з до-

кризовим періодом. Але тут слід враховувати, що можливі раптові розриви 

в ланцюгах поставок можуть створювати і набагато більші втрати ефективно-

сті, ніж при масштабній локалізації відтворювальних ланцюгів. З точки зору 

підтримання належного рівня національної безпеки для країни в умовах між-

народної безпекової кризи вкрай важливо зберігати максимальний національ-

ний контроль над ключовими економічними процесами. Це, зокрема, здійсню-

ється через систему державних закупівель, яка може бути в умовах кризи зо-

рієнтована так, що надаватиме перевагу саме вітчизняним виробникам та 
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постачальникам товарів та послуг. Інший можливий протекціоністський ва-

жіль – це обмеження доступу до іноземної валюти за рахунок більш жорсткого 

регулювання валютного ринку. Загалом, навіть при збереженні докризового 

рівня тарифного захисту економіка багатьох країн в умовах безпекової кризи 

стає більш протекціоністськи налаштованою. Це, однак, є досить суперечли-

вим трендом, оскільки коли багато країн починаються схилятися до більш про-

текціоністської політики з метою більшої локалізації, загальний доступ до ри-

нків ускладняється, і найбільше страждають від цього експортоорієнтовані 

підприємства, що діють у висококонкурентних сферах із значним рівнем по-

ділу праці та кооперації.  

7. Зростання нестабільності світової валютної системи. Посилення 

протекціонізму та масштабні санкційні режими, які провокують зменшення 

міжнародних торгових потоків, у поєднанні з порушенням інвестиційних пото-

ків в умовах різкого та значного зростання інвестиційних ризиків ведуть до іс-

тотних змін у стані платіжних балансів низки країн, особливо тих, які є об’єктом 

санкцій, а також тих, хто в докризовий період був активно (значно вище серед-

нього) залучений до міжнародних торгових та інвестиційних потоків. Такі зміни 

не обов’язково є односпрямованими: часто вони породжують різноспрямовані 

тренди, які можуть змінювати один одного9. Ситуація з посиленням невизначе-

ності на валютних ринках та слабкої передбачуваності курсових змін на валют-

них ринках значною інтенсифікується прецедентом заморожування величезної 

частини валютних резервів Центробанку РФ в обсязі близько 300 млрд дол. 

США і потенційною можливістю їх вилучення у РФ з метою компенсації втрат 

від російської агресії в Україні. І хоча з суто моральної точки зору такі кроки 

 
9 Так, первісно після запровадження масштабних санкцій проти РФ російський рубль – внаслідок масованого 

виводу капіталу з Росії – обвалився, згідно з базою даних ЦБР (cbr.ru), з 84,9–85,1 рубля за долар та 95,3–94,7 

рубля за євро (залежно від умов розрахунків) станом на 24.02.2022 до, відповідно, 118,4–118,8 та 126,6–128,0 

рублів станом на 10.03.2022. Проте згодом платіжний баланс РФ став набувати виразно профіцитного харак-

теру внаслідок значного зростання світових цін на енергоносії, промислову сировину та продукцію аграрного 

сектору, які є основними або важливими статтями експорту РФ, у поєднанні із значним скороченням імпорту 

через накладені торговельні обмеження та свідому політику посилення самозабезпечення країни. Це штовх-

нуло курс рубля до безпрецедентно високих для останніх років рівнів: 53,3 рубля за долар США та 55,8–55,9 

рубля за євро станом на 22.06.2022. Не виключено, однак, що можливе запровадження санкцій проти російсь-

ких поставок на експорт тафти та газу, а також структурні заходи країн Заходу, спрямовані на посилення 

енергоефективності та енергонезалежності від РФ, знову змінять цей тренд на протилежний. 
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виглядали би абсолютно справедливими, потенційний вплив таких заходів на 

світові валютні ринки може бути далеко неоднозначним. Вони можуть пору-

шити довіру серед деяких країн, які сьогодні перебувають не в кращих політи-

чних стосунках із Заходом10, до ключових резервних валют (долара США та 

євро) та стимулювати масштабні заходи з реструктуризації національних резе-

рвів та пошуку альтернативних механізмів резервування коштів у світовій еко-

номіці11. Загалом зростання валютної нестабільності значно ускладнює розра-

хунки бізнесом та інвесторами своїх бізнес-проєктів, особливо тих, що мають 

подовжений часовий горизонт реалізації. А це зі свого боку ще більше спонукає 

до локалізації – як у часовому, так і в просторовому вимірах, з можливим утво-

ренням механізму позитивного зворотного зв’язку між вказаними процесами, 

що веде до їх автономного самопідсилення.  

8. Наростання дефіциту коштів, які можуть спрямовуватися на на-

дання міжнародної допомоги в розвитку. В умовах зростання валютної неста-

більності при одночасному тренді до загострення низки глобальних проблем 

та проблем сталого розвитку великих регіонів за фінансові ресурси провідних 

країн-донорів та міжнародних фінансових організацій відбуватиметься гостра 

конкуренція серед численної групи країн, що розвиваються, й особливо тих з 

них, які відносять до групи т. зв. найменш розвинених країн. Ці країни остан-

німи роками демонструють дедалі більшу згуртованість у діях у рамках між-

народних організацій, висуваючи системно значущі вимоги щодо надання їм 

значно більших ресурсів для модернізації та ліквідації економічної відстало-

сті. Ці вимоги, оформлені в глобальній стратегії сталого розвитку ООН, вже 

стали ключовим чинником у процесах перерозподілу міжнародних ресурсів, 

якими оперують міжнародні організації. І цей фактор буде відігравати дедалі 

 
10 Серед них, безперечно, основний ризик виходить від потенційних дій КНР, яка утримує величезний обсяг 

доларових авуарів (активи у валюті і цінних паперах) – понад 1 трлн дол. США (Statista. Major foreign holders 

of U.S. treasury securities as of January 2022. URL: https://www.statista.com/statistics/246420/major-foreign-

holders-of-us-treasury-debt/). 
11 Окремі дослідження вказують, зокрема, на прогресуючий прихований процес “дедоларизації” світової еко-

номіки (див., зокрема:  Arslanalp, S., B.J. Eichengreen, and C. Simpson-Bell (2022). The Stealth Erosion of Dollar 

Dominance: Active Diversifiers and the Rise of Nontraditional Reserve Currencies, IMF Working Paper, 22/58. URL: 

https://doi.org/10.5089/9798400204746.001/ 
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більш значущу роль, зважаючи на переважаючий влив цих країн у системі ООН 

та її спеціалізованих організаціях, а також зростаючий вплив у міжнародних фі-

нансових інституціях. Ця обставина може справляти істотний обмежуючий 

вплив у процесі залучення фінансової допомоги для мети повоєнного віднов-

лення економіки. Причому такий конкуруючий тиск з боку країн, що розвива-

ються, у боротьбі за розподіл обсягів міжнародної допомоги може найближ-

чим часом істотно посилитися внаслідок поширення під впливом війни в Укра-

їні світової продовольчої кризи, що може спричинити глобальну хвилю голоду12 

в країнах, які суттєво залежать від імпорту продовольства13. Такий розви-

ток подій, напевно, спричинить і хвилю вимог до більш розвинених країн щодо 

допомоги в подоланні цієї кризової продовольчої ситуації.  

9. Значне ускладнення умов реалізації проєктів вирішення ключових 

глобальних проблем, пов’язаних із забезпеченням сталого розвитку, у т. ч. в 

рамках кліматичної політики та глобальної політики охорони здоров’я. Це ма-

тиме особливе значення в умовах, коли на авансцену висунулися проблеми ма-

сштабних інвестицій у забезпечення запобігання зміні клімату та адаптації до 

кліматичних змін, а також у створення ефективної глобальної системи охо-

рони здоров’я, включаючи глобальні механізми протиепідемічної безпеки. Но-

вітні проблеми, що виникають у контексті подій війни в Україні, якими б зна-

чущими вони не були для світу, не можуть відтіснити на задній план вище-

зазначені загальносистемні глобальні проблеми всього людства, для 

розв’язання яких потрібні навіть не сотні мільярдів, а трильйони доларів 

 
12 Саме про це попередив Генеральний секретар ООН ще 19 березня 2022 р., зазначивши, що «війна в Україні 

вже розриває ланцюги постачань та спричиняє стрімке зростання цін на паливо, продовольство та транспортні 

послуги» і що це може мати наслідком “ураган голоду та руйнування глобальної продовольчої системи”.  

URL: https://twitter.com/antonioguterres/status/1505027531581259776.  
13 За даними статистики ЮНКТАД та аналітичної компанії Statista, на Україну та Росію припадає 100 % імпо-

рту пшениці в Сомалі та Беніні, 94 % – в Лаосі, 82 – в Єгипті, 75 – в Судані, 69 – в ДР Конго, 66 – в Сенегалі 

та 64 % – в Танзанії, а загалом для країн Африки цей показник становить 30 %. URL: 

https://www.statista.com/chart/27181/least-developed-countries-dependenton-wheat-from-russia-ukraine/; 

https://www.statista.com/chart/27009/import-sources-of-wheat-in-africa/.  Війна в Україні може створити істотні 

ускладнення у продовольчому забезпеченні також для країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Близького 

Сходу. Див. комплексний аналіз цих наслідків: FAO. Information Note The importance of Ukraine and the Russian 

Federation for global agricultural markets and the risks associated with the current conflict, 25 March 2022 Update. 

URL: https://www.fao.org/3/cb9236en/cb9236en.pdf?.    

https://www.statista.com/chart/27181/least-developed-countries-dependenton-wheat-from-russia-ukraine/
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США. Проте конкретні умови, що виникли в умовах війни істотно ускладню-

ють реалізацію цих планів14.  

10. Зростання нерегульованих міграційних потоків. Значне усклад-

нення умов розвитку світової економіки, яке має багатофакторний та багато-

вимірний характер, не може не супроводжуватися масштабними негативними 

соціальними наслідками в різних країнах, особливо в найбіднішій частині 

світу. Потенційно істотне зниження доходної бази низки країн внаслідок кризи 

світових ринків та зростання цін на енергоносії та продовольство при обмеже-

ності ресурсів для економічно безпечного збільшення міжнародної допомоги 

стимулюватиме наміри щодо міграції в більш заможні країни. Світ може пос-

тати перед безпрецедентно високим рівнем стихійних міграційних потоків, які 

перевершать за обсягами міграційні піки в Європі середини 2010-х років, 

а 6 млн мігрантів, що виїхали з України після початку війни станом на 

11.05.2022 р.15 стали найбільшою міграційною кризою в Європі з часів Другої 

світової війни, що призвело до безпрецедентного перевищення загальною кі-

лькістю вимушених мігрантів у світі позначки у 100 млн осіб16. При такому 

тренді до зростання міграційних потоків (а вони можуть значно активізува-

тися, наприклад, внаслідок поширення хвилі голоду через спровоковану вій-

ною кризу поставок продовольства) соціальні системи більшості розвинених 

 
14 Зокрема, деякі країни вже висловили намір перейти на вугілля вітчизняного виробництва електроенергії для 

забезпечення потреб в енергії в короткостроковій перспективі. Нинішня енергетична криза, ймовірно, вплине 

на швидкість поступового скасування субсидій на викопне паливо, призвести до відкладення планів виве-

дення з експлуатації підприємств вугільної електроенергетики, особливо у великих країнах-експортерах ву-

гілля (Австралія, Індонезія, ПАР, США). А зростання інфляційного тиску може змусити вдаватися до субсидій 

чи інших форм фіскальної підтримки домогосподарств або фірм в їх енергоспоживанні, з ризиком затримки 

реалізації планів кліматичного переходу. У цьому ж напрямі діятиме зростання цін на необхідні для “зеленої” 

енергетики природні ресурси (кобальт, паладій, нікель). IMF. Global Financial Stability Report: Shockwaves 

from the War in Ukraine Test the Financial System’s Resilience, Washington D.C., April 2022, p. 32–33. URL: 

https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2022/04/19/global-financial-stability-report-april-2022. 
15 Чимала кількість цих мігрантів з центральних та північних регіонів України, однак, уже повернулася додому 

станом на кінець червня 2022 р. після припинення військових дій у цих районах. 
16 Дані Агентства ООН у справах біженців: UNHCR: Ukraine, other conflicts push forcibly displaced total over 

100 million for first time. URL: https://www.unhcr.org/news/press/2022/5/628a389e4/unhcr-ukraine-other-conflicts-

push-forcibly-displaced-total-100-million.html. Загалом, відповідно до даних Міжнародної організації з міграції, 

у 2020 р. понад 280 млн мігрантів становлять 3,6 % населення світу; вони включали 89,4 млн т. зв. переміще-

них осіб (displaced persons) (IMO. World Migration Report 2022. – Geneva: IMO),тоді як 6 млн мігрантів з Ук-

раїни в період після початку російської агресії – це близько 14 % населення України станом на початок 2022 

р. Цей показник став третім за абсолютним розміром та п’ятим за відносним розміром (% населення) після 

міграційних криз, пов’язаних з громадянською війною в Сирії (з 2011 р., 6,9 млн, 35 %), громадянськими вій-

нами в Афганістані (1989–1996 рр., 6,3 млн, 52 %), афгано-радянською війною (1979–1989 рр., 5,6 млн, 48 %) 

та політико-економічним безладом у Венесуелі (з 2014 р., 5,1 млн, 15 %) та з режимом Талібану в Афганістані 

(1996–2001, 3,8 млн, 18 %). – Florian Zandt. Afghanistan Hit Hardest by Forced Displacement, Statista, Mar 30, 

2022. URL: https://www.statista.com/chart/27151/largestrefugee-crises-since-1960-by-peak-number-ofrefugees/ 



 

86 

країн потраплять під режим пікових навантажень на їх системи соціального 

захисту та на національні бюджети. А це зі свого боку матиме масштабні і 

мало передбачувані макроекономічні наслідки загалом. 

3.3. Тенденції глобальної макроекономічної дестабілізації в умовах  

світової безпекової кризи і воєнних дій, як чинник загострення  

ключових глобальних проблем 

Світ увійшов у період кардинального загострення міжнародних супереч-

ностей та виникнення гібридних за характером агресивних дій із застосуван-

ням воєнної сили в період, коли він ще не отямився від виснажливого впливу 

пандемії COVID-19. Здійснення трильйонних витрат світовим співтовари-

ством на подолання наслідків пандемії COVID-19 провідними країнами світу 

та міжнародними організаціями стало ключовим чинником розкручування ін-

фляційної спіралі ще до настання нинішньої світової безпекової кризи. Так, 

у США, за даними Bureau of Labor Statistics17, показник інфляції (індекс спо-

живчих цін для всіх міських споживачів) піднявся до найвищого за останні 40 

років рівня, тобто з грудня 1981 р. – 8,6 %. До того ж зростання індексу по 

товарах енергетичної групи становить у річному обчисленні 34,6 % (максимум 

з вересня 2005 р.), по харчових продуктах – 10,1 % (безпрецедентно високий 

рівень з березня 1981 р.).  

Схожі процеси зростаючого інфляційного тиску спостерігаються і в євро-

зоні, а ще більш виразно – в країнах ЄС за межами зони євро. За даними Євро-

стату, річний темп інфляції (гармонізований індекс споживчих цін) в єврозоні 

виріс з 5,9 % лютому до 8,1 % в травні 2022 р., а в ЄС загалом – з 6,2 % до 8,8 %, 

тоді як рік тому відповідні показники становили лише 2,0 % та 2,3 %, відповідно. 

У доброї половини країн-членів річний темп інфляції вже перевищив небезпечну 

10-відсоткову позначку: Нідерланди – 10,2 %, Греція – 10,5, Хорватія – 10,7, 

Угорщина – 10,8, Словаччина – 11,8, Румунія – 12,4, Польща – 12,8, Болгарія – 

13,4, Чехія – 15,2, Латвія – 16,8, Литва – 18,5, Естонія – 20,1 %. Показово, що з 

травня 2012 р. по липень 2021 р. річний темп інфляції в ЄС та єврозоні ніколи не 

 
17 Bureau of Labor Statistics. News Release USDL 22-1113, June 10, 2022: Consumer Price Index – May 2022. URL: 

https://www.bls.gov/news.release/pdf/cpi.pdf/.  
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досягав 3-відсоткової позначки. Водночас провідними чинниками тут виступа-

ють прирости цін по енергоносіях (внесок у загальний темп інфляції – 48 %) та 

харчових продуктах (внесок цього фактора – 20 %)18. 

Середній ІСЦ по всіх країнах – членах ОЕСР, який ще в 2020 р. був на 

дуже низькому рівні 1,4 %, в 2021 р. виріс до 4,0 %, а місячні індекси (в річному 

обчисленні) стали зростати по траєкторії прискорення: січень – 7,2 %, лютий – 

7,8, березень – 8,8, квітень – 9,2 %. Ці ж тенденції характерні і для країн Групи 

20 та Групи 7, і лише Китай з найбільших гравців глобального ринку має цей 

підвищувальний ціновий тренд у значно згладженій формі (рис. 3.1).  

Прискорення інфляційних процесів призвело до відчутної корекції інфля-

ційних очікувань на 2022 р. з боку ОЕСР19 порівняно з груднем 2021 р. – від 

1,5  в. п. для США та 4,4 в. п. для Німеччини та Великої Британії понад 6 в. п. – 

Нідерландів, Словаччини, Естонії та країн Балтії. Причому навіть для 2023 р. 

зберігаються досить високі очікування рівнів інфляції: для єврозони – 4,6 %, 

Великої Британії – 7,4 %, при їх зниженні в США до 3,5 %. 

Зазначений процес розкручування глобальної інфляційної спіралі зумо-

влений тим, що наявна ще до настання гострої фази кризи глобальної безпеки 

у лютому 2022 р. тенденція до гіпертрофії сукупного глобального попиту під 

впливом надмірної грошової емісії в період боротьби з пандемією COVID-19 

з’єдналася з тенденцією скорочення глобальної пропозиції під впливом  мас-

штабних санкцій, розривів у глобальних ланцюгах поставок та зростаючих ко-

мерційних ризиків. 

 
18 Eurostat. Euro indicators 70/2022, 17 June 2022. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14644605/2-17062022-AP-EN.pdf/1491c8b5-35e4-cdec-b02a-

101a14a912ad?t=1655388297694. 
19OECD Economic Outlook, Volume 2022 Issue 1: Preliminary version, 1. General assessment of the macroeconomic 

situation, https://www.oecd-ilibrary.org/sites/62d0ca31-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publication/62d0ca31-

en&_csp_=0cf9a35c204747c5f82f56787b31b42b&itemIGO=oecd&itemContentType=book.  
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Рис. 3.1. Індекси споживчих цін 2019–2022, % у річному обчисленні 

Джерело: OECD.Stat. Consumer prices – Annual inflation.URL: https://stats.oecd.org/; Eurostat. 

Euroindicators 70/2022, 17 June 2022. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14644605/2-17062022-AP-EN.pdf/1491c8b5-

35e4-cdec-b02a-101a14a912ad?t=1655388297694. 

Отже, виник комбінований феномен інфляції попиту плюс інфляції ви-

трат. Це поєднання об’єктивно потребує комплексного підходу як з боку по-

питу, так і пропозиції, потребує глибоких структурних змін. В аспекті корекції 

попиту для монетарних властей розвинених країн та міжнародних організацій 

і об’єднань актуалізується перехід до більш жорсткої монетарної політики, а 

для урядів – обмеження бюджетних витрат.  

До того ж ситуація ускладняється тим, що дестабілізація низки світових 

ринків, включаючи ринки енергоносіїв та продовольства, має у своєму підґрунті 

суттєві дисбаланси структурного характеру, які не можуть бути виправлені мит-

тєво або у короткостроковому періоді. Це, напевно, спричинить суттєве упові-

льнення відновлення світової економіки в період після апогею коронавірусної 

кризи – на що вже звернув увагу МВФ у своєму новітньому огляді світової 
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економіки20. За даними МВФ, темп зростання світового реального ВВП зни-

зиться з 6,1 % в 2021 р. до 3,6 % в 2022 та 2023 рр., а в 2027 р. становитиме лише 

3,3 %, у т. ч. у розвинених країнах світу – з 5,2 % до, відповідно, 3,3, 2,4 та 1,6 %, 

а в регіоні країн з ринками, що формуються, та країн, що розвиваються, – з 6,8 % 

в 2021 р. до 3,8 % в 2022 р., з деяким маловиразним підвищенням в 2023 р. (4,4 %) 

та новим зниженням до 4,3 % в 2027 р. (див. рис. 3.2). 

Фактично за нових глобальних умов саме країни азійського регіону, і на-

самперед Китай та Індія, які на сьогодні максимально дистанціюються від 

безпекового конфлікту в Європі, стають основними локомотивами глобаль-

ної економічної динаміки: їх темпи зростання, хоча й уповільняться, все ж за-

лишатимуться досить високими. 

Останні оцінки ОЕСР21 вказують на ще більш суттєве уповільнення світо-

вої економіки внаслідок набуття безпековою кризою затяжного характеру: до 

3,0 % росту реального ВВП в 2022 р. та 2,8 % – в 2023 р., причому в економіці 

США ці показники становитимуть, відповідно, 2,5 % та 1,2 % (у більш ранньому 

прогнозі МВФ – 3,7 % та 2,3 %), у зоні євро – 2,6 % та 1,6 % (МВФ – 2,8 та 2,3 %), 

Японії – 1,7 % та 1,8 % (МВФ – 2,4 % та 2,3 %). Порівняно з попереднім прогно-

зом ОЕСР від грудня 2021 р., прогнозовані темпи зростання зменшилися відно-

сно Індії на 1,2 в. п., Китаю – на 0,7 в. п., США – на 1,2 в. п., Великої Британії – 

на 1,1 в. п., Франції – на 1,8 в. п., Німеччини – на 2,2 в. п., Японії – на 1,7 в. п., 

Росії – на 12,7 в.п. Ці зміни вказають приблизно на розмірність короткострокових 

впливів війни в Україні на динаміку зростання ВВП у низці країн. 

Чималою мірою такі негативні зміни в економічній динаміці обумовлені 

значним уповільненням міжнародної торгівлі під впливом масштабних санк-

цій, розривів у ланцюгах постачання та значних цінових сплесків на сировин-

них, енергетичних та продовольчих ринках. 

 
20IMF. World Economic Outlook: War Sets Back the Global Recovery. Washington, D.C., April 2022. 
21OECD Economic Outlook, Volume 2022 Issue 1: Preliminary version, 1. General assessment of the macroeconomic 

situation. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/62d0ca31-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/publica-

tion/62d0ca31-en&_csp_=0cf9a35c204747c5f82f56787b31b42b&itemIGO=oecd&itemContentType=book.  
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Рис. 3.2. Прогнозна динаміка реального ВВП 2021–2027, % 

Джерело: IMF. World Economic Outlook: War Sets Back the Global Recovery. Washington, D.C., April 2022. P. 137–143. 
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На значущість цього чинника вказують дані ОЕСР60 щодо темпів реального 

зростання світової торгівлі, які з досягнутих у 2021 р. 10,0 % мають скоротитися 

в 2022 р. до 4,9 % та до 3,9 % в 2023 р. При цьому значні та географічно нерівно-

мірні цінові зміни на ринках окремих товарів (рис. 3.3) відіграють надзвичайно 

дестабілізуючу роль, значно впливають на співвідношення попиту та пропозиції, 

ведуть до зміни відносної конкурентоспроможності і потребують значних зусиль 

з боку структурної адаптації політики розвитку. 

 

Рис. 3.3. Зростання цін на світових ринках у 2022 році, %  

Зміни в щоденних рівнях цін за період від 24.02.2022 по 01.06.2022, за винятком цін на пшеницю 

та кукурудзу, які наведені за період березень–травень 2022 р. Загалом індекс реальних продо-

вольчих цін ФАО (FAO Real Food Price Index) сьогодні перевищує його середній рівень для 

2014–2016 рр. на понад 50 %.  

Джерело: ECD. Economic Outlook, Volume 2022 Issue 1, General assessment of the macroeco-

nomic situation – Figure 1.1. Commodity prices have risen sharply since the invasion of Ukraine. 

Дані ОЕСР побудовані на основі оцінок, що використовують дані: Refinitiv; International En-

ergy Agency; OECD Agricultural Outlook database; World Bank. 

Характерно, що вищезазначені негативні економічні процеси вже істотно 

вплинули в окремих країнах на динаміку національних заощаджень61, що може 

розмити економічну основу для майбутніх інвестиційних процесів, а отже, 

 
60Ibidem. 
61 Так, згідно з даними U.S. Bureau of Economic Analysis (URL: https://www.bea.gov/data/income-saving/personal-

saving-rate),  рівень особистих заощаджень в США знизився в квітні 2022 р. до критично низьких 4,4 % від обсягу 

наявного доходу (порівняно з 12,6 % в квітні 2021 р.), що становить найнижчий рівень з кризового вересня 2008 

р. Felix Richter. Inflation Takes a Bite Out of American Savings. Statista, June 20, 2022. URL: https://www.sta-

tista.com/chart/27644/personal-saving-rate-in-the-us/ 
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зробить нинішні кризові процеси затяжними. Приватні інвестиції в умовах ско-

рочення ділової активності при виразних інфляційних трендах і малопередбачу-

ваному зростанні витрат не можуть не зазнати негативних змін, принаймні у най-

ближчі роки. А це зі свого боку ускладнюватиме інноваційні процеси, необхідні 

для виходу із кризового стану.  

Слід особливо відзначити нерівномірний вплив глобальних кризових проце-

сів на економіку різних регіонів та різних країн, що, напевно, ускладнюватиме 

вироблення спільних глобальних рішень для подолання кризи. За таких умов мо-

жна очікувати певної локалізації антикризових політик відповідно до регіональ-

ної специфіки, оскільки поле для потенційних спільних рішень в такому разі ро-

зширюватиметься саме для країн зі схожими умовами. 

Отже, проведений аналіз дозволяє сформулювати такі основні висновки: 

Російська військова агресія в Україні стала каталізатором визрівання безпреце-

дентної для періоду після Другої світової війни кризи міжнародної безпеки, яка 

є багатофакторним та багатовимірним процесом, що зародився всередині про-

цесу неоліберальної глобалізації. Саме це накладення глобальних безпекових ви-

кликів на вже існуючу комбінацію взаємопов’язаних глобальних дисбалансів, 

асиметрій, міжкраїнних та міжрегіональних суперечностей робить цей безпеко-

вий виклик особливо масштабним, стійким до антикризових заходів і небезпеч-

ним в аспекті впливу на довгострокові тренди світового розвитку. Безперспекти-

вно боротися лише з вищезазначеною каталізуючою функцією без застосування 

більш широкого, загальносистемного підходу до вирішення проблем всередині 

самого глобалізаційного процесу. 

В умовах кризи міжнародної безпеки співвідношення процесів глобалізації 

та локалізації істотно змінюється та ускладняється, з відносним посиленням ролі 

локалізаційних процесів, які можуть підвищувати стійкість економічної системи 

в умовах кризових шоків. Внаслідок цього дозована зміна співвідношення у дихо-

томічній структурі «глобальне–локальне» на користь локального (включаючи ре-

гіоналізацію окремих макропроцесів) виглядає раціональним і може сприяти 

розв’язанню ключових ускладнень нинішнього глобалізаційного процесу. Такий 
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підхід, однак, несумісний з намаганнями нав’язати всім єдиний глобальний інсти-

туційний стандарт та єдині критерії оцінки успішності політики розвитку. Так 

само слід уникати гіпертрофії локалізації, яка може спричинити глобальний тренд 

падіння економічної ефективності та зростання інфляції витрат. 

Нинішня гостра криза міжнародної безпеки може створювати умови для 

спонтанної, некерованої зміни співвідношення між глобалізаційними та локалі-

заційними чинниками, що може стати додатковим чинником розбалансування 

глобальної системи на основі неадекватної реакції на нові безпекові виклики, по-

роджуючи значні руйнівні та дестабілізаційні процеси у світовій економіці, при-

зводячи до фрагментації світової економіки замість бажаного процесу глокаліза-

ції. Необхідно запобігти таким негативним траєкторіям, оскільки фрагментація, 

напевно, дуже ускладнить розв’язання ключових глобальних проблем людства, 

від яких залежить його майбутнє.  



РОЗДІЛ 4 

94 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ В УМОВАХ ВІЙНИ І ПІСЛЯВОЄННОЇ 

 РЕКОНСТРУКЦІЇ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВ’ЯЗАННЯ  

СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЛОКАЛІЗАЦІЇ 

4.1. Трансформація стратегічних напрямів протидії воєнним  

геополітичним викликам: посилення резилієнтності  

національної економіки 

Наслідки повномасштабного російського вторгнення в Україну не тільки 

практично паралізували зусилля світової спільноти щодо соціально-економіч-

ного відновлення після пандемії, а й різко посилили деструктивні тенденції, по-

в'язані з COVID-19. Останніми роками шоки у світовій економіці загалом супро-

воджувалися стрімким уповільненням зростання валового внутрішнього проду-

кту (ВВП), падінням макроекономічних показників у більшості країн та регіонів. 

У контексті посилення нерівності суттєво скорочувалися доходи населення, осо-

бливо серед малозабезпечених верств. 

Аналітики ООН чітко резюмували загальну думку урядів, інтернаціональ-

них директивних органів, бізнесу, що перехід від стагнації міжнародного вироб-

ництва та торгівлі до пожвавлення більш стабільних економічних відносин мав 

супроводжуватися заходами з консолідації різних аспектів потенціалу резилієнт-

ності – стійкості до майбутніх потрясінь1. Для вирішення проблем як у виробни-

чій, так і в інфраструктурній сферах необхідні акценти на прогресі політики: зро-

станні продуктивності, гнучкості, релокації, включно з диверсифікацією джерел 

постачання, розширення запасів ключових ресурсів тощо. Треба пам'ятати, що ці 

компоненти є «інтегрованим пакетом, а не меню опцій»2, що взаємодіють один з 

одним. Синергія дій з накопичення життєздатності, можливостей опору стресам 

повинна спиратися на єдині підходи до структурних перебудов міжнародних 

 
1 World investment report. 2021. Investing in Sustainable Recovery. UNCTAD. URL: https://unctad.org/system/files/of-

ficial-document/wir2021_en.pdf. 
2Ibid.  
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виробничих мереж на базі підвищення ефективності людського капіталу, техно-

логічних переваг стратегічних інноваційних лідерів і т. ін., з урахуванням особ-

ливостей галузей, котрі піддаються політичному впливу (фармацевтика, медичне 

обладнання).  

Основою управління змінами, що нейтралізують сучасні воєнні та геополі-

тичні загрози, стає позитивний досвід перших результатів постпандемічної реко-

нструкції. Значні пакети допомоги на підтримку населення та бізнесу від урядів, 

нові інвестиції у пріоритети зростання, залучення іноземного капіталу, альтерна-

тивних джерел фінансування через банки розвитку дали змогу до кінця 2021 р. 

переважно компенсувати падіння ВВП3. Намічалося якісне розширення горизо-

нту планування в таких секторах зростання, як цифрова економіка, енергетика, 

інноваційні технології, інфраструктура тощо. Зокрема, європейський Фонд від-

новлення та резилієнтності (Recovery and Resilience Facility, RRF), створений на 

початку минулого року4, був орієнтований на створення робочих місць, підви-

щення соціально-економічної, кліматичної, екологічної та інституційної стресо-

стійкості у процесі довгострокового інклюзивного розвитку на засадах принци-

пів згуртованості. 

У зв'язку із соціально-економічними потрясіннями та збоями на світовому 

енергетичному ринку, спричиненими вторгненням РФ на українську територію, 

у травні 2022 р. до Регламенту RRF5 та інших нормативних документів6 внесено 

цільові поправки, якими передбачено заходи зміцнення європейського потенці-

алу резилієнтності в умовах війни в Україні й післявоєнної реконструкції архі-

тектури глобального економічного простору. 

 
3 За даними МВФ, у 2020 р. падіння світової економіки становило (–)3,1 %, ЄС – (–)5,9, США – (–)3,4, України – 

(–)3,8 %; у 2021 р. спостерігалася позитивна динаміка ВВП, відповідно: (+)6,1, (+)5,4, (+)5,7, (+)3,4 %. 
4 Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and of the Council of 12 February 2021 establishing the Recovery 

and Resilience Facility.URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241. 
5 Ibid. 
6 Commission staff working document. Guidance to member states Recovery and Resilience Plans. Brussels, 17.9.2020 

SWD(2020) 205 final. Version on 18 May 2022. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/de-

fault/files/c_2022_3300_1_en_0.pdf. 
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Одним із найважливіших стратегічних пріоритетів у посткризовому управ-

лінні як у глобальному, так і в національному масштабах є організація та стимулю-

вання капітальних вкладень у широкій перспективі. Рух інвестиційних потоків 

спрямований, з одного боку, безпосередньо на реабілітацію та оновлення зруйнова-

них ланцюжків створення доданої вартості, з другого – на розширене відтворення 

різних сфер економіки. У рамках RRF ресурсне забезпечення передбачено в обсязі 

понад 700 млрд євро як на національному, так і на регіональному (ЄС) рівнях. При 

цьому горизонт планування обороту власних джерел фінансування розрахований 

до закінчення 2026 р., а позикових – до 2058 р. 

Для адекватнішого визначення сутнісних характеристик майбутнього еко-

номічного розвитку важливо ідентифікувати відповідний понятійно-категоріаль-

ний апарат з чітким тлумаченням необхідних термінів. В економічній літера-

турі поняття “sustainable” – “capable of being sustained” (спроможний бути стій-

ким)7 – здебільшого орієнтоване на його смислове визначення в регламентах 

ООН, зокрема в документі “Перетворення нашого світу: порядок денний 

у сфері сталого розвитку на період до 2030 року”8. Категорія “sustainable” відобра-

жає інтеграцію зусиль, згуртованість суспільства у контексті забезпечення еко-

номічного зростання, соціальної справедливості та раціонального природоко-

ристування9. Інклюзивний процес адаптації кожної задекларованої Цілі ста-

лого розвитку (ЦСР) у державах – членах ООН відбувається з урахуванням 

специфіки соціально-економічного простору конкретних країн та регіонів на 

засадах принципу “нікого не залишити осторонь”. Як зазначають відомі аналі-

тики10, прийняті ООН ЦСР забезпечують основу перспективного планування 

для сталого майбутнього (Guided by the United Nations Sustainable Development 

Goals, Plan provide sour framework for planning beyond today for a sustainable fu-

ture). Отже, реалізація поняття “sustainable” у розумінні “тривкий”, 

 
7 Merriam-Webster dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/sustained. 
8 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development / United Nations. URL: 

https://sdgs.un.org/2030agenda. 
9 У 2015 р. країни – члени ООН об’єдналися в межах зобов’язань стосовно глобального та національного впро-

вадження 17 Цілей сталого розвитку (ЦСР). 
10 Thomson J. How CFOs Can Mobilize A Company To Meet Climate Goals. Forbes. 2022.24 June. URL: 

https://www.forbes.com/sites/jeffthomson/2022/06/24/how-cfos-can-mobilize-a-company-to-meet-climate-

goals/?sh=6553ff443ba7. 
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“адаптивний” передбачає збереження та примноження сформованих і наміче-

них позитивних економічних тенденцій стабільності, включно з протидією не-

гативним ризикам їх порушення. Наприклад, із точки зору забезпечення пози-

тивного стійкого тренду рівня добробуту громадян-споживачів, у довгостроко-

вій перспективі пропонується досить обмежене, але постійне зростання заро-

бітної плати у поєднанні з більш помірними цінами11. 

В економічній літературі12, у міжнародних джерелах похідні від фізич-

ного терміна “resilience”13 останніми роками набули значного поширення: при 

розробленні та реалізації посткризових, постпандемічних заходів (2008–2021 

рр.), а також у контексті переможної відсічі повномасштабному російському 

вторгненню в Україну 24 лютого 2022 р. та вітчизняного плану повоєнного від-

новлення. Поняття “resilient” – від латинського дієслова “resilire” – означає 

“відскочити”, “мати зворотну дію”. Загальноприйнята синтаксична форма цього 

слова в українській мові має кілька варіантів (“резилентний14”, 

“резильєнтний”15), що свідчить про необхідність якнайшвидшого наукового 

опрацювання єдиного трактування цього логосу. Наприклад, варто розглянути 

доцільність такої його лінгвістичної форми, як “резилієнтний”. Крім того, цей 

понятійно-термінологічний апарат було б важливо більш аргументовано викори-

стовувати з точки зору змін та доповнень до розуміння стійкості, маючи на увазі 

просторово-часові критеріальні характеристики ступеня реактивності соціально-

економічних систем (СЕС) на кризогенні фактори їхньої вразливості (соціально-

 
11 Дискусія в широкому колі економістів та політиків за участю Джерома Х. Пауелла, голови Ради керуючих 

Федеральної резервної системи США(New York Times. 2022. 3 June). 
12 Goldin I. Rethinking Global Resilience. Finance & Development. 2020. September. P. 4–10. URL: http://rep-

arti.free.fr/fd0920.pdf. 
13 “Resilience” (укр. пружність, еластичність) – capability of a strained body to recover its size and shape after defor-

mation caused especially by compressive stress – здатність напруженого тіла відновлювати свої розміри та форму 

після деформації, викликаної головним чином стискуванням пластичного матеріалу в результаті застосування 

навантаження. Merriam-Webster dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/resilience. 
14 Риндзак О. Т. Оцінювання соціальної вразливості: теоретико-методологічні аспекти. Економіка України. 2022. 

№ 6. С. 54–65. URL: http://economyukr.org.ua/?page_id=723&lang=uk&aid=544. 
15 Лібанова Е. М. Концепція цільової програми наукових досліджень НАН України «Поствоєнні чинники соціа-

льно-економічної резильєнтності України» на 2022–2024 рр. URL: https://files.nas.gov.ua/PublicMessages/Docu-

ments/0/2022/04/22040812134624-2145.pdf; Корольчук О. Л. Управління змінами як фактор розбудови національ-

ної резильєнтності в сучасних умовах глобалізаційних викликів. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Се-

рія: Державне управління. Том 31 (70), № 5 2020. С. 88–92. URL: http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/jour-

nals/2020/5_2020/18.pdf. 
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економічні, кліматичні, епідеміологічні, фізичні, ментальні та ін.). Це доволі пре-

дметно відображено в стратегічних документах Міжнародного валютного фонду 

щодо проблем State Fragility16 (Крихкість держав), а також стану справ у Fragile 

and Conflict-Affected States (FCS, Крихкі та уражені конфліктом держави)17. До 

речі, дотично логічного взаємозв’язку категорій “fragile” (чутливий до уражень), 

“vulnerable” (“вразливий”, не завжди здатний протистояти зовнішнім загрозам 

унаслідок слабкості), “резилієнтний” (відносно стійкий; такий, котрий має потен-

ціал своєчасно відновлюватися після втрат, завданих небезпечною подією) – 

з урахуванням сучасних тенденцій конфліктогенності вкрай потрібним є погли-

блене обґрунтування їхнього застосування на єдиній базі лінгвістичного та нау-

ково-практичного тлумачення. Під таким кутом зору слід звернути увагу на уста-

лене правозастосування у вітчизняному законодавстві18 термінологічних засад 

визначення небезпечних для людей подій19 (від стихійних лих, катастроф до те-

рористичних актів та воєнних конфліктів). 

З точки зору ступеня комплементарності категорій “sustainable” та “resili-

ent” можна констатувати, що, наприклад, на основі відомого документа ЮНК-

ТАД20 стосовно проблем глобального й національного інвестування в стратегіях 

стійкого розвитку необхідно розбудовувати синергію заходів щодо забезпечення 

як сталого (“sustainable”), так і резилієнтного (“resilient”) розвитку. Стресостій-

кість ланцюжків поставок, структури бізнесу та виробничої інфраструктури в ко-

рпоративному секторі слід підвищувати за допомогою стратегічних методів. 

Концептуальні підходи до розв’язання такого завдання відображено на рис. 4.1. 

Відповідні шляхи розв’язання включають ряд складових:  

 
16 Avoid a Fall or Fly Again: Turning Points of State Fragility / O. A. Akanbi, N. Gueorguiev, J. Honda et al. Working 

Paper. 2021. No. 2021/133. 48 p. URL: https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2021/Eng-

lish/wpiea2021133-print-pdf.ashx. 
17 IMF / The IMF Strategy for Fragile and Conflict-Affected States. Policy Paper. 2022. No. 2022/004. URL: 

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/PP/2022/English/PPEA2022004.ashx. 
18Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI (ред. від 21.03.2022). URL:https://za-

kon.rada.gov.Ua/laws/show/5403-17#Text. 
19 Згідно з Кодексом цивільного захисту України небезпечні події “…за своїми наслідками становлять загрозу 

життю або здоров’ю населення чи призводять до завдання матеріальних збитків”. 
20 World investment report. 2021. Investing in Sustainable Recovery / UNCTAD. URL: https://unctad.org/system/files/of-

ficial-document/wir2021_en.pdf. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17%23Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17%23Text
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– цілепокладання щодо готовності до опору зовнішнім шокам з акцентом 

на прогнозуванні та моніторингу резилієнтної активності, життєстійкості крити-

чної інфраструктури, максимізації ділових інвестиційних циклів та обсягів капі-

таловкладень; 

– управління ризиками у виробничих процесах, де надзвичайно важливим 

є накопичення виробничих резервів, раннє виявлення, запобігання загрозам, оці-

нка, прогнозування ризикогенності; 

– операційна адаптивність і ринкова гнучкість у просторово-часовому 

освоєнні ринків збуту, у формуванні конкурентоспроможності, забезпеченні 

прозорості в ціноутворенні. 

Дослідники ЮНКТАД розглядають організований процес протидії загро-

зам дестабілізації як одну з альтернатив у консолідації можливостей виробничо-

збутових мереж поглинати потрясіння21. Як відомо, управління ризиками є од-

нією з функцій фірм, що включає використання ряду сучасних стандартних ін-

струментів. Насамперед ідеться про інноваційні цифрові технології, що дають 

змогу уникати асиметричних рішень, забезпечувати прозорість і підзвітність. Не 

менш важливо зберігати варіативну гнучкість структурної реконфігурації виро-

бничої діяльності, включно з пошуком альтернативних варіантів логістики та 

транспортування. 

Імовірні коливання попиту, перебої з постачанням вимагають підтримання 

на необхідному рівні резервних запасів. На основі прогнозування для мінімізації 

наслідків непередбачених збоїв також можуть знадобитися певні зміни операцій-

них моделей без структурних переміщень великих фізичних активів22. 

При цьому розроблення та реалізація антикризових захисних, профілакти-

чних заходів, а також способи реагування на непередбачувані ситуації мають 

бути спрямовані на підтримку безпеки, працездатності в разі відмов, дотримання 

технічних, соціально-економічних стандартів. Відповідно, ефективне управління 

в несприятливих умовах повинне допомагати локалізації наслідків криз. 

 
21 Ibid. 
22 Brakman S., Garretsen H., Van Witteloostuijn  A. The turn from just-in-time to just-in-case 

globalization in and after times of COVID-19: An essay on the risk re-appraisal of borders and buffers. Social 

Sciences & Humanities Open. 2020. Vol. 2 (1): 100034. 
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Рис. 4.1. Концептуальна схема стресостійкості ланцюжків постачання та інфраструктури в корпоративному секторі економіки  

Примітка: *ESG – Environmental, Social and Governance. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.URL: https://daccess-

ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/70/1&Lang=E. 

Джерело: побудовано на основі матеріалів “WIR2021”; “COVID-19 and a new resilient infrastructure landscape. Tackling Coronavirus (COVID-19): Contrib-

uting to a Global Effort” (OECD) URL: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19- and-a-new-resilient-infrastructure-landscape-d40a19e3/.  
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Ліквідація наслідків потрясінь, воєн має відбуватися у форматі підтри-

маних громадськістю планів відновлення, де велику увагу слід приділити стру-

ктурній перебудові ланцюгів постачання товарів і послуг. Із цією метою необ-

хідні кон'юнктурні раціональні як виробничі, так і інвестиційні рішення зале-

жно від потреб або обмеження, або розширення потоків капіталу. На базі про-

ведення диверсифікації, репатріації, організації аутсорсингу в близькому зару-

біжжі слід уникати надмірної концентрації виробничих потужностей, перемі-

щувати підприємства ближче до ринків, створювати резервні канали збуту, ро-

зширюючи потенціал стійкості. Отже, у високоінтегрованих виробничих ме-

режах із високим ступенем імовірності будуть обмежені ризики та хвильові 

ефекти. Проте подолання проблем, пов'язаних із системною конкуренцією та 

геополітичним суперництвом, потребує державної та наднаціональної підтри-

мки — на додаток до рішень корпорацій у межах їхніх стандартних компетен-

цій. В умовах загальної цифровізації формування високого потенціалу управ-

ління змінами має супроводжуватися програмним контролем, що дає змогу 

уникати інформаційної асиметрії у всіх сферах життя суспільства. 

Невід'ємною складовою стратегій резилієнтності стає політика сталого 

розвитку, де передбачено досягнення розроблених та прийнятих у 2015 р. сві-

товою спільнотою сімнадцяти цілей тисячоліття (Цілі сталого розвитку, 

ЦСР)84. На національному рівні за допомогою стандартів глобального управ-

ління ESG85 здійснюються кроки щодо забезпечення стабільності соціально-

економічного простору з урахуванням регіональних особливостей. У такому 

аспекті ключовим фактором постає модернізація, підвищення якості цивіліза-

ційних відносин, що забезпечуватиме необхідні ресурси для поступового про-

сування до досягнення ЦСР. Але через високий рівень невизначеності, повсю-

дне поширення явищ вразливості в умовах нової економічної реальності 

 
84 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.URL: https://daccess-ods.un.org/ac-

cess.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/RES/70/1&Lang=E. 
85 Ibid. 
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можна погодитися з думкою відомих аналітиків86, згідно з котрою наразі, після 

того як минула половина терміну здійснення ЦСР, практично відсутні ознаки 

того, що цю масштабну програму буде виконано до 2030 р.  

Подальше вдосконалення корпоративного управління має сприяти під-

триманню необхідного рівня стійкості та резилієнтності до непередбачуваних 

криз у бізнес-секторі. Йдеться про утвердження сучасних технологій менедж-

менту в процесах розширеного відтворення людського капіталу, всіх складо-

вих ланцюжків створення доданої вартості, динаміки зростання заборговано-

сті. На результати діяльності також впливатимуть можливості корпоративного 

розкриття інформації, належної реалізації прав акціонерів та обов'язків рад ди-

ректорів компаній. У такому контексті необхідно своєчасно прогнозувати й 

відстежувати всі аспекти ESG, а також появу нових комплексних ризиків, 

включно зі зміною клімату. З цією метою розширення доступу підприємств до 

ринкового фінансування, до державного капіталу в сукупності із застосуван-

ням інноваційних технологій дасть змогу зміцнювати стабільність економіки 

на довгостроковій основі. 

Ступінь стійкості виробничої інфраструктури залежить від компонент-

ного ряду її якісних та функціональних характеристик (див. рис. 4.1). Як ві-

домо, стихійні лиха, екстремальні погодні явища руйнівно діють на всі інфра-

структурні матеріально-речові складові. Загалом їхня стійкість залежить від 

особливостей географічного розташування, а надійність — від резилієнтності 

до стресових навантажень, зносу, старіння. Щоб протистояти коливанням по-

питу, а також політичної кон'юнктури, особливу увагу варто приділяти розмі-

щенню продуктивних сил, зокрема, в контексті дублювання їх основних стру-

ктурних елементів. Так, резервування в телекомунікаційних, електричних ме-

режах може допомогти підвищити пропускну спроможність, уникнути від-

ключень. У мережах охорони здоров'я також потрібний баланс наявності 

 
86 Hanushek E. A., Woessmann L. The Basic Skills Gap. Finance & Development. 2022. No. 6. URL: 

https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2022/06/basic-skills-gap-hanushek-woessmann. 
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медичного персоналу, запасів лікарських засобів та можливостей обслугову-

вання хворих. 

У разі настання непередбачуваних обставин кризового характеру від 

працездатності інфраструктури багато в чому залежать можливості підтриму-

вати виробничу діяльність, захист від нещасних випадків та травм на необхід-

ному рівні. Взаємодія персоналу корпорацій з дотриманням техніки безпеки, 

наявність ресурсів, наприклад, оборотного капіталу чи резервів, – за будь-яких 

обставин повинні забезпечувати підприємницьку активність у ланцюгах ство-

рення доданої вартості. 

Як відомо, у кризових ситуаціях, пов'язаних із COVID-19 та воєнним 

станом, можливості кіберзлочинців розширюються. Тому інформаційний про-

стір бізнесу, де здійснюється оборот усіх даних, зокрема конфіденційних, по-

требує високих стандартів захищеності. Ризики вразливості до цифрових за-

гроз, кібератак, завжди вимагають специфічних заходів щодо цілісності кому-

нікаційних мереж, апаратного забезпечення широкосмугового доступу до по-

слуг інтернету87. Це особливо актуально в контексті всіх облікових відомостей 

та показників за умов дистанційного режиму роботи. Відповідно, особливу 

увагу необхідно приділяти унормуванню неухильних еталонів функціону-

вання центрів обробки даних, а також забезпеченню мобільності інженерного 

персоналу та кваліфікованої робочої сили. 

Упродовж усього циклу виробничої життєдіяльності в умовах загроз не-

передбачуваних обставин, зростання невизначеності, вразливості до всіляких 

ризиків важливо забезпечувати гнучкість менеджменту. На всіх рівнях управ-

лінська діяльність має бути орієнтована на безперервність бізнесу, технологічних 

процесів, усіх видів операцій. У результаті оптимізація реагування та ефекти-

вне прийняття рішень дадуть змогу своєчасно оцінювати вразливості та варі-

анти зниження небезпеки будь-яких збоїв. Для зміцнення інститутів довіри 

 
87 OECD. Keeping the Internet up and running in times of crisis. 2020. URL: https://www.oecd.org/coronavirus/pol-

icy-responses/keeping-the-internet-up-and-running-in-times-of-crisis-4017c4c9/ 
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важливо впроваджувати моделі прозорих механізмів руху витрат та надійного 

обміну інформацією з урядами та регулюючими органами. Наприклад, під час 

реалізації довгострокових проєктів, інвестиційних вкладень управлінські рі-

шення мають передбачати взаємовигідну адаптацію до подолання великих, не-

сподіваних загальносистемних потрясінь. У цьому контексті варто поряд із 

“хаотичними” (випадок, імовірність тощо) і динамічними поняттями (перед-

бачуваність найближчих наслідків, горизонт прогнозування та ін.) виокремити 

питання про роль динамічного хаосу. У разі воєнного стану потрібне дотри-

мання певної рівноваги саме серед цілей та завдань розвитку підприємства, 

особливо при забезпеченні збалансованості між турбулентністю (швидкість і 

величина мінливості) зовнішнього середовища і здатністю керівництва до ре-

акції на ці зміни, тобто для кожного рівня турбулентності середовища можна 

дібрати комбінацію (вектор) елементів, що оптимізує успішні результати. 

Стійкі довгострокові результати в умовах системних, структурних криз перед-

бачають комплексність та інноваційність на всіх рівнях регулювання економіч-

них відносин. Зі свого боку несистемність модернізаційних зусиль, як правило, 

пов'язана з відсутністю нових методів і способів адекватної реакції на виклики 

дестабілізації. Це вимагає перегляду ролі змісту та механізмів менеджменту: 

переходу від принципу об'єкт-суб'єкт управління до унормування його взає-

модії із самоорганізацією та саморозвитком. 

Політику підтримки критично важливої інфраструктури слід перефор-

матувати від заходів захисту активів до стійкості цілісних систем. На випадок 

імовірних несподіваних ситуацій як уряди, так і все коло операторів завжди 

повинні мати чіткі пріоритети. У контексті запобігання дестабілізації функцій 

важливих елементів, вихід з ладу яких може призвести до значних збитків, уп-

равління та стійкість необхідно розглядати на рівні взаємодії активів або скла-

дових усієї системи. 

Пандемічна криза показала, що ступінь грошово-кредитної стійкості по-

гіршується за високої вразливості задіяних у бізнесі структур фінансування. 

Велика ймовірність порушень процесів ділової активності зазвичай пов'язана 
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з високою часткою позикових коштів у балансі підприємств. За високої вола-

тильності ринків розвинута фінансова інфраструктура сприяє підтриманню 

потенціалу прийнятного рівня ліквідності, а також додатного сальдо активів і 

зобов'язань. Адекватні моделі ресурсного забезпечення із застосуванням узго-

джених сторонами контрактів індикаторів ефективності, боргових обмежень 

позитивно впливатимуть на загальну життєздатність відносин підприємництва 

за своєчасного реагування економічних агентів на ранні ознаки фінансової де-

стабілізації. 

Практика підтвердила прогнози аналітиків Організації економічного спів-

робітництва та розвитку (ОЕСР) річної давності, що недостатня резилієнтність 

багатьох структур корпоративного сектору пов'язана з постковідним погір-

шенням стану справ у місцевих органах влади у 2021–2022 рр., що посилилося 

в умовах воєнного стану. Для належного поповнення логістичних втрат, під-

тримки транспортних мереж тощо необхідно приділяти увагу ресурсній само-

достатності місцевого самоврядування та зміцненню його податково-бюджет-

ного потенціалу. 

Втрата доступу підприємств до публічних сервісів та функцій інфра-

структури загрожує виникненням значних збитків. Отже, щоб уникнути ймо-

вірних втрат, потрібна управлінська координація бізнес-структур, а також на-

ціональних і місцевих органів влади. Превентивні антикризові заходи урядів 

мають забезпечувати інклюзивність та надійність надання державних послуг. 

Крім того, у межах партнерських відносин економічних агентів держави та 

суб’єктів підприємництва має бути налагоджена сумісна діяльність щодо під-

вищення рівня як виробничої, так і загальнодержавної інфраструктурної рези-

лієнтності. 

Вразливі групи всіх категорій робочої сили можуть значно більше під-

даватися впливу низки певних ризиків. В умовах воєнного часу та післявоєн-

ного відновлення вкрай важливо, щоб громадяни завжди мали однаковий дос-

туп до комунальних та державних мереж доріг, інформації, транспорту, 
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електро- й водопостачання тощо. Активність трудозайнятих осіб, жінок і чо-

ловіків, багато в чому залежить від їхньої соціальної ролі та потреб. Сім'ї з 

дітьми, працівники пенсійного віку, особи, котрі отримали травми виробни-

чого характеру, інваліди війни та праці, як правило, є пріоритетними користу-

вачами й учасниками різних сфер соціальної інфраструктури: освіти, охорони 

здоров'я, дитячих садків та ін. 

По суті, протидія загрозам резилієнтності – це безперервний процес від-

творення інноваційної, інтелектуальної, ефективної, безпечної, стійкої до від-

мов, надійної національної економіки. Протягом усіх циклів господарювання 

мають здійснюватися процеси усунення системних уразливостей, що сприя-

ють більш розумній, адаптивній, такій, що своєчасно та динамічно реагує на 

ризики й несподівані проблеми, діяльності. Як зазначалося, на рис. 4.1 наве-

дено загальний огляд напрямів посилення резилієнтності як процесу на прик-

ладі корпоративного сектору економіки. Варто ще раз підкреслити необхід-

ність саме стратегічного характеру цілепокладання, заходів прогнозування та 

попередження ризиків, високого рівня продуктивності при ліквідації наслідків 

збоїв для якнайшвидшого відновлення. Тому для вдосконалення та адекватної 

оцінки інституційних передумов управління в підприємницьких структурах, 

зокрема тих, що є емітентами цінних паперів, з метою підтримки динаміки під-

несення та фінансової стабільності до відповідних наднаціональних стандар-

тів міжнародною спільнотою постійно вносяться зміни еволюційного харак-

теру. Так, у рамках перегляду у 2022 р. розроблених ОЕСР Принципів корпо-

ративного управління88 визначено необхідність їх суттєвого переформату-

вання89 з включенням розділу “Сталий розвиток та резилієнтність”.  

Понятійно-термінологічна сутність категорії “резилієнтність економіки 

у період воєнного стану та повоєнного відновлення” багато в чому випливає з 

тенденцій до посилення грошово-кредитної політики в розвинених країнах 

 
88G20/OECD Principles of Corporate Governance. Paris: OECD Publishing, 2015. 
89 Secretary-General’s Second Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on the Review of the 

G20/OECD Principles of Corporate Governance /OECD. 2022.URL: https://www.oecd.org/corporate/OECD-

Secretary-General-Report-G20-FMCBG-Review-G20-OECD-Principles-Corporate-Governance-2022.pdf 



 

107 

 

слідом за аналогічними заходами, започаткованими наприкінці 2021 р. в низці 

суверенних держав, які розвиваються, у зв'язку з інфляційним тиском. Безумо-

вно, особливості театру воєнних дій в Україні призводять до скорочення ви-

трат при плануванні й виконанні бюджетів усіх рівнів. На нашу думку, міжна-

родні організації висловлюють абсолютно об’єктивне занепокоєння, оскільки 

“…поєднання ослаблення глобального попиту, недостатньої координації полі-

тики на міжнародному рівні та підвищеного рівня заборгованості, спричине-

ного пандемією, зумовить фінансові потрясіння, котрі можуть штовхнути де-

які країни, що розвиваються, у низхідну спіраль неплатоспроможності, рецесії 

та зупинення розвитку”90. 

Концепт національної ̈резилієнтності (країн, націй, територій, громад) у 

сучасних умовах глобальних викликів має відображати питання безпеки, 

стійкості та стабільності соціально-економічних систем (СЕС). Ідеться про 

здатність на всіх стадіях циклічного розвитку протистояти або відновлюватись 

після значних порушень через надзвичайні ситуації, що загрожують їхнім адап-

тивним функціям та життєздатності, а також забезпечувати прогрес змін і роз-

витку. Тому вкрай необхідним є коригування національних заходів щодо ви-

конання ЦСР91 з урахуванням реальних наслідків повномасштабного зброй-

ного вторгнення РФ на територію України. Автором у рамках роботи в складі 

експертів Консультативної групи з питань розвитку національної інфраструк-

тури складання високоякісної звітності зі сталого розвитку на адресу 

UNCTAD ISAR було представлено пропозиції, спрямовані на врахування осо-

бливостей функціонування підприємств в умовах воєнного стану в Україні при 

складанні нефінансової звітності. Запропоновано та схвалено відповідні зміни 

в документі ЮНКТАД “Керівництво з ключових показників звітності підпри-

ємств щодо їх внеску в досягнення Цілей сталого розвитку” (Guidance on core 

indicators for entity reporting on contribution towards implementation of the 

 
90 Tapering in a Time of Conflict / UNCTAD. 2022. 24 March. URL: https://unctad.org/system/files/official-docu-

ment/tdr2021-update1_en.pdf 
91 SDG / United Nations. URL: https://sdgs.un.org/ru/goals 
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Sustainable Development Goals)92, у розробленні якого автор брав участь. Крім 

того, в умовах зростання невизначеності в новому проєкті настанов для урядів 

країн із розбудови інфраструктури звітування зі сталого розвитку (Draft Out-

line Policy recommendations, lessons learned and best practices for establish-

ing/strengthening the sustainability reporting infrastructure) також буде відобра-

жено ініціативи українських науковців щодо посилення значущості прогнозу-

вання та моніторингу відповідних показників резилієнтності економіки.  

Не менш важливо при формуванні національної політики стійкості 

брати до уваги, чи належить та чи інша країна до категорії нестабільних і пос-

траждалих від конфліктів держав. Явища нестабільності та результати конф-

ліктогенності, як правило, призводять до довгострокових економічних наслід-

ків та часто супроводжуються значними людськими втратами. Вони уповіль-

нюють економічне зростання, порушують фінансові потоки, ускладнюють фіс-

кальну вразливість, дестабілізують позиції платіжного балансу. Нестабільні й 

постраждалі від конфліктів країни – Fragile and Conflict-affected States (FCS) – 

характеризуються порівняно низькими темпами зростання та рівня ВВП на 

одну особу, високою інфляцією і бідністю93. Несподівані потрясіння та воєнні 

дії можуть спричинити транскордонні наслідки (наприклад, вимушене перемі-

щення населення, регіональні кризи, неврегульовані ресурсні потоки, загрози 

глобальній і національній безпеці), про що свідчить трагічний досвід України. 

Насамперед мається на увазі вплив макроекономічного характеру на сусідні 

країни з негативними наслідками для їхньої внутрішньої ринкової рівноваги.  

Під впливом соціально-економічних та геополітичних факторів94 форму-

ються канали передавання негативних імпульсів на внутрішню 

 
92 Guidance on core indicators for entity reporting on contribution towards implementation of the Sustainable Devel-

opment Goals. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/diae2019d1_en.pdf 
93 Chami R., Espinoza R, Montiel P. J. Macroeconomic Policy in Fragile States. Oxford Scholarship Online, 2021. 

URL: https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/oso/9780198853091.001.0001/oso-

9780198853091; Corral P., Irwin A., Krishnan N., Mahler D. G., Vishwanath T. Fragility and Conflict: On the Front 

Lines of the Fight against Poverty. Washington, DC: World Bank, 2020. URL: 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33324 
942021 Comprehensive Surveillance Review: Overview Paper / International Monetary Fund. Policy Paper. 2021. No. 

2021/027.Washington, DC. URL: https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2021/05/18/2021-Com-

prehensive-Surveillance-Review-Overview-Paper-460270.  
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збалансованість усіх сфер державного управління. За існуючою класифікацією 

FCS є гетерогенною групою країн із низьким рівнем доходу (Low-Income 

Countries, LIC) та середнім рівнем доходу (Middle-Income Countries, МІС). 

Міжнародні експерти звертають увагу на те, що не існує універсального ви-

значення FCS та фіксованого переліку країн із ознаками інституційної розба-

лансованості (fragility, крихкості). Відомі випадки, коли в країнах, котрі не 

класифіковані як FCS, що мають найзагальніші елементи низького рівня стій-

кості, траплялися конфлікти, якщо вони не долали стресові ситуації. FCS варі-

юються від нестабільних економік до тих, де розв'язані війни. Величезна кіль-

кість біженців у світі розміщена в сусідніх державах. Це істотно впливає на 

розподіл доходів, продуктивність праці, пропозицію робочої сили, податкову 

базу і структуру споживання95. 

При створенні та подальшій трансформації стратегічних напрямів про-

тидії воєнним геополітичним викликам у контексті посилення резилієнтності 

національної економіки варто враховувати відзначені аналітиками Міжнарод-

ного валютного фонду (МВФ) особливості групи держав, котрі мають ознаки 

розбалансованості (fragility, крихкості) щодо загроз національній безпеці, низь-

кої резилієнтності та конфліктогенності96. Взаємний вплив нестійкості й кон-

фліктів посилює ризики багатьох тенденцій невизначеності в розвитку, доволі 

складно та суперечливо позначаючись на їхніх складових. Зі 182 країн, ранжо-

ваних за ступенем уразливості до зміни клімату та готовності до підвищення 

стійкості97, більшість із групи останніх 35 належать до FCS. У світі близько 

155 млн осіб мають недостатній рівень продовольчого забезпечення та потре-

бують термінової допомоги. Дві третини з них проживають у таких країнах, як 

 
95Baer K., Sanjeev G., Mario M., Sailendra P. Building Fiscal Institutions in Fragile States A Two-Step Approach. 

Macroeconomic Policy in Fragile States / ed. by R. Chami, R. Espinoza, P. Montiel. Oxford: Oxford University Press, 

2021. 
96Pursuing Women’s Economic Empowerment (IMF policy paper for the Meeting of G7 Ministers and Central Bank 

Governors, June 1-2, 2018, Whistler, Canada). URL: https://www.imf.org/-/media/Files/Publica-

tions/PP/2018/pp053118pursuing-womens-economic-empowerment.ashx. 
97 ND-GAIN Country Index / University of Notre Dame. 2019. URL: https://gain.nd.edu/our-work/country-in-

dex/rankings/. 
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Афганістан, Демократична Республіка Конго, Сирія, Ємен тощо. Значна час-

тина молодих людей у FCS не працюють, не навчаються і не проходять про-

фесійної підготовки, причому більше половини з них — жінки. У країнах з об-

меженим фіскальним простором та слабкими системами соціального захисту 

зростає потреба у бюджетних видатках. У багатьох FCS збільшується безро-

біття чи неповна зайнятість, що посилює ризик соціальних заворушень. При 

цьому країнам із вищим рівнем гендерної рівності, як правило, властиві стабіль-

ніші показники сталого зростання. Щоб уникнути повторення негативного 

досвіду багатьох країн світу в процесі складання та адаптації планів повоєн-

ного відновлення України в умовах нової економічної реальності й зростання 

невизначеності, всі зазначені вище обставини мають бути проаналізовані з ме-

тою зниження рівня ризикогенності стосовно особливостей національної еко-

номіки.  

4.2. Управління державними фінансами України в контексті  

сучасних тенденцій невизначеності 

У довоєнний час Україна мала статус надійного партнера багатьох між-

народних організацій. Так, наприкінці минулого року МВФ у рамках програми 

постковідного відновлення надав нашій державі 2,7 млрд дол. США (із загаль-

них асигнувань SDR, Special drawing rights; СПЗ, Спеціальні права запозичення, 

2021 р.). Крім того, на найближчу перспективу було передбачено підтримку із 

застосуванням інструменту кредитування SBA (Stand-By-Arrangement). Після 

російського збройного вторгнення, ураховуючи обсяги величезних руйнувань 

та завданих населенню України збитків, уряд ініціював скасування досягнутої 

Резервної угоди з МВФ, щоб зосередитись на надзвичайних заходах. Вже на 

початку березня поточного року нашій країні було надано екстрене фінансу-

вання (Інструмент швидкого фінансування; Rapid Financing Instrument, RFI). Ба-

гато донорів візьмуть участь у наповненні спеціального рахунку, керованого 

МВФ, котрий об'єднує кредити, гранти та інші джерела для підтримки України. 

Всього в І півріччі із зовнішніх джерел запозичено 211,6 млрд грн, у тому числі: 

41,3 млрд грн (1,4 млрд дол. США) за програмою RFI; 37,1 млрд грн (1,2 млрд 
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євро грн – позики МБРР у рамках проєкту «Додаткова позика до Другої позики 

на політику розвитку у сфері економічного відновлення». Основними кредито-

рами України стали МВФ, ЄС, Канада, Світовий банк, Європейський інвести-

ційний банк (ЄІБ), Японія, Велика Британія, Франція. У грантовій формі Укра-

їна отримала 43 % зовнішнього фінансування, у тому числі від США 73 % усієї 

суми грантів, від ЄС – 2,6 %. 

Подальша співпраця з МВФ та іншими міжнародними організаціями 

спрямована на поточне ресурсне забезпечення: перемоги Збройних Сил Укра-

їни; бюджетних видатків, необхідних для дотримання відносної рівноваги із 

попитом на публічні послуги; надання кредитної допомоги бізнесу; виконання 

державних боргових зобов’язань; координації фіскальної та монетарної полі-

тики. Спільна діяльність у межах інтеграції стратегій управління держав-

ними фінансами уряду з наглядом та фінансуванням МВФ і світових країн-

лідерів спрямована на протидію збройній агресії РФ, а також на створення по-

воєнного інноваційного стратегічного плану відновлення. Виконання таких за-

вдань має супроводжуватися вирішенням проблем, пов'язаних із кризою у сві-

товій економіці, подоланням численних ризиків та загроз, зменшенням факто-

рів зовнішньої вразливості тощо. Проте для ліквідації наслідків воєнної роз-

рухи знадобиться значне підвищення витрат, що може призвести до безпреце-

дентного рівня державного боргу. Водночас слід пам'ятати слова родоначаль-

ника кейнсіанської економічної теорії, що громадяни оплачують витрати 

уряду. Як відомо, немає такого поняття, як “непокритий дефіцит”98. МВФ на-

дає державам-членам ресурси не лише для коригування дисбалансів, а й із ме-

тою зміцнення довіри під час кризових ситуацій, коли країни втратили або ри-

зикують втратити здатність запозичувати на відкритих ринках. Однак коригу-

вання бюджету неминуче і має бути співмірним із доступним обсягом фінан-

сування у просторово-часовому вимірі. 

 
98 Keynes J. M. A Tract on Monetary Reform. The Richest Man in Babylon, 2009. 220 p.  
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Еволюція приватного сектору призвела до безперервного циклічного ви-

никнення, розвитку, зникнення й появи нових бізнес-стратегій, формування 

практики і науки корпоративного, у тому числі стратегічного, менеджменту. 

Масштаби та особливості функціонування державного сектору завжди зумов-

лені типом самої держави, її політичної системи – від демократії до різних 

форм диктатури й навпаки. Чітке визначення меж приватного і державного се-

кторів, особливостей їхнього форматування, партнерських ринкових та нери-

нкових ознак діяльності й відповідних результатів є необхідною умовою для 

класифікації інституційних секторів національної економіки згідно з міжнарод-

ними та європейськими стандартами, насамперед Системою національних ра-

хунків 2008 р. (SNA 2008), Європейською системою національних та регіональ-

них рахунків 2010 р. (ESA 2010), а отже – структурування державних фінансів 

як об’єкта управління. 

Грошово-кредитне регулювання різними гілками влади відбувається як 

у загальному державному управлінні (далі – сектор ЗДУ), так і в державному 

секторі загалом. В умовах воєнного стану всі складові системи управління ма-

ють бути цілеспрямовані на пріоритети перемоги над агресором. Тому поточ-

ний менеджмент повинен супроводжуватися постійним адекватним коригу-

ванням завдань, функцій, ієрархічних і координаційних зв’язків між 

суб’єктами управління державними фінансами, а також удосконаленням сис-

тематизації, обліку та статистичного вимірювання фінансових потоків і запа-

сів, витрат та результатів економіки державного сектору.  

Наразі в межах підходів PFM (Public Finance Management), передбачених 

у Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 

2022–2025 роки та плані заходів з її реалізації99, управління державними фі-

нансами охоплює переважно сектор ЗДУ. Водночас стратегічне управління 

державними фінансами (Strategic Public Finance Governance, SPFG) повинне 

 
99 Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2022−2025 роки та 

плану заходів з її реалізації: розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1805-р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-2021-%D1%80#Text. 
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стосуватися державного сектору загалом100. Це дасть змогу отримати синер-

гійний ефект від координації управлінських дій як у період воєнного стану, так 

і протягом повоєнного відновлення, щодо реалізації в повному обсязі й Стра-

тегії економічної безпеки України на період до 2025 року, затвердженої Ука-

зом Президента України від 11.08.2021 № 347/2021 (далі – Стратегія). Пунк-

том 8 Стратегії серед основних викликів та загроз у сфері фінансової безпеки 

вказано: 

− значний обсяг дефіциту державного бюджету, який перевищує встанов-

лені Бюджетним кодексом України 3 % прогнозного номінального обсягу 

валового внутрішнього продукту на відповідний рік, що за фактичної відсут-

ності неборгових джерел фінансування спричиняє зростання державного 

боргу та відповідного навантаження на державний бюджет; 

− втрату доходів бюджету внаслідок схем ухилення від оподаткування, ро-

змивання його бази;  

− непослідовність правового регулювання відносин у податковій сфері; 

− недостатній розвиток довгострокового кредитування; 

− істотну частку непрацюючих кредитів у кредитному портфелі банків, 

у тому числі державного сектору; 

− функціонування системи пенсійного забезпечення в умовах високого де-

мографічного навантаження; 

− поширення явища легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочин-

ним шляхом.  

Отож, у період системних потрясінь координоване управління фінан-

сами державних нефінансових та фінансових корпорацій з урахуванням сучас-

ної теорії і практики антикризового регулювання, міжнародного досвіду – сут-

тєва відмінність стратегічного управління державними фінансами (SPFG). Бе-

зумовно, практичне впровадження такого концепту доцільно супроводжувати 

 
100 Марченко С. М. Стратегічне управління державними фінансами: євроінтеграційний курс, міжнародні тре-

нди, національні особливості. Фінанси України. 2022.№ 1. С. 7–27.  
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згуртованістю суспільства навколо протидії викликам і загрозам, що за нової 

реальності постають перед країною, її фінансово-економічною системою, че-

рез послідовне внесення в рамках національних особливостей відповідних ін-

ституційних змін. 

Загрози та ризики невизначеності, конфліктогенності, турбулентності, 

інформаційної асиметрії спотворюють перспективи виконання економічними 

агентами контрактних зобов’язань із точки зору їх прийнятності, придатності 

й надійності. Адже взаємодія попиту і пропозиції̈ ресурсів, капіталу з пов’яза-

ними з фінансами послугами в будь-якому випадку відбувається в межах гро-

шово-кредитних відносин суб’єктів господарювання всіх секторів економіки. 

Наразі в процесі розроблення та обговорення дискусійних питань майбутньої 

програми післявоєнного відновлення на всіх регуляторних рівнях, а також у 

фіскальному, валютно-фінансовому та зовнішньоекономічному секторах еко-

номіки йдеться про необхідні заходи посилення резилієнтності вітчизняної 

СЕС. Прогнозуються чіткі дії, спрямовані на нейтралізацію негативного 

впливу глобальних та національних загроз стагнації, бюджетну консолі-

дацію, стимулювання можливостей мобілізації податкових доходів. Ви-

значаються напрями вирішення проблем, пов’язаних з явищами нестабі-

льності та конфліктогенності, що породжують загрози досягненню Цілей 

сталого розвитку (ЦСР)101. 

У світовому масштабі критичні наслідки синергії явищ крихкості СЕС у 

контексті загроз національній безпеці, конфліктогенності й низької резилієнт-

ності в сукупності з наслідками війни в Україні, продовженням поширення па-

ндемії COVID-19 у країнах із різним рівнем економічного розвитку та добро-

буту порушують макроекономічну стабільність, гальмують інклюзивне зрос-

тання приблизно для п'ятої частини членів МВФ. До того ж як у регіональ-

ному, так і в глобальному вимірах, ризики дисбалансів стають рельєфнішими 

практично в усіх сферах суспільного устрою. Як зазначалося в параграфі 4.1, 

пандемія COVID-19 посилила диспропорції у FCS, пов'язані з уповільненням 

 
101 Sustainable Development Goals. URL: https://www.imf.org/en/Topics/SDG/. 
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економічного зростання, зростанням інфляції та державного боргу. Їхня під-

тримка у проведенні реформ є доволі складним завданням навіть для автори-

тетних організацій світової спільноти. Інституційний простір FCS зазвичай об-

межений досить слабким державним управлінням, соціальною та конфлікто-

генною напруженістю. Нейтралізація негативного впливу вказаних чинників 

має вирішальне значення для розв’язання завдань стабілізації макроекономіч-

ної політики. Так, міжнародний Фонд стримування катастроф та надання до-

помоги (CCRT – The Catastrophe Containment and Relief Trust) давно бере активну 

участь у підтримці FCS, однак його потенціал потребує подальшого зміц-

нення, що вимагає не лише ресурсного забезпечення, а й політичної волі. У ми-

нулих роках економічні проблеми нестійкості у FCS накопичувалися під впли-

вом пандемії COVID-19. Наприклад, динаміка реального ВВП на одну особу 

у 2020 р. в цих країнах була на 9,4 відсоткового пункту (в. п.) нижчою, ніж 

прогноз до пандемії (падіння на 7,5 % проти планового зростання 1,9 %)102. 

Велика різниця в доходах, сучасні загрози дефіциту продовольства будуть по-

силювати соціальну, конфліктогенну напруженість і таким способом ще більше 

дестабілізувати FCS, аж до загроз розширення збройних протистоянь. Отже, 

FCS наражаються на значні ризики дедалі більшого відставання від світової 

спільноти. З практичною метою МВФ наразі веде внутрішній список FCS, що 

включає 42 країни, або близько 20 % членів МВФ. З європейських країн 

у цьому списку – Косово, із пострадянських – Таджикистан (станом на 2019 

р.). Перелік містить усі країни, які відповідають одному або обом наведеним 

критеріям. Перший – рівень країнної політики та інституційного потенціалу. 

Якість інститутів і політики оцінюється за критеріями, згрупованими в чотири 

кластери: 1) управління економікою; 2) структурна політика; 3) політика соці-

альної інтеграції та справедливості; 4) управління й інститути державного сек-

тору (якість політики та інститутів означає, наскільки вони сприяють 

 
102Bousquet F. Fragile and Conflict-Affected Economies Are Falling Further Behind.IMF.2022. January 21. URL: 

https://blogs.imf.org/2022/01/21/fragile-and-conflict-affected-economies-are-falling-further-behind/. 
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скороченню бідності, сталому зростанню і ефективному використанню допо-

моги з метою розвитку). Другий критерій – наявність представництва Орга-

нізації Об'єднаних Націй (ООН) або регіональної місії з підтримки миру про-

тягом попередніх трьох років. Аспекти, пов'язані з нестабільністю та/або кон-

фліктами, прямо чи опосередковано відіграють вирішальну роль для значної 

групи країн – членів МВФ. 

Проблеми глобальної фінансіалізації та її впливу на процеси забезпе-

чення сталого розвитку як світової, так і національної економік перебувають 

у центрі уваги наукової та фахової спільноти. Зокрема, у дослідженні МВФ103, 

присвяченому аналізу емпіричних взаємозв'язків між диспаритетом у доходах, 

соціальним розшаруванням та особливостями простору грошово-кредитних 

оборотів, ідеться про те, що відсутність належного пруденційного нагляду 

в цій сфері може сприяти посиленню нерівності. У свою чергу використання 

потенціалу інститутів фінансового сектору на основі принципу комплементар-

ності істотно підвищуватиме результативність фіскальної політики перерозпо-

ділу з погляду концептуальних засад справедливості. Істотну роль у нівелю-

ванні розривів у рівні добробуту, у скороченні масштабів злиднів можуть віді-

гравати фактори стабільності у фінансових відносинах, їхньої глибини (розмір 

фінансового сектору відносно економіки). Так, підвищенню інклюзивності в 

суспільному розвитку сприятиме розширення охоплення фінансовими послу-

гами малого бізнесу та домогосподарств із низькими доходами. 

Тлумачення феномену невизначеності та його найсуттєвіших складових 

розкрито у працях класиків104, а також сучасних учених105, де велику увагу 

приділено непередбачуваним фінансовим і ціновим ринковим чинникам, 

 
103 Cihak M., Sahay R. Finance and Inequality. 2020. January 17. URL: https://www.imf.org/-/media/Files/Publica-

tions/SDN/2020/English/SDNEA2020001.ashx. 
104Bernanke, B. S.  Irreversibility, Uncertainty, and Cyclical Investment. Quarterly Journal of Economics. 1983. Vol. 

98 (1). P. 85–106; Romer C. The Great Crash and the Onset of the Great Depression Quarterly Journal of Economics. 

1990. Vol. 105 (3). P. 597–624; Ramey V., Ramey G. Cross-country evidence on the link between volatility and 

growth. American Economic Review. 1995. Vol. 85 (5). P. 1138–1151. 
105Bachmann R., Bayer C. Wait-and-See Business Cycles? Journal of Monetary Economics. 2013. Vol. 60 (6). P. 

704–719; Berger D., Dew-BeckerI. Giglio S.  Contractionary volatility or volatile contractions? Working paper, 

Northwestern University. 2016; Ilut C., Schneider M. Ambiguous Business Cycles. American Economic Review. 2014. 

Vol. 104 (8). P. 2368–2399; Basu S., Bundick B. Uncertainty Shocks in a Model of Effective Demand. NBER Working 

Paper. 2017. No. 18420. 
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стихійний вплив яких у рамках глобального та національного економічного 

простору у ХХ – на початку ХХІ ст. призводив до масштабних циклічних по-

трясінь. Як наслідок, періодично спостерігалися різке падіння виробництва, 

скорочення робочих місць, гальмування інвестиційних процесів, зниження по-

питу, а також рівня добробуту. Багато дослідників106 також наголошували, що 

в умовах фінансових криз значного поширення набули ефекти мультиплікації 

турбулентних наслідків невизначеності. Безумовно, всі перелічені вище ре-

зультати взаємодії цього явища з економічними трансформаціями породжу-

вали боргові, ліквідні та інші шоки в корпоративному секторі107, включно з ба-

гатонаціональними компаніями (БНК), де збої в ланцюжках створення доданої 

вартості посилювали диспропорції відтворювальних процесів на мега-, макро- 

та мікрорівнях. 

Ще на початку 2020 р. напередодні політичних та економічних потря-

сінь, спричинених пандемією COVID-19 та війною в Україні, на рівні автори-

тетних міжнародних організацій було заявлено108 про високі ризики стагнації 

світової економіки, аналогічні явищам десятирічного періоду Великої депресії 

(1929–1939 рр.). При цьому акцент було зроблено на загрозах інтенсифікації 

переважаючих тенденцій невизначеності. У сучасній науці та на практиці на-

голошується, що формування концептуальних засад цього стану економіки 

об'єктивно пов'язане з параметрами на макро- та мікрорівні (динаміка ВВП 

в окремих країнах, вектори розвитку підприємств – виробництво продукції, 

надання послуг тощо). Крім того, такі явища та події, як зміни клімату, інфор-

маційні асиметрії, війни, вибори, теж породжують ситуації, пов'язані з 

 
106Arellano C., Bai Y., Kehoe P. J. Financial Frictions and Fluctuations in Volatility. Working Paper. 2016; Caggiano 

G., Castelnuovo E., Pellegrino G. Estimating the Real Effects of Uncertainty at the Zero Lower Bound. European 

Economic Review. 2017. Vol. 100. P. 257–272. 
107 Hennessy C. A., Whited T. M. Debt Dynamics. Journal of Finance. 2005. Vol. 60. P. 1129–1165; Rampini A., 

Viswanathan S. Collateral and capital structure. Journal of Financial Economics. 2013. Vol. 109. P. 466–492; Chen 

G. Corporate Savings, Financing and Investment with Aggregate Uncertainty Shocks. Working Paper, Nanyang Tech-

nological University. 2016. 
108 The head of the International Monetary Fund has warned that the global economy risks a return of the Great De-

pression, driven by inequality and financial sector instability. Financial Services and Inequality: New IMF Research. 

URL: https://www.piie.com/events/financial-services-and-inequality-new-imf-research. 
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помилками через неоднозначне сприйняття та прогнозування політиками, вче-

ними, менеджерами подій і процесів трансформацій у навколишньому середо-

вищі. У результаті трансформуються настрої, очікування у просторі ділових 

відносин, що може призвести до суттєвих коливань попиту та пропозиції, а та-

кож намірів суб'єктів господарювання збільшувати капіталовкладення, кіль-

кість трудозайнятих. Відповідно змінюється ступінь довіри до державних, фі-

нансових та інших інституцій, і навіть поведінка споживачів з точки зору ви-

трачання, заощадження, інвестування всіх видів ресурсів.  

З урахуванням перелічених вище проблем існують різні підходи до ви-

мірювання невизначеності109. Вони характеризуються різноманітністю баз 

даних – від індексів волатильності ключових економічних і фінансових змін-

них до результатів аналізу даних у періодичних друкованих джерелах. При 

цьому через відсутність єдиних кількісних та якісних оціночних стандартів у 

країнах із різним рівнем розвитку цілком імовірні ризики інформаційної аси-

метрії під час проведення порівняльного аналізу та прогнозування майбутніх 

тенденцій – або прогресії, або регресії. 

Розглянемо динаміку нового показника – Світового індексу невизначе-

ності (СІН), що охоплює 142 країни з населенням не менше двох мільйонів 

осіб у кожній з них110. На наш погляд, при виборі бази даних для розрахунку, 

отриманої в результаті текстового аналізу країнних доповідей “Economist In-

telligence Unit” (EIU)111, можна припустити високий рівень неоднозначності 

трактування процесів, явищ і подій, як у контексті об'єктивності, так і з ураху-

ванням суб'єктивності сприйняття. Водночас згаданий показник СІН є доволі 

надійним вимірником із точки зору можливості зіставлення рівня невизначе-

ності у просторово-часових аспектах: у зв'язку з поточними економічними й 

 
109Leahy J., Whited T. The Effect of Uncertainty on Investment: Some Stylized Facts. Journal of Money, Credit and 

Banking. 1996. Vol. 28 (1). P. 64–83; Bloom N. The Impact of Uncertainty Shocks. Econometrica. 2009. Vol. 77 (3). 

P. 623–685; Baker S. R., Bloom N., Davis S. J. “Measuring Economic Policy Uncertainty. Quarterly Journal of Eco-

nomics. 2016. Vol. 131 (4). P. 1593–1636. 
110 Hites A., Bloom N., Furceri D. 60 Years of Uncertainty.  Finance & Development. 2020.March. URL: 

https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2020/03/pdf/imf-launches-world-uncertainty-index-wui-fur-

ceri.pdf. 
111 Economist Intelligence Unit.URL: https://www.eiu.com/n/. 
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політичними подіями (наприклад, результати референдуму щодо «брекситу» 

у Великій Британії) або довгостроковими конфліктами (наприклад, напруже-

ність між Вірменією та Азербайджаном, етнічні, релігійні сутички в Афганіс-

тані). У методиці розрахунку індексу передбачено вирішення питань, пов'яза-

них із достовірністю, релевантністю та широким діапазоном розкиду даних, 

що відображають глобальну турбулентність, волатильність фондових ринків, 

флуктуації індексів зростання (падіння) ВВП у країнах світу, а також стратегічні 

зміни державної політики на користь електорату, представників національних 

еліт, великого бізнесу й міжнародного співтовариства. “Цей набір даних може 

бути надзвичайно корисним для дослідників. Наприклад, той факт, що стри-

бки СІН провіщають спад виробництва, дає змогу припустити, що СІН мо-

жуть використовуватись як альтернативні показники економічної активно-

сті, коли зазвичай використовувані показники недоступні (наприклад, щоквар-

тальний ВВП для багатьох країн). Цей набір може бути застосований для 

вивчення низки питань економічної політики, включно з впливом відмінностей 

у рівні невизначеності між країнами на ключові макроекономічні результати, 

такі як прямі іноземні інвестиції…”112. 

Тенденції коливань СІН, середньозваженого за рівнем ВВП у 142 краї-

нах113, що відображають історичну еволюцію невизначеності у світі, наведено 

на рис. 4.2, котрий явно демонструє, що найвищі його значення мають при-

чинно-наслідковий зв'язок із тригерами глобальних потрясінь: війнами, фінан-

совими кризами, пандеміями, політичними подіями тощо. Цілком очевидно, 

що амплітуда коливань Світового індексу невизначеності помітно вища, почи-

наючи з 2012 р., коли поряд із кризою суверенного боргу в Європі спостеріга-

лися фіскальні потрясіння у США. Чергові піки величин цього індексу 

 
112 Hites A., Bloom N., Furceri D. 60 Years of Uncertainty. Finance & Development. 2020.March. URL: 

https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2020/03/pdf/imf-launches-world-uncertainty-index-wui-fur-

ceri.pdf/. 
112 Economist Intelligence Unit.URL: https://www.eiu.com/n/. 
113 Hites A., Bloom N., Furceri D. 60 Years of Uncertainty.  
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припадають на 2018–2020 рр. у зв'язку з посиленням напруженості в торговель-

них відносинах між США і Китаєм, процесом брекситу та пандемією корона-

вірусу. Поза сумнівом, наступний різкий стрибок СІН наприкінці 2021 – на 

початку 2022 р., який відображає посилення геополітичних суперечностей між 

Росією й Україною та початок незаконного вторгнення військ РФ на територію 

нашої суверенної країни, увінчається надрекордним значенням СІН. На нашу 

думку, незалежно від того, як розгортатимуться воєнні дії, що, безперечно, за-

вершаться перемогою України, світові відносини у всіх сферах різко зміни-

лися і не повернуться до попереднього статус-кво. Геополітична конкуренція 

стає дедалі інтенсивнішою та небезпечнішою, ніж будь-коли з часів Другої 

світової війни. Заходи щодо превенції повномасштабної війни між Росією 

і НАТО призводять до пошуку дуже тонкої межі між ескалацією ландшафту 

воєнних дій та стримуванням російського агресора. Фактори різкого приско-

рення інфляції, уповільнення глобального економічного зростання, падіння 

ринків у зв'язку з жорсткими заходами центробанків, а також загрози початку 

Третьої світової війни, яка, на думку Дж. Сороса114, потенційно може знищити 

нашу цивілізацію, сприятимуть подальшому розширенню явищ невизначено-

сті та встановленню нових правил безпеки у світовому, територіальному та 

національному вимірах. 

На рис. 4.3 і 4.4 наведено часові ряди значень СІН, розраховані за згада-

ною вище методикою, виходячи лише з текстового аналізу країнних доповідей 

EIU115. Можна констатувати, що загалом частота й амплітуда коливань сумар-

ного індексу СІН для 142 країн світу на рис. 4.2 і 4.3 візуально практично не 

відрізняються. 

Водночас, незважаючи на всеосяжний вплив глобальних епізодів на фо-

рмування піків рівня невизначеності, в окремих державах, як показано на 

рис. 4.4 на прикладі Франції, Польщі та України, цілком очевидним є розкид 

 
114 Soros G. Putin and Xi put the world at risk of complete destruction. Financial News. 2022. March 12. URL: 

https://www.fnlondon.com/articles/george-soros-putin-and-xi-put-the-world-at-risk-of-complete-destruction-

20220312/. 
115 Economist Intelligence Unit.URL: https://www.eiu.com/n/. 
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значень СІН залежно від того, до якої категорії належить та або інша країна: з 

розвиненою економікою, або з ринком, що формується, або з низькими дохо-

дами. Водночас можна погодитися з висновками авторів методики розрахунку 

СІН про те, що середній рівень невизначеності вищий у країнах із ринком, що 

формується, ніж у країнах з розвиненою економікою. “Одна з можливих при-

чин цього полягає в тому, що в країнах, які розвиваються, спостерігається 

більше внутрішніх політичних потрясінь, таких як перевороти, революції та 

війни, до того ж вони більше вразливі до стихійних лих, таких як епідемії та 

повені, а їхня економіка вирізняється більшою волатильністю, оскільки вони 

частіше страждають від зовнішніх потрясінь і мають обмеженіші можливо-

сті боротьби з цими потрясіннями. …У міру переходу від обмеженої до повно-

цінної демократії невизначеність у країні зменшується. … Нарешті, зрос-

тання СІН провіщає значний спад виробництва, причому ефект буде відчут-

нішим у країнах із менш розвиненими інститутами”116. 

У 2021–2022 рр. статус незалежної держави України з точки зору міжна-

родної критеріальної бази щодо готовності до підвищення резилієнтності та 

ступеня вразливості до зміни клімату різко погіршився. Наша країна у 2019 р. у 

відповідному рейтингу посідала 64-те місце. Перша п'ятірка – країни Скандинав-

ського півострова та Данія. Наведемо дані щодо позицій інших пострадянських 

держав: Азербайджан – 67, Киргизстан – 68, Молдова – 78, Узбекистан – 80, Тад-

жикистан – 102, Туркменістан – 128, Російська Федерація – 31, Вірменія – 52, 

Казахстан – 40, Білорусь – 40, Грузія – 38. Для порівняння: Ізраїль – 32, США – 

19, Велика Британія – 11, Сирія – 150. 35 останніх позицій – держави, розташо-

вані в регіонах із багатьма конфліктогенними зонами: Африка, Близький Схід, 

Середня Азія, країни Карибського басейну та Латинської Америки. 

 
116 Hites A., Bloom N., Furceri D. 60 Years of Uncertainty.  Finance & Development. 2020.March. URL: 

https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2020/03/pdf/imf-launches-world-uncertainty-index-wui-fur-

ceri.pdf/. 
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Продовжуючи моніторинг глобальної ситуації у світі, на початку 2022 р. 

вчені підтвердили об'єктивність раніше висловленого припущення про те, що 

радикальна невизначеність дедалі більшою мірою стає одним із ключових фак-

торів кризових явищ, що насуваються117, які призводять до погіршення кіль-

кісних та якісних показників ділової активності. 

Результати досліджень багатьох сучасних учених свідчать, що ризики 

непередбачуваності інституційних, операційних ускладнень у сфері грошово-

кредитних відносин спричиняють посилення негативного впливу шокових си-

туацій на динаміку виробництва. Аналіз даних у процесі моделювання діяль-

ності 30 тис. фірм у період 2007–2009 рр. свідчить про те, що фінансові шоки 

в умовах радикальної невизначеності вдвічі-втричі збільшують ризики118. При 

цьому періоди високої невизначеності супроводжуються показниками суттє-

вого зниження зайнятості працездатного населення та скорочення обсягу інве-

стицій. У свою чергу, структурні зміни в динамічних та статичних характери-

стиках фінансових потоків істотно впливають на ступінь передбачуваності тих 

чи інших сценаріїв розвитку економіки. Показники збільшення (зменшення) 

грошової маси, виплати дивідендів, викупу акцій, зміни обсягу та структури 

боргових зобов'язань кореспондують із амплітудою коливань очікувань вола-

тильності на фондових ринках119 і, відповідно, із загальним рівнем невизначе-

ності. Флуктуації процентних банківських ставок, цін (виробництва та капі-

талу) й реальної заробітної плати меншою мірою (приблизно на 1/3) вплива-

ють на потенціал шоків фінансової невизначеності та на випуск продукції. 

Прогнози посилення ймовірності нових потрясінь, якісних погіршень 

структурних наслідків турбулентності економіки на мега-, макро- та мікрорівні 

внаслідок зростання невизначеності120 повністю підтвердилися після 

 
117Hites A., Bloom N., Furceri D. The World Uncertainty Index. NBER Working Paper. 2022. No. 29763. February. 

URL: http://www.nber.org/papers/w29763. 
118 Alfaro I., Bloom N., Lin X. The Finance Uncertainty Multiplier. NBER Working Paper. 2018. No. 24571. May. 

URL: https://www.nber.org/system/files/working_papers/w24571/w24571.pdf. 
119 Для оцінки рівня невизначеності автори використовують біржовий індекс VIX (CBOE Volatility Index), 

обчислений на основі S&P 500. 
120Economic uncertainty before and during the COVID-19 pandemic / В. Altig, S. R. Baker, J. M. Barrero et al. NBER 

Working Paper. 2929. No. 27418. June. URL: http://www.nber.org/papers/w27418; Coibion O., Georgarakos D., Go-

rodnichenko Yu., Kenny G., Weber M. The effect of macroeconomic uncertainty on household spending. NBER 
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масштабного російського вторгнення. Можна погодитися з думкою ряду дос-

лідників, що не останню роль у цьому відіграли причини поведінкового похо-

дження. Відомі автори розглядають термін “ambiguity”121 (неясність), котрий 

тотожно відображає двозначність впливу переконань, очікувань, інтуїції, елек-

торальних та політичних подій на прийняття економічних рішень у стандарт-

них умовах очікування корисності. Попереджувальна поведінка як елемент не-

визначеності в рамках ділових циклів сприяє збільшенню заощаджень, скоро-

ченню зайнятого персоналу, а також зменшенню боргових зобов'язань, що збі-

гається з коливанням цін на активи.  

Розглянемо основні показники Державного бюджету України (ДБУ). У I 

півріччі 2022 р. ДБУ було виконано з дефіцитом 405,2 млрд грн (план – 

642,6 млрд грн122), касові видатки становили 78,6 % від розпису звітного пері-

оду. Фактичні державні запозичення до загального фонду ДБУ- 561,3 млрд грн 

(133,5 % плану). 

Від розміщення ОВДП залучено 349,7 млрд грн, у тому числі в іноземній 

валюті 28,1 млрд грн (635,5 млн дол. США та 288,3 млн євро). З них за рахунок 

військових ОВДП надійшло 327,6 млрд. грн, з яких придбання ОВДП у влас-

ність НБУ – 225 млрд грн (понад 1/3 від загального обсягу фінансування ДБУ – 

658,5 млрд грн). Платежі з погашення державного боргу дорівнювали 

214,8 млрд грн (99,5 % плану), платежі з обслуговування – 86,6 млрд грн 

(99,4 % плану). 

Посилення стратегічного вектора державного регулювання необхідне 

для подолання прийдешніх потрясінь у зв'язку зі збройним вторгненням РФ до 

України та стрибкоподібним зростанням цін на основні сировинні товари. Те-

нденції глобалізації світових економік, міжнародного поділу праці, посилення 

 
Working Paper. 2021. No. 28625. March. URL: http://www.nber.org/papers/w28625; Johri A., Khan S., Sosa-Padilla 

C. Interest rate uncertainty and sovereign default risk. NBER Working Paper. 2020. No. 27639. August (revised Jan-

uary 2022). URL: http://www.nber.org/papers/w27639. 
121 Ilut C. L., Schneider M. Modeling uncertainty as ambiguity: a review. NBER Working Paper. 2022. No. 29915. 

April. URL: http://www.nber.org/papers/w29915. 
122https://mof.gov.ua/uk/news/u_chervni_2022_roku_do_zagalnogo_fondu_derzhavnogo_biudzhetu_nadiishlo_973_

mlrd_griven-3509 
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процесів конкуренції за залучення інвестиційних, фінансових кваліфікованих 

трудових ресурсів, швидкі темпи розвитку науково-технічної революції та 

зміни технологій перешкоджають зміцненню інституційного інноваційного 

потенціалу країни за сформованої ліберально-ринкової економіки. На нашу 

думку, варто ініціювати об’єднання зусиль директивних органів європейських 

країн із перехідною економікою щодо розв’язання завдань повоєнної реконс-

трукції та впровадження універсальних важелів збалансованості заходів стри-

мування інфляції і підтримки посткризового відновлення економіки після па-

ндемії і війни. Серед основних проблем фінансування бюджету в перспек-

тиві слід відзначити такі: 
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Рис. 4.2*. Динаміка середньозваженого за ВВП індексу СІН, розрахованого відповідно до методики, запропонованої в 

2018 році вченими та фахівцями Стенфордського університету та МВФ123 

 
123 Ahir H., Bloom N., Furceri D. World Uncertainty Index (WUI).2018. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3275033.  
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Рис. 4.3.*. Динаміка індексу СІН, розрахованого 

відповідно до методики, запропонованої в 2018 

році вченими та фахівцями Стенфордського уні-

верситету і МВФ124 

Рис. 4.4.*. Динаміка індексу СІН для Франції, 

Польщі та України, розрахованого відповідно до 

методики, запропонованої у 2018 році вченими 

та фахівцями Стенфордського університету і 

МВФ125 

*Примітка. Графіки відповідають даним у поквартальному вимірі; на осі ординат позначено точки, що 

відповідають значенням СІН у І кварталі кожного четвертого року починаючи з 1990 по 2022 р.; SARS 

(Severe acute respiratory syndrome) – Тяжкий гострий респіраторний синдром (ТГРС).  

 

− від’ємний приріст запозичень на внутрішньому ринку без урахування уча-

сті НБУ; низький попит на ОВДП з боку приватних інвесторів, основними дер-

жателями цього інструменту є державні банки та НБУ; 

− значна частка монетарного фінансування дефіциту, потенційно небезпечні 

наслідки такої практики для збереження макрофінансової стабільності; 

− недостатність у цілому, поряд із переважанням кредитного фінансу-

вання та зовнішньої підтримки України, що перевантажує боргові зо-

бов’язання. 

Згідно з найкращими практиками впровадження стратегічних підходів до 

управління державними фінансами необхідно внести зміни до програмних уря-

дових документів, де передбачити: більш конкретну ідентифікацію проблем та 

постановку завдань126 з урахуванням того, що ймовірність досягнення мети 

 
124Ibid. 
125Ibid. 
126 Locke E. A. Toward a theory of task motivation and incentives. Organizational Behavior and Human Performance. 

1968.Vol. 3 (2). P. 157–189; Locke E. A. Some observations about goals, money and cheating in business. Organizational 

Dynamics. 2019. Vol.48, Iss.4. URL: https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2018.11.004. 
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залежить від її характеристик127; розділення “вирішення проблем” у контексті пі-

дсумкових результатів та процесів їх реалізації відповідно до оцінок еквівалент-

ності ресурсних обмінів. При цьому моніторинг упровадження результатів пови-

нен сприяти їх сумірності з параметрами потоків рішень та змін у менеджменті, 

забезпечуючи наступність і послідовність. Важливо також оцінювати й моделю-

вати способи реалізації, визначаючи потребу в державному фінансуванні до того, 

як необхідно вчинити фактичні дії, що допоможе мінімізації ризиків та підви-

щенню бюджетної продуктивності. 

На сучасному етапі розвитку фундаментальною основою надання широ-

кого спектра публічних послуг із метою реновації реального сектору економіки 

є безперешкодний доступ країни до фінансового капіталу. Виклики і пріоритети 

інтеграції національної економіки у процесі фінансової глобалізації128 потребу-

ють посилення заходів національної економічної безпеки, пов'язаних із дослі-

дженням і нейтралізацією факторів, що зумовлюють внутрішню соціально-еко-

номічну дестабілізацію. У період післявоєнного відродження країни для забезпе-

чення відновлення та подальшого розвитку реального сектору в умовах іннова-

ційних тенденцій четвертої промислової революції, а також із метою підвищення 

якості життя, добробуту та достатку людей для нашої держави вкрай актуальним 

залишається пошук ефективних шляхів вбудовування України у повоєнну сві-

тову фінансову архітектуру. 

4.3. Антикризова податкова політика: повоєнне відновлення  

в контексті сталого розвитку 

Податково-бюджетне регулювання передбачає сукупність інституційних та 

політичних заходів держави з метою підтримки ділової̈ активності, стримування 

коливань сукупного попиту, впливу на рівень зайнятості, інфляції̈ та інших 

 
127Locke E. A., Latham G. P.  A theory of goal setting & task performance. Prentice-Hall, Inc., 1990. 544 p.; Locke E. 

A., Latham, G. P. New Developments in Goal Setting and Task Performance. Routledge, 2012. 688 p. 
128 Гальчинський А. С. Криза та цикли світового розвитку. Київ: АДЕФ-Украина, 2010. 480 с. 
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макроекономічних показників економіки. Як зазначають міжнародні аналітики129, 

у коротко-, середньо- та довгостроковій перспективі ризики і заходи політики 

створюють дедалі складніші політико-економічні конфігурації. Процентні ставки, 

що зростають, необхідність захисту вразливих верств населення від наслідків ви-

соких цін на продукти харчування та енергоносії, а також збільшення оборонних 

витрат негативно впливають на ступінь стійкості державних фінансів. У свою 

чергу скорочення бюджетних можливостей ускладнює інвестування в цілі пере-

ходу до економіки з меншим впливом на клімат, а затримки в заходах боротьби з 

кліматичною кризою роблять країни більш сприйнятливими до шоків цін на сиро-

винні товари, котрі посилюють інфляцію й економічну нестабільність. Важливо 

зазначити, що весняний прогноз МВФ припускав, що збройний конфлікт не вийде 

за межі України130, подальші санкції проти Росії не стосуватимуться енергетич-

ного сектору (хоча в базовому сценарії враховувалися наслідки рішення європей-

ських країн поступово відмовлятися від російських енергоносіїв), а вплив пандемії 

на сферу охорони здоров'я та економіку ослабне протягом 2022 р. Також прогно-

зувалося, що з окремими винятками зайнятість і обсяги виробництва до 2026 р. 

переважно залишаться нижчими, ніж ті, які існували до пандемії. 

Антикризова податкова політика має бути спрямована на залучення доходів 

до бюджету через зростання ефективності комплаєнсу, управління ризиками, ад-

міністрування. Це дасть уряду можливість удосконалювати надання гарантованих 

Конституцією державних послуг з освіти, охорони здоров'я, інфраструктурного 

забезпечення, безпеки та високого рівня життя. Практика державного управління 

США є показовим прикладом сприятливого використання активної податково-

бюджетної політики у підтримці вразливих груп населення. У 2020 р., коли розпо-

чалася пандемія COVID-19, завдяки масовому розширенню системи соціального 

захисту рівень бідності у Сполучених Штатах фактично знизився. Підвищення до-

помоги по безробіттю, допоміжні виплати дали змогу істотним чином компенсу-

вати втрату доходів та робочих місць. Як продемонстрував антикризовий досвід ба-

гатьох країн, наприклад Бразилії, показники бідності та нерівності можна успішно 

 
129 World Economic Outlook, April 2022. https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-eco-

nomic-outlook-april-2022. 
130 Ibid. 
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знижувати політичними заходами, пов'язаними з кон'юнктурою домінування в 

державній сфері податково-бюджетної політики. Отже, її головна роль полягає аж 

ніяк не у підтримці цінової стабільності або стабілізації обсягу виробництва, а в 

забезпеченні довгострокового сталого й інклюзивного зростання131.  

Як у період воєнного стану, так і у повоєнному відновленні фіскальну коор-

динацію, державні податки слід розглядати з точки зору впливу на виділення та 

розподіл ресурсів. Тому, з урахуванням реалізації потенціалу позитивних наслідків 

у найближчому майбутньому, в Україні регуляторні важелі податково-бюджетної 

політики дадуть змогу розв’язувати низку актуальних завдань, що виникли внаслі-

док різкого падіння попиту, зростання цін, а також грошово-кредитних обмежень. 

Насамперед необхідно надавати підтримку незахищеним домашнім господарст-

вам та компаніям, нейтралізувати негативний вплив призупинення підприємниць-

кої діяльності на економічну активність і зайнятість.  

На рис. 4,5 наведено дані щодо рівня забезпечення видатків зведеного бю-

джету України податковими надходженнями у січні – травні 2022 р., які свідчать 

про загальну тенденцію зниження абсолютного розміру податкових надходжень 

та збільшення державних видатків.  

 

Рис. 4.5. Рівень забезпечення видатків Зведеного бюджету України подат-

ковими надходженнями у січні –травні 2022 р., % 

 
131 Gaspar V. A Fine Balancing Act. With fiscal policy having gained fresh prominence, governments must carefully 

calibrate their policies. Finance and Development. 2022. March. P. 4–7. URL: https://www.imf.org/en/Publica-

tions/fandd/issues/2022/03/Balancing-act-Gaspar/. 
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Джерело: складено автором за показниками виконання зведеного бюджету Ук-

раїни за січень-травень 2022 року / Міністерство фінансів України. URL: 

https://www.mof.gov.ua/uk/budget_2022-538 

Показник забезпечення видатків зведеного бюджету України податковими 

надходженнями має загальну тенденцію до зменшення. Якщо в січні 2022 р. по-

даткові надходження перевищували видатки зведеного бюджету на 28,9 %, то 

вже в лютому рівень покриття видатків цими надходженнями становив 88,5 %, 

у березні – 41,8, квітні – 39,7, а в травні – 46,3 %. Такі низькі показники забезпе-

чення свідчать про те, що в аналізованому періоді велику частку у фінансуванні 

видатків відіграють неподаткові надходження, зокрема запозичення та міжна-

родні трансферти. Тенденція, що склалася, є вкрай загрозливою з позиції забез-

печення фіскальної безпеки держави. 

Наразі регресивні непрямі податки переважають у платежах домогоспо-

дарств із низькими доходами, посилюючи нерівність. Водночас сукупні глобальні 

втрати доходів унаслідок транскордонних податкових операцій, здійснених суб'-

єктами з незадекларованими офшорними активами, а також БНК, оцінюються 

приблизно в 483 млрд дол. США на рік132 (що порівнянно з річним ВВП деяких 

європейських країн). До того ж найбільших втрат щодо розміру власних подат-

кових надходжень (у формі недоотриманих державних послуг, нереалізованого 

розвитку людського потенціалу) зазнають країни з нижчими доходами. В Укра-

їні варто вводити прогресивні податки на багатство (як в Аргентині), активніше 

імплементувати міжнародні правила підзвітності та транспарентності контро-

льованих іноземних компаній (КІК), комплаєнс-контроль в оподаткуванні при-

бутку транснаціональних компаній (Action Plan on base Erosion and Profit shifting, 

BEPS), у трансфертному ціноутворенні тощо. Сукупні глобальні втрати доходів 

у результаті транскордонних податкових операцій, здійснених суб'єктами з неза-

декларованими офшорними активами, а також транснаціональними компаніями, 

оцінюються приблизно в 483 млрд дол. США на рік. При цьому найбільші втрати 

щодо розміру своїх податкових надходжень (у формі недоотриманих державних 

 
132State of Tax Justice / Tax Justice Network. 2021. URL: https://taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice-2021/. 
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послуг, нереалізованого розвитку людського потенціалу) зазнають країни з ниж-

чими доходами.  

У 2015 р. з метою попередження зазначених ризиків в ОЕСР було розроб-

лено План дій для боротьби з розмиванням бази оподаткування і переміщенням 

прибутків за кордон (далі – План дій BEPS). План дій BEPS включає 15 кроків, 

що охоплюють різні сфери протидії агресивному податковому плануванню. 

З 1 січня 2018 р. Україна приєдналась до Програми розширеного співробітниц-

тва в рамках ініціативи ОЕСР. Обов’язковими до виконання (мінімальний стан-

дарт Плану дій BEPS) є чотири кроки: Крок 5 “Удосконалення заходів боротьби з 

податковими зловживаннями”; Крок 6 “Недопущення зловживання пільгами, пе-

редбаченими двосторонніми угодами”; Крок 13 “Рекомендації щодо документації 

з трансфертного ціноутворення та розкриття інформації по країнах”; Крок 14 

“Удосконалення процедури взаємного узгодження шляхом вирішення спорів”. 

У рамках реалізації заходів дорожньої карти щодо впровадження Плану дій 

BEPS до податкового законодавства України внесено зміни, які передбачають: 

дію 3 – розкриття фізичними особами – резидентами України своєї участі в іно-

земних компаніях, які вони контролюють (КІК), і правила оподаткування таких 

компаній; дію 4 – обмеження витрат на фінансові операції з пов’язаними осо-

бами; дію 6 – запобігання зловживанням у зв’язку із застосуванням договорів про 

уникнення подвійного оподаткування; дію 7 – запобігання штучному уникненню 

визнання статусу постійного представництва; дії 8–10 – удосконалення конт-

ролю за трансфертним ціноутворенням; дію 13 – правила звітності в розрізі країн 

для міжнародних груп компаній. 

Три роки тому (в лютому 2019 р.) Верховна Рада України ратифікувала Ба-

гатосторонню конвенцію щодо виконання заходів, які стосуються угод про опо-

даткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню 

прибутку з-під оподаткування (далі – Багатостороння конвенція MLI), як 15-й 

крок Плану дій BEPS – MLI. Отже, наша держава отримала можливість одноча-

сного внесення змін до всіх або деяких чинних Конвенцій про уникнення 
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подвійного оподаткування, а також паралельно виконувала кроки 6 та 14 Плану 

дій BEPS. Конвенція дасть змогу зменшити переміщення українського капіталу 

до юрисдикцій із низьким рівнем оподаткування з метою мінімізації податкових 

зобов’язань. У зв’язку з реалізацією світовою спільнотою Плану дій BEPS особ-

ливого значення набувають специфічні ризики, включно зі сферою інформацій-

ної безпеки. 

Упровадження в практику фінансового управління зазначених вище зо-

бов’язань супроводжується розробленням та використанням стандартизованих 

способів ідентифікації інформації, що дублюється, а також оцінки схожих по суті 

показників зі звітів суверенних юрисдикцій, котрі розраховуються за різною ме-

тодологією. У національному законодавстві: 

- розроблено методичні та організаційні засади складання документації з 

трансфертного ціноутворення та звіту в розрізі країн міжнародної групи компа-

ній (далі – МГК); 

- застосовано в регуляторній практиці майстер-файл (master file), а також 

звітність за методологією country-by-country; 

- запроваджено локальний файл (local file) як складову документації з транс-

фертного ціноутворення згідно з Кроком 13 “Рекомендації щодо документації з 

трансфертного ціноутворення та розкриття інформації по країнах” Плану BEPS, 

а також заходів стосовно вдосконалення механізму контролю за розподілом фу-

нкцій, ризиків та нематеріальних активів платника податків, котрий входить до 

МГК.  

Після виконання Україною мінімального стандарту Плану дій BEPS наша 

держава буде визнана як така, що співпрацює зі світовою спільнотою з питань 

оподаткування у повноцінному режимі. Це, безумовно, розширить можливості 

для ведення вітчизняним бізнесом активнішої діяльності на зовнішніх ринках, 

уникаючи упередженого ставлення з боку іноземних контрагентів, банків та ін-

весторів. У сфері протидії виведенню капіталу слід покращувати відповідні но-

рми податкового законодавства згідно з міжнародною податковою реформою 
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BEPS 2.0. Зокрема, корисним для України було б стимулювання сплати податків 

до бюджетів через підсилення податкового тиску на капітал, що виводиться.  

Єдиний стандарт звітності (Common Reporting Standard, CRS) почали роз-

робляти в 2013 р. у рамках ОЕСР. Текст стандарту узгоджено загалом 23 лютого 

2014 р., а в травні 2014 р. схвалено Декларацію ОЕСР про автоматичний обмін 

податковою інформацією. На той час понад 65 держав офіційно висловили гото-

вність його імплементувати, а 40 із них навіть передбачили для цього граничні 

строки. Остаточний текст стандарту CRS було опубліковано 21 липня 2014 р. 

У документі описано, яка інформація підпадає під міжнародний автоматичний 

обмін; зазначено фінансові організації, котрі повинні збирати й надавати відомо-

сті своїм органам влади для подальшого обміну; вказано типи рахунків і подат-

кових резидентів, щодо яких має збиратися й надаватися така інформація; уніфі-

ковано методи комплексної перевірки благонадійності та фінансового стану клі-

єнтів (англ. Due Diligence).  

Для забезпечення достовірності баз даних фіскальної звітності в Плані по-

воєнного відновлення буде передбачено інституціоналізацію національних інде-

ксів, стандартів із глобальними показниками, міжнародними стандартами збору 

та обміну інформацією. У сучасному світі технології інформатизації набувають 

значення окремого, самостійного ресурсу разом з управлінською діяльністю, 

спрямованою на формування резилієнтних засад стійкості національних СЕС. 

Специфіка їх функціонування повинна орієнтуватися на захист прав власності, 

а також дотримання принципів доброчесності, підзвітності, превентивності ймо-

вірних порушень встановлених норм та правил. Мається на увазі запобігання спо-

творенням фінансових результатів інвестиційних, амортизаційних, страхових та 

інших операційних сфер, зокрема таких, що призводять до незаконного заниження 

прибутку або навмисного завищення цінових складових у контрактних відноси-

нах, котрі регулюють обороти всіх видів активів.  

Широко відомо, що через прогалини та неузгодженості в національному та 

міжнародному податковому законодавстві БНК широко застосовують операції 
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з нематеріальними активами для виведення грошей до офшорних юрисдикцій 

(сплата за патенти, програмне забезпечення, інформаційне обслуговування, роя-

лті тощо). Масштабні операції щодо зменшення або уникнення зобов’язань зі 

сплати податку на прибуток призводять до значних втрат надходжень до бюдже-

тів. Світова спільнота наразі усвідомила, що принципи вимірюваності саме не-

матеріальних складових кінцевих продуктів потребують суттєвіших змін підхо-

дів до визнання вартості та оцінки інформаційно-знаннєвих ціннісних та прикла-

дних компонент (особливо інтелектуального капіталу) контрактів економічних 

агентів різних форм власності. З метою запобігання вказаним ризикам в Україні 

слід постійно вдосконалювати напрями розроблення та використання стандарти-

зованих способів ідентифікації інформації. Ми всі є свідками того, що у світі від-

бувається перехід до нового комп’ютерно-технологічного устрою виробництва. 

Інформатизація перетворює не тільки виробництво, а й усі сфери життя суспіль-

ства. Новий тип економічного зростання означає перехід від трудо- та капітало-

містких до наукомістких і високих технологій. Структурна перебудова еконо-

міки втілюється у скороченні частки й чисельності зайнятих у матеріальному ви-

робництві. При цьому маса і якість виробленого в ній продукту зростають. 

У рамках BEPS133 у липні 2021 р. було задекларовано Глобальний план сто-

совно поширення у світі справедливих принципів оподаткування134. Станом на 

жовтень 2021 р. вказану історичну двокомпонентну угоду (Pillar 1, Pillar 2) пого-

джено 137 юрисдикціями, зокрема Україною. Ця глобальна ініціатива у фіскаль-

ному просторі буде супроводжуватися новими пізнавальними процесами та цін-

нісними критеріями. При набранні чинності положеннями згаданої угоди очіку-

ється підвищення ефективності оподаткування багатонаціональних підприємств 

на засадах принципу справедливості. Також стане можливим проведення постій-

ного моніторингу ймовірності генерування сигналів, що зумовлюють появу опор-

туністичної поведінки, пов’язаної з несплатою податків.  

На думку експертів МВФ, відповідно до компонента 1 (Pillar 1), 

 
133Всеосяжна основа боротьби з розмиванням податкової бази та виведенням прибутку з-під оподаткування. 
134Guidelines on non-financial reporting: Supplement on reporting climate-related information. URL: 

ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2019)4490&lang=en. 
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спрямування частини податкової бази до країн ринків (дозволяючи їм справляти 

податки навіть без фізичної присутності) є ефективнішим, ніж односторонні по-

датки на цифрові послуги. Хоча до сфери охоплення таким перерозподілом пот-

рапляє лише 2 % світового прибутку БНК, глобальний вплив на доходи загалом 

можна порівняти з впливом надходжень від наявних податків на цифрові послуги. 

В Україні нині проводиться наукове обґрунтування шляхів удосконалення 

чинного національного податкового законодавства в рамках виконання взятого 

нашою країною зобов’язання імплементувати заходи Pillar 1. Намічено врегулю-

вати сфери їх застосування, впорядкувати визначення бази оподаткування подат-

ком на прибуток від діяльності та операцій, пов’язаних з цифровою економікою. 

Буде унормовано понятійно-термінологічний апарат щодо сутності процесу, а та-

кож встановлено перелік цифрових товарів та послуг для розрахунку бази опода-

ткування. Крім того, буде сформовано методику адміністрування податку на при-

буток для платників, на яких поширюватиметься дія Pillar 1. Після ухвалення та 

легалізації у 2022–2023 рр. відповідної багатосторонньої конвенції (The Multilat-

eral Convention, MLC) буде створено базу для втілення нового напряму міждержав-

ної координації фінансової політики. Це допоможе розв’язувати вкрай актуальне 

завдання стосовно запобігання спотворенню даних про суб’єктів господарю-

вання на рівні БНК (Multinational companies), а також про їхні ресурси й опера-

ційну діяльність. Водночас варто враховувати, що відповідно до компонента 

Pillar 2 масштабного плану щодо реформування міжнародної системи оподатку-

вання для великого бізнесу (Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax 

Challenges Arising From the Digitalization of the Economy) – глобальна мінімальна 

ставка оподаткування становить 15 %135. 

Цифровізація призвела до стрімкого зростання частки нематеріальних акти-

вів у міжнародній торгівлі та інвестиціях із відповідним збільшенням можливо-

стей для БНК відокремлювати прибутки від реальної економічної діяльності та 

 
135Guidelines on non-financial reporting: Supplement on reporting climate-related information. URL: 

ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2019)4490&lang=en. 
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переміщувати їх у місця з низькими податками. Щоб відновити зв’язок між міс-

цем, де провадиться діяльність із доданою вартістю, і місцем оподаткування при-

бутку, як зазначалось, учасники BEPS у 2020 р. досягли домовленості працювати 

за підходом, що складається з двох компонентів.  

Pillar І має на меті узгодити звітність про прибутки МГК зі створенням вар-

тості. Він має три основні елементи. 

1. Перший частково перерозподіляє право оподаткування найбільших і 

найприбутковіших БНК до країн «ринку» (або «призначення»), де вони прода-

ють товари та послуги.  

2. Другий спрощує трансфертне ціноутворення діяльності з розподілу.  

3. Останній елемент запроваджує механізми розв’язання податкових 

спорів.  

Pillar II пропонує глобальний мінімальний податок на прибуток. Це стосу-

ється транснаціональних груп із доходом 750 млн євро або більше. Правила Pillar 

II дотримуються «загального підходу», що означає прийняття учасниками Ін-

клюзивної рамкової програми її правил на добровільній основі.  

У березні 2022 р. OЕСР опублікувала типові правила для правил Pillar II ра-

зом із технічними коментарями та конкретними прикладами того, як застосову-

вати модельні правила Global Anti-Base Erosion (GloBE)136. Метою є початок ре-

алізації у 2023 р.  

Глобальний мінімальний податок на прибуток підприємств (global minimum 

corporate income tax, далі – CIT) є важливим кроком у міжнародному податковому 

регулюванні та координації. Тимчасом як пропозиція щодо двох компонентів ви-

никла для вирішення проблем оподаткування, спричинених цифровізацією, 

сфера дії Pillar II тепер набагато ширша та передбачає фундаментальні зміни сві-

тової податкової архітектури. Він спрямований не лише на зменшення перемі-

щення прибутку багатонаціональним підприємством, а й на покращання справе-

дливості податкових систем і підвищення збору доходів. Він також має на меті 

 
136 Tax Challenges Arising from the Digitalization of the Economy – Commentary to the Global Anti-Base Erosion Model 

Rules (Pillar Two)/ OECD. 2022. URL:  https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-

of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two-commentary.pdf/. 
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зменшити згубну податкову конкуренцію між країнами та встановити обме-

ження для зниження ставок податку на прибуток, спричинене конкуренцією 

країн за залучення прямих іноземних інвестицій.  

У повоєнній перспективі необхідне подальше вдосконалення податко-

вого декларування із застосуванням непрямих методів визначення доходів – з ме-

тою детінізації економіки, зниження рівня корупції в державних органах, преве-

нції опортуністичної поведінки, розширення податкової бази та збільшення над-

ходжень до бюджету. Стратегічної ваги набувають: подальше вдосконалення уп-

равління змінами в податковому адмініструванні на основі партнерства держави 

та бізнесу; пріоритетний статус регуляторної функції податкових важелів у про-

цесах фіскальної децентралізації; підвищення податкової культури у відносинах 

економічних агентів. Безпека країни багато в чому залежить від організаційних 

можливостей запобігання: адміністративним і кримінальним правопорушенням 

у валютно-фінансовому секторі; великомасштабному відпливу капіталу за кор-

дон; його "втечі" з реального сектору економіки. 

Варто враховувати сформовані звички платників податків. Зокрема, йде-

ться про соціокультурні традиції: чи варто приймати той чи інший ризик заради 

негайних або довгострокових вигід, чи необхідно підстрахуватися на випадок 

будь-яких потенційних несподіванок? У такому контексті доречно формувати в 

суспільстві певні стандарти поведінки у сфері оподаткування, які дадуть змогу з 

часом виробити внутрішні потреби індивідів у чіткому дотриманні норм. Для 

цього слід постійно оцінювати ставлення платників податків до роботи фіскаль-

них органів, податкового законодавства. Не менш важливими є особливості дер-

жавного та суспільного устрою. Справа в тому, що за великих обсягів тіньового 

капіталу та поширення корупційних дій, а також наявності олігархічного суспіль-

ного класу на рівні держави можуть прийматися повністю асиметричні рішення 

з проблем податкового навантаження. Тому однією з перших позицій у плані по-

воєнного відновлення в Україні є політичне завдання, нещодавно озвучене Пре-

зидентом В. Зеленським, – стосовно більш рішучих дій щодо дотримання 
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принципу податкової справедливості. Ми очікуємо, що в нашій країні такі дії бу-

дуть супроводжуватися згуртованістю суспільства навколо цілей розбудови на-

ціональної стійкої та резилієнтної СЕС. Ризики несплати податків залежать від 

раціонального, прагматичного вибору підприємців з усвідомленням можливої 

загрози покарання або від сприйняття податків як необхідного джерела суспіль-

ного добробуту. 

Сприятливий сценарій антикризового податкового регулювання перед-

бачає подальшу відсутність воєнних дій, однак він має враховувати наслідки 

збройної агресії, які вже настали в Україні. Ключовим аспектом є можливість 

формування позитивного інституційного середовища для залучення інвестицій. 

У такому випадку є підстави для лібералізації податкової системи з метою залу-

чення капіталу та подальшого розширення бази оподаткування. Однак подібний 

сценарій вимагає швидкого відходу від податкових реформ, прийнятих на пе-

ріод воєнного стану, і поступового повернення до адаптації податкової системи 

України до стандартів Європейського Союзу. Тому цілком зрозуміло, що най-

ближчим часом роль регулюючої функції податків зростатиме. Але така тенден-

ція виявиться прийнятною тільки за умови, коли фіскальна функція податків 

буде збалансована з інтересами світової спільноти, згуртованої навколо цілей пе-

реможного завершення війни та інноваційних планів післявоєнного відновлення. 

У частині справляння ПДВ у рамках цього сценарію є доцільним рефор-

мування ставок ПДВ шляхом їх диференціації. Стандартна ставка ПДВ в Україні 

відповідає середньому рівню ставок у країнах ЄС. Натомість доцільно запрова-

джувати диференційовані ставки ПДВ на певні товари. Зокрема, такі ставки варто 

вводити на продукти харчування та інші соціально важливі товари. Однак слід 

висловити застереження про необхідність забезпечення чіткої кодифікації про-

дукції, до якої мають застосовуватися знижені ставки податку. Це дасть змогу 

контролюючим органам проводити ефективний комплаєнс, а платникам податків 

подавати звітність про суми наданих пільг. Загалом чітка кодифікація мінімізує 

ризики зловживань пільгами з боку платників податків. Такий підхід допоможе 

знизити ціну на товари, до яких застосовуватимуться знижені ставки ПДВ, що 



 

139 

 

особливо актуально в умовах зростання інфляції. Іншим кроком у реформуванні 

ПДВ повинне стати стимулювання виробництва будівельних матеріалів та пос-

тачання житла. Нині в Україні зруйнована велика частина житлового фонду, що 

вимагає його відновлення, тому варто поширювати пільгу щодо звільнення від 

оподаткування ПДВ на операції з виробництва будівельних матеріалів і поста-

чання житла, включно з першим постачанням. Крім того, доцільно звільнити від 

сплати ПДВ ввезення на територію України обладнання для оновлення виробни-

чих фондів вітчизняних підприємств, створення нових виробництв.  

З метою приведення норм Податкового кодексу України щодо справляння 

ПДВ до Директиви Ради Європи 2006/112/ЄС від 28.11.2006 “Про загальну сис-

тему податку на додану вартість” потрібно відновити реєстрацію платників ПДВ, 

котрі перейшли на сплату єдиного податку за ставкою 2 % доходу, впорядкувати 

реєстр податкових накладних (забезпечити реєстрацію накладних, які не були за-

реєстровані на початку воєнного стану), скасувати норму щодо звільнення від 

ПДВ операцій із ввезення на митну територію України товарів і транспортних 

засобів. За необхідності продовження воєнного стану на тривалий період альтер-

нативою таким змінам може бути звернення до Європейського Співтовариства 

щодо підписання додаткового протоколу до Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС стосовно відтермінування плану гармонізації податкового законодавства 

на рік. 

У сфері справляння податку на прибуток підприємств за розвитку спри-

ятливого сценарію варто імплементувати у сферу оподаткування податкові інве-

стиційні стимули щодо залучення фінансових ресурсів у будівельну, сільського-

сподарську та харчову галузі економіки. Це може на практиці стосуватись як за-

провадження окремих знижених ставок, так і підвищення інвестиційних подат-

кових пільг.  

Критерієм майбутніх податкових реформ повинне бути стимулювання пе-

реробних галузей та виробництв із більшою доданою вартістю та прибутковістю. 

Зважаючи на трагічні події, що відбуваються на території нашої країни, 
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ключовою галуззю економіки має бути військово-промисловий комплекс. З ура-

хуванням досвіду розвинених країн у цьому контексті слід розглянути можли-

вість залучення до виробництва продукції в цій сфері інноваційних технологій 

приватних підприємств із відповідним державним та податковим регламентуван-

ням. 

Крім того, було б доцільно запровадити прогресивну систему оподатку-

вання прибутку підприємств. Подібна практика поширена у багатьох розвинених 

країнах, і щодо нашої держави вона створила б автоматичні податкові стимули 

для підприємств із малими доходами, а також наклала би більші фіскальні зо-

бов’язання на підприємства з великими доходами. Важливо в цьому випадку за-

стосувати економічно обґрунтовану прогресію, яка б ураховувала реальне па-

діння ВВП країни, поточну та майбутню інфляцію й структурне співвідношення 

підприємств за розмірами доходів. 

У контексті удосконалення митного оподаткування пропонується уні-

фікувати (переглянути) ставки ввізного мита з урахуванням зв’язаних ставок 

СОТ на 92 товари, що класифікуються залежно від їхнього хімічного складу, сту-

пеня обробки, технічних характеристик тощо та які неможливо точно ідентифі-

кувати на момент митного оформлення без додаткових лабораторних дослі-

джень. Такі зміни до Митного тарифу України дозволять спростити процедури 

класифікації та прискорити митне оформлення однорідних товарів. 

Також варто уніфікувати ставки ввізного мита на бітум та бітумні суміші, 

встановити нульову ставку ввізного мита на бітум нафтовий (2713200000 згідно 

з УКТ ЗЕД), інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних 

із бітумінозних порід (271390 згідно з УКТ ЗЕД), бітум і асфальт, природні; сланці 

бітумінозні та пісковики бітумінозні; асфальти та асфальтові породи (2714 згідно 

з УКТ ЗЕД), суміші бітумінозні на основі природного асфальту або природного 

бітуму, нафтового бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних смол 

(27150000 згідно з УКТ ЗЕД). Крім того, доцільно доопрацювати в напрямі роз-

ширення групи будівельних матеріалів згідно з УКТЗЕД, які будуть використо-

вуватись у відбудові інфраструктури України, знизити ставки ввізного мита при 



 

141 

 

імпорті будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на 

об’єктах, пошкоджених унаслідок бойових дій, замовником яких є військові ад-

міністрації в населених пунктах, котрі постраждали внаслідок бойових дій, а та-

кож внести корективи щодо заборони експорту бітуму, бітумних сумішей і буді-

вельних матеріалів та імпорту зазначених товарів з РФ і Білорусі. 

У частині функціонування спрощеної системи оподаткування сприят-

ливий сценарій передбачає швидке повернення від норм, прийнятих в умовах во-

єнного стану, до довоєнних норм справляння єдиного податку. Більше того, пра-

вильним кроком, на нашу думку, є введення касових апаратів з 1 січня 2022 р. 

Тому при аналізованому сценарії необхідно посилити контроль за обігом готівки 

й дотриманням норм лімітів доходу на окремих групах єдиного податку. 

У період після введення в Україні правового режиму воєнного стану було 

змінено підхід до надання податкових пільг. Виникнення форс-мажорних обста-

вин на загальнодержавному рівні вимагало зміцнення регулюючої функції подат-

ків щодо бізнес-діяльності. Такі новації мають супроводжуватися певним пере-

форматуванням заходів протидії недотриманню чинних норм та правил. Ідеться 

про посилення унормованих процедур нейтралізації подібних імовірних ризиків. 

У рамках ризик-менеджменту до моніторингу застосування вказаних пільг необ-

хідно включати результати кількісної оцінки застосування преференцій в умовах 

воєнного стану. Треба мати на увазі, що, наприклад, частка податків від діяльно-

сті суб'єктів малого бізнесу становила до війни до 10 % надходжень до місцевих 

бюджетів. Крім того, за значних обсягів фінансової допомоги від дружніх держав 

Україна має демонструвати, що вітчизняні платники податків сумлінно став-

ляться до своїх зобов'язань. Безперечно, державні органи в рамках організації 

комплаєнс-ризику будуть ухвалювати більш обґрунтовані рішення під час прий-

няття та подальшої реалізації фіскальних новацій.  

У зв’язку з тим, що запроваджено низку системних змін, спрямованих на 

зниження податкового навантаження, насамперед стосовно малого та середнього 

бізнесу, передбачено посилення превентивних заходів із метою попередження 
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удаваних операцій у сфері діяльності великих та транснаціональних компаній, 

пов’язаних з агресивним податковим плануванням. Поза сумнівом, у цьому ж 

контексті на засадах транспарентності та підзвітності на базі сучасних цифрових 

технологій в адмініструванні будуть посилені аналітично-контрольні функції від-

носно кількісних, якісних складових фінансових та нефінансових інформаційних 

потоків. Це дасть змогу, з одного боку, не збільшувати кількість виїзних подат-

кових перевірок, а з другого – сприятиме своєчасному виявленню ймовірних ша-

храйських схем, спрямованих на ухилення від сплати податків. 

Виправданою, на наш погляд, є ініціатива, за якою податок на доходи фі-

зичних осіб, нарахований податковим агентом із доходів від продажу електричної 

енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії генеруючими установками, ко-

трі належать фізичним особам – платникам податку, сплачується таким агентом до 

відповідного бюджету за місцезнаходженням (розташуванням) цих генеруючих ус-

тановок. Зазначений підхід допоможе розширити фінансову базу місцевих бюдже-

тів, істотною дохідною компонентою яких є згаданий податок. 

Важливим у законодавчих змінах, що відбулися, є низка новел, спрямованих 

на цифровізацію економіки України, котрі можуть бути використані як антикри-

зовий інструмент у найближчі роки. Зокрема, у частині справляння єдиного соці-

ального внеску особи, які мають основне місце роботи або уклали гіг-контракт з 

резидентом “Дія Сіті” в порядку та на умовах, передбачених Законом України 

“Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні”, звільняються від 

сплати за себе єдиного внеску за місяці звітного періоду, що за них роботодавцем 

(резидентом “Дія Сіті”) сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не 

менше мінімального страхового внеску. 

Пропонуємо ініціативи Закону України “Про соціальну підтримку застра-

хованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних 

протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коро-

навірусом SARS-CoV-2” від 02.12.2020 № 1030-IX щодо адміністрування єди-

ного соціального внеску зберегти на етапах воєнного стану і повоєнного 
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відновлення. Аналогічно як і норму Закону України “Про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань вико-

нання військового обов’язку та ведення військового обліку” від 30.03.2021 № 

1357-IX про те, що платники єдиного внеску, призвані на військову службу за 

призовом осіб із числа резервістів в особливий період, на весь строк служби зві-

льняються від виконання своїх обов’язків, якщо вони не є роботодавцями. 

Вимагають удосконалення підходи щодо застосування податкової соціаль-

ної пільги. Остання нині застосовується в розмірі, що дорівнює 50 % прожитко-

вого мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому 

законом на 1 січня звітного податкового року. Ця сума є вкрай малою і не відпо-

відає мінімальним потребам громадянина, доходи на реалізацію яких не мають 

оподатковуватись. Тому було б доцільно збільшити податкову соціальну пільгу 

до 100 % прожиткового мінімуму для працездатної особи. Також не відповіда-

ють сучасним реаліям норми п. 1.4 ст. 169 Податкового кодексу України в час-

тині зростання розміру податкової соціальної пільги до 200 %. Вважаємо за не-

обхідне включити до переліку осіб, які претендують на пільгу захисників Укра-

їни у війні проти Російської Федерації. 

Крім того, нині податкова соціальна пільга застосовується до доходу, що 

дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, котрий діє для працездат-

ної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округле-

ного до найближчих 10 грн. У 2022 р. ця сума становить 3470 грн, а мінімальна 

заробітна плата – 6500 грн. Тобто більшість громадян не мають права на отри-

мання пільги. Тому вважаємо за необхідне у п. 4.1. ст. 169 Податкового кодексу 

України слова “місячного прожиткового мінімуму діючого для працездатної 

особи на 1 січня звітного податкового року” замінити на слова “мінімальної за-

робітної плати”.  

Доцільним видається запровадження прогресивної шкали оподаткування 

доходів фізичних осіб так: збільшити діапазон ставок податку (порівняно із 
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законопроєктом № 2035-ІХ) та обмежити максимальну ставку податку – 40 %. 

Цей підхід максимально відповідатиме практиці оподаткування доходів грома-

дян у країнах ЄС, сприятиме зростанню бюджетних надходжень та узгоджувати-

меться з принципом соціальної справедливості. Вважаємо, що градація ставок 

податку на доходи фізичних осіб може бути такою: до одного прожиткового мі-

німуму для працездатних осіб (далі – прожитковий мінімум) – 0 %, понад один 

прожитковий мінімум, але не більше трьох прожиткових мінімумів – 5, понад 

три прожиткових мінімумів, але не більше 10 прожиткових мінімумів – 15, понад 

10 прожиткових мінімумів, але не більше 20 прожиткових мінімумів – 18, понад 

20 прожиткових мінімумів, але не більше 50 прожиткових мінімумів – 22, понад 

50 прожиткових мінімумів, але не більше 100 прожиткових мінімумів – 27, понад 

100 прожиткових мінімумів, але не більше 500 прожиткових мінімумів – 33, по-

над 500 прожиткових мінімумів – 40 %.  

У частині справляння акцизного податку в разі сприятливого сценарію не-

обхідно продовжити уніфікацію його ставок із нормами Директив Ради ЄС, вод-

ночас вживаючи заходи контролю за легальним обігом підакцизної продукції, од-

ним із яких має стати впровадження електронних марок акцизного податку. Крім 

того, протягом 2022–2023 рр. слід забезпечити відповідність ставок податків ін-

фляційним процесам в економіці. Зокрема, у разі потреби слід переглядати ставки 

акцизного, екологічного податків та рентної плати, визначені в абсолютних ви-

мірниках, з урахуванням індексів споживчих цін та цін виробників промислової 

продукції. Також варто ініціювати відтермінування імплементації в національне 

законодавство положень ст. 1 Директиви Ради 2008/118/ЄС “Про загальний ре-

жим акцизних зборів” – протягом двох років після завершення воєнного стану, та 

реалізацію ст. 353 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо повного набли-

ження до структури оподаткування, визначеної у acquis ЄС, відповідно до Додатка 

XXVIII до глави 4 “Оподаткування” Угоди про асоціацію (вимоги Директиви, як 

правило, не підлягають прямому застосуванню, і в цьому випадку особливим є 

врахування форс-мажорних (воєнних) обставин функціонування теперішньої ук-

раїнської економіки). 



 

145 

 

У частині реалізації вимог Директиви Ради 2003/96/ЄС “Про реструктури-

зацію системи Співтовариства з оподаткування продуктів енергії та електроене-

ргії” (як країни зі статусом кандидата на членство в ЄС) слід підготувати запити 

з проханням про тимчасове застосування заходів щодо звільнення від акцизу або 

встановлення нижчих ставок, ніж загальноєвропейські мінімальні ставки, на всі 

енергопродукти (нафтопродукти, вугілля, природний газ) та електроенергію. 

З урахуванням подальших євроінтеграційних перспектив України 

слід розробити дорожню карту з часовими параметрами щодо повернення 

вітчизняного податкового законодавства до стандартів ЄС і кроків із його 

подальшої координації з європейськими нормами та правилами. 

У нашій державі доцільно впроваджувати концепцію податкових витрат. 

Актуальною проблемою є необґрунтований підхід до застосування податкових 

пільг, який призводить до істотного дефіциту бюджету України. Необхідно вдос-

коналювати методологію визначення втрат бюджету у зв’язку з преференціями за 

стандартами ЄС (метод втрачених доходів бюджету). З цією метою варто перед-

бачити етапи реалізації концепції податкових витрат із одночасним удосконален-

ням їхньої класифікації згідно з найкращими світовими практиками. Подальше 

управління змінами в обліку та моделі звітування потрібно спрямовувати на унор-

мування груп критеріїв ефективності податкових витрат. Посиленню регуляторної 

функції податків із метою недопущення легалізації (відмивання) доходів, одержа-

них злочинним шляхом, сприятиме організація постійного моніторингу пільг та 

діяльності суб’єктів господарювання, котрі їх отримують. 

Інформація про податкові витрати буде використовуватись у процесі роз-

роблення, затвердження та виконання бюджету країни. Тому наразі відбуваються 

дискусії щодо обґрунтування підходів до визначення базової структури податків. 

Найнадійнішим методом оцінки ми вважаємо “Метод втрачених доходів” 

(revenue forgone), котрий оцінює податкові витрати як суму, що її бюджет втра-

тив від введення пільги. 
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Варто запровадити показники для розрахунку, а також кореляції втрат 

бюджету з цільовими установками податкових преференцій, запроваджених 

під час дії правового режиму воєнного стану та повоєнного відновлення. 

В умовах розвитку аналізованого сценарію при оподаткуванні нерухомо-

сті, на нашу думку, необхідно застосовувати її кадастрову/оціночну вартість із 

наближенням до ринкової. Упровадження вартісного підходу до оцінки об’єктів 

нерухомості в Україні вимагає ряду послідовних дій: 

1) уніфікація компетенцій управління та ведення Державного кадастру не-

рухомого майна (далі – кадастр) в єдиному державному органі управління; 

2) розроблення нормативно-правового забезпечення щодо створення та 

функціонування кадастру, механізму й методів державної кадастрової оцінки; 

3) інвентаризація об’єктів нерухомості з присвоєнням кадастрового номера; 

4) формування системи кадастру нерухомого майна. 

В Україні вже зроблено перші кроки до формування Державного кадастру 

нерухомого майна. При його створенні слід використовувати дані Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно, Публічну кадастрову карту України, 

досвід формування системи Державного земельного кадастру. 

Важливим завданням у перспективі виступає цифрова трансформація ефе-

ктивного застосування технологій моніторингу об’єктів нерухомого майна. 

У цьому ракурсі парадоксальність ситуації проявляється двовекторно: з одного 

боку, застосування ставок податку на нерухомість до об’єктів, які є фактично 

наявними (вцілілим та незруйнованими внаслідок воєнних дій), з другого боку, 

чіткий моніторинг знищеного майна українців задля застосування пільгового пе-

ріоду оподаткування на час повноцінного відновлення нерухомості та плато-

спроможності власника такого майна. У перспективі при справлянні податку на 

нерухоме майно необхідно оцінити доцільність застосування податкових пільг із 

точки зору диференціації рівня життя громадян в Україні з метою захисту соціа-

льно незахищених верств населення. 

Для підвищення рівня добровільної сплати податків та мінімізації фізич-

них контактів між представниками контролюючих органів і платниками податків 

варто якісно пришвидшити диджиталізацію процедур податкового й митного 
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адміністрування і розширити перелік онлайн-послуг для платників податків, до-

ступних в електронному кабінеті, надання узагальнюючих податкових консуль-

тацій для забезпечення єдиного підходу до застосування податкового законодав-

ства та зниження темпів поширення хвороби COVID-19. 

У межах державного та місцевих бюджетів усіх рівнів виклики дестабіліза-

ції стримують зростання витрат, попри об’єктивну необхідність посилення управ-

лінських підойм економічного піднесення та соціальної підтримки населення. 

Під впливом багатьох чинників велися пошуки обґрунтувань збільшення 

значущості ролі вищих органів влади. Було виявлено, що глобальні загрози пер-

спектив реформування світової економічної системи зумовлені мотивами пове-

дінки учасників ринку, зростає роль психологічних факторів. Дія ринкових сил, 

що століттями панували на всіх рівнях економіки (на сільських ринках, у проми-

словості, торгівлі, на столичних фондових біржах), стрімко переноситься через 

державні кордон. Безперечно, зближення національних економік за допомогою 

зовнішньоторговельних і фінансових потоків, а також мобільність робочої сили, 

знань і технологій потребують нових підходів у антикризовому регулюванні. 

Надалі реформування податково-бюджетної політики слід орієнтувати в сус-

пільних інтересах у напрямі підвищення соціальної справедливості. Податкові над-

ходження та їх перерозподіл дають змогу надавати якісні державні послуги, фінан-

сувати розвиток економіки і людського буття поряд зі скороченням масштабів не-

рівності. Оподаткування впливає на переоцінку вартості як позитивних, так і нега-

тивних чинників, що стосуються суспільних благ (наприклад, збільшення витрат у 

сфері охорони здоров'я у зв'язку з індивідуальним споживанням тютюнових виро-

бів). Крім того, зміна плати за викиди в атмосферу вуглецю та інших речовин спря-

мована на боротьбу зі зміною клімату. 

У країнах, що розвиваються, багатьом інституціям доведеться не лише ро-

зробляти адекватні варіанти політики та впроваджувати високотехнологічні по-

даткові реформи, а й прагнути до формування ефективної інвестиційної полі-

тики. Міжнародна підтримка і технічна допомога в обох сферах, у тому числі з 
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боку таких організацій, як ЮНКТАД137, матимуть вирішальне значення для реа-

лізації потенційних переваг від реформ, а негативний вплив на міжнародні при-

ватні інвестиції для сталого розвитку буде зведено до мінімуму. Інтернаціональні 

ініціативи позитивно впливатимуть на встановлення рівноваги у глобальному та 

національному фіскальному просторі.  

В Україні належне й добровільне виконання податкових зобов’язань буде 

забезпечено повним усуненням неформальних правил, що діють у тіньовому сек-

торі економіки. Згідно з настановами авторитетних міжнародних організацій оцінка 

ризиків і управління ними стають однією з ключових ланок у діяльності подат-

кових адміністрацій. При цьому політичні орієнтири соціуму слід також розгля-

дати в контексті протидії корупції та організованій злочинності. 

 
137World Investment Report. International tax reforms and sustainable investment. 2022. URL: 

https://unctad.org/system/files/official-document/wir2022_en.pdf 
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ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РУХУ І РОЗВ’ЯЗАННЯ  

СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЛОКАЛІЗАЦІЇ 

5.1. Інститути та ідентичність у процесах подолання суперечностей  

між глобалізацією та локалізацією 

Сьогоднішній рівень взаємозалежності суб’єктів глобальної соціально-еко-

номічної системи набагато перевищує їх рівень взаємної довіри та схильності до 

кооперативної поведінки. Тому розподіл ресурсів та влади у світовій економіці 

дедалі більш набуває конфліктного характеру. Причини цього містяться у струк-

турно-технологічних зрушеннях, які випереджають адаптивну спроможність 

суб’єктів. Ті з них, хто не встигає адаптуватися, вимушені поступатися ресур-

сами та повноваженнями на користь більш сильних гравців. Але внаслідок цього 

посилюється концентрація ресурсів та повноважень на боці одних, що супрово-

джується перекладанням ризиків та невизначеності на інших суб’єктів. Це є без-

посередньою причиною посилення диспропорцій та розривів у світовому госпо-

дарстві, включаючи його найбільш вразливі ланки – світову торгівлю та глобальну 

валютно-фінансову систему.  

Глобальні дисбаланси несуть загрозу неконтрольованого спаду глобалізації з 

неконтрольованими наслідками. Світ, який живе «за правилами», а не за інститу-

тами та цінностями, відображає сьогоднішній розподіл економічної та інституцій-

ної влади, що дає можливість одним відмовлятися від невигідних правил у критич-

них (кризових) ситуаціях за рахунок інтересів більш слабких суб’єктів.  

Конструктивним виходом з сьогоднішнього глухого кута глобалізації може 

бути локалізація на підставах ідентичності суб’єктів, яка здатна врівноважити 

розподіл ресурсів/вигід глобалізації та розподіл її ризиків і невизначеності. Але 

локалізація є дуже суперечливою щодо фактичного рівня глобальної взаємозалеж-

ності країн те регіонів, оскільки здатна спричиняти втрати глобальних техноло-

гічних ресурсів та посилення екологічного навантаження. Тому пошук 
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інституційних механізмів вирішення іманентних суперечностей глобалізації та 

локалізації є актуальною проблемою економічної науки.  

Традиція наукового соціального аналізу прогресу у Новий час закладена 

у філософії Г. Гегеля і отримала у 20 столітті продовження у роботах Х. Арендт, 

К. Ясперса. 

Г. Гегель у “Науці логіки” довів з позицій ідеалістичної діалектики, що саме 

взаємодія знімає механістичне протиставлення зовнішнього та внутрішнього че-

рез перехід первинної причини в іншу субстанцію1, або, як показав Л. Вигот-

ський, внутрішнє – це зовнішнє, яке стало внутрішнім2.  

Питання соціально-інституційних вигід, витрат та втрат глобалізації розгля-

даються у роботах таких вітчизняних та зарубіжних вчених як В. Геєць, А. Гри-

ценко, Д. Роддік, Дж. Стігліц, К. Перес. Проблеми аналізу соціальної складності 

та ентропії вивчають С. Переслегін, П. Щедровицький у рамках такого напряму, 

як соціальна термодинаміка. Отже, створено передумови для комплексного ви-

вчення проблеми створення інституційних механізмів вирішення суперечностей 

між глобалізацією та локалізацією.  

Одним із головних питань господарської діяльності є зняття невизначеності. 

Під економічною невизначеністю зазвичай розуміють відсутність або недостат-

ність інформації для прийняття рішень суб’єктами господарської діяльності. 

Будь-які рішення у багатозв’язному та деструктивно складному середовищі міс-

тять у собі компонент гри з невизначеністю. Так звана «найтіанська» невизначе-

ність для суб’єктів, що свідомо приймають та реалізують рішення на підставах 

інтуїції, більш глибокого знання ринків та конкурентів, є джерелом прибутку або 

інших вигід (Ф. Найт).  

Ідентичність – це граничний рівень структурності соціуму, який відповідає 

за цілісність соціальної поведінки суб'єкта. Соціальні взаємодії відбуваються 

між ідентичностями на основі їхньої єдності й відмінності3. 

 
1 Гегель Г. Наука логики. Т. 2. Москва: Мысль. 1971. 248 с. С. 222 
2 Выготский Л. С. Собрание сочинений. Т. 1. Москва: Педагогика. 488 с. С. 415. 
3 Рerel Е. What is the identity economy and what does it mean for employers? 

https://us.salaryfinance.com/uk/blog/what-is-the-identity-economy/ 

https://us.salaryfinance.com/uk/blog/what-is-the-identity-economy/
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Ідентичність має у своїй основі унікальний набір цінностей і базових змін-

них, який забезпечує відтворення суб'єктів і соціуму в цілому (а також його еле-

ментів) на певному його енергетично-конкурентному рівні, і ускладнює перехід 

з цього рівня вверх, або зайняття՛ цього рівня конкурентним суб'єктом – рух вниз. 

Перехід на інший рівень (вищий або нижчий) завжди пов'язаний з поглинанням 

або викидом соціальної енергії. 

Біологічна складова ідентичності є вираженням накопичених і збережених 

характеристик біологічної еволюції виду. Соціальна ідентичність визначається 

цінностями, фундаментальними й актуальними. Це дає підстави для характерис-

тики взаємозв’язку локалізації та ідентичності, а саме: ідентичність завжди ло-

калізована і тому є підставою локалізації будь-яких соціальних утворень, вклю-

чаючи і утворення глобального рівня4. Навпаки, відсутність ідентичності робить 

неможливою локалізацію як таку за відсутністю суб’єкта. Етап глобальної уні-

версалізації та стандартизації несе в собі ризики деструктивного ускладнення ци-

вілізації.  

Фундаментальні цінності відображають становлення соціального етапу ево-

люції виду Homo sapiens і виникнення його незворотної соціальної якості. Поте-

нціал зняття невизначеності у фундаментальних цінностей є найбільш потуж-

ним. Кількість інформації, що “записана” в цих цінностях у стислому вигляді ви-

глядає як нескінченна, що дозволяє цивілізації переживати кризові та катастро-

фічні форми розвитку. Розгортання цієї інформації в соціальні структури може 

повторюватися знову і знову практично з нуля. 

Актуальні цінності виражають досягнутий рівень соціальної і технологічної 

еволюції. Їх функція – зняття поточної невизначеності функціонування і розвитку 

суспільства, економічних суб’єктів, соціальних комунікацій, а також форм і мето-

дів внутрішньовидової конкуренції. Актуальні цінності не можуть розвиватися в 

соціальні структури в разі катастрофи з нуля. Вони відносно легко стираються. 

 
4 Campbell John L., Hall John A. National Identity and the Political Economy of Small States. Review of International 

Political Economy. Vol. 16, No. 4; Words (and Images) Can Hurt You in the World Economy (Oct., 2009). Pp. 547−572 

(26 pages). Published By: Taylor & Francis, Ltd. 

https://www.jstor.org/stable/i27756177
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Чим більше історична глибина збережених життєвих цінностей, тим більше шан-

сів проростання їх у колективне несвідоме і, відповідно, наближення їх інформа-

ційного потенціалу до фундаментальних цінностей. 

Ідентичність може бути безсуб'єктною або недостатньо суб'єктною, слабо 

вираженою. Як правило, в цьому випадку виникають ціннісні альтернативи, що 

наближені до біологічних детермінант, або системних асоціальних форм поведі-

нки. Така слабка суб'єктність може бути проміжним етапом на шляху до соціа-

льного виродження, тобто дифузії ідентичності. Ідентичність у формі більш-

менш зрілої суб'єктності як історичного феномена отримує свого носія, який 

практикує ціннісно-детерміновану поведінку в процесі своєї діяльності. 

Сильна ідентичність визначається обсягом інформації, яка як “парадигма” 

(в цьому прикладі парадигма – це вкрай неточний вираз) приміряється до ситуа-

ції підвищеної невизначеності для трансформації цієї невизначеності в ризики 

суб'єкта, які в певних умовах стають підставою раціонального вибору, несе в собі 

ознаки свободи.  

Локальна соціальна ідентичність є своєрідним “геном” глобальної системи. 

Сукупність таких генів може розглядатися як “ДНК” глобальної економіки, яка від-

творюється та розвивається у невизначеному просторі на підставах стародавніх 

програм соціуму. Такий розвиток зі збереженням інформації про минулі стани є 

природно-історичним, втіленням чого у науці слугує метод логіко-історичного до-

слідження соціальних систем, що змінюються. Однак на відміну від біологічних 

аналогів соціальні ідентичності підлягають відносно швидким змінам у відповідь 

на глибокі зміни середовища, що, з одного боку поширює природно-історичний 

простір соціальної еволюції, а з іншого – породжує аномальне явище “генетичної 

невизначеності”. Порушення механізмів передачі соціальної спадщини наступним 

поколінням породжує глибокі структурно-інституційні наслідки, які торкаються 

підвалин раціонального вибору. Наприклад, цінності відтворення людського роду 

сьогодні згасають насамперед серед молоді, що призводить до глибоких зрушень у 



 

153 

 

всій системі мотивів, стимулів та критеріїв прийняття як поточних, так і довгостро-

кових рішень5.  

Суперечність між глобалізацією та локалізацією виглядає як додаткова не-

визначеність, що обумовлена відсутністю повної інформації для дій локальних 

суб’єктів в умовах необхідності використання глобальних ресурсів та враху-

вання глобальних обмежень. Прийнято вважати, що невизначеність є функцією 

часу: чим більшим є часовий горизонт прийняття та реалізації рішень, тим біль-

шим є розрив між потрібною та наявною інформацією.  

Проявами невизначеності в економіці є конфлікти “не за правилами”, зни-

ження ефективності використання ресурсів та рівня спеціалізації та кооперації 

(автаркія), звуження часового горизонту раціонального вибору, ухил у бік коро-

ткострокових та ситуативних рішень на шкоду довгостроковим та стратегічним 

рішення, інфляція, безробіття, надмірне зростання боргів та їх ролі у розподілі 

ресурсів6. Способами обійти дефіцит інформації для суб’єктів є професійна інте-

рпретація наявної інформації шляхом використання загальних та спеціальних 

моделей, включаючи можливості штучного інтелекту, вибір адекватних моделей 

конкурентної поведінки, встановлення обмежень по ризику, корпоративний ме-

неджмент та корпоративна культура, використання ринкових можливостей пере-

кладання ризиків на третіх осіб, монопольні практики. Завдяки цьому невизна-

ченість структурується, що знижує глобальну і локальну ентропію. Очікування 

суб’єктів укладаються приблизно в одне й те саме русло, що обмежує розкид 

траєкторій розвитку локальних суб’єктів.  

Однак у суспільстві, як і в природі, інституційні русла змінюються, що поро-

джує так звану турбулентність. Наслідком соціальної турбулентності є конфлікти, 

зокрема з приводу правил. У будь-якому конфлікті право сильного проявляється 

у праві змінювати інститути, які легалізують та закріплюють його переваги.  

 
5 Mills M., Blossfeld H.-P. Becoming an adult in uncertain times: A 14-country comparison of the Losers of Globalization. 

URL: https://paa2004.princeton.edu/papers/40225/ 
6Див.: Bandt O. de, Bricongne J.-Ch.,  Fontagné L. Globalisation and uncertainty. Eco Notepad. URL: 

https://blocnotesdeleco.banque-france.fr/en/blog-entry/globalisation-and-uncertainty/ 

https://www.banque-france.fr/en/economics/economists-and-researchers/olivier-de-bandt
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Важливу роль в аналізі інституційної конфліктності відіграє гегелівське по-

няття “неправо”, яке Гегель вивів у роботі “Філософія права”. Якщо умовно озна-

чити систему права як мета-інститут, то це надає можливість більш-менш коре-

ктно користуватися логікою аналізу права та неправа для вирішення більш ши-

рокого кола завдань. Явище права за певних умов, які містяться у його внутріш-

ній всезагальності, в неправі переходить у видимість – в особливе право7. Істина 

цієї видимості складається в тому, що вона нікчемна. Право відновлюється через 

заперечення цього свого заперечення, повернення до себе зі свого заперечення. 

Дуже симптоматично, що відмова від ліберальної моделі глобалізації започатко-

вана у США за часів президенства Дональда Трампа.  

Для суб’єкта цінності значущість, переконання мають точкою свого перех-

рестя поняття добра та зла. Якщо множина суттєвих чинників та можливих про-

цедур прийняття рішень не підпадає під поняття добра та зла через їх ціннісну 

відносність або нейтральність (наприклад, закони природи, які відображаються 

у технологічних регламентах), то в економіці формуються ціннісні лакуни, де не 

виникає проблеми ціннісного вибору, ціннісних обмежень та критеріїв. За таких 

умов простір раціонального вибору поширюється. Раціональність починає пану-

вати, виштовхуючи частку цінностей та інститутів за межі соціально-економіч-

ної реальності. Суперечність між раціональним та ціннісно-прийнятним вирішу-

ється на користь раціонального. Homo sapiens отримує додаткову властивість – 

homo faber, тобто в нього виникає атрибут здатності творити і створювати. Це 

має вигляд додаткового ступеня свободи, яке виступає як діалектичне запере-

чення ціннісних засад людської свободи. 

Раціональний характер дій суб’єкта розповсюджується на все більш широку 

множину технологій та ресурсів, що рано чи пізно призводить до сутичок та кон-

фліктів з іншими суб’єктами через заперечення поза раціональних критеріїв8. 

 
7Гегель Г.В.Ф. Философия права. Москва: Мысль, 1990. С. 137 
8 “… прихід Нового часу з його насильницьким руйнуванням заведеного порядку, традиційного співвідношення 

дії та споглядання, був безсилим хоча б просто видобути із забуття порив до безсмертя, раніше джерело та осе-

редок усієї vita aktiva” − Арендт Х. Vita aktiva, или О деятельной жизни. Санкт-Петербург: Алтейя. 2000. 437 с. 

С. 33. 
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Саме через канал конфліктності ціннісні обмеження та критерії відновлюються 

у середині системи та повертаються до себе через заперечення свого заперечення.  

Джерела внутрішньої інституційної конфліктності породжуються особливими 

відносинами між технологічними змінами та змінами інститутів. Діалектичні 

зв’язки між інституційним та технологічним розвитком свого часу були проана-

лізовані представниками так званої “сассекської школи” Ч. Фріменом та К. Пе-

рес. Нові технології виникають завдяки сприятливим інститутам (система освіти, 

система організації та фінансування досліджень, державна регуляторна полі-

тика). Одночасно нові технології породжують нові виміри свободи суб’єктів, ви-

водячи їх у новий соціально-економічний простір. Інституційна щільність нового 

простору є низькою по відношенню до фактичного конфліктного потенціалу но-

вих технологій. Цей конфліктний потенціал частково утилізується через канал 

створення нових структур/заборон, а частково через канал створення нових ін-

струментів конкуренції. Такі “передінститути” не мають властивостей всезагаль-

ності, а тому виступають по відношенню до інституційної системи в цілому як 

“неправо”.  

Суперечність між правом та неправом є рушійною силою подолання роз-

риву між старою та новою економіками. Неправо як перехідний спосіб регулю-

вання та упорядкування нових конфліктів через відновлення ієрархічних підстав 

функціонування та еволюції соціуму поступово перетворюється на своє діалек-

тичне заперечення – право. 

Отож, між локалізацією та ідентичністю існує взаємозв’язок, а саме: іденти-

чність завжди локалізована і тому є підставою локалізації будь-яких соціальних 

утворень, включаючи і утворення глобального рівня. Навпаки, відсутність іден-

тичності робить неможливою локалізацію як таку за відсутністю суб’єкта. Можна 

зробити висновок, що етап глобальної універсалізації та стандартизації несе в 

собі ризики деструктивного ускладнення цивілізації.  

Інституційна влада як виключні повноваження створювати та змінювати ін-

ститути є одночасно інструментом створення та підтримання ідентичності та, 
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відповідно, інструменту глокалізації. Інституційна влада як сукупність мета-пра-

вил утворення та підтримання ієрархій має властивість виходити за власні межі, 

що покладає історичні межі її існування: рано чи пізно вона потрапляє до сере-

довища з іншими координатами, критеріями та суб’єктами, де вона втрачає сенс 

внаслідок неможливості зняття невизначеності навіть для її носіїв.  

Глобалізація як така також містить у собі сильну інструментальну компоне-

нту: по-перше, вона є інструментом розподілу та перерозподілу економічної 

влади, в тому числі, за рахунок глобального потенціалу монополізації інститу-

ційного та технологічного розвитку; по-друге, глобалізація використовує окремі 

інструменти конкурентної боротьби (цінова та нецінова конкуренція, доступ до 

встановлення та зміни правил і стандартів, доступ до арбітражу) як природний 

засіб зняття невизначеності глобального розвитку. Така “зарегульована” глоба-

лізація стикається з більш-менш обмеженим простором альтернатив подальшого 

руху, що надає можливість використовувати звичні критерії припустимого та не-

припустимого, ефективного та неефективного у виборі суб’єктів щодо напрямів 

розвитку, які забезпечують збереження та відтворення власної ідентичності. Важ-

ливе місце серед джерел глобальної невизначеності займають так звані 

“глобальні дисбаланси” як суттєві невідповідності між фактичним глобальним 

розподілом ресурсів, з одного боку, та фактичним розподілом повноважень 

приймати рішення, обов’язкові для інших суб’єктів, – з іншого.  

На певному етапі глобалізації потужність зовнішніх джерел невизначеності 

починає перевищувати інтегруючу спроможність внутрішніх механізмів відтво-

рення ідентичності суб’єктів. Але цілісність і структурна ідентичність глобаль-

ної економіки, незважаючи на всю проблематичність цього поняття, значною мі-

рою залежить саме від часткових ідентичностей, хоча й не може бути зведеною 

до їх суми. Як показує досвід сучасних мультикультуральних спільнот та країн, 

просте змішування різних ціннісних та культурних ідентичностей містить у собі 

можливість вибухового зростання невизначеності функціонування соціально-

економічних систем. Ця тенденція має загальний характер і є потенційно небез-

печною для будь-яких суб’єктів.  
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Сучасна історія демонструє два різних механізми уникання від таких небез-

пек, що пов’язані з руйнацією межі між зовнішнім та внутрішнім. Перший, умо-

вно кажучи, “радянський”, механізм був спрямований на максимальне пригні-

чення внутрішніх джерел невизначеності та ізоляцію від зовнішніх джерел. Нас-

лідком цього було накопичення внутрішніх інституційних розривів, структурних 

диспропорцій та відставання від світового технологічного розвитку. Таке відста-

вання було обумовлено тим, що джерелом новітніх (фундаментальних) техноло-

гій є саме невизначеність9 (ІІ роду). Чим більше радянській системі вдавалося 

пригнічувати стихійність та ризики, тим більш наочним було її відставання від 

інноваційного вектора розвитку світової економіки. Відчуження технологічного 

розвитку від держави для СРСР було принципово неприйнятним. 

Інший механізм, умовно кажучи, “американський”, мав зворотну спрямова-

ність через максимальне використання інноваційного потенціалу невизначеності 

всередині національної економіки та експорту залишкової руйнуючої невизначе-

ності у зовнішній простір (модель керованого хаосу). Така модель надала Спо-

лученим Штатам упродовж останніх десятиліть зберігати ідентичність світового 

лідера в умовах глибоких технологічних та структурних інновацій. Однак ефек-

тивність моделі керованого хаосу досягається за припущення безумовного тех-

нологічного лідерства. Якщо ж з якихось причин технологічне лідерство пере-

стає бути безумовним, хаос (невизначеність) може накопичуватися всередині си-

стеми, проявом чого слугують сучасні ментальні та ціннісні розриви у США, що 

загрожують національній ідентичності10. 

Без відновлення абсолютного технологічного лідерства не можуть бути від-

новлені і канали експорту руйнуючою невизначеності. Рефлекторна реакція в бік 

пригнічення джерел невизначеності та загроз шляхом одержавлення і 

 
9 Яременко О. Л. Глобальні дисбаланси та новий протекціонізм: інституційна гіпотеза. Економіка України. 2017. 

№ 5−6. С. 106−122. 
10 “Завершення двадцятого століття ознаменувалося поглибленням ідеологічної прірви між американськими елі-

тами та американським суспільством та подальшою розбіжністю у поглядах на національну ідентичність”. – Хан-

тингтон  С. Кто мы? : Вызовы американской национальной идентичности. Москва: Транзиткнига. 2004. 635 с. С. 

523. 
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монополізації неминуче призводить до втрати і темпів, і якості технологічного ро-

звитку. Національна ідентичність США, що ґрунтується на індивідуалізмі, свободі 

та конкуренції, все більш потрапляє у історичну пастку радянського типу, коли дер-

жава та глобальні американські технологічні монополії вимушені дедалі більше ре-

сурсів витрачати на пряме обмеження розвитку конкурентів, а не на власний роз-

виток.  

Конкуренти США стають для країни джерелом невизначеності, небезпека якої 

підсилюється своєрідною мультиплікацією зовнішніх проблем внутрішніми розри-

вами ідентичності. Відоме положення Д. Родріка11 про неможливість одночасного 

досягнення цілей економічної глобалізації, демократизації та суверенітету не зали-

шає, на перший погляд, США вибору: звуження сфери та ролі недосконалих демо-

кратичних процедур у національному розвитку заради повернення на траєкторію 

економічної глобалізації на американських умовах технологічного лідерства. Але 

такий шлях сьогодні виглядає як хибний, тому що не відповідає національній іден-

тичності і виглядає як рух у бік фундаментальної невизначеності існування амери-

канської політичної нації. Тим більше, що цей шлях вже фактично “зайнятий” ав-

торитарною ідентичністю глобалізованого Китаю. 

Отже, перед Сполученими Штатами постає фундаментальна проблема ви-

бору між американською ідентичністю і американською глобалізацією. Вирі-

шення цієї проблеми сьогодні не простежується. Сьогоднішні спроби руху в бік 

державно-соціалістичної моделі ілюструють розгубленість американських еліт і 

не можуть розглядатися навіть як ситуативно-паліативне рішення. Але й рішення 

щодо обрання моделі стратегічного вичікування лише відкладає проблему наці-

онального вибору без будь-яких гарантій поліпшення його умов у майбутньому.  

Перспективність китайської моделі для світу викликає багато сумнівів на-

самперед у частині механізму соціальних кредитних рейтингів як сучасної реін-

карнації ідей Платона щодо ідеальної (тоталітарної) держави. Але Китай і не пре-

тендує на її універсальність, виходячи з прагматичних міркувань її 

 
11 Родрик Д. Парадокс глобализации: демократия и будущее мировой экономики. Москва: Изд-во Институт Гай-

дара, 2011. 
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сьогоднішньої корисності саме для себе та максимальної конкурентної віддачі 

від історичної ментальності китайської нації. Водночас відсутність життєвої не-

обхідності тотальної переваги над геополітичними конкурентами дає можливість 

більш-менш раціонального вибору напрямів технологічного розвитку, де Китай 

має чи буде мати реальні досягнення і переваги. Китай є світовим лідером у сфері 

квантового зв’язку, у розробці технологій 6-G, у створенні національної мережі 

високошвидкісних залізничних сполучень. Вже це одне прирікає модель керова-

ного хаосу на перехід до падаючого відрізка кривої граничної корисності, що ми 

й спостерігаємо сьогодні.  

Отже, переваги глобалізації для більшості її учасників на сьогоднішній день 

не досягаються – через хаотичний перерозподіл глобальної влади та ресурсів з 

невизначеними наслідками та глибокими конфліктами. До речі, форсована еко-

логізація, як це не парадоксально звучить, може теж вести до зростання глобаль-

ної ентропії.  

Завдання знайти баланс між соціально-економічною ідентичністю та глобаль-

ним розвитком може бути вирішено на інших шляхах, коли критерій подальшого 

збалансованого розвитку досягається завдяки локалізації ресурсів та інститутів. 

Саме за цих умов інтегруючий потенціал ціннісно-інституційних механізмів гло-

бальної системи та її локальних утворень відповідатиме потужності джерел не-

визначеності та ризиків.  

По-перше, це досягається за рахунок оптимального перебору альтернатив 

розвитку, по-друге, завдяки інституту “права голосу” основних носіїв ідентично-

сті у виборі варіантів. Хоча правило “один суб’єкт – один голос” тут діє далеко 

не завжди, але спроби штучно обмежити фундаментальну альтернативність роз-

витку, яка найбільш близько стикається з соціально-економічною невизначені-

стю, дуже швидко заводять траєкторію цивілізаційного руху у глухий кут втрати 

соціальних сенсів та жорстких конфліктів. Локальність виглядає як природно-

історичний спосіб існування різноманітних ціннісно-інституційних систем 
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розподілу та використання ресурсів і технологій за умови збереження та поглиб-

лення глобального обміну.  

Соціально-термодинамічний сенс локалізації складається у двох важливих 

ефектах: по-перше, це зниження ентропії занадто складної глобальної економіки 

(і тому схильної до хаосу) шляхом перетворення загальної невизначеності у су-

купність часткових ризиків локальних суб’єктів; по-друге, це можливість глоба-

льної системи адаптивно змінювати досягнутий рівень глобальної рівноваги/не-

рівноваги шляхом адаптивних дій локальних суб’єктів. Прикладом можуть слу-

гувати досить оперативні зміни частки зовнішнього ринку в ВВП Китаю за раху-

нок регулювання частки внутрішнього ринку.  

Критерії ефективної смарт-локалізації глобального розвитку лежать на боці 

загального рівня ентропії: якщо витримується умова ΔQ≤ 0, де ΔQ – приріст со-

ціально-економічної ентропії, то локалізація є прийнятною.  

Інституційними інструментами розумної локалізації глобального розвитку 

можуть стати:  

➢ відновлення та концептуальне переформування принципів національ-

ного суверенітету відповідно до нових реалій глобальної взаємозалежності, ін-

формаційних технологій та посилення соціальної невизначеності;  

➢ інституційне забезпечення належної ємності внутрішнього ринку, що 

підпорядковується завданням підтримання національного суверенітету та 

внутрішньої соціальної стабільності;  

➢ незалежна грошово-кредитна політика, що підпорядковується завдан-

ням забезпечення належного захисту національного виробництва та внутрі-

шнього ринку;  

➢ контроль боргового навантаження на національну економіку як спосіб 

зниження негативної зовнішньої залежності;  

➢ модернізація принципів ВТО з урахуванням нових можливостей та но-

вих ризиків, що обумовлені локалізацією глобальних процесів.  

До таких ризиків локалізації глобального розвитку слід віднести фрагмен-

тацію єдиного технологічного, ринкового та інституційного простору; втрату 
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переваг глобальної спеціалізації та кооперації, зниження рівня рівноваги; мож-

ливість накопичення розривів та диспропорцій у світовій економіці, що може су-

проводжуватися глобальною тінізацією та масовим виникненням арбітражних 

ситуацій, посиленням ролі спекулятивного корупційного факторів; зниження до-

віри до неприйнятних рівнів, посилення автаркічних та авторитарних тенденцій; 

стихійне розповсюдження протекціоністських практик.  

У таких умовах слід розглядати варіанти повернення до менш амбіційного ре-

гулювання з боку СОТ умов міжнародної торгівлі – на кшталт багатосторонніх ра-

ундів переговорів у рамках ГАТТ12, зі збереженням дійсно життєздатних умов та 

механізмів. Той низький рівень довіри, який сьогодні фактично існує у світовій то-

ргівлі, призводить до масових винятків із принципу найбільшого сприяння, систе-

мних порушень умов вільної торгівлі все більш широким колом учасників. 

Глобалізація, навіть за недосконалих умов та механізмів, уже сьогодні при-

звела до відчутних соціальних результатів: зниження таких вад сучасної цивілі-

зації, як дитяча смертність, голод, обмеження схильності до тоталітарних прак-

тик у країнах, що розвиваються. Однак за все доводиться платити. Одним із най-

більш небажаних наслідків глобалізації є монополізація її технологічних переваг 

та досягнень у невеликій кількості країн. Проявом такої монополізації є модель 

так званого «керованого хаосу», яка спрямована на експорт ризиків та невизна-

ченості у менш розвинені країни. Така модель не може бути довгостроково ефек-

тивною, тому що провокує зростання загальної невизначеності глобального роз-

витку через посилення конфліктності. Глобальна система об’єктивно «зацікав-

лена» у розподілі вигід та ризиків глобалізації, що є природним способом зни-

ження невизначеності. Система з розподіленими ризиками є більш стійкою, хоча 

й темпи глобалізації у цьому разі можуть бути не такими високими.  

Бажана гетерогенність глобальної системи досягається на шляхах оптималь-

ної локалізації. Підставою такої локалізації служить визнання позитивного сенсу 

 
12 ГАТТ – General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, ГАТТ міжнародна угода щодо взаємного зниження 

тарифів, імпортних квот та субсидій шляхом переговорів. Діяла з 1947 по 1994 рік. 
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чинника ідентичності, який породжує різні оцінки ризиків, різні часові горизонти 

прийняття рішень та різні критерії ефективності участі у глобалізації. Внаслідок 

цього у глобальної системи з’являється вибір варіантів реакції на виклики, неви-

значеність та загрози. Глобалізація як уніфікація та стандартизація є більш ризи-

кованим шляхом, тому що обмежує варіативність і не дає можливості викорис-

товувати методи оцінки альтернативної вартості.  

Інституційними інструментами локалізації глобального розвитку є національ-

ний суверенітет як інституційно визнаний спосіб дій держави на підставах пер-

винності національного інтересу, що покладений в основу національної страте-

гії; інституційний захист національного виробника з використання методів та ін-

струментів «економіки пропозиції» − через підтримку системи національної 

освіти та науки, державне заохочування високотехнологічних виробництв та ро-

бочих місць, всіляке розширення місткості внутрішнього ринку; інституційний 

захист незалежної грошово-кредитної політики та використання її можливостей 

для досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку.  

Для України вибір стратегії локалізації як практичного привласнення гло-

бальних можливостей та досягнень означає обмеження впливу зовнішніх конку-

рентів і кредиторів на формування цілей та вибір інструментів політики держави, 

активну промислову політику та більш ефективний захист соціально незахищених 

груп населення як елемент стимулювання споживчого попиту, що орієнтований 

на національного виробника. Презумпція доброзичливості зовнішніх кредиторів 

повинна бути змінена на принцип «розумної залежності», яка не може перевищу-

вати роль чинника національного інтересу у прийнятті стратегічних рішень.  

5.2. Інституційний вимір глобальної конфліктності та стихійної локалізації 

Загальна світова економічна, політична та соціальна криза означає вкрай не-

безпечний збіг у часі та просторі глибоких змін у майже всіх сферах людського 

буття. Україна сьогодні потрапила у пастку виживання, коли природна ієрархія 

цілей не може бути витримана в умовах фундаментального дефіциту часу та ре-

сурсів. Переплутання різних сфер та процесів, які потребують реагування 
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суб’єктів, породжує потребу в інструментах вивчення суперечливої некласичної 

соціально-економічної реальності. Інституційний підхід, враховуючи історію його 

становлення та еволюції, може бути, як мінімум, апробованим щодо можливостей 

класифікації та каталогізації переплутаних процесів глобалізації та локалізації як 

глибинних підстав нинішнього стану нашої економіки та суспільства.  

Найбільш продуктивним за результатами дослідження суперечливих підс-

тав глобалізації може вважатися напрям її соціально-інституційного аналізу, 

який пов’язаний з дослідженнями Дж. Стігліца13, Д. Родріка14, Д. Конвея 

і Н. Хейвена15, О. Білоруса16, В. Гейця17, А. Гриценка18 та ін. Надане ними розу-

міння сучасної глобалізації не лише як траєкторії розширення ресурсів та мож-

ливостей, а ще й як простору варіантів, як тягаря створює можливість рухатися 

в бік розкриття соціальних суперечностей та обмежень, що відкриває шлях до 

пошуку альтернатив та осмислених змін у різних політиках глобалізації. Такі те-

оретичні надбання надають можливість уточнення предмета та методів дослі-

дження процесів глобалізації та локалізації світової економіки з метою упоряд-

кування суперечливих та критичних процесів, що розгортаються у вкрай небез-

печну глобальну кризу.  

Інституційний напрям економічної науки завжди був і є особливою відпо-

віддю на потреби як теорії, так і практики. З точки зору економічної практики 

актуальна реальність відрізняється значним деструктивним потенціалом, що 

проявляється у втраті здатності до саморозвитку на основі функціональної взає-

модії різних елементів та суб’єктів через механізм ринкових цін. Запропонована 

ще класичною школою модель ринкової системи, коли кожен дбає лише про 

 
13 Стігліц Дж. Глобалізація та її  тягар. Київ: Видавничий дім “КМ Академія”, 2003. 252 с.  
14Родрик, Д. Парадокс глобализации: демократия и будущее мировой экономики. Москва: Изд-во Институт Гай-

дара 2011.  
15Conway D., Heynen N. Globalization’s Contradictions. Geographies of discipline, destruction and transformation/ Pub-

lished 2017 by Routledge/ 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN 711 Third Avenue, New York, NY 

10017, USA. 302 p. 
16 Білорус О. Г. Економічна система глобалізму. Київ: КНЕУ, 2003. 357 с. 
17Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія: у 2 ч. Ч. 1 

/ за ред. В. М. Гейця, А. А. Мазаракі. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008.  
18 Гриценко А. А. Глобальна криза як форма сучасної соціально-економічної динаміки. Економічна теорія. 2010. 

№ 1. С. 37−46. 
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власний інтерес (але з урахуванням моральних обмежень та правових заборон), 

сьогодні працює зі значними збоями. Споконвічна позитивна конфліктність ринко-

вої конкуренції вироджується і дедалі частіше отримує форму запеклої боротьби на 

знищення, у якій всі засоби однаково гарні, якщо вони ведуть до кінцевої пере-

моги над конкурентами.  

Причини цього лежать як у сфері аномальної ціннісної різноманітності в 

епоху глобалізації, так і у сфері надмірної складності суб’єктної структури гло-

бальної економіки. Таке деструктивне ускладнення структури світової системи 

обумовлено наявністю факторіальних параметрів (N!, де N – кількість суб’єктів, 

між якими існує, або може існувати. взаємозалежність) в процесах утворення но-

вих зав’язків, як реальних, так і потенціальних. Порушення функціональної єд-

ності елементів знижує інтегруючий потенціал функціональних зав’язків, і, від-

повідно, знижує соціально-економічний статус стихійної кооперації.  

Економічна влада та економічне насильство у формі надмонополізації при-

ходять на місце каталактики. Феномен глобальних технологічних монополій по-

роджує нове соціально-психологічне та інтелектуальне середовище економічних 

досліджень. Апологія позитивного сенсу фактичних владних практик, шляхів їх 

вдосконалення, їх структури та мотивацій знаходять відображення в системі гран-

тової підтримки актуальних напрямів розвитку економічної науки. Критерій на-

уковості знань частково зміщується у сферу грошових потоків. Істину шукають 

там, де гроші.  

В історії економічної науки частіш за все актуалізація інституційного ана-

лізу економічних систем була реакцією на розрив безперервності в економічній 

науці і економічні практиці. Для інституційної теорії характерна схильність до 

описового відтворення предмета, що є перевагою в умовах аномальної різнома-

нітності явищ та процесів і швидких змін. Завдяки цьому інституційна теорія 

має можливість не вичікувати моменту структурування або кінцевої кристалі-

зації нової якості, щоб робити обмежені висновки щодо напрямів та змісту сут-

тєвих подій.  
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Отже, ухил в бік інституціоналізму зустрічається в економічній науці кож-

ного разу, коли кількість фактів «антипарадигмальної» спрямованості набуває 

масового характеру. Прикладом такої антипарадигмальності економічної реаль-

ності та її теоретичних відображень може слугувати аномальний вигляд кривих 

попиту та пропозиції на ринку мережевих благ; посилення ролі чинника іденти-

чності (несхожості, унікальності) у мотивах і стимулах господарських рішень; 

активна теоретична і практична компрометація економічної свободи як особли-

вої сфери свободи людини під гаслом боротьби з ринковим фундаменталізмом (Дж. 

Сорос); масовий попит на державне підприємництво, що суперечить суспільній 

природі та місії держави, попиту на суспільні блага, пропозиція яких є виключ-

ною функцією держави.  

Споконвічно опортуністичний (синкретичний) характер інституційного під-

ходу дозволяє йому включати у свій предмет будь-які стійкі практики, не звер-

таючи увагу на їх можливу антагоністичність у формальній системі економічних 

знань, що склалася історично. Принципи гетерогенного ускладнення та компле-

ментарності дають можливість включати у коло важливих чинників такі явища 

як суверенітет, синкретизм та феномен “блукаючої невизначеності”. Невизначе-

ність, якщо вона занурюється у сферу теоретичного знання, вимагає від учасни-

ків пізнавального процесу мінімальної конвенційності, включаючи загально-

прийняті умовності та припущення.  

Сама по собі інституційна теорія не може претендувати на статус мейнст-

риму. Навпаки, вона є активним інструментом демонтажу мейнстриму. Феномен 

“блукаючої невизначеності” приховує всередині себе процеси формування і пе-

ребору альтернатив. У цьому полягає історичний сенс періодичної інституціона-

лізації економічної науки.  

Виходячи з цих загальних міркувань, актуальним завданням дослідження 

економічної глобалізації слід визнати розробку концептуальної характеристики 

спроможності існуючих ринкових та структурно-інституційних механізмів функ-

ціонування глобальної економіки у порівнянні з її фактичною складністю і 
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конфліктним потенціалом її взаємозалежностей. Сьогоднішня запекла глобальна 

конфліктність, що виключає навіть мінімальну здатність до компромісів, погір-

шує якість суспільного вибору, позбавляючи його ознак раціональності. Імпера-

тив повернення хоча б до мінімальної раціональності вимагає узгодженого зни-

ження глобальної конфліктності за будь-яку ціну.  

Влада взагалі і економічна влада зокрема є інструментом пригнічення пото-

чної конфліктності до прийнятних меж, в тому числі, за рахунок використання 

права сильного. Однак водночас, оскільки мета влади – влада (Дж. Оруелл), право 

сильного позбавляє систему зворотного зв’язку та дозволяє накопичуватися кон-

фліктним та неочевидним (ззовні) розривам та диспропорціям. Такі розриви мо-

жуть мати вигляд вимушеної згоди поступитися своєю ідентичністю або інте-

ресами в обмін на поточний доступ до ресурсів, якими володіє носій права силь-

ного. У такій ситуації сфера прийняття рішень слабкого суб’єкта регулюється уя-

вленнями сильного суб’єкта. Сенс права сильного як інституційного розриву по-

лягає в тому, що сильний позбавляється обмежень, а слабкий – внутрішніх стиму-

лів, що детерміновані цінностями. Сильні суб’єкти знижують витрати хеджу-

вання, мінімізуючи можливість неприйнятної для них опортуністичної поведі-

нки слабких, а слабкі у свою чергу заощаджують на процедурах прийняття рі-

шень. Соціальна ентропія має всі шанси на зростання, і сьогодні вона цими шан-

сами користується.  

Водночас посилення ентропії через інституційні розриви не є вичерпною ха-

рактеристикою сучасної соціальної термодинаміки. Інституційні розриви – це со-

ціальний вакуум особливого роду, своєрідний аналог фізичного вакууму19, якщо 

брати аналогії з квантової фізики. Слабкість гальмуючих ціннісно-інституційних 

полів у зоні розривів сприяє надшвидкому перебігу подій та змін, що іноді має 

вигляд порушення причинності. Квазісуб’єкти або віртуальні суб’єкти не цікав-

лять справжніх суб’єктів лише остільки, оскільки не впливають на розподіл ре-

сурсів. Але на певному етапі віртуальні суб’єкти отримують здатність 

 
19 Див: Каку М. Физика невозможного. 3-е изд. Москва: Альпина нон-фикшн, 2012. 456 с. С. 285; Гриб А. А., 

Мамаев С. Г., Мостепаненко В. М. Вакуумные квантовые эффекты в сильных полях. 2-е изд. Москва: Энергоато-

миздат, 1988. 288 с. 
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матеріалізуватися та притягувати до себе ресурси (включаючи і такий вирішаль-

ний ресурс, як ринковий попит).  

Точкою матеріалізації віртуального суб’єкта є ресурсний конфлікт зі 

“справжніми” суб’єктами20. Перемога у цьому конфлікті може залишитися за 

“справжніми” суб’єктами, і тоді спроба матеріалізації “не зараховується” (відк-

ладається). Це не означає, що за нових інституційно-технологічних і ринкових 

умов така спроба не матиме шансів на успіх. Прикладом може бути еволюція ідеї 

електромобіля упродовж останніх ста років. Не факт, що сьогоднішня перемога 

електромобіля є кінцевою, але тенденція виглядає як більш-менш однозначна.  

Рівень глобальної економічної ефективності за останні 30 років в цілому 

зростав швидше, ніж це припускалося наявним інтегруючим потенціалом цінно-

стей та інститутів. Це супроводжувалося переважно локальним привласненням 

вигід економічної глобалізації на рівні ТНК та глобалізацією/глобальною муль-

типлікацією ризиків. Зростання глобальної спеціалізації та кооперації не було за-

безпечено адекватною глобальною ціннісно-інституційною основою, що поро-

джувало ціннісно-інституційну напругу. Кожний крок уперед у поглибленні гло-

бальної спеціалізації та кооперації вимагав все більших зусиль для пригнічення 

ціннісного імунітету окремих соціально-економічних систем, що може бути умо-

вно визначено як приховані трансакційні витрати економічної глобалізації. Існу-

ючі ринкові та структурно-інституційні механізми функціонування глобальної 

економіки виявилися нездатними вмістити в собі фактичний обсяг взаємозалеж-

ностей, які виявилися занадто складними, переплутаними та незбалансованими. 

Диспропорції та масова опортуністична поведінка, що сьогодні виключає навіть 

мінімальну здатність до емпатії, погіршують якість вибору суб’єктів, зберіга-

ючи лише видимість його раціональності. Відновлення суспільного статусу ра-

ціональності вимагає використання будь-яких інструментів скорочення надмір-

ної конфліктності.  

 
20 До речі, носієм суб’єктної віртуальності до певного часу може бути і «справжній» суб’єкт – до того моменту, 

поки зміст його діяльності вміщується у традиційні ціннісно-інституційні приписи. 
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Зворотною стороною розподілу ресурсів є розподіл ризиків. Достатньо яск-

раво зрушення у цій сфері демонструє якісна зміна функціональної та еволюцій-

ної ролі боргового чинника розподілу ресурсів. Борг як інститут у його сьогод-

нішньому вигляді дає можливість перекладати актуальні ризики та витрати 

суб’єктів, що приймають рішення, на майбутнє, за рахунок майбутніх поколінь. 

Ставка дисконтування майбутніх грошей стає аномально високою, що негативно 

впливає на інвестиційну активність. (До речі, аномально висока ставка дискон-

тування майбутніх доходів характерна для безробітних, і для кримінальних та 

просто злочинних видів діяльності.) Байдужість до майбутніх проблем є ще од-

ним всезагальним руйнуючим чинником для системи цінностей та інститутів, 

і тому приховано сприяє активізації суспільного попиту на все більш глибокі та 

стародавні механізми соціальності.  

Рештки наслідків глобальної кризи 2007−2009 років та Великої рецесії не 

були подолані і до початку пандемії коронавірусу. Так звана “накачка ліквідно-

сті” мала, за великим рахунком, перекручену боргову природу, що спотворювало 

картину глобального попиту та пропозиції. Наслідком цього стало явище глобаль-

ного дефіциту, який обумовлений не лише поточними ринковими дисбалансами, 

а й стійкими ціннісно-інституційними розривами, що не можуть бути подола-

ними за існуючим розривом між реальним розподілом ресурсів та формальним 

розподілом економічної влади у глобальній економіці, включаючи й інституційні 

підстави цього розриву21.  

Стимулом для збереження сьогоднішнього неадекватного розподілу еконо-

мічної влади є можливість використання останньої для перекладання ризиків та 

витрат на інших суб’єктів. У цьому сенсі гіпертрофована економічна влада та 

гіпертрофований кредит йдуть в одному руслі руйнації соціальних ринкових 

підстав економічної свободи, довіри та справедливості. Згасаючий попит на до-

віру та справедливість є довгостроковим деструктивним чинником змін у глобаль-

ній економіці.  

 
21Obstfeld M., Rogoff K. Global Imbalances and the Financial Crisis: Products of Common Causes. Santa Barbara: Uni-

versity of California, Berkeley and Harvard University. November, 2009. URL: http://eml.berkeley.edu/~obstfeld/santa-

barbara.pdf. 
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Найбільш небезпечними сьогодні виглядають три наочних складові глоба-

льного дефіциту: дефіцит енергоресурсів; дефіцит продовольства; дефіцит ком-

плектуючих у глобальних ланцюжках вартості, насамперед мікрочипів22. Резо-

нанс цих трьох дефіцитів на тлі дефіциту довіри та дефіциту справедливості і 

посилення економічної влади ТНК здатний спричинити лавиноподібне зрос-

тання процесів деглобалізації, коли швидкість хаотизації глобальної системи від-

чутно перевищить швидкість формування нового, менш амбітного, але більш 

стійкого порядку.  

Одним із можливих сценаріїв подальшого розвитку глобальних дефіцитів 

можуть бути тиск на рівень цін знизу23, зростання ризиків доставки у реальному 

секторі і, відповідно, зростання запасів та витрат їх зберігання, що прискорює 

цінову динаміку як на глобальному, так і на регіональних рівнях24. Ненульовим 

виглядає поточний ризик виникнення петлі позитивного зворотного зв'язку над-

мірних запасів та цінової динаміки, коли дефіцит елементів змінних витрат через 

ціновий канал породжуватиме намагання підприємств уникнути додаткових ви-

трат у майбутньому, що досягається наднормативним збільшенням обсягів сьо-

годнішніх закупівель. У цьому випадку мотив обережності прийматиме інститу-

ційно мотивовану перекручену форму додаткового попиту не на касові залишки, 

а на складські залишки товарно-матеріальних цінностей.  

Більш глибокими і тому неочевидними наслідками таких дефіцитів можуть 

стати інституціоналізація стійких автаркічних тенденції через схильність держав 

до політики імпортозаміщення, а також прихована мутація функції попиту на 

гроші в умовах валютно-кредитного арбітражу на ринках криптовалют. В остан-

ньому випадку гроші потрібні не просто для спекуляцій на фінансовому ринку, 

 
22Here’s What Caused The Ongoing Global Chip Shortage & Why It Will Only Get Worse. URL: https://on-

sitego.com/blog/global-chip-shortage-explained-causes-future/ 

23У грудні 2021 року середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО (ІПЦФ) становило 133,7 пункта, що на 

25,1 пункта (23,1 %) вище, ніж у грудні 2020 року. The FAO Food Price Index reaches a 10-year high in 2021, despite 

a small December decline. URL: https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ 
24«Інфляція у єврозоні зросла до 5 % у грудні 2021 р., встановивши новий рекорд з моменту створення єдиної 

валюти більш двох десятиліть тому. Аналітики очікували на 4,7 %. Несподіване зростання, ймовірно, змусить 

ЕЦБ скоротити монетарні стимули швидше, ніж планувалося». URL: https://ibf.ua/articles/infljacija-v-es-i-ssha-v-

pervom-polugodii-budet-vyshe-celevogo-urovnja-153805/ 
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а для операцій зі спекулятивними криптоактивами, середня очікувана доходність 

яких аномально перевищує вартість залучення коштів на кредитному ринку. Як 

було показано ще у 1997 році, функція попиту на гроші за умов аномально при-

вабливих фінансових альтернатив стає квадратичною функцією часу, швидко по-

збавляючи необхідної ліквідності реальний сектор25.  

Формування локальних зон порядку є альтернативною глобальної катаст-

рофи. Це може відбуватися як за рахунок посилення локальних джерел економіч-

ної влади та звуження ролі її глобальних суб’єктів, так і за рахунок формування 

локальних зон довіри та соціальної справедливості. Як показав соціальний вибух 

у Казахстані у січні 2022 року, успішні за критеріями МВФ реформи (у глобаль-

ному рейтингу конкурентоспроможності Казахстан у 2021 році посів 35 місце, 

випередив Португалію) одночасно виявилися вкрай небезпечними у соціальному 

вимірі. На довгих інтервалах роль суверенних джерел прийняття соціально важ-

ливих рішень виявилася неприпустимо низькою. Насправді, рішення приймали 

ті структури, які не несли і не несуть відповідальності за їх наслідки.  

Конфлікт між глобальною ефективністю та локальною стійкістю повинен 

вирішуватися на шляхах соціальної суверенізації економічного зростання. Ін-

струментом можуть слугувати цифровий суверенітет та цифрова автономізація з 

упором на розвиток національної смарт-промисловості. Імпортозаміщення, раці-

ональна автономізація та незалежна соціальна політика держави, яка орієнту-

ється на ідентичність та цінності, що склалися історично, дають можливість ві-

дійти від догматичної формули “глобалізація або смерть”. Позитивним наслід-

ком вибору такої альтернативи є стійка тенденція зниження внутрішніх трансак-

ційних витрат до рівня більш низького, ніж витрати у зовнішньому просторі. Іма-

нентним ризиком цієї альтернативи є ризик звалювання у штопор популізму та 

пригнічення ролі глобальних джерел інноваційного розвитку. 

Внутрішнім критерієм успішності такої моделі є випереджальний розвиток 

внутрішнього ринку як елемента дієвої стратегії суверенної соціалізації 

 
25 Див.: Яременко О. Л. Переходные процессы в экономике Украины: институциональный аспект. Харьков: Ос-

нова. 1997. 182 с. 
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економічного зростання. З глобальної точки зору привабливість вибору такої мо-

делі проявлятиметься в тому, що зниження глобальної ефективності компенсу-

ється зростанням глобальної стійкості. Соціальні критерії прийняття глобальних 

та національних рішень звужуватимуть коридор можливого та припустимого, що 

в загальному випадку буде означати зниження розкиду траєкторій руху глобаль-

ної системи. Спрощене трактування цього підходу може мати такий вигляд: тех-

нологічний розвиток та його ризики належать переважно глобальному рівню, со-

ціальний розвиток та його ризики – локальному.  

Однак така спроба розвести у просторі і часі глобальні та локальні ризики 

розвитку сама по собі може виявитися достатньо ризикованою і тому вимагає 

додаткового концептуального аналізу та обґрунтування. Зокрема, перспектив-

ним може виявитися аналіз комплементарності переважно глобального техноло-

гічного розвитку, за який відповідають корпорації, та переважно локального со-

ціального розвитку, за який відповідає суверенна держава. Ця комплементар-

ність має стати підставою нової стратегії управління ризиками глобалізації. Лан-

кою, що зв’язує глобальний і локальний розвиток, є національна держава. Саме 

вона може стати точкою тяжіння еволюції глобального інституційного розвитку.  

Така стратегія глобалізації відводить наднаціональним інститутам допо-

міжну, а не вирішальну роль. Тим більше, що де-факто неспроможність існуючих 

наднаціональних інститутів проявилася у війні, що почалася в Україні у лютому 

2022 року. На початку 2022 року виникало враження, що цілями ООН, ОБСЕ, 

НАТО, ЄС було не попередження війни, а допомога нашій країні у війні, якщо 

вона почнеться. Така допомога є, безумовно, шляхетною справою, але для нас 

було б краще, якби міжнародні інститути цю війну попередили.  

Глобалізація інституту держави як набуття останнім здатності привласню-

вати глобальні надбання технологічного та соціально-інституційного розвитку 

надає сучасній цивілізації додаткову «несучу конструкцію», забезпечуючи при-

ріст гнучкості і стійкості шляхом формування інстанції, що здатна трансформу-

вати глобальну невизначеність у сукупність суверенних національних ризиків. 
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Останнє завдання є невідкладним з огляду на сьогоднішній стрибок людства у 

сферу тотальної невизначеності. 

Глобалізація сприяє не лише поглибленню співпраці, а ще й локалізації, 

фрагментації та поляризації соціуму. Економісти та соціологи відмічають, що, 

незважаючи на глобальні зв’язки, суспільства, здається, дедалі більше поляризо-

вані та фрагментовані. Це явище корениться в глибинній структурі та закономір-

ностях динаміки соціальних систем. Однією з підстав такої суперечності є необ-

хідність відтворення соціальних ідентичностей як притаманного суспільству ме-

ханізму обмеження ентропійних процесів26. C. Перкінс вважає, що ендогенний 

чинник збереження соціальної дистанції між ідентичностями всередині складних 

систем сприяє підвищенню їх конкурентоспроможності27. Якщо ідентичності не 

відтворюються, а руйнуються, соціальна ентропія зростає.  

Загальний закон економіки стверджує: більше можливостей – більше ризи-

ків. Глобалізація як створення можливостей оптимального розподілу та викори-

стання ресурсів у глобальному масштабі не може уникнути цього загального за-

кону. Сьогодні існує усвідомлення, що ризики глобалізації не лежать на боці ок-

ремих недоліків та помилок. Вони притаманні самій сутності глобалізації як 

принципово нового рівня взаємозалежності. «У ХХІ столітті найсерйозніша за-

гроза міжнародній стабільності, здається, полягає в більшій взаємозалежності, 

посилюючи можливість того, що шок, що виходить з будь-якої точки світу, може 

стати системним», − відмічає історик Патрісіа Клавен28.  

Формально розворот тренду глобальної взаємозалежності був означений ре-

анімацією протекціоністської ідеології у передвиборчій програмі Д. Трампа 

у 2016 році. На його думку, Сполучені Штати втрачали від ліберальних правил 

світової торгівлі більше, ніж отримували. Продовження ліберальної глобалізації 

означало б подальше посилення основних конкурентів за рахунок американських 

 
26 Hedayatifar L., Rigg R. A., Bar-Yam Y., Morales A. J. US social fragmentation at multiple scales. Jornal The Royal 

Interface. October 2019. Vol.16. Is. 159. 
27 Perkins S. Іnstitutional distance versus intra-country differences: capturing and leveraging the diversity within. URL: 

https://insights.aib.world/article/33937-institutional-distance-versus-intra-country-differences-capturing-and-leverag-

ing-the-diversity-within. 
28 Clavin P. Turbulence and the Lessons of History. Opportunities are born of crisis, but the lines that connect them are 

far from direct. Finance&Development.June 2022. Pp. 16−19. 

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsif.2019.0509
https://royalsocietypublishing.org/toc/rsif/2019/16/159


 

173 

 

платників податків. Тому необхідно захищати власного виробника, дбати про ро-

бочі місця всередині країни, обмежувати свободу рук для зовнішніх конкурентів29.  

Однак актуалізація протекціоністських інструментів у багатозв’язному се-

редовищі глобальної економіки призвела до непередбачених наслідків, пов’яза-

них з конфліктним перерозподілом ресурсів та багатства. Як повернутися від 

глобальної конфліктності до глобальної співпраці, ніхто не знає. Симптомати-

чно, що поточним оцінкам сьогоднішнього стану глобальної конфліктності при-

таманна явна або прихована ностальгія за часами холодної війни, коли все було 

більш-менш передбачуваним та укладалося у межі припустимого. Для розуміння 

підстав такого “романтичного” трактування минулого можна висловити гіпо-

тезу, що стан соціуму, якій передував глобалізації, характеризувався відносно 

стабільним співвідношенням між етичними цінностями, що характеризуються 

координатою “добро-зло” (Х) та політико-етнічними цінностями координати 

“свій-чужий” (Y): ΔX=∝∆Y, за умови, що ∝ ~ const. Прийняття рішень у цих ко-

ординатах забезпечувало більш-менш ефективне зняття невизначеності, оптимі-

зацію трансакційних витрат і баланс внутрішньої і зовнішньої довіри. Якщо ве-

личина ∝ тяжіла до 1, то те суспільство виступало як відносно збалансоване: на-

ціонально-політична форма соціуму оформлялася як правова держава, а дотри-

мання єдиної шкали “добро-зло”, до якої тяжіють оцінки “ефективне-

неефективне”, “справедливе-несправедливе”, “рівність-нерівність”, забезпечу-

вало баланс загальних, особливих та одиничних інтересів. 

Процес глобалізації починався як поступове зниження ролі політико-етніч-

ної координати “свій-чужий” (так зване “нове мислення” у руслі концепції “кінця 

історії” Ф. Фукуями) та посилення ролі ціннісно-етичної координати “добро-

зло”: ∆Х≫∆Y. Оцінки за шкалою “добро-зло” через механізми боротьби з відми-

ванням доходів, "отриманих злочинним шляхом", поширювалися на більшість 

соціально-економічних форм, які споконвіку вважалися етично нейтральними. 

 
29 Яременко О.Л. Глобальні дисбаланси і новий протекціонізм: інституційна гіпотеза. Економіка України. 2017. 

№ 5−6. С. 106−123. С. 110.  
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У процесі формалізації нових суспільних умов інституційно криміналізувалися 

як втілення соціального зла: анонімність грошей як практична реалізація їхньої 

загальної природи незалежно від джерел походження (nonolet); готівковий гро-

шовий обіг як практична свобода людини; анонімні банківські рахунки як захи-

щена законом особиста таємниця; інститут комерційної та банківської таємниці; 

покладання тягаря доказів у сфері боротьби з відмиванням грошей на відповідача 

тощо. Відстеження джерел походження будь-яких грошей перетворилося на по-

тужне джерело анонімної і тому безвідповідальної влади. Водночас такі інститу-

ційні втрати компенсувалися зростанням ефективності використання ресурсів 

у глобальному масштабі, про що свідчили суттєве зниження голоду та дитяча 

смертність у світі.  

На етапі зрілої глобалізації відхилення від запропонованої траєкторії у ко-

ординатах Х, Y означає для суб'єкта небезпечне посилення невизначеності через 

зближення з групою “чужі”, що знаходить себе у зростанні трансакційних витрат 

та ставки дисконтування майбутніх доходів. 

У точці перегину (біфуркації) як стану “перезрілої” глобалізації внаслідок 

стрибкоподібного зростання конфліктності (закономірний підсумок надмірної 

складності глобальної системи) спостерігається тотальна інституційна деструк-

ція. Стирання інституційної та ціннісної інформації в умовах загальної конфлікт-

ності відбувається відповідно до принципу: “останнім прийшов – першим пі-

шов”. Насамперед із актуальних ціннісних структур соціуму в умовах війни та 

деглобалізації поступово зникає новітня інформація, сучасні цінності глобаліза-

ції (толерантність, політкоректність, прозорість). Залишаються найбільш старі та 

прості конструкції. Взаємні суб'єктні оцінки більш тяжіють до координати "свій-

чужий", ніж до координати "добро-зло", яка стає все менш важливою. В умовах 

загрози варваризації, або навіть здичавіння соціуму, національна держава стає 

абсолютною цінністю. 

Коли оцінки “свій-чужий” починають панувати у сфері оцінки альтернатив, 

локалізація з умоглядної конструкції перетворюється на декілька практичних мо-

тивів прийняття глобальних рішень: 1) врятувати те, що можна ще врятувати; 
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2) якщо всього на всіх не вистачить (тотальний дефіцит), треба дбати лише про 

своїх; 3) баласт у вигляді занадто обтяжливих зобов’язань та обмежень – за борт. 

Глобальний дефіцит ринкової пропозиції ресурсів відіграє роль інструменту при-

мусової локалізації глобального розвитку. 

Безпосередніми причинами глобального дефіциту ресурсів є: 

➢ м’яка та супер-м’яка грошово-кредитна політика за часів Великої ре-

цесії та посткризового розвитку в країнах Заходу. Необмежена грошова про-

позиція не могла не наштовхнутися на обмежену пропозицію реальних ресу-

рсів. Мати доступ до грошей ще не означає мати ринковий доступ до необ-

хідних ресурсів;  

➢ дисбаланси у розподілі повноважень, відповідальності та ресурсів 

у системі прийняття глобальних рішень30. Прийом Китаю до СОТ сприяв 

швидкому зростанню частки Китаю у світовому ВВП без відповідного зрос-

тання повноважень та відповідальності в системі глобальних рішень31. 

У свою чергу, глобальні рішення все більш відривалися від фактичного за-

безпечення суб’єктів фінансовими, технологічними та природними ресур-

сами32;  

➢ швидке нарощування складності глобальної системи через лібераліза-

цію світових ринків та зростання кількості суб’єктів попиту та пропозиції, що 

випереджало інтеграційну потужність існуючих інститутів та правил. Цьому 

посприяла доступність до джерел кредитування, яка породила ланцюжок 

пом’якшення умов відкриття та фінансування бізнесу. Як було відмічене у по-

передньому дослідженні, простір можливих зв’язків суб’єктів та їх комбінацій 

 
30 П. Клавен виділяє неадекватність розподілу ресурсів і влади як одну з головних загроз глобальній стабільності. 

Patricia Clavin. Turbulence and the Lessons of History. Opportunities are born of crisis, but the lines that connect them 

are far from direct. Finance & Development. June 2022. Pp. 16−19. Р. 17.  
31 П.-О. Гурінша вважає суттєвою обставиною те, що зростання економічної могутності Китаю та інших країн з 

ринками, що розвиваються, не було врівноважено подібним зростанням фінансової та глобальної інституційної 

потужності. GourinchasP.-O. Shifting Geopolitical Tectonic Plates A more fragmented world will need the IMF more, 

not less.finance & development. June 2022. Pp. 10−11. 
32 «Фіскальна та монетарна політика уряду США впливають на решту світу, тому що вони впливають на вартість 

долара. І це дозволяє США значно перевищувати свою владу в глобальному просторі у порівнянні з масштабами 

ВВП і торгівлі, що вже давно дратує як суперників США, так і їхніх союзників». Eswar Prasad. Enduring Preemi-

nence. The US dollar might slip, but it will continue to rule. Finance & Development. June 2022. P.15. 
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(що треба так чи інакше брати до уваги при оцінці альтернатив) поширюється 

за функцією, що містить у собі факторіал (n!), а інтеграційна потужність загаль-

них правил зростає (якщо вона зростає) набагато повільніше;  

➢ інституційна неузгодженість спроб масового впровадження 

“зеленого порядку денного” з цілями подолання бідності та глобальної не-

рівності.  

Як правило, дефіцит ресурсів виникає за певних інституційних розривів33. 

Сильного поштовху глобальні ринки ресурсів відчули з моменту початку агресії 

Росії проти України. Як відмітив у березні 2022 року керівник глобального відділу 

дослідження сировинних ринків Goldman Sachs Джефф Каррі, це найбільше по-

трясіння на товарних ринках з 1973 року. Але на цьому порівняння закінчу-

ється. Крім того, що це потрясіння, зосереджене на Європі, ще одна ключова 

відмінність цієї кризи від нафтового ембарго 1973 року полягає в тому, що це 

не просто потрясіння для поставок нафти. Це шок для кожного окремого то-

вару: зерна, нафти, газу, металів, паладію, титану та неону. Список можна про-

довжувати34. 

Дотримання суб’єктами інституційних приписів (стандартів, норм, правил) 

у таких умовах парадоксальним чином збільшує загальну невизначеність дос-

тупу до ресурсів та ринків. Система виявилася занадто складною як для адмініс-

тративного державного управління, так і для ринкового саморегулювання. Зайва 

складність середовища глобальної економіки вимагає спрощення будь-яким 

шляхом, включаючи скорочення кількості суб’єктів через додержання механіз-

мів банкрутства та суверенних дефолтів, створення додаткових нормативних 

бар’єрів (своєрідна “делібералізація” в умовах стратегії зеленого розвитку), ви-

користання елементів політики повернення капіталів у країну походження. Але 

на цьому шляху багато ризиків раптового обвалу у разі критичної неузгоджено-

сті задумів та дій глобальних гравців.  

 
33Rahman H. M. T., Ville A. S. S. et al. Framework for analyzing institutional gaps in natural resource governance. URL: 

https://www.thecommonsjournal.org/articles/10.18352/ijc.758/ 
34The Invasion of Ukraine is Accelerating the Supercycle in Commodities. UKR: https://www.goldmansachs.com/in-

sights/pages/from-briefings-17-march-2022.html/ 

https://www.goldmansachs.com/insights/pages/from-briefings-17-march-2022.html
https://www.goldmansachs.com/insights/pages/from-briefings-17-march-2022.html
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5.3. Еволюційний потенціал збалансованої локалізації  

глобального соціально-економічного розвитку 

Чи можна взагалі еволюційним шляхом перетворити деструктивну склад-

ність глобального середовища у сукупність менш амбітних, і водночас більш стій-

ких національно-державних, локальних та регіональних структур? Пошук варіан-

тів переходу до більш стійкого глобального устрою є важливим завданням еконо-

мічної науки. Одним із таких можливих шляхів є трансформація зовнішньої склад-

ності у внутрішню через національно-державну диференціацію умов суспільного 

відтворення. Це виступає як рефлекторний спосіб зниження невизначеності фун-

кціонування та розвитку господарських систем у разі їх переходу через простір 

(етап) деструктивного ускладнення35. Таке деструктивне ускладнення як точка пе-

регину розвитку інформаційної економіки знаходить себе у вигляді інформацій-

ного перенасичення середовища прийняття рішень як інформаційний дистрес 

суб’єктів та їх дезадаптивна поведінка, поглиблення невідповідності між інфор-

маційними можливостями ціннісно-інституційного простору та кількістю суттє-

вої інформації, що вимушує суб’єктів виходити за межі цього простору.  

Ця невідповідність призводить до того, що глобальна система позбавляється 

одного з найважливіших масивів інформації – інституційно-ціннісного. На рівні 

окремих національних економік це може колись й було припустимо, тому що 

національна держава так чи інакше, зберігала ціннісну історичну детермінацію 

у вигляді внутрішньої легітимності як фундаментальної підстави взаємної ком-

плементарності держави та суспільства. Але якщо така інформація виключається 

з інформаційних механізмів глобального соціуму, то відбувається інституційне 

збіднення системи на всіх її рівнях. Явище відторгнення ціннісно неприйнятної 

інформації сьогодні має масовий характер. 

Як результат – суспільно значуща діяльність суб’єктів виходить за межі 

інститутів. Наочним прикладом дезадаптивної поведінки в умовах 

 
35 Reynolds O. All in it together? Eurozone nations provide wildly different inflation forecasts for the bloc in wake of 

Ukraine war. URL: https://www.macrobond.com/blogs/ 

https://www.macrobond.com/blogs
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інформаційного дистресу може слугувати агресія Росії проти України, котра, 

крім усіх катастрофічних наслідків, майже максимальної шкоди принесла дер-

жаві-агресору. 

Інститути, позбавляючись від непритаманного ним функціонального змісту, 

перетворюються на “пусті” форми. В умовах дефіциту стійких реальних всезага-

льних правил держава та суб’єкти господарювання вимушені дотримуватися 

принципів “здорового глузду”, яким притаманні хибні критерії очевидності та 

короткої дії. Система стає менш “розумною”, втрачаючи можливість обхідних 

шляхів. Виникає прихована тенденція до деінституціоналізації господарської си-

стеми, тобто до втрати одного з найважливіших активів цивілізованого соціуму – 

інститутів як живого минулого.  

Як альтернатива сьогоднішній тенденції деінституціоналізації може роз-

глядатися можливість реінституціоналізації на підставах менш амбітних локаль-

них та регіональних утворень, які, можливо, мають певний потенціал комплеме-

нтарності до сьогоднішнього глобального устрою. Як зазначили П. Неміна та 

К. Еспіноса, глобальний порядок, що змінюється, сьогодні визначається співіс-

нуванням традиційних Бреттон-Вудських інститутів, таких як МВФ і Світовий 

банк, та появою нових фінансових інститутів, таких як банки розвитку, двосто-

ронні та багатосторонні угоди про свопи, і нові глобальні стратегії на кшталт 

китайської ініціативи “Один пояс, один шлях”, котра реалізується на двосторон-

ньому, регіональному та глобальному рівнях36.  

Однак це не означає, що проблема сумісності глобальних і локальних інсти-

тутів вирішуватиметься автоматично. Справа в тому, що вони мають різне істори-

чне призначення і тому можуть не збігатись у суттєвому. Глобальна економічна 

влада, незважаючи на її переваги у порівнянні зі збройним насильством, має своїм 

головним мотивом пряме підпорядкування своїй волі інших людей. Споконвічна 

суперечність глобального та локального може привести через загальний конфлікт 

до виродження глобального світу у добре знайому сукупність відокремлених зон 

 
36Nemina P., Espinosa K. Between status quo and radical change. URL: https://www.globe-project.eu/en/between-status-

quo-and-radical-change-the-role-of-china-and-the-emerging-powers-in-global-financial-governance_12951 
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локального розвитку. Такий процес буде супроводжуватися втратою інституцій-

ного багатства людства як форми гри з негативною ненульовою сумою.  

Це буде втрата для всіх. Про можливість такої втрати казав Карл Ясперс. 

Він вважав, що можливість живого, а не мертвого світового порядку існує, якщо 

його стабілізація не приведе до всезагальної тоталізації знань та оцінок37 (що 

може розцінюватися як своєрідний натяк на прямі оцінки суспільної лояльності 

через інструмент соціального кредитного рейтингу).  

Всередині соціально-економічної системи вартість інститутів як особливого 

виду активу у прихованому вигляді відображається у рівні вартості грошей: більша 

інституційна глибина економіки обумовлює більш низький рівень витрат хеджу-

вання та відносно легку доступність грошей, а також більш низькі ставки дискон-

тування майбутніх доходів. Якщо прийняти гіпотезу про взаємну від’ємну коре-

ляцію між інституційною глибиною економіки та довгостроковою вартістю гро-

шей, то можна висунути припущення про негативний вплив чинника дефіциту ри-

нкової пропозиції ресурсів на вартість інститутів як національного економічного 

активу. На цій основі може виникнути порочне коло деінституціоналізації, демо-

нетизації та деіндустріалізації національної економіки.  

З точки зору стратегії національного розвитку України ситуація є супере-

чливою. З одного боку, в умовах економіки дефіциту такі цінності ринкової 

економіки, як довіра, справедливість, економічна свобода та відповідальність 

стають другорядними у порівнянні з інструментальними цінностями мобіліза-

ційної моделі – облік та контроль, дисципліна, розгорнута звітність. З іншого 

боку, оскільки рівень дефіциту корелюється з такими стійкими структурними 

характеристиками національної економіки, як рівень промислового розвитку 

та глибина внутрішнього ринку, постільки існує стійка природна мотивація 

держави до активної промислової політики та економічного суверенітету. Сьо-

годні для України бути суверенною державою означає мати сильну промис-

лову політику. 

 
37 Ясперс К. Смысл и назначение истории. Москва: Политиздат, 1991. С. 222–223.  
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Існуючі інституційні розриви в глобальній економіці до останнього часу ма-

скувалися процесами фінансізації та інтенсивними реформами переважно екзо-

генного походження. І перше, і друге породжували спотворену картину глобаль-

ної економічної реальності. Інституційно-ціннісні розриви, які знаходили себе 

у конфліктах та зростанні нерівності і корупції, вважалися свідоцтвом недостат-

ньої глибини та інтенсивності реформ, або недостатнього рівня кредитування 

держави і приватного сектору38.  

Але за період Великої рецесії та після неї соціальний простір без інститутів 

та цінностей поступово перетворювався у стійке явище (творча руйнація?), що 

генерує не лише конфлікти та хаос, а ще й призводить до відчутних змін 

у суб’єктній структурі економіки як підстави актуалізації локальної складової 

еволюції глобальної системи.  

Інституційні розриви в глобальній економіці – це такий інституційний ва-

куум, який дає шанс на виникнення нових суб’єктів, що діють на інших підставах, 

ніж ті, що передбачені “Вашингтонським консенсусом”. Водночас такі нові під-

стави виникають не лише в країнах з ринками, що розвиваються, а й у розвинених 

країнах – як наслідок занадто швидкого виникнення нових комбінацій технологій 

і ресурсів. Такі новітні комбінації не обов’язково суперечать старим правилам 

і нормам, а просто існують паралельно з ними. У світі квантових явищ аналогією 

може бути фізична модель “вакууму Казимира”. Виникнення елементарних час-

ток з “нічого” в цій моделі може бути використано для пояснення феномена вір-

туальних суб’єктів в економіці, які перетворюються на справжніх суб’єктів в умо-

вах сильних випадкових коливань грошових потоків у системі завдяки перефор-

матуванню фінансових інститутів та ерозії глобальної довіри.  

Про інституційний розлом як вакуум відповідальності каже П.-О. Гурінша39. 

На його думку, ніхто не може передбачити, коли і як нинішнє абсолютне доміну-

вання долара буде витіснено багатополярною системою. Така невизначеність – 

одна з ліній розлому в поточному економічному устрої. Одним із сценаріїв 

 
38Див. книгу Krugman P. End this depression now! Princeton: W.W. Norton & Company, 2012. 272 p. 
39 Gourinchas P.-O. Shifting Geopolitical Tectonic Plates A more fragmented world will need the IMF more, not less.Fi-

nance & Development. June 2022. Pp. 10−11. 
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глобальної перехідності, як вважає П.-О. Гурінша, є сценарій незворотного роз-

паду сьогоднішнього світового економічного порядку40. 

Від того, як цей розлом буде подоланий, залежить подальша доля сьогодніш-

ньої взаємозалежності. Спосіб реалізації цього переходу міг мати великий вплив 

на світову економіку та майбутнє її багатосторонності. На одному кінці спектру 

можливостей ми бачимо сукупність окремих локальних валютних блоків, що ви-

рішило б дилему Тріффіна41, роблячи світ меншим, але також менш ефективним. 

На іншому кінці спектра світова економічна система може залишатися інтегрова-

ною, але механізми взаємодії та можливої координації між кількома резервними 

валютами, включаючи долар США, залишаються невизначеними. Перехід до ци-

фрових валют, що емітуються центральними банками, супроводжується виник-

ненням нових локальних центрів інтересів, мотивацій та фінансових активів. Ви-

падкові комбінації повноважень та відповідальності, які виникають у ході глобаль-

ної конфліктності, рано чи пізно почнуть тяжіти до якогось відносно стійкого ва-

ріанта, який буде прийнятним для більшості глобальних акторів42.  

За змістом структурний інституційно-ціннісний шок глобальної економіч-

ної системи є не лише результатом надмірної заплутаності зв’язків, а ще й реак-

цією відторгнення нав’язаних ззовні реформ, що обумовлені міркуваннями зру-

чності зовнішнього контролю за грошовими потоками у країнах-реципієнтах 

міжнародних кредитів та міжнародної допомоги. З об’єктивних причин Україна 

як реципієнт сьогодні має дуже вузький коридор дозволеного у виборі напрямів 

національних інституційних реформ, що обумовлено війною та імперативом ви-

живання країни, нації, держави. Але все це не означає відсутність суспільного 

попиту на інститути та інструменти національного суверенітету в умовах війни 

та післявоєнного відновлення. Навіть в умовах наджорсткого зовнішнього кон-

курентного простору та деструктивного тиску з боку геополітичних та 

 
40 Ibid. Pp. 10. 
41Bordo M., McCauley R. Triffin: dilemma or myth? BIS Working Papers. No 684.| 

19 December 2017. URL: https://www.bis.org/publ/work684.htm 
42 Prasad E. Enduring preeminence. The US dollar might slip, but it will continue to rule. Finance & Development. June 

2022. Pp. 12−15. P.15. 

https://www.bis.org/author/michael_bordo.htm
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геоекономічних конкурентів існують реальні можливості збереження та відтво-

рення ідентичності України як сильної європейської агропромислової держави з 

потужними інститутами та ресурсами.  

Особливе місце серед актуальних ризиків займають ризики зсуву в бік мо-

делі економіки дефіциту, що пов’язані з активізацією інфляційних процесів в 

умовах розповсюдження м’яких бюджетних обмежень, звуженням внутрішнього 

ринку та втратою трансмісійних каналів державної регулятивної політики43. 

У разі реалізації цього ризику може виникнути пастка з сильним внутрішнім по-

лем тяжіння, коли рефлекторна адаптація суб’єктів призводить до згасання мо-

тивацій виходу з пастки. 

Суперечливу роль у ризиках пастки економіки дефіциту відіграє інститут 

державного боргу. З часів виходу у світ фундаментального дослідження 

Дж. М. Кейнса “Загальна теорія зайнятості, процента та грошей” прийнято вва-

жати, що саме держава є джерелом покриття дефіциту ефективного попиту через 

інструмент боргового фінансування бюджетного дефіциту. Водночас не зверта-

ється увага на “інституційне застереження” Кейнса: будемо вважати, що стимули 

до збереження та витрачання грошей є незмінними. Якщо ці умови змінюються, 

то й макроекономічна модель буде іншою, причому Кейнс припускає і різкі зміни 

залежно від змін інституційного середовища44. 

Складний зв’язок між динамікою ВВП та динамікою державного боргу за 

останні десятиліття виглядає як зростання “кредитомісткості” економічного зрос-

тання під впливом різного роду поточних дефіцитів. Але держава не є звичайним 

позичальником. Вона має особливий інституційно-фінансовий статус, який дозво-

ляє їй розподіляти ризики, витрати та втрати розширення боргу, не послаблюючи 

свій вплив у конкуруючій парі “кредитор – позичальник”, а навпаки, посилюючи 

його за рахунок прямих або прихованих повноважень. Причини цього можуть по-

лягати як у суспільно необхідному розширенні та ускладненні функцій держави в 

 
43 Tremel N. Banking: from zero to hero. URL: https://www.macrobond.com/blog/banking-from-zero-to-hero 
44Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Москва: Гелиос АРВ, 2012. Гл. 9. 
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умовах невизначеності глобального розвитку, так і у притаманній будь-який дер-

жаві схильності посилювати свою владу у суспільстві. 

Як результат ми спостерігаємо звуження інституційного простору правової 

соціальної держави, держави для суспільства, за рахунок інститутів просто дер-

жави – “держави для себе”. Негативним наслідком цього стає зацікавленість дер-

жави у посиленні потужності інструментів та процедур контролю за суспільст-

вом. Втрачається інституційний баланс між механізмами поточної стабільності 

системи та механізмами її довгострокової стійкості. Багато сигналів, що не укла-

даються у сьогоднішню парадигму державного контролю та свідчать про більш 

складний характер об’єкта регулювання, у кращому випадку агрегуються, а час-

тіше – просто відкидаються. Брак стратегічності розвитку є одним з іманентних 

ризиків політичної демократії, і працювати з цим ризиком необхідно на всіх рів-

нях суспільства. 

Суспільний контроль за борговою політикою держави має розвиватися та 

забезпечуватися інституційно, з урахуванням посилення довгострокових страте-

гічних загроз правовій державі. Сьогодні цю функцію контролю державного боргу 

перебирають на себе міжнародні фінансові інститути, що частіше за все представ-

ляють інтереси кредиторів, які байдужі до суспільного запиту народу України на 

подальше вкорінення інститутів правової держави та економічної свободи.  

З початку 20-х років ХХІ століття у світовій економіці дефіцит товарів та 

послуг (у широкому сенсі) набуває характеру довгострокової суттєвої умови ро-

зподілу та використання ресурсів. Витоки цього явища зазвичай пов’язуються з 

пандемією коронавірусу COVID-19, яка призвела упродовж 2020−2021 року до 

погіршення стану ринку праці через зниження пропозиції робочих рук та масо-

вий розрив виробничих ланцюжків внаслідок карантинних заходів.  

Використання як робочого терміна поняття “економіка дефіциту”, яке нале-

жить видатному угорському економісту Я. Корнаї, наштовхується на запере-

чення через розмитість самого поняття дефіциту (дефіцит попиту та дефіцит 
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пропозиції характеризують принципово різні ринкові ситуації), та через чітку 

прив’язку дефіциту в моделі Корнаї до соціалістичної планової економіки.  

На наш погляд, економіка дефіциту як історичне явище може характеризу-

вати більш широке коло соціально-економічних явищ, ніж спочатку в нього вкла-

давав Я. Корнаї. Якщо розуміти соціалізм як одну з можливих моделей індустрі-

ального суспільства, якій протистоїть модель ринкового індустріального суспіль-

ства, то можна припустити гіпотезу про ситуацію взаємного переходу, коли за-

вдяки ендогенним шокам пропозиції державний соціалізм вимушений викорис-

товувати елементи ринку (радянський НЕП у двадцяті роки ХХ століття, експе-

римент Ден Сяопіна щодо впровадження подвірного підряду у сільському госпо-

дарстві КНР), а капіталістична ринкова система для подолання дефіциту попиту 

неодноразово використовувала інструменти соціальних гарантій та розподільної 

справедливості шляхом прогресивної шкали оподаткування надвисоких доходів.  

У ринковій економіці в умовах довгострокового дефіциту ринкової пропо-

зиції може приховано виникати неформальне інституційне середовище з силь-

ними елементами розподільної справедливості, інструментами та механізмами 

ринку бюрократичних преференцій. Причина в тому, що дефіцит пропозиції, як 

мінімум, не заважає функціонуванню таких механізмів. Більш того, за певних 

умов може виникати суспільний попит на деякі атрибути адміністративно-ко-

мандної системи, що, відповідно, послаблятиме попит на інститути економічної 

свободи та ринкової конкуренції.  

Виникає новий вимір суспільної нерівності, пов’язаний с неоднаковим сту-

пенем доступу до механізмів розподільної справедливості. Цей вимір надає нові 

можливості обмеження соціально-економічної невизначеності шляхом структу-

рування суспільства на ціннісних засадах, що переступають через цінності індиві-

дуалізму та економічної свободи. Імператив екологізації виробництва та спожи-

вання, мережева цифровізація суспільних відносин, шерингова економіка, розпо-

всюдження соціального кредиту як фінансового виразу споконвічного 
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суспільного боргу людини занурюють людей у детерміноване середовище безпо-

середньо суспільного виробництва та споживання, про яке писали класики марк-

сизму. 

Отже, інституційний аналіз перспектив локалізації глобальних процесів 

у світовій економіці надав можливість вирішити низку завдань аналізу супереч-

ностей глобалізації, які не можуть бути вичерпно охарактеризовані у рамках 

функціональної парадигми економічної науки.  

Інституційна інфраструктура глобальних ринків сформувалася в умовах без-

перечного технологічного, фінансового та політичного панування західних 

країн. Корегуючі зрушення в інститутах глобальної економіки проводилися, 

якщо вони не суперечили інтересам найбільш сильних держав та корпорацій. Од-

нак у такому інституційному середовищі закономірно визріла та поглиблювалася 

суперечність між переважно локальним привласненням вигід економічної глоба-

лізації на рівні ТНК та окремих держав, з одного боку, і глобалізацією ризиків, 

витрат і втрат – з іншого. Розвиток такої моделі глобалізації неминуче поглиб-

лював розрив між інтегруючою спроможністю існуючих ринкових та структурно-

інституційних механізмів функціонування глобальної економіки та фактичною 

складністю і конфліктним потенціалом її взаємозалежностей. Механізмом ско-

рочення цього розриву виявилося стихійне спрощення структури світової еконо-

міки через конфлікти та відмову від частки коопераційних угод.  

Свій внесок у погіршення якості інституційного середовища глобальної еко-

номіки зробив процес переродження інституту боргу. Коли борги у масовому по-

рядку не повертаються, а рефінансуються, борг перетворюється на інструмент пе-

рекладання актуальних ризиків та витрат на майбутнє, аж до майбутніх поколінь. 

Локалізація у глобальному просторі доповнюється перекрученою локалізацією 

у часі. На ціннісному рівні цьому сприяє криза інституту традиційної сім’ї, який 

надавав людині владу над майбутнім соціальним часом ціною прийняття відпові-

дальності за своїх нащадків. У новому інституційному середовищі попит на 
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ліквідність (касові залишки) як функція мотиву передбачливості набуває перекру-

чену форму попиту на товарні запаси як виробничого, так і споживчого попиту.  

Результатом закономірного зростання глобальної конфліктності, відмови 

від кооперації та спотвореного попиту на товарні запаси став інституційно обу-

мовлений феномен явища глобального дефіциту. Це явище обумовлено не лише 

поточними ринковими дисбалансами у розподілі технологій та ресурсів, а й стій-

кими ціннісно-інституційними розривами глобальної економіки, включаючи не-

балансований розподіл економічної влади.  

Глобальна за масштабами економічна влада, яка не забезпечена глобаль-

ними ціннісно-інституційними структурами, рано чи пізно отримує риси гіпер-

трофованої влади, яка не має власних внутрішніх меж та джерел внутрішньої ле-

гітимності. Така нездатна до самообмеження влада є джерелом невизначеності 

не лише для конкурентів, а й для самої себе. Результатом функціонування гіпер-

трофованої влади є поглиблення диспропорцій та розривів, які можуть бути част-

ково приховані за рахунок гіпертрофованого кредиту. Збереження сьогодніш-

нього неадекватного розподілу економічної влади є чинником зростання неви-

значеності функціонування глобальної економіки.  

Негативна комплементарність явищ гіпертрофованої економічної влади та 

гіпертрофованого кредиту має результатом руйнацію соціальних ринкових під-

став економічної свободи, довіри та справедливості. У руслі цієї глобальної тен-

денції знаходиться примусове впровадження шерингового споживання та циф-

рових технологій обліку і контролю у всі сфери соціуму. В актуальному плані 

такий розвиток дає можливість знизити поточну невизначеність соціального 

буття людини, але у довгостроковому плані зростання невизначеності може на-

бути критичного рівня через згасання фундаментальних джерел людської відпо-

відальності та свободи. Небезпека такого шляху пов’язана з особливими поточ-

ними вигодами для носіїв гіпертрофованої економічної влади, в тому числі й ано-

німної, що перетворює таку владу на історичну пастку. Нікому не відомо, як 
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довго може витримуватися сьогоднішній вкрай нестійкий баланс між глобаль-

ною довірою і глобальним примусом.  

Тому існує прямий сенс доповнювати сьогоднішню нестійку глобальну 

структуру співпраці формуванням локальних зон порядку як альтернативи гло-

бальної економічної катастрофи. Критерієм доцільності альтернативних моделей 

глобального розвитку в умовах розгортання суперечностей між глобалізацією та 

локалізацією є здатність до більш-менш стійкого розподілу повноважень і відпо-

відальності. Глобальний ресурс соціальної еволюції не може бути привласнений 

жодним суб’єктом глобальної влади.  

У 2022 році локалізація глобального розвитку набула турбулентного харак-

теру, що за змістом і напрямами виглядає як перебудова системи (у поганому 

сенсі). Нова якість глобальної взаємозалежності не була забезпечена новою які-

стю глобальної Комунікації. Запеклі конфлікти та спалахи насильства поступово 

охоплюють все більш широкий ареал суспільства. Можна виділити три сценарії 

щодо подальшого розвитку глобального світу.  

Першій сценарій – оптимістичний. За цим сценарієм, глобальна криза 2022 

року – це, незважаючи на сьогоднішні величезні втрати, тимчасова флуктуація. 

Після її закінчення світ повернеться до передкризового стану, але вже збагачений 

важким досвідом, і тому націлений на створення ефективної комунікації для за-

безпечення менш амбітного, більш локалізованого, але й більш збалансованого 

розвитку. Гасло розвитку у цьому випадку – Інституційна Комунікація перш за 

все. На кшталт нової ООН для ХХІ століття.  

Другий сценарій – помірно-песимістичний. У його основі – тенденція зату-

хання конфліктності внаслідок вичерпання ресурсів. Про реалістичність цієї те-

нденції свідчить посилення проявів глобального дефіциту. У цьому випадку ло-

калізація матиме нерівномірний (“рваний”) характер, зі збереженням ризиків ви-

никнення спорадичних конфліктів, що ще більше посилює значення створення 

ефективних інституційних комунікацій.  
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Третій сценарій – песимістичний. Глобальна Інституційна Комунікація не 

буде створена. У ході поглиблення глобального конфлікту у середньостроковій 

перспективі відбуватиметься обвальна локалізація з втратою багатьох надбань 

економічної глобалізації, коли глобальна комунікація буде вже непотрібною.  

Залежно від реалізації одного з цих сценаріїв буде формуватися траєкторія 

національного соціально-економічного розвитку України. У разі реалізації спри-

ятливого сценарію, який включає збалансовану локалізацію подальшого глобаль-

ного розвитку на підставах Інституційної Комунікації, Україна інтегрувати-

меться в ЄС без втрати глобальної суб’єктності, з одночасним вирівнюванням 

зв’язків та залежностей з іншими країнами.  

У разі помірно позитивного сценарію затухаючого шоку Україна мусить по-

стійно корегувати завдання узгодженого стратегічного руху до європейського 

соціально-економічного простору з завданнями позиціонування себе як важливої 

частини глобальної системи та суб’єкта Інституційної Комунікації. Прояви де-

структивної конкуренції в бік України можуть час від часу набувати особливо 

небезпечного характеру. Можливе посилення конфлікту між завданнями роз-

витку і завданнями безпеки.  

У разі реалізації песимістичного сценарію Україні потрібно за будь-яку ціну 

дотримуватися стратегії союзу с державами Заходу, оскільки за таким сценарієм 

катастрофічна турбулентність буде лише зростати. Інших можливостей уник-

нути неприйнятної невизначеності щодо існування держави не проглядається. 
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ЗМІНИ ВІДНОСИН І ПРАВ ВЛАСНОСТІ ВНАСЛІДОК ГІБРИДНОЇ 

ВІЙНИ ЯК ФОРМИ ПРОЯВУ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ  

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЛОКАЛІЗАЦІЇ 

6.1. Тенденції перетворення відносин власності під впливом  

суперечливої єдності процесів глобалізації та локалізації  

у великих країнах світу  

Дослідження тенденцій перетворення відносин власності під впливом су-

перечливої єдності процесів глобалізації та локалізації має спиратися на адекватну 

методологічну платформу. Проте, незважаючи на тривалу історію розвитку 

прав та відносин власності, сьогодні у наукових колах відсутній єдиний підхід до 

їх розуміння. Наростання економічної процесуальності в ході масштабних рин-

кових трансформацій системи світового суспільного господарства на рубежі 

ХХ−ХХІ ст., стрімкий характер та багатовимірність соціально-економічних змін 

виявили обмеженість раніше існуючих підходів для свого адекватного пояс-

нення. Це спонукає до пошуку нових шляхів та методологічних основ наукового 

аналізу за допомогою пильного “вдивляння” в історію та переосмислення фун-

даментальних економічних понять. 

Що стосується феномена власності, то в економічній літературі він тра-

диційно розкривається як система об'єктивних історично мінливих відносин 

між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну, споживання, що харак-

теризують присвоєння засобів виробництва і предметів споживання. У межах 

вітчизняної наукової традиції поняття власності з’ясовувалося в ході дискусій 

про економічний зміст суспільних відносин власності як окремого виробничого 

відношення, що виражає форму суспільного присвоєння економічних благ, на-

самперед засобів виробництва, або всієї сукупності (системи) виробничих від-

носин. Остання включала умови нормального відтворення людини як власного 

системоутворювального осередка.  
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Розвиваючи другий із названих теоретичних підходів, А. Гриценко виділяє 

у предметі політичної економії три категоріальні ряди: ряд категорій споживчої 

вартості; ряд вартості; ряд ціни, або мінової вартості. Власність, на думку автора, 

не може бути віднесена до жодного з вищезгаданих рядів, адже є системо утво-

рювальною, сполучною категорією; і як така вона реалізує свої функції саме в 

єдності з вартістю1. З кінця 1980-х років у вітчизняній економічній науці зусил-

лями А. Гриценка та його прихильників зароджується новий методологічний під-

хід до дослідження економічної природи власності з позицій відносин спільно-

розділеної праці2. На наш погляд, такий підхід є найбільш продуктивним для 

осмислення глобально-локальних ринкових трансформацій кінця ХХ – початку 

ХХІ ст., хоча досі не отримав належного визнання в економічній науці. Адже 

вважається, що найбільш прийнятною методологією на дослідження ринкової 

системи господарювання є маржинально-ліберальна теорія. Справді, ідейну плат-

форму ринкової економіки утворюють принципи маржиналізму, сформовані в 

надрах теорій граничної корисності, граничної продуктивності і нині набули фо-

рми ліберальної політико-економічної доктрини.  

У трактуванні відносин власності для ринкової системи господарювання 

більш звичним є правовий підхід, бо сукупність прав власності суб'єктів на капі-

тальні та споживчі блага зумовлює тут свободу економічного вибору, а водночас 

й принципи рушійної мотивації (умови розподілу та отримання доходу), норми 

економічної відповідальності, засади організації суспільних відносин відповідно 

до правила “рівний прибуток на рівний капітал”. Сьогодні не піддається сумніву 

теза, що право приватної власності є фундаментальним інститутом, непоруш-

ним стовпом ринкової економіки, священна недоторканність якого підтвер-

джена століттями та тисячоліттями. Втім, виявляється, що саме з позицій мар-

жинально-ліберального підходу право власності в умовах ринку не має визна-

чального значення.  

 
1 Гриценко А. А. Метод исследования в “Капитале” Маркса и политическая экономия в широком смысле. Харь-

ков, 1988. С. 120. 
2 Гриценко А. А. Сумісно-розділені відносини: праця, власність і влада. Економіка України. 2003. № 3. С. 50–58. 
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Приватна власність на засоби виробництва є фундаментальним інститутом 

ринкової економіки; власність означає повний контроль над послугами, які мо-

жна отримати з певного блага, зазначає один із фундаторів й найбільш послідо-

вних прихильників лібералізму Л. Мізес. Але не слід плутати це каталактичне 

поняття власності та прав власності з юридичним його трактуванням3. Щодо 

приватної власності каталактика (наука про ринковий обмін) вивчає процеси уп-

равління, а не юридичні терміни. Приватна власність є людським механізмом; 

вона не божественна, як вважали економісти старої школи. Той факт, що юридич-

ний формалізм може простежити генеалогію будь-якого права власності, не має 

значення в обставинах ринкової економіки, зауважує автор. Події далекого ми-

нулого, приховані у темряві первісного суспільства, не мають жодного стосунку 

до нинішнього дня, оскільки у вільній ринковій економіці споживачі щодня ви-

рішують заново, хто, чим і в якій кількості повинен володіти. Саме споживачі 

наділяють правом управління засобами виробництва тих, хто знає, як їх викори-

стовувати для найкращого задоволення нагальних потреб4.  

Загалом ліберальна інтерпретація відносин власності виглядає досить не-

однозначною. З одного боку, в ринковій економіці існуючі права власності не по-

в'язані з їх первісними витоками. З іншого боку, державний апарат повинен за-

безпечувати власнику повний захист від будь-яких посягань на його права, і в 

такому сенсі «юридична концепція прав власності відповідає її каталактичній ін-

терпретації»5. Але і це не є остаточним висновком про приватну власність та сво-

боду економічного вибору в умовах ринку, оскільки тут права власності можуть 

перерозподілятися не просто під впливом об'єктивних ринкових сил, а й відпо-

відно до деяких особливих уявлень про ефективне управління ресурсами.  

“Власність є активом тільки для тих, хто знає, як найкраще поставити їх на 

службу споживачеві”, − констатує Л. Мізес6. Отже, з позицій каталактики, 

 
3Мизес Л. фон. Человеческая деятельность: Трактат по экономической теории. Москва: ОАО “НПО «Эконо-

мика»”, 2000. 878 с. С. 640 
4 Там само. С. 641. 
5 Там само. С. 640. 
6 Там само. С. 641. 
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юридичне право власності як таке не має значення. Воно щодня піддається сум-

ніву не лише з боку мас споживачів, але й з боку тих, хто вважає себе більш ефе-

ктивним власником та найкращим “слугою” споживачів. Ринково виправданими 

виявляються акти перерозподілу прав власності задля споживчого блага. Анало-

гічно у Марксовій теоретичній системі експропріація приватної власності знаме-

нує благо для пролетаріату через подолання відносин експлуатації. У марксист-

ському трактуванні процес експропріації об’єктів власності здійснюється один 

раз – під час переходу їх з приватних рук до рук держави, яка виражає інтереси 

“людей праці”; згідно з концепцією ліберального маржиналізму, експропріація є 

безперервним процесом. При цьому може йтися як про індивідуальних власників 

капіталів, так і про цілі країни.  

Багато родовищ корисних копалин розташовані в районах, жителі яких за-

надто неосвічені, інертні або недбайливі, щоб отримати користь з власних ба-

гатств, − пише у цьому зв'язку Л. Мізес. Якщо уряд цих країн не допускає інозем-

ців до експлуатації родовищ або свавілля у внутрішній політиці робить іноземні 

інвестиції небезпечними, то іншим народам це завдає серйозних збитків. Адже ма-

теріальне благополуччя багатьох людей на Планеті могло б бути значно покра-

щене за умов більш адекватного використання цих родовищ. І немає значення, 

чим зумовлюється політика недбайливих народів – їх загальною культурною від-

сталістю чи сповіданням модних ідей економічного націоналізму. В обох випад-

ках результат є однаковим7. Думка ж про те, що певна країна довго терпітиме по-

літику іншої країни, яка завдає шкоди її громадянам, – це ілюзія, пише далі автор. 

Припустимо, що ООН була заснована в 1600 р. і що індіанські племена Північної 

Америки були прийняті в її члени. Тоді суверенітет індіанців вважався б недотор-

канним. Вони отримали б право виганяти зі своїх територій всіх чужинців, не до-

пускати їх до експлуатації своїх багатих природних ресурсів, які вони самі були 

 
7  Там само. С 644. 
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нездатні ефективно використовувати. Чи можна всерйоз вважати, що будь-яка 

міжнародна угода чи статут утримали б європейців від вторгнення до цих країн?8.  

Можливо, у контексті ліберального підходу йдеться про мінливість воло-

діння капіталом для власників великих компаній, а малі підприємці вільніші 

у розпорядженні власними продуктивними ресурсами? Як відомо, сучасна рин-

кова система – це світ малих та середніх фірм. Багато сфер людської діяльності 

не підлягають корпоративній організації; а там, де така організація може існу-

вати, підприємець, збільшуючи зусилля, знижуючи власну винагороду і в деяких 

межах поступаючи так само зі своїми працівниками, виживає в конкуренції з ве-

ликою фірмою, зауважує Дж. Гелбрейт9. Водночас у ринковій системі мале під-

приємництво майже повсюдно викликає схвалення. Частково це пояснюється со-

ціальною ностальгією: постать дрібного бізнесмена символізує теплий світ кла-

сичної конкуренції. Але більшість похвал зумовлена соціальною чеснотою – слу-

жінням комфорту і суспільним зручностям10.  

Дійсно, малий підприємець разом із домочадцями зранку до ночі, «не пок-

ладаючи рук», працює для своїх споживачів і є взірцем для наслідування. Він 

виглядає також суто незалежним суб'єктом – виключно вільним у політичних та 

громадських поглядах та діях, адже ніхто не віддає йому наказів, не наглядає за 

його працею, говорить Дж. Гелбрейт11.  

Проте залишається непоміченим, пише далі автор, що така праця зовсім не 

є вільною – вона нав'язується умовами ринкової системи. Будучи відносно залеж-

ним від свого ринку, малий підприємець неспроможний з упевненістю перекла-

дати власні надмірні видатки на суспільство через ціновий механізм. Він органі-

зує працю своїх працівників переважно особистим наглядом. І оскільки жодні 

правила не забороняють цьому роботодавцю знижувати свою власну винаго-

роду, він завзято чинить опір регулюючим заходам, що перешкоджають 

 
8 Там само. С. 644. 
9 Гэлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества. Москва: Прогресс. 1979. 406 с. С. 109. 
10 Там само. С. 107. 
11 Там само. С. 107. 
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знижувати і заробітну плату робітників. Він відчуває природне право вимагати 

від інших того, що він вимагає від самого себе12.  

Поза увагою залишається і той факт, що суспільно-політичні погляди ма-

лого підприємця є швидше проявом корисного інтересу, а його особиста незалеж-

ність – інобуттям обережності, конформізму та догідливості людини, чиє благо-

получчя перебуває у владі покупців. До того ж надмірна праця та постійна еконо-

мія завдають шкоди здоров'ю. Отже, ринкова свобода малого підприємця часто 

виявляється свободою людини, “яку до смерті заклювали качки”13. Такою є ціна 

права приватної власності малого підприємництва.  

Загалом володіння факторами виробництва, підприємницькими чи техно-

логічними навичками не дарує ринковим суб’єктам владу до будь-якого при-

мусу, невпинно наголошує Л. Мізес. Все, що воно дарує, – це привілей служити, 

із більшим захопленням, ніж інші, справжнім господарям ринку – споживачам. 

Володіння капіталом – це мандат довіри власникам за умови його належного ви-

користання для задоволення споживачів. Той, хто не справляється з такою місією, 

втрачає своє багатство і переходить на те місце, де “його дурні витівки більше не 

шкодять матеріальному благополуччю людей”14.  

Такими є ліберальні уявлення про інститут приватної власності, який в 

умовах ринку перебуває у процесі постійної динаміки – вічного трансформаційного 

переходу, невизначеного та визначеного одночасно. До того ж інститут власності 

реалізується на різних рівнях (від мікро-(нано) рівня до глобального) у різнома-

нітті відносин та прав користування, розпорядження, володіння матеріальними 

та нематеріальними активами.  

Масштабні перетворення прав і відносин власності у розвинених економі-

ках світу на рубежі ХХ–ХХІ ст. ініціювали процес глобальних ринкових транс-

формацій, які до 2020-х років зумовили докорінні зміни в структурі та формах 

організації економічної діяльності. Передбачалося, що процеси гіперінфляції та 

масової приватизації на пострадянському економічному просторі зумовлять 

 
12 Там само. С. 106. 
13 Там само. С. 108. С. 173−175. 
14 Мизес Л. фон. Человеческая деятельность: Трактат по экономической теории. С. 609. 
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перехід системи традиційного соціалізму до господарської системи соціального 

ринкового господарства. Однак у системі ринкового господарства також позна-

чився перехід від індустріального до постіндустріального суспільства: під час 

неоліберальної революції процеси масової приватизації ініціювали інверсійну за 

своїм характером ринкову трансформацію. У 1990-ті роки патерналістська мо-

дель соціальної держави в ринково зрілих країнах піддалася перегляду і почала 

мігрувати у бік моделі ефективної держави, контури якої були позначені в До-

повіді Світового банку “Держава у мінливому світі?15. 

Аж до кінця 1970-х років державні підприємства цілком успішно функціо-

нували у різних галузях економіки західних країн – від транспорту (Велика Бри-

танія) та автомобільної промисловості (Франція, Іспанія) до реклами (Франція). 

Навіть в американському суспільстві, незважаючи на його традиційну відданість 

ідеології індивідуалізму, активне регулююче втручання держави в соціально-

економічні процеси почало сприйматися як неминучий стабілізуючий захід. Дер-

жава взяла відповідальність за надання багатьох суспільних благ (соціальних по-

слуг), проводило активну господарську політику з використанням економічних 

та адміністративних інструментів.  

Сукупні витрати держави (у відсотках до ВВП) у більшості розвинених 

країн досягли до кінця 1970-х років значних обсягів: 28 % у Японії, 34 у США, 

37 у Великій Британії, Португалії, Фінляндії, 42 у Німеччині, Канаді, Ірландії, до 

47 в Італії та Греції, 57 % у Швеції та Данії16. Однак уже в цей час явно позначи-

лася неефективність низки державних соціально-економічних програм, а до по-

чатку 1980-х років стало очевидним, що макроекономічна діяльність держави у 

ринковій системі господарства має свої межі. Першими симптомами накопи-

чення проблем стали зростання цін і безробіття, що вилилися у світову економі-

чну кризу 1974–1975 рр., а згодом – у кризу 1980–1981 рр. і завершилися 

 
15Всемирный банк. Государство в меняющемся мире. Отчет о мировом развитии. Москва: Прайм ТАСС, 1997. 
16 Артьомова Т. Відносини суспільного відтворення в Україні у контексті трансформації моделей державного 

управління. Економічна теорія. 2016. №3. С. 5–17. С. 7–8; Feigenbaum H., Henig J., Hamnett Ch. Shrinking the State: 

The Political Underpinnings of Privatization. Cambridge, 1998. С. 13 
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довгостроковим уповільненням темпів економічного зростання та капіталовкла-

день. У відповідь на кризові явища у 1980–1990-х рр. майже всі розвинені країни 

охопила широка хвиля приватизації, яка кардинально змінила панораму держав-

ного підприємництва та регулювання економіки.  

Теза про те, що початкове накопичення капіталу в «класичному» його варі-

анті здійснюється один раз і надалі не відтворюється в такій формі, не виправдала 

себе. На рубежі ХХ−ХХІ ст. у розвинених країнах Заходу, як і в країнах традицій-

ного соціалізму, розгорнулися масштабні процеси перерозподілу (первісного нако-

пичення) капіталу, які мали інверсійний характер: передбачали переструктуру-

вання і вибудовування нових форм соціалізації економіки. За задумом ініціаторів 

реформ, скорочення об'єктів державної власності мало здійснюватися поступально 

і компенсуватися зростанням соціальної відповідальності великих приватних ком-

паній – так званою соціалізацією капіталу. Активізувати соціальні функції корпо-

ративного сектора були покликані інститути державно-приватного партнерства та 

соціальної відповідальності організації. Державні ж підприємства, навпаки, по-

винні були явити зразок ефективного господарювання, орієнтуючись у своїй ді-

яльності на принципи кращих ділових фірм.  

Проте ринкові перетворення, що закономірно розпочалися в 1980-ті роки, 

стрімко переросли (за Дж. Стігліцем) в “ревучі дев'яності”17, відзначилися збу-

реннями на фондових ринках на початку 2000-х років та глобальною фінансово-

економічною кризою. Тобто, хоч і менш помітно на загальному тлі бурхливої 

трансформації постсоціалістичних країн, ринкові (точніше, капіталістичні) пере-

творення в розвинених країнах здійснювалися так само стихійно, некеровано. Пі-

сля неоліберальної революції ринково зрілі економіки значно відрізняються за 

структурою і якістю суспільного сектора. Так, Велика Британія поряд із Люксем-

бургом опинилася серед країн ЄС із найменшою питомою вагою держсектору: 

його частка у виробництві та послугах скоротилася до 3 % обсягу ВВП. У Фран-

ції, Португалії, Греції масштаби та роль державної власності досі суттєві (до 

 
17 Стиглиц Дж. Ю. Ревущие девяностые. Семена развала. Москва: Современная экономика и право, 2005. 



 

197 

 

15 % ВВП); зберігаються також соціальні очікування у суспільстві, хоча гарантій 

їх забезпечення дедалі менше.  

Загалом, втративши активи, держава не змогла належно відновити соці-

ально-економічний потенціал через створення адекватної системи перехресного 

корпоративного управління; це сприяло пожвавленню та поступовому закріп-

ленню капіталістичних мотивів в економіці. Сьогодні спричинена капіталізацією 

економіки глобальна тенденція соціально-економічного розшарування, розми-

вання основ середнього класу, звуження доступу населення до суспільних благ 

затіняється технологіями гібридної війни; особливою глобальною проблемою стає 

феномен боргу.  

Початково орієнтуючись у своїй ринковій трансформації на соціальне рин-

кове господарство, пострадянські країни спробували здійснити такий перехід че-

рез механізми капіталізації економічних відносин. Аналогічним способом спро-

бували досягти берегів постіндустріального суспільства ринково зрілі країни. 

У результаті подвійна інверсія ринкової трансформації, багаторазово помножив-

шись внаслідок поєднання зустрічних процесів, затиснула глобальний суспіль-

ний вибір між полюсами соціалізації та капіталізації. Інверсійний тип ринкової 

трансформації став інституційною пасткою – процесуальним виром, що затягує 

соціум на локальному та глобальному рівнях у глибини невизначеності під кі-

нець історії18.  

Сьогодні процеси перетворення форм власності зберігають актуальність 

для багатьох країн світу. Так, у Франції головним напрямом економічної полі-

тики у досяжній перспективі є скорочення присутності держави в економіці. Через 

програми денаціоналізації та приватизації (ліберального дирижизму) передбача-

ється активізувати процеси інноваційного розвитку національної економіки. Зок-

рема, виторг від продажу низки “нестратегічних” державних активів (компаній ав-

томобільного альянсу та інших) через Фонд розвитку промисловості та інновацій 

 
18Артьомова Т. І. Інверсійний характер суспільних ринкових трансформацій. Український соціум. 2016. № 4. С. 

69−77. С. 72. 
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(ФРПІ – Fond pour e'industrie et e'innovation – FII) планується спрямовувати до ста-

ртапів та венчурних компаній для розширення інвестицій у сфері інформаційно-

цифрових технологій.  

Останнім часом французька держава неодноразово поступалася суб'єктам 

приватного бізнесу часткою в капіталі рентабельних підприємств. У зв'язку з цим 

у громадських колах виникла дискусія щодо стратегії подальшого вибору: фінан-

сувати виробництво суспільних благ за допомогою продажу державних активів 

або доходів від пакетів акцій, що належать державі. На думку фахівців, за умов 

низьких відсоткових ставок та зростання курсів акцій програми активної привати-

зації державного майна не можна визнати раціональними19. Втім, донині політика 

ліберального дирижизму (етатизму) зберігає свою ефективність у контексті поси-

лення конкурентних переваг національної економіки через заохочення довгостро-

кових альянсів французьких корпорацій із зарубіжними партнерами та створення 

світових галузевих лідерів. Фахівці визнають універсальний характер такої полі-

тики, бо у разі потреби вона може стимулювати процеси як приватизації, так і на-

ціоналізації.  

На відміну від Франції, Польща намагається стимулювати інноваційні про-

цеси в економіці за рахунок розширення сфери державної участі. Темпи та мас-

штаби перетворення прав власності у польській економіці змінювалися відпо-

відно до викликів ринкового реформування. Сьогодні тут частка державного се-

ктора у ВВП, у середньому є вищою за більшість розвинених країн ЦСЄ. Так, 

у 2017 р. у державному секторі було зайнято понад 20 % загальної кількості пра-

цівників, зосереджено 40 % основних фондів, вироблялося до 20 % доданої вар-

тості20. Проте структура держсектора погіршилася порівняно з дореформеним 

періодом, а процеси приватизації виявили межі ефективності.  

 
19 Клинова М. Приватизационная составляющая в инновационной политике Франции. Мировая экономика и 

международные отношения. 2018. № 10. С. 37–45. С. 40. 
20 Синицына И., Чудакова Н. Поможет ли Польше огосударствление экономики? Мир перемен. 2019. № 1. С. 11–

25. С. 16. 



 

199 

 

Після глобальної фінансово-економічної кризи ідеї “активної” держави, 

національного економічного суверенітету та громадської солідарності стали пе-

реважати. Програми “одомашнення” (“реполонізації”) економіки позначили кон-

тури нової економічної політики, коли кращим джерелом поповнення держав-

ного бюджету розглядаються дивіденди власних успішних підприємств. Пере-

гляду піддався ряд приватизаційних угод останніх років; політика ефективного 

управління державним майном дедалі більше заступає місце приватизації, що роз-

глядається переважно як елемент кризового фінансового управління. Стратегія 

відповідального розвитку передбачає масштабну державну інвестиційну діяль-

ність через Польський фонд розвитку, наділений широкими повноваженнями за-

лучення фінансових активів. Дискусії про перетворення відносин власності 

у польському інтелектуальному середовищі також не вщухають. Проте процеси 

реполонізації демонструють можливості інноваційного розвитку економіки з ак-

тивною державною участю при збереженні принципів соціально 

“відповідальної” економічної політики.  

Загалом, незважаючи на різноманітність політико-економічних підходів до 

перетворення відносин власності в країнах ЄС, їх поєднують загальні тенденції, 

а саме: урядом задаються чіткі орієнтири та генеруються відповідні інформаційні 

сигнали для громадськості про зміст та результати економічної політики. Ство-

рюються ефективні інститути для успішної реалізації ініціатив у сфері іннова-

ційного розвитку, а підтвердженням правильності обраного політичного курсу 

слугують ефекти підвищення національної конкурентоспроможності.  

З урахуванням сказаного виходить, що форма власності (державна чи при-

ватна) як така не є безумовною ознакою успішності економічної діяльності; 

критерієм економічної ефективності стає якість управлінських відносин – на-

лежна організація корпоративного управління об'єктами власності. Проте на-

лежний захист прав власності також є атрибутом ринкової економіки.  

Масштабне дослідження із оцінки уявлень населення про рівень захищеності 

його прав на житло та земельні ділянки було здійснено у 2018–2019 рр. Робочою 
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експертною групою з управління земельними ресурсами (WPLA) при Комітеті Єв-

ропейської економічної комісії (ЄЕК) ООН з питань міського розвитку, житлового 

господарства та землекористування. Експерти виходили з того, що високий рівень 

захищеності відповідних майнових прав (ЗМП) є одним з основних факторів еко-

номічного розвитку, покращення екологічної обстановки та соціальної згуртовано-

сті; сприяє залученню інвестицій у нерухомість, підвищенню родючості земель, 

скороченню рівня бідності, успішній реалізації моделі “розумних” міст та в цілому 

побудові більш справедливого інклюзивного суспільства21.  

Експертна група WPLA активно співпрацює з Інститутом розвитку зарубіж-

них країн (ODI, Велика Британія), Глобальним альянсом з питань землекористу-

вання (GLA, США), які розробляють Індекс майнових прав Prindex на основі ре-

гулярних опитувань населення у 140 країнах світу та отримання співставних да-

них на глобальному рівні та в окремих країнах та регіонах. У рамках поточного 

Проєкту Prindex оцінка сприйняття рівня ЗМП здійснювалась через опитування 

дорослого населення у 140 країнах протягом 2018–2019 рр. на основі національно 

репрезентативних вибірок. Результати обстеження були оприлюднені у Доповіді 

для інформування органів державного управління та громадськості про рівень 

захисту майнових прав в різних групах населення.  

Обстеження проводилися у 50 із 56 держав-членів ЄЕК ООН, які предста-

вляють 99% населення регіону. Актуальна база даних містить відповіді 53 тис. 

респондентів із загальної глобальної вибірки у складі понад 168 тис. осіб. Дер-

жави, що входять до ЄЕК ООН, були згруповані так: 

- країни ЄС (27 із 28 держав-членів ЄС, за винятком Чехії);  

- країни Північної Америки: Канада та США;  

- країни Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії (СЄКЦА, дванадцять 

країн); 

 
21 Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) ООН. Устойчивое развитие и уровень защищенности имуще-

ственных прав в регионе ЕЭК ООН: Оценка представлений об уровне защищенности прав на жилье и землю. 

Женева, 2022. 32 с.  С. 1. 
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- інші держави ЄЕК ООН: 9 з 14 країн, за винятком Андорри, Ісландії, Ліхтен-

штейну, Монако та Сан-Марино22.  

Серед перелічених груп Європейський Союз є найбільшим угрупованням, де 

проживає понад 41 % населення регіону ЄЕК ООН; в інших державах ЄЕК ООН 

мешкає 9 % населення регіону. Респондентам було поставлено основне питання: 

наскільки ймовірною чи малоймовірною ви вважаєте можливість втрати вами права 

користування вашим об'єктом нерухомості або його частиною проти вашої волі 

протягом наступних 5 років? Для подальшого аналізу приймалося, що респонденти 

сприймають свої майнові права захищеними, якщо їхня відповідь була: “дуже ма-

лоймовірно” або “малоймовірно”; і навпаки, майнові права оцінюються як незахи-

щені, якщо відповідають “дуже ймовірно” або “дещо ймовірно”23.  

Результати обстеження показали, що хоча інститути майнових прав у кра-

їнах ЄЕК ООН вважаються найбільш розвиненими, тут мешкає найбагатша час-

тина населення світу, понад 13 % населення регіону (близько 130 млн осіб) не 

впевнені у захищеності своїх майнових прав на нерухомість та землю24. На думку 

експертів, такий результат зумовлений ризиками підвищення процентних ставок 

за кредитами під заставу нерухомості, зростанням орендної плати, внутрішньо 

сімейних конфліктів та ін., що передбачає необхідність розглядати майнові права 

у широкому контексті суспільних відносин. У Доповіді наведено досвід регулю-

вання прав користування, розпорядження, володіння в країнах регіону на основі 

поєднання традиційних та нових інститутів, сформованих під впливом конфлік-

тів, у ході добровільного та/або примусового перерозподілу майна.  

Проведений аналіз виявив, що, незважаючи на наявність соціальної нерів-

ності, породженої проблемами доступу до житла різної якості, неформального 

землекористування та житлового будівництва, особливостями функціонування й 

регулювання відповідних ринків, реституції та постконфліктного відновлення 

прав власності, рівень сприйняття майнових прав у регіоні як захищених є досить 

 
22 Там само. С. хі; 6. 
23 Там само. С. 3. 
24 Там само. С. 21. 
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високим. Так, близько 84 % населення тут вважають, що їхні майнові права га-

рантовані, тоді як у середньому у світі цей показник становить 72 %. До країн із 

найвищим рівнем оцінки майнових прав як захищених належать Австрія, Данія, 

Фінляндія та Швеція25.  

Власників та орендарів житла у регіоні ЄЕК ООН більше, ніж в інших ре-

гіонах світу. Так, понад 50 % населення тут вважають себе власниками/співвла-

сниками житлової нерухомості та прилеглих земельних ділянок (середня світова 

частка становить 49 %); 23 % проживає в будинках, що належать іншим членам 

сім'ї (середній світовий показник – 29 %); орендує житло близько 22% дорослого 

населення (середня світова частка – 15 %). До 90% населення регіону мають до-

кументи, що підтверджують їх майнові права; це вище від середньосвітового по-

казника в 74 %. При цьому серед власників нерухомості про наявність офіційних 

документів заявили 97 % респондентів, серед орендарів – 83 %, серед осіб, які 

мешкають на площі інших членів сім'ї, – 81 %26.  

Орендують житло майже третина населення США та Канади, 25 % населення 

Європейського Союзу (ЄС), тоді як у країнах Східної Європи, Кавказу та Центра-

льної Азії частка орендарів нерухомості становить лише 9 % поряд із високою пи-

томою вагою (55 %) власників житла та тих, хто мешкає на території родичів 

(34 %). Близько 25 % орендарів нерухомості в регіоні сприймають свої майнові 

права як менш захищені порівняно із власниками та суб'єктами інших форм корис-

тування. Водночас жителі країн Північної Америки вважають себе відносно захи-

щеними в цьому сенсі, а в країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії 

майже половина (у світі в середньому 34 %) населення мають проблеми з невизна-

ченістю майнових прав. На другому місці за рівнем незахищеності майнових прав 

є особи, які проживають на території родичів. Основними причинами таких оцінок 

суб'єкти називають свавілля власників нерухомості (6 % респондентів – близько 60 

млн осіб), фінансові проблеми (близько 5 %)27.  

 
25 Там само. С. 8. 
26 Там само. С. хі-хіі 
27 Там само. С. хіі 
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Загалом, згідно з результатами обстеження, населення регіону сприймає сту-

пінь захищеності своїх майнових прав як досить високий: близько 84 % населення 

вважають свої майнові права захищеними, тоді як у світі в середньому так вважають 

72 %. Отже, в країнах регіону ЄЕК ООН більша кількість осіб схильна інвестувати 

в об'єкти нерухомості, брати активну участь в операціях на ринках землі та житла, 

що сприяє більш ефективному розподілу нерухомості, належному догляду за зем-

лею, підвищенню рівня її продуктивності. Проте в низці країн регіону майже 75 % 

населення вважають свої права захищеними, оскільки, крім типових проблем захи-

сту майнових прав, часто зазнають тиск з боку зовнішніх сил та обставин міграції, 

соціальних конфліктів, соціально-економічної нерівності28.  

Під час опитування було виявлено та згруповано основні причини оцінки 

респондентами своїх майнових прав як незахищених29:  

- Внутрішні:  

• розбіжності поглядів чи надзвичайні обставини всередині сім'ї.  

- Зовнішні:  

• несподівана поведінка власників/орендодавців;  

• ризики рейдерського захоплення майна з боку юридичних осіб; 

• ризики конфіскації;  

• проблеми у відносинах із місцевими органами влади.  

- Фінансові:  

• брак коштів для володіння/користування об'єктом нерухомості.  

За результатами обстеження Робоча група рекомендувала органам дер-

жавної влади для зміцнення ступеня захисту майнових прав населення30:  

➢ не обмежуватись лише удосконаленням техніко-юридичних інстру-

ментів зміцнення прав власності, але сприяти загальному покращенню якості 

громадських інститутів та поширенню відносин суспільної довіри;  

 
28 Там само. С. 8. 
29 Там само. С. 10. 
30 Там само. С. 21−23. 
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➢ на тлі використання традиційних інструментів (дотримання проце-

дур офіційної реєстрації прав власності, облік та регулювання операцій на 

ринку нерухомості), задіяти спеціальні засоби, орієнтовані на орендарів, осіб, 

які проживають на території родичів, молодь, одиноких людей похилого віку 

та інші;  

➢ сприяти зниженню фінансових бар'єрів доступу населення до якіс-

них об'єктів нерухомості (через можливість тимчасового призупинення ви-

плат орендної плати, мораторію на виселення з житла в періоди економічних 

спадів та форс-мажорних обставин, фінансової надбавки до допомоги з без-

робіття для орендарів та власників іпотеки, для яких житло є основним та ін.).  

На думку експертів, державні програми могли б полегшити доступ до жи-

тла, його придбання шляхом:  

• надання іпотечних кредитів з низькою процентною ставкою для осіб, які 

вперше купують житло;  

• розширення житлового фонду на ринку оренди, зокрема за допомогою по-

кращення нормативно-правової бази, регулятивних інструментів зонування, про-

грам забезпечення соціальним житлом тощо.  

Водночас наголошується, що найважливішою умовою забезпечення гара-

нтій майнових прав є офіційне визнання таких прав з боку держави та оформ-

лення належних юридичних документів. Офіційна реєстрація майнових прав за-

безпечує узгодження інтересів широкого кола сторін за допомогою:  

- забезпечення належної бази оподаткування;  

- поліпшення доступу до кредитних ресурсів;  

- зменшення кількості та покращення механізмів вирішення майнових спорів;  

- підвищення ступеня прозорості та масштабів ринків землі та іпотеки та ін.31.  

Найвищим є показник наявності офіційних документів у країнах ЄС (91 % 

населення); найменшим – у групі “Інші країни ЄЕК” (85 %). Втім, виявлено, що 

 
31 Там само. С. 14. 
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близько 50 млн осіб (9 % населення) у країнах ЄС користувалися житлом неофі-

ційно32.  

Населення України також брало участь у обстеженні у складі країн СЄ-

КЦА. Деякі характерні особливості захищеності майнових прав та рівня її сприй-

няття населенням України відображено у таблицях 6,1; 6,2; 6,3.  

Таблиця 6.1 

Рівень сприйняття захищеності майнових прав населенням України 

(2018–2019 рр.), % дорослого населення 

Все майно Основне житло 

Незахищені 

права 

Захищені 

права 

Відмови-

лися надати 

відповідь 

Незахищені 

права 

Захищені 

права 

Відмови-

лися надати 

відповідь 

10 78 12 9 80 11 

Джерело: складено за: Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) ООН. Устойчивое 

развитие и уровень защищенности имущественных прав в регионе ЕЭК ООН: Оценка представ-

лений об уровне защищенности прав на жилье и землю. Женева, 2022. С. 29–30.  

 

Таблиця 6.2 

Причини незахищеності майнових прав в Україні 

(2018–2019 рр.), % дорослого населення 
Вид  

основної  

причини 

Непередбачувана 

поведінка  

власника 

Фінансові 
Розлади 

в родині 

Ризик  

конфіскації 

Ризик  

рейдерства 

зовнішня 4 3 3 1 1 

Джерело: складено за: Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) ООН. Устойчивое 

развитие и уровень защищенности имущественных прав в регионе ЕЭК ООН: Оценка представ-

лений об уровне защищенности прав на жилье и землю. Женева, 2022. С. 26–29. 

Таблиця 6.3 

Наявність офіційних документів з володіння й користування майном  

у населення України (2018–2019 рр.), % дорослого населення 

Усього Власники Орендарі У володінні інших членів родини 

87 94 48 83 

Джерело: складено за: Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) ООН. Устойчивое 

развитие и уровень защищенности имущественных прав в регионе ЕЭК ООН: Оценка пред-

ставлений об уровне защищенности прав на жилье и землю. Женева, 2022. С. 27–30.  

 
32 Там само. С. 15. 
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Як бачимо, населення України напередодні активних бойових дій на своїй 

території досить високо оцінювало рівень захищеності майнових прав: 78 % на-

селення вважало надійно захищеними права на все майно та 80 % – на основне 

житло. Абсолютна більшість власників мала у своєму розпорядженні офіційні 

документи власності майна, а основною причиною незахищеності майнових 

прав визначалися зовнішні обставини, що, власне, в широких масштабах підт-

вердилося в ході бойових дій за становлення нового світового політико-еконо-

мічного порядку.  

6.2. Перетворення відносин і прав власності як підґрунтя становлення  

нового глобального економічного порядку  

Модифікація буття економічного простору та господарського порядку на 

локальному рівні здійснюється перманентно; проте у глобальному контексті 

можна назвати кілька її стадій, які отримали (хоча на поверхні невиразне і не-

явне, через кризовий стан економічної теорії) відображення в економічній науці. 

Перша трансформація знаменувала перехід від буття природного стану до 

буття, сформованого індустрією за образом і подобою природного, ринкового 

простору. Такий перехід здійснився на межі ХVII−XVIII ст. і створив переду-

мови для становлення політичної економії як науки. Друга модифікація у формі 

постіндустріального переходу ринкового простору намітилася в ХХ ст., але внаслі-

док недостатньої наукової рефлексії з новою силою заявила про себе в ході гло-

бальних ринкових трансформацій на тлі становлення інформаційно-мережевої 

економіки на рубежі ХХ−ХХІ ст.33. Оскільки панівною на глобальному рівні еко-

номічною доктриною сьогодні є школа маржинального лібералізму, наукове 

осмислення змісту ринкових трансформацій здійснюється переважно у межах 

конструктів економіко-математичного моделювання (в руслі економетричної 

логіки). Така методологічна інтерпретація, за її ціннісної неповноти, однобічно 

формальної недостатності, не може бути визнана адекватною. Політизація еко-

номічних відносин, що випливає з методологічного панування ліберального 

 
33Артемова Т. И. Стоимость и цена: логико-исторический процесс формообразования. Киев: Основа, 2006. С. 192. 
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підходу, як інструмент зміни світового політико-економічного порядку актуа-

лізувала технології гібридної війни. У контексті такого осмислення світовий по-

літико-економічний порядок отримує розгорнуту, але «екстенсивну» інтерпрета-

цію і внаслідок довільного, поза ціннісних орієнтирів, трактування, на практиці 

він може зазнати незворотного руйнування як на локальному, так и глобальному 

рівнях.  

У контексті традиційних підходів майбутнє світового порядку уявляється 

так. На думку фахівців, у найближчі 10–15 років очікуються суттєві зміни у прин-

ципах організації світового суспільного порядку та господарських взаємодій. Так, 

за оцінками дослідницької та консалтингової компанії Gartner (“Гартнер”), підґру-

нтя світової господарської системи утворять алгоритмічна економіка й алгоритмі-

чне суспільство34. Вважається, що із населення нинішніх владних еліт – безумовних 

технологічних лідерів виокремиться незначна частина (0,3–0,5 %) так званих 

“холдерів” (holders) – власників та розробників алгоритмів, програм, технологій, які 

стануть володарями гібридного інтелекту та «носіями» покращених, за рахунок до-

сягнень синтетичної біології, фізичних тіл. З 10 % населення цих країн сформується 

staff-персонал для обслуговування алгоритмічної економіки. Решта населення роз-

винених країн, незалежно від наявних активів, перетвориться на соціальний проша-

рок “ламерів” (lamers), який певного часу буде відтворюватися на територіях хол-

дерів або претендувати на гарантовані соціальні виплати (наприклад, у вигляді бе-

зумовного базового доходу) і згодом має звужуватися35.  

Сьогодні країнами – технологічними лідерами та одночасно активними суб'-

єктами світового політико-економічного порядку є США, Велика Британія, Ки-

тай, Японія; за ними слідують Південна Корея, Канада, Австрія, Німеччина, кра-

їни Північної Європи. Лідируючі позиції країн у світовому співтоваристві обумо-

влюються правом власності на високоприбуткові технологічні патенти та акції 

 
34Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technology Trends for 2016. Florida. Analysts Explore Top Industry Trends at 

Gartner Symposium/ITxpo 2015, October 4-8 in Orlando. URL: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-

releases/2015-10-06-gartner-identifies-the-top-10-strategic-technology-trends-for-2016 
35Ларина Е. С. Понимание алгоритмических обществ. Свободная мысль. 2017. № 5. С. 5−26. С. 20. 
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провідних компаній, пов'язаних із новітніми інноваційними розробками у сфері 

промисловості, штучного (гібридного) інтелекту, соціального програмування. 

Найбільша кількість таких об'єктів (близько 75 %) перебуває у власності США, 

8 % зосереджено у Китаї, 5 % – у Японії; решта розподіляється між Великою 

Британією, Ізраїлем, Німеччиною, деякими країнами Північної Європи, Півден-

ною Кореєю. Трансформація технологічного ядра як генератора загального роз-

витку продуктивних сил у цих країнах обумовлює структуру і управлінський по-

тенціал світового політико-економічного порядку. У руслі економіко-математи-

чної логіки цивілізаційний розвиток обумовлюється революційними змінами у си-

стемах засобів виробництва – машин та технологій.  

Наслідуючи підходи Л. Нуаре, С. Лема, Л. Мамфорда, С. Расторгуєва та 

В. Чибісова, Д. Канемана та А. Тверські, інших дослідників, фахівці сполучають 

процес трансформації природи господарської життєдіяльності з еволюцією ма-

шини як технологічного першоелементу індустріального способу виробництва36. 

Дійсно, виходячи з того, що машина є інструментом (механізмом, агрегатом), здат-

ним відносно автономно виконувати певну роботу, бо приводиться в дію двигу-

ном, який використовує усяку (за винятком м'язової людської) енергію і у своїй 

потужності не залежить від фізичних здібностей людини (згідно з С. Лемом, ма-

шини є самостійно автономно діючими алгоритмами), можна уявити еволюцію 

господарської діяльності як розгортання процесу відчуження природи людини 

в ході трьох історичних фазових переходів з удосконалення машинної природи.  

При цьому під машинами першого типу розуміються протодержавні сис-

теми організації, що структурували та впорядкували соціальну взаємодію в межах 

нестійких угруповань стародавніх суспільств для здійснення монументальних ін-

женерних проєктів цивілізаційного облаштування інфраструктури як «першої 

природи» господарського буття. Машини другого типу – автономні побутово-ви-

робничі механізми, які функціонують за принципом біологічного автомата (відчу-

женого осередку фізичних здібностей людини) – внаслідок масового відтворення 

формують економічний індустріальний простір як другу природу господарського 

 
36 Там само. С. 5−8. 
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буття. Машини третього типу як втілення відчуженого від людини алгоритміч-

ного контуру її психіки, переважно сфери несвідомого, диз'юнктивного, швидкого 

мислення, операційної мисленої діяльності, через значне поширення технологій 

комп'ютерних програм, сервісів, інформаційно-цифрових майданчиків (плат-

форм) знаменують третій фазовий перехід господарської природи: від індустрі-

альної до інформаційно-мережевої (цифрової) економіки. Логіка цивілізаційного 

розвитку за принципом машинної еволюції, коли машини першого, другого і тре-

тього типів історично співіснують і безперервно взаємодіють із людиною, зумов-

лює перетворення людини на різновид психофізичного автомата, а спільноти – на 

алгоритмічну організацію37.  

Отже, основу алгоритмічного суспільства утворює платформна еконо-

міка, що символізує революційний перехід до переформатування господар-

ського буття та структур нового світового панування. В алгоритмічному суспіль-

стві відбувається інтеграція трьох видів природи в одну при домінуванні ма-

шин третього типу. Інформаційно-цифрова платформа сучасних ринкових та 

інших соціальних комунікацій інтерпретується при цьому як програмно-апара-

тне середовище алгоритмічного пошуку, здійснення операцій та контролю на 

основі аналізу великих даних38. На відміну від традиційних майданчиків (фізи-

чних чи віртуальних) ринкової економіки модерну інформаційно-цифрова пла-

тформа підпорядковує взаємодію її користувачів, продавців та покупців суво-

рим алгоритмам. Хоча зовні актори мають право вільного вибору, під час ко-

мунікації вони безперервно отримують від платформи рекомендації, що коре-

гують їхню поведінку а отже, визначають і сам вибір. Тільки підкоряючись про-

грамному алгоритму платформи, користувачі в результаті отримують бажаний 

результат: винаймають квартиру в незнайомому місті, замовляють таксі, най-

мають фрилансера тощо.  

 
37 Там само. С. 8. 
38 Там само. С. 8.  
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Вважається, що платформи організуються за принципом P2P систем – 

“рівний з рівним”, тобто діють як механізми функціонування вільного ринку. 

Проте кожна платформа належить власникові, який контролює її алгоритми, во-

лодіє базою великих даних, визначає структуру діяльності продавців та покуп-

ців, правила та багато в чому загальні результати їх взаємодії. Отже, платформи, 

які зовні (за формою) функціонують як ринки, в основі спираються на жорсткий 

алгоритмічний каркас строгого планування та безперервної корекції поведінки 

акторів за допомогою технологій інтерфейсу і блокчейну. Алгоритмічна детер-

мінація поведінки суб’єктів за допомогою інтерфейсу здійснюється через техно-

логії підштовхування (nudge – наджу); за допомогою блокчейну – через програ-

мне кодування як криптографію законодавства із гарантією його виконання.  

Композиція платформ, надж-інтерфейсів та блокчейна, здатна формувати 

і коригувати поведінкові рутини на основі аналізу великих даних, дозволила 

компанії Gartner на конференції 2015 р. проголосити початок нової ери алгори-

тмічної економіки39. В алгоритмічній економіці найбільш дефіцитним й прива-

бливим для інвестицій в економічний ресурс постає увага. Сутність інформа-

ційних технологій краще зрозуміти крізь призму технологій залучення і утри-

мання суспільної й приватної уваги. Так, ключовим фактором економічної ре-

зультативності платформ стає параметр часу перебування на них користувачів. 

Якщо в середині нульових років він становив 3,5 хвилини, то зараз – 17 секунд 

і менше. Найбільш потужні цифрові платформи ведуть справжню битву за ре-

сурс суспільної уваги40.  

Платформний (алгоритмічний) метод організації комерційної діяльності ро-

звивається за експоненційне. У 2012 р. на платформах відбувалося менше 1.5% 

всього обсягу комерційних угод у споживчому секторі США; у 2017 р. – понад 

15%; у 2020 р. – понад 30%. За деякими даними, сьогодні алгоритмічний сегмент 

охоплює більше половини американської економіки (без урахування фінансового 

 
39Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technology Trends for 2016. 
40Ларина Е. С. Понимание алгоритмических обществ. С. 11. 
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сектора)41. Втім, динаміка алгоритмічного суспільства сполучається з низкою си-

стемних ризиків і загроз, основними серед яких, на думку фахівців, є такі42:  

турбулентність та невизначеність. Ефективне програмування та управ-

ління на основі алгоритмів можливі лише у відносно стабільному середовищі; 

інакше результати застосування технологій виявляються непередбачуваними та 

непідконтрольними;  

«ефект доміно»: ризики внутрішньо системних збоїв (внаслідок цілеспря-

мованої дії чи випадкового збігу причин) за умов загального мережевого «зв’язу-

вання» загрожують крахом для всієї системи; 

масштабна агресія з боку ворожих груп для існування міст, регіонів, країн 

та їх коаліцій. Як наголошується в Доповіді Національної розвідувальної ради 

США «Глобальні тренди: парадокси прогресу», сьогодні глобальній спільноті 

властива характерна тенденція державного військового протистояння загонам 

найманців та злочинних угруповань43;  

оптимізація. Головним напрямом розвитку алгоритмічного інтелекту є ма-

шинне навчання із використанням глибоких нейронних мереж. Вже сьогодні при 

використанні нейронних мереж з глибиною понад 30 рівнів дослідникам важко 

пояснити, яким чином обчислювальний інтелект дійшов розв’язання задачі. При 

розв'язанні задач на оптимізацію це означає, що користувачі не знають сукупно-

сті параметрів, за яких задача за заданим критерієм оптимізації вирішена найкра-

щим способом. Отже, не виключена ситуація, за якої процес оптимізації за зада-

ним критерієм передбачає значення супутніх параметрів, несумісних з існуван-

ням оптимізованого об'єкта; 

ризик сліпоти або прихованих параметрів. Домінуючі в алгоритмічному су-

спільстві машини третього типу та симбіотично пов'язані з ними гібридні 

 
41 Там само. С. 9; Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technology Trends for 2016. 
42Ларина Е. С. Понимание алгоритмических обществ. С. 22−24. 
43 Глобальные тенденции. Парадокс прогресса. Публикация Национального Совета по разведке. Январь 2017. 

URL: https://www.dni.gov/files/images/globalTrends/documents/GT-Core-Russian.pdf  
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інтелекти не здатні працювати з творчим «контуром» людської психіки та мис-

лення. Така сфера для гібридного інтелекту перебуває в зоні прихованих параме-

трів – в так званій “сліпій зоні”. Отже, творчість є найефективнішим засобом (у 

певному сенсі абсолютною зброєю) протидії диктату алгоритмічних технологій.  

Втім, сам процес творчості сьогодні дедалі більше спрямовується проти 

людини, бо здійснюється переважно у військовій сфері. За деякими даними, у 

країнах ОЕСР близько чверті наукових досліджень і розробок належить до вій-

ськової сфери, в США цей показник перевищує половину. Розробки в галузі на-

нотехнологій, які ще на початку 2000-х років вважалися локомотивом нової про-

мислової революції, що ґрунтується на концепції молекулярного моделювання, 

у 2010-х роках стали об'єктом власності військових компаній та були засекре-

чені. Сьогодні сфери військового застосування нанотехнологій з найбільшим 

очікуваним ефектом від їх упровадження охоплюють електроніку, фотоніку, ма-

гнітні та оптичні матеріали, інформаційно-комунікаційні пристрої, програмне за-

безпечення та штучний інтелект, нові конструкційні матеріали, нетрадиційні 

джерела енергії та пристрої/матеріали її накопичення, зберігання й перетво-

рення, нові типи (в тому числі надмініатюрні) двигунів, багатофункціональні 

транспортні засоби, ракетне паливо та вибухові речовини, камуфляж, надмініа-

тюрні високочутливі датчики, засоби захисту, неядерні високотехнологічні сис-

теми озброєння, засоби індивідуального спорядження, імплантовані системи, ав-

тономні роботизовані безекіпажні апарати, мікророботи, біотехнічні гібридні 

пристрої, мініатюрні супутники, космічні та інші засоби виведення зброї масо-

вого знищення тощо44.  

У США, наприклад, організацією науково-дослідних та дослідно-констру-

кторських робіт у галузі нанотехнологій опікується Агенція з планування оборон-

них науково-дослідних робіт (Defense Advanced Research Projects Agency – 

DARPA), яка отримує основну частину фінансування від Міністерства оборони в 

рамках “Національної нанотехнологічної ініціативи” для розвитку великої 

 
44Корсаков Г. Б. Военные нанотехнологии: структура перспективных исследований в США. США-Канада: ЭПК. 

2015. № 11. С. 95–105. С. 97–98. 



 

213 

 

кількості нанопрограм. Крім DARPA, дослідження в галузі нанотехнологій акти-

вно здійснюють науково-дослідні лабораторії при різних підрозділах збройних 

сил45. У руслі логіки сучасного політико-економічного мислення вважається, що 

підтримання лідерства у військовій сфері є запорукою загального глобального 

технологічного та соціально-економічного домінування. 

На думку фахівців, на рубежі століть ерозія міжнародного права, насампе-

ред законів ведення бойових дій, зневажання моральних норм на тлі “глобальної 

війни проти тероризму” позбавили військову ініціативу будь-яких обмежень. По-

силаючись на те, що їм доведеться зіткнутися з найгіршими загрозами, політичні 

лідери офіційно заявляють про готовність завдати випереджального удару неза-

лежно від норм, закріплених Нюрнберзьким процесом, Статутом ООН та Женев-

ськими конвенціями. У політичному лексиконі сформувався системний набір по-

нять-евфемізмів для виправдання феноменів ігнорування норм світового по-

рядку. До них, зокрема, належить термін “незаконні учасники бойових дій” для 

позначення суб'єктів, які здатні, прямо чи опосередковано, чинити опір військо-

вим операціям, у тому числі “на словах”. Доля віднесених до такої категорії лю-

дей виявляється доволі невизначеною: вони не можуть претендувати на захист, 

апелюючи до норм Женевських конвенцій, вимагати пред'явлення офіційних 

звинувачень, їх безкарно можна позбавляти волі, ізолювати, піддавати 

“посиленим технікам” допиту і навіть “усувати”. Показовим є також термін 

“таргетовані знищення”, який означає евентуальне “усування” імовірно небезпе-

чних людей без відповідних інституційних процедур, на підставі “презумпції 

винності” та довільних розпоряджень46.  

Практика численних локальних військових конфліктів останнього часу по-

казує, що виправданням “усунення” людей можуть бути релігійні переконання, 

місцезнаходження, вік та інші довільні (аскриптивні) критерії. Акції усунення 

 
45 Там само. С. 98–101. 
46Фриман Ч. Технологии, государственное управление и неограниченная война. Россия в глобальной политике. 

2018. № 1. С. 8–18. С. 9–10. 
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часто виконуються анонімно, безпілотними машинами; як цілком «прийнятні» 

для суспільного «угамування» вони пройшли широку апробацію в багатьох кра-

їнах. Люди, які стали жертвами помилкового визначення військових цілей або 

через трагічну випадковість опинилися поряд з об'єктами авіаударів, підлягають 

“списанню” за статтею військових витрат “супутня шкода” або “потенційні бо-

йовики”47. Така система понять, сформована та впроваджена до політичного ле-

ксикону, слугує підставою для виправдання неприпустимої суспільної поведі-

нки. Втім, згідно з логікою економіки вражень, вона сприяє “креативному” роз-

миванню традиційних канонів моралі та міжнародного права, виводить людські 

дії на рівень локально-глобального беззаконня – природної тваринної дикості.  

В умовах, коли закон і норми міжнародного права втрачають чинність, ле-

гітимність військово-політичних дій самооцінюється й оцінюється за 

“ефективним” результатом, а не за засобами їх досягнення. У зв'язку з цим внут-

рішня та (особливо) зовнішня політика, скидаючи лукаві маски, стає гранично 

відвертою: її легітимність більше не вимагає розробки та обґрунтування страте-

гій, а зумовлюється результативністю реалізованих програм жорсткої сили48. Не 

дивно, що сьогодні світова політична еліта демонструє майже повну байдужість 

до розробки стратегій як внутрішнього соціально-економічного розвитку, так і 

(особливо) зовнішньополітичних суспільних взаємодій. Виняток з правил демон-

струє Китай, інтелектуальна еліта якого одночасно з політико-економічним під-

несенням країни перебуває в стані невпинного пошуку підстав нового світового 

порядку з національною специфікою49.  

На думку Національної ради з розвідки США, військове протистояння у 

сучасному світі має переважно локальний характер; воно є прогнозним, програ-

мно-керованим, тому, хоча й може виступати засобом замаху на існуючий сві-

товий порядок, нездатне стати серйозним інструментом його перетворення. Як 

 
47 Там само. С. 11. 
48 Там само. С. 9–10. 
49Артьомова Т. І. Глобальне економічне лідерство у контексті ціннісного аналізу. Економіка України. 2017. № 5–

6. С. 123–135; Кривохиж С., Соболева Е. Древность на службе современности: теория морального реализма Янь 

Сюэтуна и будущее мирового порядка. Мировая экономика и международные отношения. 2017. № 11. С. 76–84; 

Семенов А., Цвык А. Концепция “Общего будущего человечества” во внешнеполитической стратегии Китая. 

Мировая экономика и международные отношения. 2019. № 8. С. 72–81. 
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зазначається у Доповіді “Глобальні тенденції 2030: Альтернативні світи”, ри-

зики міждержавних конфліктів, хоч вони не неминучі, збільшуються зі зміною 

геополітичної ситуації. Після етапу холодної війни відносна рівновага світової 

політико-економічної системи змінюється нестійкістю. Для подолання тенден-

ції, що намітилася, протягом наступних 15–20 років, США намагатимуться за-

кріпити позиції гаранта світового порядку. Більш роздроблена міжнародна си-

стема, в якій традиційні форми співробітництва не є виграшними для більшості 

ключових глобальних гравців, також є причиною для суперництва та виник-

нення великих силових конфліктів. Однак у разі виникнення таких конфліктів 

вони однозначно не зможуть розгорнутися до рівня світової війни за участю 

всіх великих держав50. 

Проте з лютого 2022 р. політико-економічна ситуація у світі суттєво зміни-

лася: територія України стала осередком геополітичних інтересів, військово-ви-

пробувальним полігоном та об'єктом силового переділу у контексті трансформу-

вання світового суспільного порядку. Населення стало свідком реалізації вищезга-

даних ефектів геополітичної зневаги до нагальних прав людського співіснування: 

насамперед, права на життя та на об'єкти власності як основу нормального соціа-

льно-економічного відтворення на індивідуальному та суспільному рівнях. На тлі 

загальної політизації економічних відносин локально-глобальний соціум виму-

шено спостерігає за трансформацією інституту власності, який реалізується в 

обмеженому форматі – переважно як право політичного розпорядження май-

ном, правами, життям, господарськими перспективами та історичними долями.  

6.3. Трансформування відносин і прав власності в Україні в умовах  

військового стану та повоєнної економічної реконструкції 

24 лютого 2022 р. Росія розпочала військову операцію на території України, 

внаслідок чого загинули та отримали поранення тисячі осіб; понад чверть насе-

лення нашої країни перетворилися на біженців: за різними оцінками, понад 6 млн 

 
50Глобальные тенденции 2030: Альтернативные миры. Ташкент, 2013. С. 13. 
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переїхали до країн ЄС, понад 6 млн набули статус внутрішньо переміщених осіб.  

На думку фахівців, військовий стан в Україні справляє значний негативний 

вплив майже на всі країни світу через загальний стан невизначеності господар-

ських перспектив, ризики політико-економічної нестабільності, порушення рин-

кової рівноваги внаслідок зростання цін на енергоносії, зернові культури, пше-

ницю та кукурудзу, соняшник та добрива, великими експортерами яких є Росія 

та Україна. Зазначається, що під впливом пандемії COVID-19 злидні і голод зна-

чно зросли у всьому світі, а війна в Україні може додатково їх посилити. Про-

гнози фахівців МВФ із динаміки економічного зростання для країн Європи, Укра-

їни й Росії внаслідок бойових дій в Україні наведено у табл. 6.1.  

Таблиця 6.1 

Прогнози щодо зміни динаміки економічного зростання для країн Європи,  

України й Росії внаслідок військового стану (темпи зростання реального ВВП, %) 

Країни 2021 р. 2022 р. 2023 р. 

Європейські країни загалом 5.9 1.6 1.9 

Європейські країни з розвиненими ринками 5.6 3.0 2.2 

Європейські країни, що належать до «зони євро»  5.3 2.8 2.3 

Франція 7.0 2.9 1.4 

Німеччина 2.8 2.1 2.7 

Італія 6.6 2.3 1.7 

Велика Британія 7.4 3.7 1.2 

Європейські країни з ринками, що розвиваються  6.7 -1.7 1.0 

Україна 3.4 -35.0 - 

Росія 4.7 -8.5 -2.3 

Джерело: база даних видання “Перспективи розвитку світової економіки МВФ”, квітень 2022 

р.; Каммер А. Война в Украине – серьезный откат в восстановлении экономики Европы. 

URL:https://www.imf.org/ru/News/Articles/2022/04/22/blog042222-eurreo-war-in-ukraine-is-

serious-setback-to-europe-economic-recovery/  

З даних, наведених у табл. 6.1, випливає, що найбільшої шкоди для розвитку 

завдано економіці України, де скорочення темпів зростання ВВП вже сьогодні  

(-33 %) перевищує наведені прогнозні показники. Втім, інші країни Європи та-

кож зазнають суттєвих економічних втрат; проте на тлі позитивної динаміки еко-

номічного зростання, притаманної цим країнам, у Росії очікувано відчувати-

меться суттєве падіння макроекономічних показників.  
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За оцінками авторитетних європейських експертів51, унаслідок війни в Ук-

раїні країни ЄС зіткнуться з додатковими проблемами, які матимуть значний бю-

джетний вплив і потребують для свого вирішення тільки у 2022 р. близько 175 

млрд євро (до 1,4 % загальноєвропейського ВВП) за умов тимчасової невизначе-

ності джерел фінансування цих витрат та механізмів їх розподілу між окремими 

державами-членами та ЄС52. Основними каналами впливу військового стану в Ук-

раїні на економіку країн ЄС є підвищення цін на енергоносії й необхідність обла-

штування нової моделі енергетичного забезпечення, геополітичні загрози для рі-

вня довіри домогосподарств та інвестиційних настроїв, необхідність допомоги бі-

женцям, збільшення витрат на безпеку й оборону. На думку експертів, нова над-

звичайна ситуація війни зведе нанівець зусилля щодо нормалізації соціально-еко-

номічного стану після кризи, зумовленої поширенням пандемії COVID-19, та сфо-

рмує нові ризики щодо сталого економічного розвитку країн (особливо найбільш 

вразливих) ЄС у довгостроковій перспективі. У більшості країн ЄС національні 

уряди запровадили низку заходів для стримування інфляції й підтримки соціально 

вразливих верств населення53.  

Загалом фахівці зазначають, що війна в Україні зумовлює перехід до нового 

політико-економічного порядку – стану “нової реальності”, в межах якого від-

буватимуться суттєві зміни в торгівлі енергоносіями, сільськогосподарською си-

ровиною, технологіями, зсуви в ланцюжках поставок, організації платіжних си-

стем, у структурі валютних резервів, а уряди почнуть втручатися в ринки з мір-

кувань безпеки на основі налаштування гнучкого взаємозв’язку інструментів 

грошово-кредитної та фіскальної політики.  

Щодо змін співвідношення власності і влади в умовах воєнного стану і загаль-

ної нестабільності, то вони є багатовимірними і стосуються такого кола проблем:  

 
51The impact of the war in Ukraine on the European Union's economy. URL: https://www.santander.com/en/press-

room/insights/the-impact-of-the-war-in-ukraine-on-the-european-unions-economy 
52 Pisani-Ferry J. The economic policy consequences of the war. Bruegel Blog. March 8, 2022. URL: https://www.brue-

gel.org/2022/03/the-economic-policy-consequences-of-the-war/ 
53 Blanchard O. Why I worry about inflation, interest rates, and unemployment. PIIE. March 14, 2022. URL: 

https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/why-i-worry-about-inflation-interest-rates-and-unemploy-

ment 
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- руйнування статусу державного суверенітету та інститутів державної без-

пеки через відчуження територій, знищення ресурсно-енергетичного, продукти-

вного, організаційно-управлінського суспільного потенціалу тощо;  

- порушення базових прав людини на життя й здоров’я, свободу пересу-

вання, освіту, володіння майном для нормального соціально-економічного відт-

ворення на приватному та суспільному рівнях;  

- знецінення права на вільну працю та її гідну оплату;  

- зазіхання на творчу суб’єктність, самобутність людини через безкарне 

знищення об’єктів суспільної інфраструктури, бізнесу, особистої власності;  

- експропріація й неконтрольований перерозподіл майна суспільних, релі-

гійних та інших організацій третинного сектора економіки;  

- зростання обсягів державного та приватного боргу;  

- непередбачуваний перерозподіл бюджетних та приватних коштів з метою 

масштабної благодійності та невідкладної допомоги й підтримки постраждалим 

та уразливим верствам населення;  

- загрози довгострокового звуженого суспільного й приватного відтво-

рення;  

- загроза недостатнього наповнення державного бюджету та позабюджет-

них фондів для виконання суспільних зобов’язань через вимушене та непередба-

чуване звуження бази оподаткування;  

- загроза руйнування засад суспільної фінансової системи через поширення 

непрозорої фінансової діяльності й звітності;  

- зміна функцій підприємництва, трудової мотивації та ділової активності;  

- загроза владно-правового закріплення авторитарного суспільного ре-

жиму на тлі згортання громадянських прав і свобод тощо.  

Довгострокові тенденції із зміни прав і відносин власності зумовлені низ-

кою фінансово-економічних санкцій, уведених проти Росії країнами-технологіч-

ними лідерами. Такі санкції обмежили доступ до іноземного капіталу, заморо-

зили доступ до валютних резервів, що зберігаються Центральним банком Росії 

(ЦБ РФ) у західних економіках. Багато транснаціональних компаній призупи-

нили діяльність у Росії; змінюються або взагалі припиняються комерційні авіа- 
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та вантажні перевезення, що збільшує витрати на ведення бізнесу. Довгострокові 

ефекти від війни можуть бути зумовлені також збільшенням витрат на оборону, 

зміною структури енергетичних ринків й валютних резервів, фрагментацією пла-

тіжних систем та іншими чинниками. У сукупності це зменшить суспільні ви-

годи від наявності єдиної глобальної фінансово-економічні системи.  

Нагальним прагненням Європи є нове будівництво в Україні стійкої еко-

номіки, яка створить стимули для повернення біженців. На відновлення зруйно-

ваної інфраструктури знадобиться значне фінансування із суттєвим безоплатним 

елементом; втім економіко-технологічна реконструкція та повернення біженців 

сприятимуть пожвавленню економічного зростання, зміцненню інститутів та 

державної політики, що зрештою забезпечить максимальні дивіденди від відно-

влення для економічного зростання.  

На думку фахівців, ефективна повоєнна відбудова України можлива через 

застосування таких механізмів:  

створення спеціального інституту – Європейського фонду реконструкції 

України, здатного забезпечити низку послідовних довгострокових фінансових ін-

вестицій в інфраструктуру та розвиток людського капіталу;  

кардинального скорочення загального зовнішнього боргу України, що суттєво 

вплине на оздоровлення державних фінансів, відкриє доступ до світових ринків 

капіталу, сприятиме прогресу у деолігархізації та розбудові соціальної ринкової 

економіки;  

залучення до проєктів відновлення та модернізації національної інфраструк-

тури інвестицій з боку третіх країн.  

У сукупності такі заходи дадуть величезний поштовх для відновлення Укра-

їни після руйнувань війни54. 

 
54 Колодко Гж. В. Відновлення України потребує списання боргу та допомоги ЄС та Китаю. Фінансовий часопис. 

8 квітня 2022р. URL: https://rtvi.com/stories/kto-zhdet-chto-dadut-dengi-tot-idiot-chto-budet-s-ekonomikoy-ukrainy-

posle-spetsoperatsii/ 
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ФОРМИ ПРОЯВУ І РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

ТА ЛОКАЛІЗАЦІЇ В ГРОШОВО-КРЕДИТНІЙ СФЕРІ В УМОВАХ  

ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

7.1. Суперечності між цілями монетарної політики в умовах глобалізації  

та антиглобалізаційних шоків: пандемії, війни Російської Федерації  

проти України та загострення геополітичних протистоянь 

Зародження двох альтернатив у проведенні монетарної політики – з домі-

нуванням політики стабільності грошової одиниці та з домінуванням фіскальних 

цілей – можемо спостерігати ще з початку карбування монет. Політику підтри-

мки постійної якості монет обирали країни, які мали достатні запаси дорогоцін-

них металів на своїх і завойованих територіях – Лідія, Іонія, Македонія, Персія. 

Якість грошової одиниці стверджувала авторитет суверена на завойованих тери-

торіях та в державах, з якими велася торгівля. Політику псування монет обирали 

держави з незбалансованим бюджетом та недостатніми запасами дорогоцінних 

металів, як-от Стародавній Рим1. 

На основі логіко-історичного аналізу2 можна виділити такі етапи в еволю-

ції монетарної політики з погляду співвідношення цілей стабільності грошової 

одиниці та економічного зростання: 1) пошук меж використання абсолютистсь-

кої концепції монетарного суверенітету для фіскальних цілей (XI–XIV ст.); 2) за-

безпечення постійної якості монетарного стандарту та фінансової стабільності 

шляхом упорядкування грошового обігу та створення публічних депозитно-

 
1Кричевська Т. О. Логіко-історичний розвиток інституту довіри у грошово-кредитній сфері: автореферат дис. … 

д-ра екон. наук: 08.00.01. Київ, 2020. URL: http://ief.org.ua/wp-

content/uploads/2020/10/avtoref_Krychevska_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D0%B9.pdf; Кричевская Т. А., Романовская Н. И. Соотношение целей монетарной политики: логика 

эволюции и актуальные проблемы. В кн.: Proceedings of the International Symposium „Experience. Knowledge. Con-

temporary Challenges”. 8th edition „Back to the Future. Social – economic Challenges and Perspectives”. May 27th, 

2021. „ARTIFEX” University of Bucharest. Bucharest, Romania, 2021. Р. 911–933. 
2 Кричевська Т. О. Довіра у грошово-кредитній сфері: логіко-історичне дослідження: монографія / НАН України, 

ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2020. 504 с.; Кричевська Т. Монетарна політика як інститут 

забезпечення довіри до грошової одиниці і банківської системи: логіко-історичний аналіз. Економічна теорія. 

2017. № 3. С. 64–100. 
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розрахункових банків (XIII–XVII ст.); 3) збалансування цілей монетарної підт-

римки фіскальної політики та стабільності грошової одиниці в інституті центра-

льного банку, набуття ним функції кредитора останньої надії в умовах форму-

вання централізованої системи резервування (XVII–XIX ст.); 4) домінування цілі 

стабільності грошової одиниці в інституті саморегулівного міжнародного золо-

того стандарту в умовах економічної та фінансової лібералізації (кінець 1870-х – 

1914 рр.); 5) домінування фіскальних цілей та цілей економічного зростання у 

поєднанні з посиленням регулювання фінансового сектора під час Великої де-

пресії, світових воєн та повоєнного відновлення (1930–1940-ті роки); 6) збалан-

сування цілей стабільності та зростання у виборі оптимальних моделей взаємодії 

монетарної та фіскальної політики (1950–1970-ті роки); 7) в умовах досягнення 

певної межі екстенсивного економічного зростання – інституційне закріплення 

домінування цілі цінової стабільності, стримуючий вплив якого на економічне 

зростання пом'якшувала фінансова лібералізація (друга половина 1970-х рр. – 

2007 рр.); 8) після глобальної кризи на тлі посилення регулювання фінансового 

сектора – домінування цілі економічного зростання, можливості для стимулю-

вання якого визначала капіталізація стійкості цінової стабільності та міжнарод-

ної довіри (з 2008 р.)3. 

Послідовність цих етапів вказує на присутність певної циклічності у спів-

відношенні цілей монетарної політики, а саме таких фаз4: а) домінування полі-

тики стабільності грошової одиниці, стримуючий вплив якої на економічне зро-

стання пом'якшує фінансова лібералізація; б) підпорядкування монетарної полі-

тики цілям фіскальної політики та економічного зростання у поєднанні з поси-

ленням регулювання фінансового сектора; в) формування адекватних новим 

структурним умовам інститутів збалансування цілей стабільності грошової оди-

ниці та економічного зростання. Тобто тривалий період домінування жорсткої 

 
3Кричевская Т. А., Романовская Н.И. Соотношение целей монетарной политики: логика эволюции и актуальные 

проблемы. Р. 911–933. 
4 Кричевська Т. О. Логіко-історичний розвиток інституту довіри у грошово-кредитній сфері; Кричевська Т. О. 

Довіра у грошово-кредитній сфері: логіко-історичне дослідження : монографія.  
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політики монетарної стабільності або дає можливість її капіталізувати в більш 

стимулюючій політиці, або породжує певні деформації, які компенсуються домі-

нуванням цілі економічного зростання, після чого з'являються нові інституційні 

механізми збалансування цих цілей.  

Інституціоналізація пріоритетності цілі цінової стабільності у провідних еко-

номіках стала наслідком дії у 1970-х роках структурних чинників загострення про-

блеми інфляції у провідних економіках, механізм дії яких показаний на рис. 7.1.  

 
Рис. 7.1. Структурні чинники загострення проблеми інфляції 

у провідних економіках в 1970-х роках 
Джерело: Кричевська Т. О. Логіко-історичний розвиток інституту довіри у грошово-кредит-

ній сфері. Автореферат дис. … д-ра екон. наук: 08.00.01. Київ, 2020. URL: http://ief.org.ua/wp-

content/uploads/2020/10/avtoref_Krychevska_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%89%

D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf 

У 1990-х повною мірою проявляються макроекономічні ефекти як жорст-

кої антиінфляційної політики 1980-х років, що забезпечила стабілізацію інфля-

ційних очікувань, так і глобалізації та фінансової лібералізації, що стали позити-

вними макроекономічними шоками з точки зору економічного зростання і з то-

чки зору інфляції. Усе це зумовило включення інфляційного таргетування і 
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фінансової лібералізації до широкого суспільного договору щодо економічної 

політики (рис. 7.2).  

 
Рис. 7.2. Глобальні структурно-інституційні чинники формування  

суспільного договору щодо макроекономічної політики  

і фінансового регулювання у 1990-х роках 
Джерело: Кричевська Т. О. Логіко-історичний розвиток інституту довіри у грошово-кредит-

ній сфері. Автореферат дис. … д-ра екон. наук: 08.00.01. Київ, 2020. URL: http://ief.org.ua/wp-

content/uploads/2020/10/avtoref_Krychevska_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%89%

D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf 

Сучасний мейнстрим – кейнсіансько-неокласичний синтез – виходить із гі-

потези ефективності ринків і їхньої здатності транслювати монетарні імпульси у 

вигляді зміни короткострокової ставки центрального банку на весь часовий 

спектр процентних ставок і на весь простір економіки. Звідси випливає нормати-

вний висновок про більшу ефективність монетарної політики, ніж фіскальної, як 

інструменту макроекономічної стабілізації.  

Фіскальну політику протягом декількох останніх десятиліть відповідно до 

пануючої теоретичної парадигми обмежували жорсткими фіскальними 
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правилами, вважаючи виборних політиків, що її формують, нездатними «пере-

грати» ринки і схильними до зловживань. 

Монетарна політика також проводилася в межах правил, але менш жорст-

ких, і могла набути стимулюючого характеру в умовах дефляції чи її загрози. 

Власне, останнє і відбувалося після глобальної фінансової кризи (ГФК), коли в 

розвинутих економіках спостерігалися низькі рівні інфляції та надзвичайно ни-

зькі рівні відсоткових ставок, що відкривало простір для монетарного стимулю-

вання, якому, за іронією, сприяли саме незалежність і технократизм центральних 

банків і монетарної політики.  

Втім, виявилося, що виключно монетарне стимулювання не вирішує стру-

ктурні проблеми і, діючи з дуже низьким ступенем адресності, але у величезних 

масштабах, призводить до накопичення боргів і фінансових криз.  

Активне використання фіскальної політики як інструменту макроекономі-

чного стимулювання у період між ГФК і коронакризою у провідних економіках 

обмежувалося ще й інституційною інерцією: у США загрозою загострення про-

тистояння у Конгресі, а в єврозоні – протистоянням між північними і південними 

членами монетарного союзу. 

Під час коронакризи монетарне стимулювання у розвинутих економіках 

продовжувалося. З березня 2020 року ФРС США, ЄЦБ, Банк Японії та Банк Ан-

глії випустили нових резервів на суму 9,1 трлн дол. (11 % світового ВВП)5. Серед 

особливостей політики центральних банків провідних економік в умовах коро-

накризи можна виділити: 1) використання інструментів монетарної політики для 

підтримки фінансування бізнесу і населення; 2) регуляторні послаблення для фі-

нансових посередників; 3) у деяких країнах викуп активів за рік пандемії в обся-

гах, зіставних із загальними сумами QE за весь період після ГФК; 4) ширший 

перелік прийнятних для викупу активів і учасників програм QE, ніж під час ГФК; 

5) використання бюджетно-монетарних механізмів підтримки кредитування6. 

 
5 Western credit markets are holding up remarkably well. The economist. 2022. March 12. URL: https://www.econo-

mist.com/finance-and-economics/2022/03/12/western-credit-markets-are-holding-up-remarkably-well 
6 Кричевська Т. О. Корекція монетарної політики під впливом коронакризи та довгострокових чинників. Еконо-

мічна теорія. 2021. №  . С. 65–92. 
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Коронакриза, вимагаючи цільового характеру державної підтримки, який 

здатна забезпечити фіскальна політика, подолала фіскальний консерватизм про-

відних економік. Стимулююча фіскальна політика як інструмент стабілізації еко-

номічного розвитку має певні унікальні переваги: 1) її вплив на зростання суку-

пного попиту є більш передбачуваним, ніж вплив монетарної політики, коли в 

умовах рецесії зростають спекулятивний і застережний попит на гроші, що об-

межує ефективність монетарного стимулювання; 2) вона сприяє максимізації су-

спільного добробуту з огляду на те, що держава і ринок не конкурують, а вико-

нують власні унікальні функції; 3) її розподільчі ефекти є більш передбачува-

ними порівняно з монетарною політикою7. 

В економіках з ринками, що формуються, потенціал макроекономічного 

стимулювання обмежується через його більш потужний вплив на обмінні курси – 

з огляду на значну залежність цих країн від споживчого імпорту, слабкіше заяко-

рені інфляційні очікування, офшоризацію, залежність їхніх фінансових ринків 

від міжнародних фінансових організацій і зовнішніх портфельних інвесторів з 

низькою довірою до інституційної спроможності цих держав освоїти стимулюю-

чий імпульс всередині країни8. 

На виході з коронакризи, коли інфляція перевищила цільові орієнтири, але 

очікувалося, що вона, будучи зумовлена порушеннями логістичних ланцюжків в 

умовах пандемії, буде тимчасовою, продовження стимулюючої монетарної полі-

тики вже потрібно було відкрито пояснювати фінансовим ринкам. Тож у США і 

єврозоні було внесено зміни до документів, що визначають стратегію монетарної 

політики, які обґрунтовували можливість монетарного стимулювання в умовах пі-

двищеної інфляції. У США в межах подвійного мандату ФРС така можливість об-

ґрунтовувалася компенсацією недовиконання інфляційної цілі в минулому (було 

запроваджено таргетування інфляції в середньому за певний тривалий проміжок 

 
7Кричевська Т. О. Глобальні і національні фактори ефективності грошово-кредитних та фінансових механізмів 

стабілізації економічного розвитку. Ефективна економіка. 2021. № 8. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9133 
8 Кричевська Т. О. Логіко-історичний розвиток інституту довіри у грошово-кредитній сфері.  
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часу) та необхідністю досягнення інклюзивної цілі зайнятості (більш незалежного 

від інфляції показника, оскільки він вже не є лише індикатором використання ви-

робничих потужностей). У єврозоні стимулююча монетарна політика в умовах 

зростаючої інфляції з огляду на мандат ЄЦБ з однією пріоритетною ціллю – 

цінової стабільності – обґрунтовувалася необхідністю виходу з пастки закріп-

лення довгострокових інфляційних очікувань на нижчому від цільового рівні9. 

Ще однією імпліцитною ціллю монетарної політики ЄЦБ, що розширювала прос-

тір для монетарного стимулювання, стало обмеження розриву між умовами фінан-

сування у державах-членах єврозони. Більш стимулююча політика ЄЦБ – чи то 

відмова від підвищення відсоткових ставок в умовах зростання інфляції, чи то 

більш активний викуп державних боргових цінних паперів певних країн могли 

бути обґрунтовані необхідністю протидії не обумовленим фундаментальними 

чинниками панічним настроям інвесторів, що підвищують спреди за суверенними 

борговими зобов’язаннями певних країн – членів монетарного союзу. 

В економіках з ринками, що формуються, відносний розмір фіскальних 

стимулів під час коронакризи був значно меншим, ніж у розвинутих економіках. 

За період з січня 2020 р. до 5 червня 2021 р. у групі розвинутих економік, за оці-

нками МВФ, він становив 28,6 9% ВВП, в економіках з ринками, що форму-

ються, – 6,7 % або у 4,3 раза менше, а в економіках з низькими доходами – лише 

2,2 % ВВП10.  

Економіки з ринками, що формуються, у відповідь на зростання інфляції 

вимушені були першими розпочати згортання монетарних стимулів, запровадже-

них під час пандемії: центральний банк Бразилії з березня 2021 р. до початку 

червня 2022 р. 10 разів підвищував ключову відсоткову ставку – з 2 до 12,75 %; 

центральний банк Чилі з липня 2021 р. до початку травня 2022 р. 7 разів підви-

щував свою відсоткову ставку (з 0,5 до 8,25 %), центральний банк Мексики – з че-

рвня 2021 р. до травня 2022 р. 8 разів підвищував ключову відсоткову ставку (з 4 

до 7 %); Національний банк Польщі розпочав цикл посилення монетарної 

 
9Кричевська Т. О. Корекція монетарної політики під впливом коронакризи та довгострокових чинників.  
10Кричевська Т. О. Глобальні і національні фактори ефективності грошово-кредитних та фінансових механізмів 

стабілізації економічного розвитку.  
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політики у жовтні 2021 р., здійснивши до травня 2022 р. 8 підвищень ключової 

відсоткової ставки (з 0,1 до 5,25 %); Національний банк Чехії з червня 2021р. до 

травня 2022 р. також 8 разів підвищував відсоткову ставку (з 0,25 до 5,75 %); 

Національний банк Угорщини з червня 2021 до червня 2022 р. підвищував клю-

чову відсоткову ставку 12 разів – з 0,6 до 5,9 %; Національний банк України з 

березня 2021 р. до січня 2022 р. підвищував облікову ставку 6 разів з 6 до 10 % 

(табл. 7.1), а через три місяці після російського військового вторгнення у червні 

2022 р. підвищив її до 25 %.  

Таблиця 7.1 

Особливості посилення монетарної політики на виході з коронакризи  

у розвинутих економіках та економіках з ринками, що формуються 

Країна 

Інфляція на поча-

тку постпандеміч-

ного циклу  

підвищення ста-

вки центробанку 

Інфляція 

у квітні 

2022 р.,  

у річному 

вимірі 

Найнижча 

ставка 

центробанку 

за період  

коронакризи 

Ставка 

центробанку 

у квітні  

2022 р. 

Початок циклу 

підвищення  

ставки  

центробанку 

Економіки з ринками, що формуються 

Бразилія 6,76 12,13 2 12,75 Березень 21 

Чилі 4,54 10,52 0,5 7 Липень21 

Мексика 5,88 7,68 4 6,5 Червень 21 

Польща 4,85 12,33 0,1 4,5 Липень 21 

Чеська  

Республіка 2,77 14,16 0,25 5 Червень 21 

Угорщина 5,33 9,4 0,6 5,4 Червень21 

Україна 8,5 16,4 6 10 Березень 21 

Розвинуті економіки 

США 8,54 8,26 0 0,25 Березень 22 

Велика  

Британія 4,84 7,79 0,1 0,75 Грудень 21 

Канада 6,66 6,77 0,25 1 Березень22 

Джерело: побудовано автором за даними https://www.inflation.eu/; 

https://countryeconomy.com/key-rates/; http://www.ukrstat.gov.ua/ 

Повномасштабне воєнне вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 р. стало 

новим фактором глобальної нестабільності як у короткій, так і в довгостроковій 

перспективі. Його глобальне значення, за панівною думкою західних експертів, 

зумовлене рядом причин: 
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1. Масштаб і характер конфлікту: а) агресором виступає держава з поту-

жним ядерним потенціалом і автократичною формою правління, що позбавляє її 

політику повноцінного внутрішнього механізму стримувань і противаг, а жерт-

вою – найбільша за територією країна Європи (не рахуючи європейської частини 

Росії); б) воєнна агресія такого масштабу, зазіхання на мирну, суверенну країну, 

на її вибір щодо форми правління і вектора інтеграції сама по собі є виступом 

проти світового порядку; в) ризик поширення агресії на інші країни Східної Єв-

ропи, в тому числі, членів Європейського Союзу і НАТО; г) характер ведення 

війни російською армією, що має численні ознаки військових злочинів та теро-

ризму і, як наслідок, викликає більш жорсткі і широкі економічні санкції щодо 

агресора та відповідно посилює вплив на глобальну економіку; д) небачена з ча-

сів Другої світової війни міграційна криза; е) очевидність зміни глобального ба-

лансу сил і світопорядку за будь-якого результату війни. 

2. Вагома роль України та Росії у глобальних ланцюжках постачання як 

виробників сировинних товарів та продуктів харчування. Важливість обох країн 

для світової економіки полягає в тому, що вони є ключовими постачальниками 

товарів першої необхідності, особливо зернових, добрив, газу, нафти та ряду не-

обхідних у сучасних технологіях металів11. Росія займає перше, друге та третє 

місця відповідно серед світових експортерів природного газу, нафти та вугілля. 

На Росію припадає половина американського імпорту урану12. На Росію припа-

дає десята частина світового виробництва алюмінію та міді і п'ята частина нікелю 

для акумуляторів. Росія є провідним експортером паладію (25,12 % у 2020 р.), 

необхідного для виробництва каталітичних перетворювачів13. Європейський 

Союз імпортує 40 % газу з Росії14. У 2020 р. у світовому експорті пшениці частка 

 
11Wolf M. Putin’s war demands a concerted global economic response. Financial Times. 2022. March 22. URL: 

https://www.ft.com/content/fc9e7fd7-0476-4e37-a135-538aeecbe5b2 
12 Can the world cope without Russia’s huge commodity stash? The economist. 2022. March 12. URL: https://www.econ-

omist.com/finance-and-economics/2022/03/12/can-the-world-cope-without-russias-huge-commodity-stash 
13Giles Ch., Arnold M. The global economy’s growing risks: stagflation, refugees and lockdowns. Financial Times. 2022. 

March 18. URL: https://www.ft.com/content/0f7945f5-b269-4d13-9151-c1ac9ec6fddc 
14Romei V., Smith A. The global stagflation shock of 2022: how bad could it get? Financial Times. 2022. May 2. URL: 

https://www.ft.com/content/d490ef4e-3187-471e-84ff-9c065871a1a5 
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України становила 9,38 %, а Росії – 20,67 %15, а в ряді країн частка українського 

імпорту пшениці є критичною (Туніс – 53 %; Лівія – 44 %, Єгипет – 26 %, Індія 

та Пакистан майже – 50 %16). Частка України у світовому експорті соняшникової 

олії у 2021 р. становила 48 %17, а в експорті кукурудзи у 2020 р. – 13,48 %18. Росія 

є одним із найбільших експортерів добрив (25,35 % світового експорту у 2020 

р.)19. На Росію припадає 20 % світового виробництва калію (ще 18 % виробляє 

Білорусь20, яка також опинилася під санкціями спочатку за репресії проти мирних 

демонстрантів, представників опозиції та журналістів після президентських вибо-

рів 2020 р., а потім як співучасниця російської агресії проти України). Україна по-

стачає 70 % газу неону, необхідного для процесу лазерної літографії, що викорис-

товується у виробництві напівпровідників21. Запровадження економічних санкцій 

проти Росії та втрати виробничого потенціалу Україною унаслідок руйнувань і 

окупації територій істотно впливають на глобальний обсяг виробництва та ціни. 

3. Блокування каналів міжнародних перевезень. 

4. Імовірність поширення сфери і збільшення невизначеності економічного 

впливу російської військової агресії через перебудову зовнішньоекономічних від-

носин і виробничо-постачальних ланцюжків з огляду на довгострокові геополі-

тичні міркування. 

5. Посилення ролі геополітичного чинника в ухваленні рішень щодо інстру-

ментів економічної політики.  

 
15 Share of Russia and Ukraine in exports of selected commodities worldwide in 2020. Statista. URL: https://www.sta-

tista.com/statistics/1301829/russia-ukraine-share-exports-selected-commodities/ 
16Обіцянок Кремля замало, Україні потрібні гарантії від ООН для вивезення зерна – Кулеба. Ліга. Бізнес. 31.05. 

2022. URL: https://biz.liga.net/ua/all/prodovolstvie/novosti/obeschaniy-kremlya-malo-ukraine-nujny-garantii-ot-oon-

dlya-vyvoza-zerna-kuleba?fbclid=IwAR2jbc28nsJ6IVeambG76BYDuy9V7Woks1poxqd9paB-kQTcvUlcZNDjAFo 
17 Підгорає. Вторгнення Росії в Україну призвело до світового дефіциту соняшникової олії, який неможливо 

вирішити. НВ Бізнес. 19.03.2022. URL: https://biz.nv.ua/ukr/economics/eksport-oliji-z-ukrajini-chomu-v-yevropi-

vinik-deficit-novini-ukrajini-50226329.html 
18Share of Russia and Ukraine in exports of selected commodities worldwide in 2020. Statista. URL: https://www.sta-

tista.com/statistics/1301829/russia-ukraine-share-exports-selected-commodities/ 
19 Ibid. 
20 War in Ukraine will cripple global food markets. The economist. 2022. March 12. URL: https://www.economist.com/fi-

nance-and-economics/2022/03/12/war-in-ukraine-will-cripple-global-food-markets 
21Giles Ch., Arnold M. The global economy’s growing risks: stagflation, refugees and lockdowns. Financial Times. 2022. 

March 18. URL: https://www.ft.com/content/0f7945f5-b269-4d13-9151-c1ac9ec6fddc 
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Глобальні наслідки повномасштабної російської військової агресії Росії 

проти України, з одного боку, породжують нові виклики для грошово-кредитних 

та фінансових механізмів стабілізації економічного розвитку, а з іншого – в ко-

роткостроковій перспективі посилюють виклики, що проявилися під час панде-

мії, з огляду на подібність їхньої природи в сенсі обмежувального впливу на гло-

балізацію. Серед них можна виділити такі: 

1. Посилення суперечності між цілями монетарної політики щодо цінової 

стабільності та підтримки економічного зростання унаслідок збільшення дис-

функцій у глобальних логістичних ланцюжках, яке загрожує стагфляцією, та 

внаслідок появи нових перешкод для глобалізації, яка була ключовим дезінфляцій-

ним чинником протягом минулих тридцяти років. 

Ще до пандемії посилення американо-китайського геополітичного супер-

ництва призвело до зменшення світової торгівлі і транскордонних інвестицій. 

Потім віялові локдауни під час пандемії зменшили виробництво товарів, тоді як 

потужне фіскально-монетарне стимулювання у розвинутих економіках і перео-

рієнтація частини попиту з послуг на товари призвели до зростання попиту на 

товари і відповідно підвищення інфляції.  

Повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну і посилення глобаль-

ної геополітичної напруженості викликають дисфункції в глобальних вироб-

ничо-збутових ланцюжках зовсім іншого характеру, ніж унаслідок коронакризи. 

Це довготривала і цілеспрямована перебудова, причому для одних країн більш, 

а для інших менш радикальна, для одних прорахована й ініційована ними, а для 

інших – вимушена22. 

Настрої, які панували у світі після падіння Берлінської стіни і які дуже до-

бре відображені в книзі Ф. Фукуями "Кінець історії та остання людина" (1992), 

сприяли тому, що основною ціллю і критерієм глобалізації стала ефективність. 

Це зумовило побудову надскладних логістичних ланцюжків, які справді мінімі-

зували витрати, але виявилися нестійкими до шоків, таких як стихійні лиха та 

 
22 Сіденко В. Р. Співвідношення глобалізації та локалізації економічних процесів в умовах зростання глобаль-

них ризиків. Економічна теорія. 2021. № 3. С. 72–90. URL: http://etet.org.ua/docs/ET_21_3_72_uk.pdf/. DOI: 

https://doi.org/10.15407/etet2021.03.072/  
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пандемії. Окрім того, домінування цінового фактора призвело до укладення між 

абсолютно різними світами демократій і автократій масштабних угод, які шви-

дко можуть перетворитися у руйнівну зброю, що й показала війна в Україні.  

Як зазначає тижневик The economist, новий вид глобалізації буде пов'язаний 

вже не з ефективністю, а з безпекою. Європа активно працює над зниженням 

залежності від російського газу, зокрема над створенням власних запасів газу, а 

також збільшенням можливостей щодо імпорту зрідженого природного газу 

(ЗПГ). Зокрема, у травні 2022 р. американська енергетична компанія Next Decade 

оголосила про 15-річну угоду з продажу ЗПГ французькій енергетичній промис-

ловій групі Engie23. Загалом в енергетичній сфері Захід починає віддавати пере-

вагу довгостроковим угодам із союзниками на противагу спотовим ринкам24. 

Країни намагатимуться зменшити свою залежність від торгівлі із геополітич-

ними противниками, ланцюжки постачання будуть скорочуватись і регіоналізу-

ватись – відбуватиметься решоринг та френдшоринг25. Збільшення частки енергії 

з відновлюваних джерел також зроблять енергетичні ринки більш регіональ-

ними. Міністр фінансів Дж. Йеллен на Економічному форумі в Брюсселі у травні 

2022 р. наголосила на необхідності враховувати при побудові логістичних лан-

цюжків ризики, пов'язані з концентрацією, геополітичними проблемами, безпе-

кою та цінностями. "Сполучені Штати віддані співпраці з Європою у її зусиллях 

щодо задоволення енергетичних потреб та подоланні залежності від російських 

енергоресурсів. Це включає роботу з іншими партнерами щодо збільшення обся-

гів експорту ЗПГ до Європи". "Щодо рідкісноземельних елементів, то такими ре-

сурсами володіють багато інших країн [окрім Китаю – Т. Кричевська]. У наших 

спільних інтересах, щоб вони збільшували видобуток, дбаючи також про еколо-

гічні та інші наслідки. При виробництві високотехнологічних продуктів може 

 
23NextDecade signs 15-year LNG supply agreement with France's Engie. Reuters. 2022. May 2. URL: https://www.reu-

ters.com/article/nextdecade-lng-engie-idUKL3N2WU0Y5 
24The tricky restructuring of global supply chains. The economist. 2022. June 16. URL: https://www.economist.com/lead-

ers/2022/06/16/the-tricky-restructuring-of-global-supply-chains 
25 Rajan R. We need to revitalise the world economy in inclusive ways. Financial Times. 2022. May 6. URL: 

https://www.ft.com/content/04e11f5c-0c93-4b58-9671-4dd6327379d0 
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мати сенс створити стимули для появи численних альтернативних ланцюжків по-

стачання – з меншою часткою ринку та з країнами, яким ми більше довіряємо. 

Я вважаю, що нам необхідно подумати про те, як стимулювати "френдшоринг" 

ланцюжків постачання до більшої кількості країн, яким довіряємо, і щодо шир-

шого переліку продуктів, аби ми могли безпечно розширювати доступ до ринків 

із меншими ризиками як для нашої економіки, так і для наших торгових партне-

рів"26. Такі процеси вже тривають. У 2015 р. загальна сума прямих іноземних 

інвестицій (ПІІ) великих демократій у Китай перевищувала їхні порівнянні інве-

стиції в інші країни Східної Азії на 20 %, а вже в 2021 р. ці позиції помінялися 

місцями. Найбільшими проєктами ПІІ в нове виробництво у 2021 р. стали завод 

з виробництва мікросхем Intel вартістю 19 млрд дол. у Магдебурзі, Німеччина, 

та завод з виробництва мікросхем Samsung вартістю 17 млрд дол. у Тейлорі, штат 

Техас. Щорічно Тайвань вкладає в країни ОЕСР удвічі більше ПІІ, ніж на початку 

2010-х років27. 

Дедалі більше країн проводять активну промислову політику. Відповідно 

до огляду ООН, понад 100 країн, на які припадає понад 90 % світового ВВП, нині 

мають формальні промислові стратегії. Промислова політика варіюється від ін-

вестицій у фундаментальні дослідження до захисту стратегічних галузей від іно-

земної конкуренції28. 

На мікрорівні дії зміна характеру логістичних ланцюжків проявляється у 

вертикальній інтеграції виробництва (у США, зокрема, ця тенденція добре про-

слідковується в секторі ІТ та автомобілебудуванні) та збільшенні товарно-мате-

ріальних запасів (у 3000 найбільших компаній у світі вони зросли з 6 % світового 

ВВП у 2016 р. до 9 % у 2021 р.)29.  

 
26 Remarks by Secretary of the Treasury Janet L. Yellen at the Brussels Economic Forum. May 17. 2022. US Department 

of the Treasury. URL: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0788 
27The structure of the world’s supply chains is changing. The economist. 2022. June 16. URL: https://www.econo-

mist.com/briefing/2022/06/16/the-structure-of-the-worlds-supply-chains-is-changing 
28 Ibid. 
29The tricky restructuring of global supply chains.  
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Така глибока перебудова ланцюжків постачання пов'язана з додатковими 

витратами для споживачів, бізнесу та бюджетів країн, вигоди ж у вигляді поси-

лення стійкості економік будуть менш видимими, але дуже вагомими.  

З огляду на виклики, пов'язані з необхідністю структурної перебудови еко-

номік в умовах переорієнтації глобальних постачальницько-збутових ланцюжків 

та адресної підтримки найбільш вразливих верств населення в умовах подоро-

жання енергоносіїв та продуктів харчування і надалі зростатиме роль фіскальної 

політики як інструменту макроекономічної стабілізації.  

У перші місяці повномасштабної війни РФ проти України провідні еконо-

міки в умовах зниження безробіття та високої інфляції оголосили про перехід до 

більш жорсткої монетарної політики: підвищення відсоткових ставок, скоро-

чення обсягів і припинення викупу центральними банками активів і скорочення 

балансу ФРС – так званого кількісного посилення (Quantitative Tightening). Ак-

тивне фіскальне і монетарне стимулювання у США в умовах пандемії викликало 

багато критики і застережень, в тому числі навіть від економістів, які дотриму-

ються лівіших від центру економічних поглядів і підтримують демократичну 

партію. Відомий американський вчений, колишній міністр фінансів Л. Саммерс, 

який відродив стару концепцію довготривалої стагнації (secular stagnation) 

Е. Хансена, вказував, що масштаб програм Байдена План створення робочих 

місць та План підтримки сімей є надто великим порівняно з розривом ВВП і втра-

тами робочих місць під час коронакризи. Він попереджав про загрозу інфляції 

безпосередньо як наслідку стимулюючих пакетів та як наслідку зміни характеру 

інфляційних очікувань унаслідок застосування принципово нових підходів до 

ролі держави в економіці30. 

Ще один відомий макроекономіст, колишній головний економіст Міжнаро-

дного валютного фонду, О. Бланшар, який раніше стверджував, що низькі довго-

строкові процентні ставки дозволяють мати більший бюджетний дефіцит, ніж 

 
30 Wolf M. Larry Summers: "I’m concerned that what is being done is substantially excessive". Financial 

Times.2021.April 12.URL: https://www.ft.com/content/380ea811-e927-4fe1-aa5b-d213816e9073 
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вважалося раніше, вже у лютому 2021 р. попередив про загрозу інфляції. На його 

думку, зростання інфляції – як у США, так і в глобальному вимірі на сучасному 

етапі значною мірою зумовлене саме сформованим у США надлишковим попи-

том31.  

Зростання інфляції у провідних економіках на сучасному етапі дехто трак-

тує як зворотну дію закону Гударта: будь-яка статистична закономірність, що 

спостерігається, матиме тенденцію до руйнування, якщо на неї буде чинено тиск 

з метою контролю, і навпаки – як тільки показник перестає бути ціллю, він знову 

набуває значення32.  

О. Іссінг, німецький економіст, один із батьків-засновників євро, член Ви-

конавчої ради ЄЦБ у 1998–2006 рр., перший головний економіст ЄЦБ закликає 

на сучасному етапі під час ухвалення рішень про монетарну політику врахову-

вати не циклічні фактори, що впливатимуть на інфляцію, а структурні зміни у 

європейській і глобальній економіці унаслідок згортання глобалізації. В остан-

ньому він вбачає передусім загрозу інфляції, і радить ЄЦБ скористатися досвідом 

політики Бундесбанку у 1970-х роках, якому на відміну від ФРС тоді вдалося 

уникнути двозначних рівнів інфляції33.  

У червні 2022 р. зростання інфляції та інфляційних очікувань в розвинутих 

економіках викликало серію радикальних кроків у монетарній політиці цих 

країн: ФРС США підвищила ставку за федеральним фондами відразу на 0,75 

в. п., що є рекордним підвищенням за майже 30 років, Швейцарський національ-

ний банк підвищив відсоткову ставку вперше за період з 2007 р.; ЄЦБ заявив про 

наміри не лише підвищити відсоткову ставку у липні 2022 р. на 0,25 в. п., але й 

здійснити більше підвищення у вересні 2022 р., "якщо середньостроковий про-

гноз інфляції збережеться чи погіршиться"34. 

 
31 Wolf M. Olivier Blanchard: ‘There’s a tendency for markets to focus on the present and extrapolate it forever’. Finan-

cial Times.2022. May 26. URL: https://www.ft.com/content/e63dab63-bf41-4c43-b827-1b1736fc518d 
32 Wolf M. As inflation rises, the monetarist dog is having its day. Financial Times. 2022. February 22. URL: 

https://www.ft.com/content/0cd1d666-8842-4c82-8344-07c4e433a408 
33 Arnold M. Living in a fantasy’: euro’s founding father rebukes ECB over inflation response. Financial Times. 2022. 

April 12. URL: https://www.ft.com/content/145b6795-2d21-48c6-984b-4b05d121ba16  
34 Monetary policy decisions. Press release 2022. June 9. ECB. URL: https://www.ecb.eu-

ropa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.mp220609~122666c272.en.html 
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З одного боку, у зв'язку з підвищенням інфляції тенденція до розширення 

цілей монетарної політики опиняється під питанням. Саме тривале збереження 

низької інфляції практично у глобальних масштабах навіть після потужного мо-

нетарного стимулювання в умовах глобальної фінансової кризи та коронакризи 

дозволило поставити питання про розширення фактичних цілей монетарної по-

літики, серед яких опинилися боротьба з нерівністю, зміною клімату і навіть 

(офіційно) зниження цін на житло у Новій Зеландії.  

Втім, невідомо, чи буде збережено курс на більш жорстку монетарну полі-

тику у розвинутих економіках, якщо розпочнеться рецесія. Монетарну жорст-

кість у провідних країнах світу також обмежуватимуть уже сформовані очіку-

вання активних дій центральних банків щодо підтримки економіки та її окремих 

секторів під час криз. При цьому мода на надмірну множинність цілей централь-

ного банку може проминути у міру того, як покаже свою неефективність (як, на-

приклад, у боротьбі зі зміною клімату чи нерівністю).  

Слід очікувати активізації досліджень зв'язку між інфляцією і безробіттям 

у сучасних умовах та впливу сировинних цін на інфляцію і реальні доходи. Від-

повідь на ці питання ще попереду. Міжнародний валютний фонд у звіті Світові 

економічні перспективи за квітень 2022 р. вказує на ряд відмінностей сучасної 

ситуації від теж спричинених воєнними конфліктами нафтових шоків 1970-х, які 

зменшують імовірність такої самої тривалої і глибокої стагфляції. По-перше, шок 

цін на нафту, спричинений посиленням геополітичного протистояння і воєнною 

агресією Росії, поки що менший, ніж нафтові шоки 1970-х (із серпня 1973 р. по 

січень 1974 р. ціна нафти майже потроїлася). По-друге, на сучасному етапі нафто-

ємність світової економіки значно нижча. Згідно зі звітом Центру глобальної ене-

ргетичної політики Колумбійського університету, у 1973 р. світ використовував 

майже один барель нафти для виробництва ВВП у розмірі 1000 дол. (з поправкою 

на інфляцію), а до 2019 р. цей показник знизився до 0,43 бареля35. По-третє, 

 
35 How oil shocks have become less shocking. The economist. 2022. March 12. URL: https://www.economist.com/fi-

nance-and-economics/2022/03/12/how-oil-shocks-have-become-less-shocking 
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імовірність розкручування спіралі "зарплата–ціна" в сучасних умовах також зна-

чно нижча через відмінні механізми встановлення зарплати, меншу роль проф-

спілок і менш поширену індексацію. По-четверте, незалежність центральних 

банків, якої вони не мали у 1970-х, залишається вагомим фактором, який обме-

жує середньострокові інфляційні очікування у більшості країн36.  

Дослідження, проведене тижневиком The economist, виявило досить сла-

бку доказову базу щодо значних економічних втрат від епізодів помірної інфля-

ції, таких, які переживають розвинуті економіки на сучасному етапі. Зокрема, 

йшлося про перевірку гіпотез про зниження реальних заробітних плат, яке є ар-

гументом про найбільшу вразливість до інфляції саме найбіднішої частини на-

селення, та гіпотези про те, що інфляція спотворює цінові сигнали, а отже пі-

дриває фундамент ринкової економіки. 

Щодо першої гіпотези, виявилося, що реальні доходи працівників в умовах 

помірної інфляції падали далеко не завжди. Реальна заробітна плата у Великій 

Британії значно зросла в інфляційну епоху 1970-х років. Згідно з дослідженням, 

опублікованим у 1975 р., заробітна плата американських працівників, незалежно 

від їхнього членства у профспілках, протягом попереднього десятиліття зрос-

тала. The Economist на основі аналізу даних 35 країн ОЕСР з 1990 р. виявив, що 

у роки, коли інфляція перевищувала 5 %, реальна заробітна плата у середньому 

зростала37. Інфляція, навіть якщо вона завдає шкоди зайнятим, може допомогти 

безробітним знайти роботу – після світової фінансової кризи 2007–2009 рр. зне-

цінення фунта стерлінгів і відповідне зростання інфляції у Великій Британії спра-

вді призвело до зниження реальної заробітної плати, але стимулювало зростання 

зайнятості завдяки зниженню реальних витрат на оплату праці.  

Надійних підтверджень другої гіпотези – про спотворення інфляцією від-

носних цін, а отже, підрив ефективності ринкового механізму, для помірних рів-

нів інфляції також виявлено не було. Натомість The economist посилається на 

 
36Global Prospects and Policies / World Economic Outlook. War Sets Back the Global Recovery. 2022. April. Interna-

tional Monetary Fund.  URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-

april-2022#Chapters 
37Does high inflation matter? The economist. 2022. Apr il 23. URL: https://www.economist.com/finance-and-econom-

ics/2022/04/23/does-high-inflation-matter 
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статтю Е. Накамури та ін. (Каліфорнійський університет, Берклі), які, досліджу-

ючи динаміку дисперсії цін на певні товари, не виявили її зростання у період ви-

сокої інфляції 1970-х порівняно з 2000-ми та дійшли висновку, що "категоричні 

висновки про оптимальність низьких темпів інфляції [в цьому сенсі] потребують 

переоцінки"38. 

У дослідженні Л. Болла (МВФ), опублікованому 2014 р., зазначається, що 

"небагато емпіричних досліджень навіть намагалися визначити втрати від інфля-

ції, яка виражається однозначним числом39. У 1996 р. М. Бруно та В. Істерлі (Сві-

товий банк) не виявили жодних доказів будь-якого зв'язку між інфляцією та зро-

станням при річному рівні інфляції менше 40 %40. У 1997 р. П. Кругман у книзі 

"Епоха занижених очікувань: економічна політика США в 1990-х" написав: "по-

при те, що інфляція повсюдно вважається страшним лихом, більшість спроб ви-

міряти втрати від неї приводять до непристойно малих цифр"41.  

Протягом останніх кількох десятиліть обмеження фіскальної політики жо-

рсткими правилами та режим таргетування інфляції, що ставить інфляцію у 

центр комунікації з фінансовими ринками і заодно з широкою громадськістю, 

сприяли відносному посиленню суспільного інтересу до інфляції. Окрім того, іс-

нує і певна специфіка психологічного сприйняття проблеми і причин інфляції. 

The economist виявив, що в 2010-ті роки англомовні засоби масової інформації 

згадували інфляцію на 50 % частіше, ніж безробіття, хоча безробіття в те десяти-

ліття було набагато серйознішою економічною проблемою. У 1990-х рр. нобе-

лівський лауреат з економіки Р. Шиллер з Єльського університету на основі опи-

тування виявив, що звичайні люди дотримуються набагато радикальніших 

 
38 Nakamura E., Steinsson J., Sun P., Villar D. The Elusive Costs of Inflation: Price Dispersion during the U.S. Great 

Inflation. The Quarterly Journal Of Economics. 2018. Vol. 133. Iissue 4. P. 1933–1980. URL: https://eml.berke-

ley.edu/~enakamura/papers/costsinflation.pdf 
39 Ball L.The Case for a Long-Run Inflation Target of Four Percent. IMF Working Paper. 2014. June. № 14/92. URL: 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1492.pdf 
40 Bruno M., Easterly W. Inflation and Growth: in Search of a Stable Relationship. Federal Reserve Bank of  St. Louis 

Review. 1996. Vol. 78. May/June. P. 139-146. URL: https://files.stlouisfed.org/files/htdocs/publications/re-

view/96/05/9605mb.pdf 
41 Krugman P. The age of diminished expectations: U.S. economic policy in the 1990s. Cambridge, Massachusets, Lon-

don, England: The MIT Press. 1997. P. 56. 
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поглядів на інфляцію, ніж вчені-макроекономісти. Люди вважають, що інфляція 

робить їх біднішими, ускладнює планування і вважають її наслідком жадібності 

корпорацій. Зрештою The economist доходить провокативного висновку: "Боро-

тьба з інфляцією шляхом посилення податково-бюджетної чи грошово-кредит-

ної політики часто розглядається як складний і вольовий вибір, бо вона охоло-

джує економіку та може спровокувати рецесію. Насправді, це одна з найбільш 

популістських політик"42.  

На сучасному етапі спостерігається надто велика залежність рішення про 

зміну характеру макроекономічної політики від невловимої оціночної величини – 

інфляційних очікувань (на додачу до вже існуючої проблеми оцінки потенційного 

ВВП, природного рівня безробіття і рівноважної реальної відсоткової ставки). Су-

часна академічна наука (а саме її мейнстрим) та стратегічні документи більшості 

центральних банків передбачають, що приводом для згортання стимулюючих за-

ходів навіть за наявності циклічного безробіття і від'ємного розриву ВВП стає 

"роз’якорення" інфляційних очікувань і поява вторинних ефектів від зростання 

інфляції (закладення очікувань вищої інфляції в ціни і зарплати). Тож виходить, 

що, по суті, ключовим сигналом для зміни політики є динаміка інфляційних очі-

кувань (які оцінюють на основі строкових спредів у дохідності різних інструме-

нтів та опитувань різних груп економічних агентів). Більше того, дедалі важли-

вішого значення в арсеналі інструментів монетарної політики провідних центра-

льних банків набуває чиста комунікація, зокрема індикація майбутніх намірів – 

forward guidance43. Враховуючи "ціну" рішення про зміну характеру політики для 

провідних економік і глобальної економіки, така його залежність від неспостере-

жуваних показників викликає занепокоєння (на це вказують відомий 

 
42 Does high inflation matter? The economist.  
43 Кричевська Т. О. Глобальні і національні фактори ефективності грошово-кредитних та фінансових механізмів 

стабілізації економічного розвитку.  
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британський економіст Ч. Гударт44, Голова Банку Англії у 2003–2013 рр. 

М. Кінг45, Дж. Радд (ФРС)46.  

Як зазначає М. Кінг, центральні банки були захоплені зненацька раптовим 

зростанням інфляції у 2021 р., адже протягом кількох років вони заявляли, що 

відсоткові ставки залишаться близькими або нижчими за нуль у невизначеному 

майбутньому. Така впевненість, на думку вченого, значною мірою сформувалася 

завдяки використанню монетарними регуляторами теоретичних моделей, засно-

ваних на припущенні, що очікування керують інфляцією, а центральні банки ке-

рують очікуваннями. Звідси випливає, що інфляція у довгостроковій перспективі 

визначається офіційним цільовим показником інфляції. Цю теорію інфляції 

М. Кінг називає образно теорією короля Канута. За легендою, записаною серед-

ньовічним англійським істориком Г. Хантінгтоном, на початку XI ст. король Ан-

глії Канут (Кнут Великий), аби продемонструвати своїм придворним марноту 

світської влади порівняно з владою Божою, встановив трон на березі моря і на-

казав припливу не мочити його ноги та одіж. Приплив продовжувався, не зважа-

ючи на королівську особу. Відтоді Канут повісив свою корону на розп'яття і ні-

коли її не надягав, заявляючи, що лише Бог, який єдиний керує законами при-

роди, є істинним королем. Позаяк ми живемо у світі радикальної невизначеності 

(яку М. Кінг визначає як таку, яку неможливо виміряти кількісно), М. Кінг ра-

дить центральним банкам повчитися смиренню у цього короля, відмовившись 

від теорії «інфляція залишиться низькою, бо ми говоримо, що вона такою буде». 

Колишній центробанкір закликає також відмовитися від заяв про наміри (forward 

guidance) як інструменту політики. Ринки обчислюють оцінку майбутньої траєк-

торії відсоткової ставки, вводячи своє бачення еволюції економіки до функції 

реакції центрального банку. Їхній наратив про те, куди рухається економіка, 

 
44The future of inflation. ECB Forum on Central Banking. 2021 Part 4. Panel 1. European Central Bank. URL: 

https://www.ecb.europa.eu/pub/conferences/html/20210928_ecb_forum_on_central_banking.en.html  
45 King M. Monetary policy in a world of radical uncertainty. Economic Affairs. 2022. Vol. 42(1). Р. 2–12. URL: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ecaf.12513 
46 Rudd J. B. Why Do We Think That Inflation Expectations Matter for Inflation? (And Should We?). Federal Reserve 

Board Finance and Economics Discussion Series. 2021. № 062. URL: 

https://www.federalreserve.gov/econres/feds/files/2021062pap.pdf 

https://ideas.repec.org/a/bla/ecaffa/v42y2022i1p2-12.html
https://ideas.repec.org/s/bla/ecaffa.html
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може значно відрізнятися від наративу центрального банку, і це природно та ко-

рисно. А політика заяв про наміри, що поєднує функцію реакції монетарної по-

літики з наративом центрального банку, на думку М. Кінга, небезпечна саме 

тому, що вона послаблює вплив дебатів про економіку та переключає увагу ри-

нку на квазізобов'язання центральних банків щодо майбутньої траєкторії відсот-

кових ставок. Натомість "у світі радикальної невизначеності Свята Трійця вклю-

чає наратив про зміну структури економіки, який пояснюється ясно і прозоро; 

процес, за допомогою якого домінуючий наратив може бути поставлений під 

сумнів; та евристика для розробки політики, стійкої до численних несподіванок 

економічного клімату"47. 

2. Збільшення дивергенції між провідними економіками у проведенні моне-

тарної політики з огляду на відмінні наслідки впливу на них розв’язаної РФ пов-

номасштабної війни проти України і значних економічних санкцій проти Росії, 

що породжує нові джерела зовнішньої нестабільності унаслідок зростання ро-

зриву між відсотковими ставками і зміни обмінних курсів. 

У США інфляція зростає значною мірою як наслідок перегріву економіки, 

на що вказує надзвичайно низький рівень безробіття та високий коефіцієнт спів-

відношення вакансій і безробітних (на кожного безробітного в квітні 2022 р. при-

падало 1,9 вільних робочих місць). Останнє дає надію на якщо не уникнення, то 

м’якшу рецесію унаслідок переходу до жорсткої монетарної політики. З іншого 

боку, такий високий показник співвідношення вакансій і безробітних може про-

сто відображати дисбаланс на ринку праці, а не подушку безпеки, яку має цей 

ринок48. Сприятливими умовами для економіки США вважається і наявність по-

душки безпеки у домогосподарств, фірм та банківської системи. Заощадження 

домогосподарств у травні 2022 р. були приблизно на 2 трлн дол. вищими, ніж до 

пандемії, борг домогосподарств становить 75 % ВВП порівняно зі 100 % напере-

додні ГФК, а завдяки тривалому періоду низьких ставок, що дав змогу перейти 

на дешевші іпотечні кредити, щорічні виплати домогосподарств за боргами 

 
47 King M. Monetary policy in a world of radical uncertainty. Р. 9.  
48The Fed’s flawed plan to avoid a recession. The economist. 2022. June 14. URL: https://www.economist.com/finance-

and-economics/2022/06/14/the-feds-flawed-plan-to-avoid-a-recession 

https://ideas.repec.org/a/bla/ecaffa/v42y2022i1p2-12.html
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перебувають на мінімальному рівні від початку збору даних у 1980 р. (близько 

9 % від наявного доходу). Банківська система США також має запас міцності: 

середній по системі коефіцієнт достатності капіталу в 2007 р. становив близько 

8 %, а в 2021 р. – порядку 13 %. Правда, посилення банківського регулювання 

призвело до стрімкого зростання обсягу і частки кредитів, наданих фінансовим 

ринком (скажімо, небанківські посередники видали у 2021 р. 70 % усіх іпотечних 

кредитів проти 30 % у 2011 р.), що робить таких фінансових посередників но-

вими претендентами на підтримку від ФРС в умовах кризи. Втім, специфічними 

для США ризиками рецесії є загроза політичних потрясінь та значний вплив по-

літичної боротьби в Конгресі на макроекономічну політику. Республіканці мо-

жуть не підтримати фіскальне стимулювання економіки у разі рецесії, просто аби 

похитнути популярність Дж. Байдена (особливо враховуючи, що фінансова сис-

тема не перебуває під загрозою). Тоді знову тягар стимулювання ляже на моне-

тарну політику, обмежену у своїх можливостях зростаючою інфляцією49. 

У Великій Британії, як і у США, висока інфляція (у квітні 2022 р. вона ста-

новила 9 % у річному вимірі) поєднується з досить низьким рівнем безробіття, 

втім, країна після ГФК на 25 % відстає від США за ВВП на душу населення і 

посідає передостаннє місце у G7 за темпами зростання продуктивності праці50. 

Єврозона, за словами президента ЄЦБ К. Лагард, "зіштовхнулася з іншим 

звіром" – інфляцією, спричиненою передусім зростанням цін на енергоносії. Зо-

крема, у травні 2022 р. споживча інфляція у річному вимірі у США становила 

8,6 %, а в єврозоні – 8,1 % базова інфляція – відповідно 6 і 3,8 %; на зростання цін 

енергоносіїв в єврозоні припадало 3,5 в. п. споживчої інфляції, а у США – близько 

2 в. п. "Якщо я підніму ставки сьогодні, це не знизить ціни на енергію", – зазначила 

 
49What America’s next recession will look like. The economist. 2022/ June 1. URL: https://www.economist.com/finance-

and-economics/2022/06/01/what-americas-next-recession-will-look-like 
50Low economic growth is a slow-burning crisis for Britain. The economist. 2022. June 9. URL: https://www.econo-

mist.com/leaders/2022/06/09/low-economic-growth-is-a-slow-burning-crisis-for-britain 
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К. Лагард. Тож ЄЦБ планує поступове згортання монетарного стимулювання, 

але не проведення жорсткої монетарної політики51.  

Ще однією особливістю єврозони, що впливає на характер монетарної по-

літики ЄЦБ, є поєднання єдиної монетарної політики з національними фіскаль-

ними політиками. Вище ми згадували, що підтримка не надто великого переви-

щення вартості запозичень у більш слабких (тобто південних) частинах єврозони 

від вартості запозичень у багатших економіках монетарного союзу залишається 

імпліцитною ціллю європейського монетарного регулятора. В умовах криз ця 

ціль стає явною і вимагає застосування спеціальних інструментів монетарної по-

літики, що впливає і на її загальний характер, тобто може вступати в супереч-

ність з ціллю щодо цінової стабільності. ЄЦБ використовував спеціальні інстру-

менти для подолання того, що в ЄЦБ називають фрагментацією ринку державних 

цінних паперів у єврозоні, у 2010 і 2012 рр. під час другої хвилі глобальної фі-

нансової кризи та під час коронакризи, яка нерівномірно вразила країни монета-

рного союзу. Оголошення про припинення з 1 липня 2022 р. викупу облігацій і 

початок підвищення відсоткових ставок ЄЦБ призвело до зростання дохідності 

державних боргових паперів деяких південних країн монетарного союзу зі знач-

ним розміром державного боргу до восьмирічного максимуму52. Такі країни, як 

Італія, Іспанія, Греція мали історично високі рівні державного боргу, але масш-

таб ураження цих країн пандемією значно збільшив ці показники. Так, відно-

шення валового державного боргу до ВВП зросло в Італії з 134,1 у 2019 р. до 

150,0 % у 2021 р.; в Іспанії – з 95,5 до 118,7%; у Греції – зі 185,1 до 198,9%. При 

цьому в 2021 р. відповідний показник у Німеччині становив 70,2 % ВВП, Нідер-

ландах – 56,7, Австрії – 83,1, у Фінляндії – 66,7%53. Рішення ЄЦБ щодо припи-

нення програми викупу активів породило занепокоєння тих інвесторів, які ві-

рили, що стійкість суверенного боргу країн з високим рівнем державного боргу 

 
51 Transcript: Christine Lagarde on "Face the Nation". CBS News. 2022. April 24. URL: 

https://www.cbsnews.com/news/christine-lagarde-transcript-face-the-nation-04-24-2022/ 
52Arnold M., Samson A. ECB to design new bond-buying plan to tackle market turmoil. Financial Times. June 15. URL: 

https://www.ft.com/content/c519e5d5-f4c3-4554-9484-ddca75cf9bf3 
53IMF Fiscal Monitor. Fiscal Policy from Pandemic to War. April 2022. IMF. URL: https://www.imf.org/en/Publica-

tions/FM/Issues/2022/04/12/fiscal-monitor-april-2022 
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значно залежить саме від підтримки з боку ЄЦБ. Це змусило ЄЦБ скликати по-

запланове засідання Керівної ради і оголосити про застосування гнучкого під-

ходу до реінвестування щодо портфеля викуплених за програмою боротьби з па-

ндемією цінних паперів (тобто збільшення частки боргових паперів найбільш 

вразливих держав, які купуватимуться замість паперів, за якими надійшов строк 

погашення) та розробку нового інструменту для боротьби з фрагментацією фі-

нансового ринку єврозони54.  

Всередині єврозони завжди існували розбіжності між північними і півден-

ними країнами-членами у поглядах на оптимальну монетарну і фіскальну полі-

тику. Наслідки воєнної російської агресії ще більше їх посилили. Німеччина з її 

енергоємним, великим виробничим сектором та експортно-орієнтованою еконо-

мікою перебуває в числі найбільш вразливих до зростання цін на енергоносії55, 

тож можна очікувати, що вона ще більше, ніж раніше, опиратиметься монетар-

ному стимулюванню ЄЦБ, якщо воно у певній формі буде застосоване для підт-

римки найслабших членів єврозони. Вже після оголошення позапланового засі-

дання Виконавчої ради ЄЦБ, після якого було анансовано розробку інструменту 

для боротьби з фрагментованістю, міністри фінансів Німеччини і Нідерландів 

виступили із запереченнями. Міністр фінансів Німеччини К. Ліндер заявив: 

«наше завдання як міністрів фінансів – показати, що ми повертаємось до стійких 

державних фінансів і відмовляємось від експансіоністської фіскальної політики 

пандемії [коронавірусу]" і наголосив на важливості боротьби з інфляцією. 

С. Кааг, міністр фінансів Нідерландів, заявила, що важливо "випромінювати впе-

вненість і спокій", а не "передчасно висловлюватися" під час спостереження за 

тим, що відбувається на ринках56. 

Зрозуміло, що якщо єврозона не наблизиться до федеративного об'єднання, 

то істотні спреди між дохідностями різних держав, особливо в часи 

 
54 Statement after the ad hoc meeting of the ECB Governing Council. ECB. 2022. June 15. URL: https://www.ecb.eu-

ropa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220615~2aa3900e0a.en.html 
55Romei V., Smith A. The global stagflation shock of 2022: how bad could it get?  
56 Fleming S., Arnold M. Germany spars with ECB over bond market risks. Financial Times. 2022. June 16. URL: 

https://www.ft.com/content/aa61c9a3-a76e-4124-bb47-416033b4e384 
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нестабільності, які в умовах нинішньої війни РФ і перспектив поведінки країни-

агресора стануть перманентними, залишаться невід'ємною характеристикою мо-

нетарного союзу. ЄЦБ вже визнав підтримку спредів у допустимих межах части-

ною своєї роботи. І навіть це добре можна обґрунтувати в системі інфляційного 

таргетування (хоча офіційно монетарний режим єврозони таким не є, але факти-

чно дуже до нього близьким, особливо після відмови від "монетарної опори" в 

аналізі інфляційних процесів57, яка відрізняла ЄЦБ від інших центральних банків 

з пріоритетною ціллю цінової стабільності і відображало вплив Бундесбанку) як 

заходи для забезпечення нормальної трансмісії монетарної політики. Ось як об-

ґрунтовує таку політику член Виконавчої ради ЄЦБ І. Шнабель. "…Фрагмента-

ція відображає раптовий розрив взаємозв’язку між суверенними дохідностями і 

фундаментальними показниками, що спричиняє нелінійну і дестабілізуючу ди-

наміку. Такі надмірні коливання дохідності можуть викликатися факторами, пов'-

язаними з ринковою ліквідністю чи спекулятивною поведінкою у формі самопід-

тримувальної динаміки ринку. Вони також можуть відбуватися, коли ринки ви-

являють, що їм важко оцінювати ризик – оскільки невизначеність є настільки ви-

сокою, що премія за ризик стає невизначеною". "Такі зміни в умовах фінансу-

вання можуть призвести до погіршення трансмісії монетарної політики". "Враз-

ливість до таких ризиків фрагментації зникне лише з фундаментальними змінами 

в інституційній архітектурі єврозони". "Таким чином, грошово-кредитна полі-

тика має іноді реагувати на процеси на ринку, які підривають рівномірну транс-

місію грошово-кредитної політики"58. 

Банк Японії у червні 2022 р. зберіг без змін запроваджену ще у 2016 р. 

стратегію контролю за кривою дохідності, відповідно до якої він зобов’язується 

підтримувати короткострокову ставку – ставку за резервами банків – на рівні  

(-0,1) %, а довгострокову ставку за десятирічними державними облігаціями – на 

 
57 An overview of the ECB’s monetary policy strategy. ECB. https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/arti-

cles/2021/html/ecb.ebart202105_01~d813529721.en.html 
58 Schnabel I. United in diversity – Challenges for monetary policy in a currency union. Speech. Panthéon-Sorbonne 

University. 2022. June 14. ECB. URL: https://www.ecb.eu-

ropa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220614~67eda62c44.en.html 



 

245 

 

рівні близько 0 %.59 Монетарний регулятор у Японії вважає, що перехід до жор-

сткої монетарної політики зруйнує слабке економічне зростання. Рівень інфляції 

(у квітні 2022 р. загальна споживча інфляція становила 2,5 % у річному вимірі, а 

базова – 2,1 %) також дозволяє зберігати стимулюючий характер монетарної по-

літики. Втім, підвищення відсоткових ставок ФРС та інших центральних банків 

розвинутих економік збільшило розрив дохідностей між суверенними облігаці-

ями Японії і цих країн, унаслідок чого інвестори почали позбавлятися японських 

боргових паперів, що створило тиск на пониження їхніх цін і, відповідно, на під-

вищення дохідності. Це змусило Банк Японії збільшити викуп облігацій і вда-

рило по курсу єни до долара США, який впав до 24-річного мінімуму60. Стрімке 

здорожчання імпорту знижує рівень життя, що викликає занепокоєння уряду61. 

У зв'язку з цим показовим є прецедент, коли Керуючому Банком Японії Х. Ку-

роді довелося публічно вибачатися за положення у його промові щодо збіль-

шення толерантності японців до інфляції як здобуток політики боротьби з дефля-

цією. У цій промові йшлося: "У міру того, як фірми займають дедалі активнішу 

позицію в ціноутворенні, толерантність японських домогосподарств до підви-

щення цін зростає. Це є важливою зміною з погляду досягнення стійкої інфляції". 

Х. Курода навів результати регулярного опитування професором Токійського 

університету В. Цутому домогосподарств в п'яти країнах, включаючи Японію, з 

приводу того, що вони робитимуть, коли ціна на продукт, який вони завжди ку-

пують, зросте на 10 % у супермаркеті, який вони часто відвідують. Згідно з опи-

туванням за серпень 2021 р., у Європі і США споживачі прийняли б таку зміну і 

продовжували б купувати цей продукт у тому самому супермаркеті, тоді як япо-

нці переважно збиралися відреагувати переходом до іншого супермаркету. Втім, 

уже в квітні 2022 р. результати опитування показали, що більше половини 

 
59Statement on Monetary Policy. 2022. June 17. Bank of Japan. URL: https://www.boj.or.jp/en/announcements/re-

lease_2022/k220617a.pdf 
60 Asgari N. Japan ‘odd one out’ in pursuing vast bond-buying programme. Financial Times. 2022. June 18. URL: 

https://www.ft.com/content/101c1504-93a7-4dd2-8876-d2b1f0709be1 
61 The Fed and the ECB turn on a dime. The economist. 2022. June 15. URL: https://www.economist.com/lead-

ers/2022/06/15/the-fed-and-the-ecb-turn-on-a-dime 
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японців приймуть це підвищення цін, чому могли посприяти накопичені за пе-

ріод пандемії вимушені заощадження62. Уже наступного дня Керуючий Банку 

Японії мусив вислуховувати критику від Комітету з фінансових питань Палати 

представників японського парламенту і вибачився за невдале висловлювання: "Я 

вважаю недоцільним використання таких висловів, які викликають невірне тлу-

мачення. Я не хотів сказати, що домогосподарства приймають підвищення цін з 

власної волі, але що вони приймають його як важкий вибір"63. Так Японія отри-

мала власну суперечність між цілями монетарної політики – не між інфляцією і 

економічним зростанням, а між відсотковими ставками і обмінним курсом.  

Швейцарія, інфляція в якій зросла, але значно менше, ніж в інших розви-

нутих економіках (в травні 2022 р. вона становила 2,9 %), вперше з 2007 р. під-

вищила відсоткову ставку64. До цього надм'яка монетарна політика в країні була 

пов'язана передусім із запобіганням зміцненню франка унаслідок припливу капі-

талів до країни і як до безпечної гавані, і унаслідок політики монетарного стиму-

лювання у єврозоні. Тепер знову зовнішні фактори і політика інших розвинутих 

економік змушують країну робити новий вибір у монетарній політиці. 

3. Посилення ризиків для економік з ринками, що формуються, та економік 

країн, що розвиваються, унаслідок: підвищення відсоткових ставок Федераль-

ною резервною системою США, яке провокує відплив капіталів з цих країн; змі-

цнення курсу долара США, що збільшує тягар деномінованих у цій валюті боргів; 

більшої вразливості населення щодо подорожчання цін на продукти харчування 

з огляду на нижчі середньодушові доходи в цих країнах; для деяких країн нижчої 

імовірності зовнішньої компенсації втрат від структурних зрушень, спричине-

них геополітичними чинниками. 

 
62Kuroda H. The Bank's Thinking on Monetary Policy: Toward Achieving the Price Stability Target in a Sustainable 

and Stable MannerSpeech at the Kisaragi-kai Meeting. 2022. June 6. Bank of Japan. URL: https://www.boj.or.jp/en/an-

nouncements/press/koen_2022/ko220606a.htm/ 
63BOJ's Kuroda apologizes for saying households accept price rises. Nikkey Asia. 2022. June 7. URL: https://asia.nik-

kei.com/Economy/Inflation/BOJ-s-Kuroda-apologizes-for-saying-households-accept-price-rises 
64Monetary policy assessment of 16 June 2022 Swiss National Bank tightens monetary policy and raises SNB policy 

rate to −0.25%. 2022. June 16. Swiss national bank. URL: https://www.snb.ch/en/mmr/refer-

ence/pre_20220616_2/source/pre_20220616_2.en.pdf 
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The economist говорить про високу ймовірність нового втраченого десяти-

ліття для найбідніших країн світу – періоду повільного зростання, фінансових 

криз і соціальних заворушень. На початку 1980-х ФРС різко підвищила відсот-

кові ставки, прагнучи приборкати інфляцію, що закінчилося борговими і банків-

ськими кризами для бідних країн з валютними кредитами. Подібне може відбу-

тися і в 2020-х рр. у разі значного підвищення відсоткових ставок ФРС.  

Геополітична напруженість, національні кампанії за самодостатність мо-

жуть зменшити можливості бідних країн запозичувати технології у багатого 

світу. МВФ прогнозує, що ВВП у країнах з ринками, що формуються, наприкінці 

2024 р. залишиться приблизно на 5 % нижчим від свого допандемічного тренду, 

тоді як ВВП у розвинутих економіках – менше ніж на 1 %.  

The economist наголошує, що без сміливих ініціатив щодо зниження бор-

гового тягаря, інвестування в суспільні блага та розширення торгівлі біднішим 

країнам буде важко уникнути втраченого десятиліття65. 

На закінчення повернемося до нашого положення про циклічність у спів-

відношенні цілей монетарної політики. Як було сказано, після глобальної кризи 

настав етап домінування на тлі посилення регулювання фінансового сектора цілі 

економічного зростання, можливості для стимулювання якого визначала капіта-

лізація стійкості цінової стабільності та міжнародної довіри (з 2008 р.). Згідно з 

нашою схемою, наступним етапом має стати формування адекватних новим 

структурним умовам інститутів збалансування цілей стабільності грошової оди-

ниці та економічного зростання. Чому може відбутися саме це, а не повернення 

до жорсткого домінування цілі цінової стабільності? На нашу думку, такий роз-

виток подій імовірний з огляду на розмаїття викликів і додаткових завдань, які 

вирішують центральні провідних економік на сучасному етапі, на неможливість 

 
65 Are emerging economies on the verge of another “lost decade”? The economist. 2022. April 30. URL: 

https://www.economist.com/finance-and-economics/are-emerging-economies-on-the-verge-of-another-lost-dec-

ade/21808963 



 

248 

безболісно і швидко обмежити втручання центральних банків в економіку, бі-

льшу інституційну гнучкість монетарної політики, ніж інших інструментів еко-

номічної політики (ось такий несподіваний ефект незалежності і технократизму 

центральних банків) і на специфіку шоків, пов'язаних із розв’язаною РФ війною, 

що вражають передусім добробут домогосподарств. 

7.2. Проблема суверенної монетарної політики в Україні  

в умовах війни РФ проти України та післявоєнної відбудови 

Навряд чи вдасться знайти у світовій історії досвід монетарної політики в 

умовах війни, який би одночасно відтворював особливості української еконо-

міки, характеру війни і зовнішнього середовища. Можливо, вивчення досвіду Ба-

лканських країн та країн Близького Сходу було б корисним. На сьогодні ж най-

більше дослідженою є монетарна політика країн-учасниць Першої та Другої сві-

тових воєн. Звичайно, важко знайти аргументи на користь наслідування політики 

США періоду Другої світової, адже США були великою закритою економікою і 

не зазнали руйнувань внаслідок воєнних дій. Втім, Велика Британія, країна з від-

критою економікою, яка зазнала значних втрат від війни, проводила дуже схожу 

політику. Обидві країни при цьому спиралися на кейнсіанську теорію, яка обґрун-

товувала перевагу у стимулюванні сукупного попиту політики бюджетних дефі-

цитів над монетарною політикою, яка виявляється неефективною в умовах ліквід-

ної пастки та низької еластичності приватних інвестицій за процентною ставкою. 

Роль монетарної політики на цьому етапі полягала у забезпеченні монетизації 

бюджетних дефіцитів, зменшенні державного боргу, а також у запобіганні ін-

фляції шляхом кредитного та валютного контролю66.  

З 1942 р., коли США вступили у Другу світову війну, ФРС проголосила 

політику підтримки відсоткових ставок за державними цінними паперами: від 

0,375 % за 90-денними казначейськими векселями до 2,5 % за довгостроковими 

облігаціями, а для стримування інфляції проводилася політика контролю за ці-

нами та кредитного раціонування. Якщо у 1932 р. рівень безробіття дорівнював 

 
66 Кричевська Т. О. Довіра у грошово-кредитній сфері: логіко-історичне дослідження; Кричевська Т. Монетарна 

політика як інститут забезпечення довіри до грошової одиниці і банківської системи: логіко-історичний аналіз. 
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23,6 %, у 1939 р. він іще становив 17,2 %, то в 1945 р. уже впав до 1,9 %. Це стало 

беззаперечним свідченням потужності державних видатків як антициклічного ін-

струменту67. З урахуванням цього в 1946 р. було ухвалено закон «Про зайня-

тість», який наділив уряд відповідальністю за досягнення і підтримання повної 

зайнятості.  

Під час Другої світової війни Банк Англії підтримував ставку за довгостро-

ковими паперами на рівні 3 % та за казначейськими векселями на рівні 1 %, а з 

1951 р. – 0,5 %68.  

Досвід Великої Британії цікавий тим, що вона була відкритою економікою 

і постала перед вибором між підтримкою обмінного курсу і зовнішньої репутації 

та підтримкою національної економіки. Під час Першої світової війни було об-

рано перший шлях, а під час Другої – другий. 

Упродовж Першої світової Велика Британія намагалася проводити таку по-

літику, як у мирний час, відкладаючи запровадження адміністративних заходів, 

таких як конфіскація і раціонування, і покладаючись на ринкові сили. Це призвело 

до зростання державного боргу, особливо короткострокового. У середньому лише 

третина державних витрат покривалася за рахунок оподаткування, тоді як дві тре-

тини – за рахунок запозичень, дедалі дорожчих. Уряд Британії сплачував дедалі 

вищі відсоткові ставки. Політика підтримки золотого стандарту, що змушувала 

підвищувати відсоткові ставки заради залучення золота в країну, привела до зро-

стання витрат на обслуговування державного боргу з 10 % доходів бюджету в 

1913 р. до 39 % в 1925 р. Банк Англії, прагнучи утримати сильний фунт, підвищу-

вав відсоткові ставки за своїми операціями. Після війни почалася боротьба за по-

вернення до золотого стандарту, який вважали символом, якщо не причиною, про-

цвітання Великої Британії. Ціни впали, безробіття зросло з 4 % в жовтні 1920 р. до 

18 % в кінці 1921 р., але курс фунта зміцнився до бажаного рівня. У відповідь на 

 
67 Hetzel R. Monetary Policy of the Federal Reserve: A History. Cambridge: Cambridge University Press, 2008; Кричев-

ська Т.О. Довіра у грошово-кредитній сфері: логіко-історичне дослідження. Київ: НАН України, ДУ «Ін-т екон. 

та прогнозув. НАН України», 2020. 504 с.  
68Davies G. A History of Money From Ancient Times to the Present Day. 3rd. ed. Cardiff: University of Wales Press, 

2002.  
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спроби уряду домогтися підвищення зовнішньої конкурентоспроможності шля-

хом зниження зарплат і цін у країні почалися страйки. 

Скинувши «золоті кайдани» – скасувавши золотий стандарт у 1931 р., Банк 

Англії зміг дозволити собі політику «дешевих грошей». Саме падіння, а не підт-

римка золотого стандарту допомогло полегшити тягар державного боргу. Як 

тільки основну частину зовнішнього боргу в розмірі 130 млн фунтів, залученого 

в марній спробі зберегти золотий стандарт, було повернуто, Банк Англії зміг зни-

зити короткострокові процентні ставки до 2 %. Політика дешевих грошей Банку 

Англії радше з'явилася випадково, аніж розроблялася цілеспрямовано, але про-

тягом кількох десятиліть залишалася досить ефективною69. Цей досвід переконав 

Банк Англії і уряд у доцільності подібної політики під час Другої світової війни. 

Одним із головних її ідеологів став Дж. Кейнс70. Банк Англії викуповував казна-

чейські векселі в обсязі, достатньому для підтримки їхньої дохідності на рівні 

1 %. Така політика поєднувалася з адміністративним контролем за кредитуван-

ням та процентними ставками банків, за цінами, доходами і транскордонним ру-

хом капіталу. 

Умовою стійкості державного боргу є перевищення реальними темпами 

економічного зростання реальних відсоткових ставок за державними борговими 

зобов’язаннями.  

Як показують розрахунки Т. Богдан, упродовж Другої світової війни Бель-

гія, Франція і Японія мали глибоко від’ємну, Велика Британія від’ємну реальну 

середньорічну дохідність державних позик, у США вона була від'ємною у 1942–

1943 рр. і не піднімалася вище 0,5 % упродовж 1940–1945 рр., в Німеччині не 

перевищувала 3%, а в 1944 р. впала до 0,6 %71.  

Більше того, протягом ще понад тридцяти років після закінчення Другої 

світової війни розвинуті економіки підтримували такі фінансові умови, які до-

зволяли не лише легко обслуговувати, але і швидко скорочувати державний борг. 

 
69Davies G. A History of Money From Ancient Times to the Present Day. Р. 387. 
70Ibid. Р. 391–392. 
71Богдан Т. Якою повинна бути вартість внутрішніх державних позик?LB.UA. 2022. 20 червня. URL: 

https://lb.ua/blog/tetiana_bohdan/520606_yakoyu_povinna_buti_vartist.html 
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Як показано у відомому дослідженні К. Рейнхарт і М. Сбранціа, яке так і назива-

ється – "Ліквідація державного боргу", упродовж 1945–1980 рр. обмеження на 

рух капіталу, стелі для відсоткових ставок за кредитами і депозитами банків та 

високі рівні інфляції зумовили від’ємні значення реальних відсоткових ставок, 

що не тільки здешевлювало обслуговування державного боргу, а й зменшувало 

його основну суму. Вчені виявили, що в розвинутих економіках приблизно про-

тягом половини часу упродовж 1945–1980 рр. реальні відсоткові ставки перебу-

вали на від'ємному рівні. Це дало змогу США і Великій Британії досягти щоріч-

них темпів ліквідації державного боргу на рівні 3–4 % ВВП, а Австралії і Італії, 

де рівні інфляції були вищими, – 5% ВВП. Після Наполеонівських воєн держав-

ний борг Великої Британії становив 260 % ВВП. В епоху золотого стандарту, що 

характеризувалася ціновою стабільністю і високою мобільністю капіталу, дер-

жаві знадобилося 40 років, аби знизити його до 100 % ВВП. Натомість після Дру-

гої світової війни коефіцієнт державного боргу було знижено на співставну ве-

личину за 20 років72. Звісно, за все це сплачували власники заощаджень, але цей 

період був далеко не найгіршим з точки добробуту і нерівності.  

Україна під час повномасштабної війни, розв’язаної РФ, стикнулася з ви-

бором, у дечому схожим із дилемою Великої Британії: забезпечити ринкову при-

вабливість гривневих активів для іноземних і вітчизняних інвесторів і підтри-

мати обмінний курс за рахунок більш жорсткої монетарної політики чи фінансу-

вати дефіцит бюджету на неринковій основі за рахунок емісії та міжнародної фі-

нансової допомоги і підтримувати адміністративні обмеження на валютному ри-

нку.  

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну монета-

рна політика і регулювання фінансових посередників в Україні були переведені 

у режим воєнного стану. Зокрема, було зафіксовано офіційний обмінний курс 

станом на 24 лютого 2022 р.; запроваджено ряд обмежень на валютному ринку; 

 
72 Reinhart C., Sbrancia M. The Liquidation of Government debt.NBER Working paper series. 2011. № 16893. 

https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2011/res2/pdf/crbs.pdf 
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НБУ тимчасово дозволено викуп державних облігацій на первинному ринку; 

призупинено ухвалення рішень щодо облікової ставки з огляду на домінування 

адміністративних інструментів на грошово-кредитному і валютному ринку; за-

проваджено стовідсоткову гарантію за банківськими депозитами населення; за-

проваджено адміністративне ціноутворення на ряд товарів і послуг; пом’якшено 

регуляторні вимоги до банків. 

Національний банк визнав, що в умовах війни "курсова стабільність зали-

шається безальтернативним номінальним якорем для очікувань, механізмом су-

бсидіювання критичного імпорту і відповідно – головним інструментом стриму-

вання інфляційного тиску та підтримання стійкості фінансової системи"73. 

Падіння ВВП в Україні у 2022 р. прогнозується на рівні 30–50%. Станом 

на травень 2022 р. приблизно 35% економіки не працювало. Відповідно, дохідна 

частина бюджету в лютому–травні 2022 р. виконувалася на 50–70% порівняно з 

мирним часом, тоді як стрімко зросли видатки на соціальні, гуманітарні потреби, 

розмінування. За оцінками МОП, оприлюдненими у травні 2022 р., за період по-

вномасштабної війни РФ проти України було втрачено 4,8 млн робочих місць 

або 30 % довоєнної зайнятості в Україні74. Збитки, завдані економіці, на кінець 

травня 2022 р. вже перевищили 600 млрд дол. (в тому числі інфраструктурі – 

понад 100 млрд дол.) і постійно зростають75. 

Національний банк України від початку війни підкреслює свою відданість 

режиму інфляційного таргетування та плаваючого курсоутворення і прагнення 

якомога швидше повернутися до них.  

НБУ досить рано почав згортати монетарне стимулювання, запроваджене 

під час пандемії, зокрема, облікову ставку з березня 2021 до січня 2022 р. було 

підвищено з 6 до 10 %. Як свідчить протокол дискусій Комітету з монетарної 

 
73Підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики Національного банку щодо рівня облікової ставки 01 

червня 2022 року. Національний банк України. 2022. 13 червня. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/pidsumki-

diskusiyi-chleniv-komitetu-z-monetarnoyi-politiki-natsionalnogo-banku-schodo-rivnya-oblikovoyi-stavki-01-chervnya-

2022-roku 
74The impact of the Ukraine crisis on the world of work: Initial assessments. ILO Brief. 2022. May 11. International 

Labour Organization. URL: https://www.ilo.org/europe/publications/WCMS_844295/lang--en/index.htm 
7535% економіки України не працює через війну. Financial Club. 2022. 30 травня. URL: 

https://finclub.net/ua/news/35protsent-ekonomiky-ukrainy-ne-pratsiuie-cherez-

viinu.html?fbclid=IwAR338cfeuxpFj_QsXQF5ZWOXI_1LiVNUnUNAgtoFafqPCa4JVjQgeKqS-Ok 
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політики, вже напередодні війни, в умовах максимального напруження геополі-

тичної ситуації облікову ставку НБУ було підвищено на 1 в. п., і навіть вислов-

лювалися пропозиції щодо її підвищення на 2 чи 3 в. п. При цьому показовими є 

наведені підстави для такого монетарного стиснення76. По-перше, це було праг-

нення припинити дію девальваційного чинника на інфляцію, що активізувався 

унаслідок виведення іноземними інвесторами капіталів з державних цінних па-

перів України, спричиненого загрозою російського вторгнення в Україну та очі-

куваннями підвищення відсоткової ставки ФРС і зростання дохідності безризи-

кових державних цінних паперів США. Отож, підвищення облікової ставки НБУ 

мало збільшити диференціал між відсотковими ставками у гривні та іноземних 

валютах, причому бажано випередити у цьому інші економіки з ринками, що фо-

рмуються. Другим аргументом для посилення жорсткості монетарної політики 

стала необхідність протидії вторинним ефектам зростання світових цін на енер-

гоносії, які, як очікувалося, зумовлять підвищення цін на житлово-комунальні 

послуги і будуть посилювати підвищувальний тиск на заробітні плати. І третім 

аргументом стала небезпека зростання інфляційних очікувань у разі слабкої реа-

кції НБУ на зростання цін. 

Через три місяці після початку війни НБУ несподівано для фінансових ри-

нків та широкої громадськості підвищив облікову ставку відразу на 15 в. п. – з 

10 до 25 % річних. Метою такого кроку стало збільшення привабливості гривне-

вих активів, аби уникнути посилення доларизації, втрати ресурсу фінансовою си-

стемою в умовах від'ємної реальної дохідності гривневих фінансових інструме-

нтів і стримати девальваційний тиск, а також стримати інфляцію попиту шляхом 

обмеження емісійного фінансування дефіциту бюджету за рахунок збільшення 

ринкового попиту на державні боргові зобов’язання завдяки зростанню їхньої 

дохідності.  

 
76 Підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики Національного банку щодо рівня облікової ставки 19 

січня 2022 року.  
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Моментом початку згортання адміністративної монетарної політики воєн-

ного стану став час, коли війна перебувала в розпалі і невизначеність щодо її 

розвитку і завершення залишалася досить високою, але було визволено Київ-

щину, Сумщину та Чернігівщину, і активні бойові дії локалізовано у кількох ре-

гіонах країни. Специфіка впливу цієї ситуації на зміну співвідношення сукуп-

ного попиту і пропозиції полягала в тому, що громадяни отримали змогу повер-

нутися у звільнені з-під окупації регіони, причому поверталися навіть в умовах 

збереження загроз, не маючи достатніх заощаджень для тривалого проживання в 

евакуації. Цей момент Національний банк охарактеризував як переламний у ло-

гіці економічної поведінки – заміщення логіки психологічного шоку (коли пот-

реби звужувалися до базових) економічною логікою (коли громадяни і бізнес на-

магаються оптимізувати своє життя: мінімізувати втрати, зберегти заощадження, 

отримати доходи, відновити довоєнний спосіб життя, отримати прибутки). Об-

меження пропозиції через світове здорожчання цін на енергоресурси, порушення 

ланцюгів постачання через війну, руйнування фізичних активів підприємств та 

інфраструктури, зростання виробничих витрат на тлі зростаючого попиту, 

пов’язаного з поверненням понад 2 млн громадян до своїх домівок і витратами 

на відновлення жител та майна, а також здорожчання вартості оренди житла у 

відносно безпечних західних регіонах країни77 призвели до зростання інфляції у 

травні 2022 р. до 18,4 %. Одночасно зріс і попит на іноземну валюту, що призвело 

до зростання інтервенцій НБУ з продажу валюти з 2 млрд дол. у березні-квітні 

2022 р. до 3,4 млрд дол. у травні 2022 р. та різниці між офіційним фіксованим та 

готівковим курсом долара США.  

Хоча в самій Україні подібний хід у монетарній політиці вже робився у 

2015 р., коли війна з Росією точилася на сході країни, загалом такий характер 

монетарної політики не є характерним для воєнного стану. І дискусія навколо 

такого рішення демонструє складність проблеми суверенної монетарної полі-

тики малої відкритої економіки з ринком, що формується, в умовах глобалізації. 

 
77 Коментар Національного банку щодо рівня інфляції у травні 2022 року. Національний банк України. URL: 

https://bank.gov.ua/ua/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-schodo-rivnya-inflyatsiyi-u-travni-2022-roku 
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З цієї причини варто детальніше розглянути сукупність аргументації за і проти 

переходу до жорсткої монетарної політики та ринкових умов запозичень у країні, 

що бореться з агресором. 

Отже, серед аргументів на користь переходу до ринкових умов фінансу-

вання в умовах війни можна виокремити такі: 

1) посилення економічної логіки у поведінці бізнесу і населення, що приз-

водить до появи арбітражних оптимізаційних схем з використанням пільгових 

механізмів (як-от конвертація гривні в долари за фіксованим курсом через платі-

жні сервіси, такі як PayPal, "картковий туризм" – здійснення за кордоном вели-

ких покупок з гривневих карток78), що вимагає повернення ринкових умов і на 

фінансові ринки; 

2) в умовах стрімкого зростання інфляції та інфляційних очікувань в умо-

вах низьких номінальних відсоткових ставок реальні відсоткові ставки за депо-

зитами набувають дедалі більш від'ємних значень79. Підвищення облікової ста-

вки сприятиме зростанню дохідності депозитів у національній валюті, що дозво-

лить уникнути вилучення вкладів, протидіятиме доларизації і дозволить вбере-

гти міжнародні резерви, необхідні для більш нагальних потреб воюючої еконо-

міки;  

3) підвищення ставок за державними борговими паперами України збіль-

шить попит на них з боку приватних інвесторів та зменшить емісійне фінансу-

вання дефіциту бюджету Національним банком. У своєму рішенні про підви-

щення облікової ставки НБУ зазначив про доцільність для уряду не лише підви-

щити відсоткові ставки за державними облігаціями, але й відновити оподатку-

вання імпорту80. Натомість продовження емісійного фінансування дефіциту бю-

джету через викуп воєнних облігацій Національним банком України на 

 
78Садовничий В. Нацбанк розпочав контрнаступ на монетарному фронті. Financial Club. 2022. 2 червня. URL: 

https://finclub.net/ua/analytics/natsbank-rozpochav-kontrnastup-na-monetarnomu-fronti.html 
79Підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики Національного банку щодо рівня облікової ставки 01 

червня 2022 року.  
80Національний банк України підвищив облікову ставку до 25%. Національний банку України. 2 червня 2022. 

URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-pidvischiv-oblikovu-stavku-do-25 

https://finclub.net/ua/blogs/sadovnichij-vyacheslav.html
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первинному ринку в умовах мінімального ринкового попиту на державні боргові 

папери в національній валюті призведе до інфляції, зростання попиту на інозе-

мну валюту для збереження заощаджень, до девальвації і розкручування інфля-

ційно-девальваційної спіралі. Це до того ж збагачуватиме власників активів, а 

отже посилюватиме нерівність і заохочуватиме еміграцію81; 

4) наповнення бюджету за рахунок емісії за умови розкручування інфля-

ційно-девальваційної спіралі буде нівелюватися здорожчанням обслуговування 

валютних та індексованих боргових зобов'язань держави82;  

5) альтернативою різкому підвищенню ставки стане вимушена відмова від 

фіксованого курсу у результаті вичерпання резервів і, як наслідок, обвальна де-

вальвація гривні; 

6) зростання дохідності депозитів змінить структуру вкладів у банківській 

системі, забезпечивши зростання частки строкових вкладів, та вбереже насе-

лення від непродуктивних витрат в намаганні захистися від інфляції83. Обсяг гри-

вневих депозитів фізичних осіб за січень–квітень 2022 р. зріс на 9,1 %, але частка 

строкових депозитів впала з 39,4 % в кінці 2021 р. до 32,8 %; 

7)стрімке зростання дохідності депозитних сертифікатів НБУ сприятиме 

зростанню прибутковості банків, які мають достатньо вільної ліквідності. Це 

один із небагатьох способів підтримати фінансову стабільність в умовах війни; 

8) через руйнування і невизначеність, пов'язані з війною, банківське кре-

дитування на ринкових засадах і так майже припинилося (кредити надаються або 

за програмою 5−7−9 %, або великим бізнесам державними банками), тому стрі-

мке підвищення відсоткової ставки не призведе до гальмування кредитування в 

економіці84; 

9) стрімке підвищення облікової ставки, яке не потребує подальших підви-

щень, стабілізує очікування щодо подальшої процентної політики. По-перше, 

 
81ШевченкоК. Фінансово-економічна політика за воєнного часу. Дзеркало тижня. 2022. 30 травня. URL: 

https://zn.ua/ukr/macrolevel/finansovo-ekonomichna-politika-za-vojennoho-chasu.html 
82Там само.  
83 Вибір між поганим і ще гіршим: аналітики "Сase Україна" – про облікову ставку 25%. Finbalance. 2022. 3 чер-

вня. URL: https://finbalance.com.ua/news/vibir-mizh-pohanim-i-shche-hirshim-fakhivtsi-case-ukrana---pro-oblikovu-

stavku-25 
84Садовничий В. Нацбанк розпочав контрнаступ на монетарному фронті. 

https://zn.ua/ukr/author/kyrylo-shevchenko
https://finclub.net/ua/blogs/sadovnichij-vyacheslav.html
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воно не зумовить очікування подальших підвищень, яке могло б мати зворотний 

ефект на гривневі депозити та інші фінансові інструменти в національній валюті 

– вилучення заощаджень в очікуванні більш вигідних умов вкладень. По-друге, 

за такої високої відсоткової ставки очікування зміщуються у бік їхнього зни-

ження в майбутньому, тому викликають прагнення зафіксувати прибуток і стрі-

мке зростання попиту на більш привабливі гривневі фінансові активи85; 

10) деякі експерти тлумачать інфляцію в Україні в умовах війни не як ін-

фляцію шоків пропозиції (світових цін, руйнування ланцюжків постачання), а як 

військову інфляцію, зумовлену перевищенням попиту над здатністю економіки 

випускати невійськову продукцію, тобто різновид інфляції попиту, яку відпо-

відно треба стримувати монетарними методами; 

11) обсяги міжнародної фінансової допомоги та пільгових кредитів небез-

межні, тому потрібно завчасно готувати можливості залучення коштів на ринко-

вих засадах. 

Тепер розглянемо аргументи проти такого рішення: 

1) єдиним автоматичним ефектом підвищення відсоткової ставки буде зро-

стання ставок за депозитними і кредитними операціями НБУ. Банки мають зна-

чні обсяги вільної ліквідності, ситуацію навіть характеризують як структурний 

профіцит ліквідності, тож вони зможуть значно покращити фінансовий резуль-

тат, отримавши 23 % дохідності за депозитними сертифікатами. У великих дер-

жавних банків, де й сконцентровано більшість депозитів з огляду на їхній статус, 

не буде надто великого стимулу до боротьби за вкладників і, відповідно, підви-

щення ставок. До останнього вдаватимуться передусім невеликі банки та банки 

зі значною заборгованістю за кредитами рефінансування НБУ. Масового зрос-

тання дохідності гривневих активів, що стримуватиме доларизацію, може і не 

відбутися. Тож у результаті ми отримаємо передусім перерозподіл доходу на 

 
85 Демків М. Зміцнити гривню, зупинити ціни. Що намагається зробити Нацбанк, підвищуючи облікову ставку. 

Фокус. 7 червня 2022. URL: https://focus.ua/uk/economics/518104-ukrepit-grivnu-ostanovit-ceny-chto-pytaetsya-

sdelat-nacbank-povyshaya-uchetnuyu-stavku 



 

258 

користь фінансових установ. Як макроекономічний, так і соціальний ефект та-

кого рішення, особливо в умовах війни, є сумнівним; 

2) аналіз основних статей відпливу валюти у січні–квітні 2022 р. свідчить, 

що основною його причиною є поява системи множинних обмінних курсів в умо-

вах фіксації курсу гривні до долара США. Найбільший відплив відбувся за раху-

нок величезного зростання торгових кредитів (форми неповернення валютної ви-

ручки експортерами) – з 488 млн дол. за перші 4 місяці 2021 р. до 5,2 млрд дол. 

за січень–квітень 2022 р. Другою за величиною статтею стало зростання готівко-

вої валюти поза банками за відповідні періоди з 1,5 млрд дол. до 3,6 млрд дол.86. 

Водночас НБУ зазначає, що значною мірою останнє зумовлено зняттям готівки 

з платіжних карток українців за кордоном, причому лише частково для поточних 

витрат87. Наскільки дієвим є підвищення облікової ставки в обмеженні торгових 

кредитів експортерів та придбання населенням за кордоном імпортних товарів, 

що все одно будуть дорожчати у разі відновлення оподаткування імпорту, яке 

рекомендує НБУ для зменшення емісійного фінансування дефіциту бюджету? 

Замість різкого підвищення відсоткової ставки Т. Богдан, скажімо, рекомендує в 

цій ситуації перехід до курсового режиму повзучої прив’язки88; 

3) підвищення відсоткових ставок за ОВДП може не вплинути істотно на 

попит нерезидентів на вітчизняні цінні папери, з огляду на те, що всі міжнародні 

рейтингові агенції знижують суверенні рейтинги України89; 

4) вітчизняний ринковий попит на ОВДП може виявитися не настільки ела-

стичним, щоб замістити емісійне фінансування дефіциту бюджету. Дохідність 

державних облігацій не досягне рівня ставки за депозитним сертифікатами, тому 

банки можуть недостатньо розширити попит на державні боргові папери. Окрім 

того, як зазначає В. Шапран, вітчизняний попит на ОВДП є нееластичним і в тій 

 
86 Платіжний баланс України за січень–квітень 2022 р. Аналітична форма представлення. Національний банк Ук-

раїни. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external#1 
87Платіжний баланс у квітні 2022 року (за попередніми даними). Національний банк України. URL: 

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external#1 
88Богдан Т. Платіжний баланс України: основні вектори змін. LB.UA. 2022. 6 червня. URL: 

https://lb.ua/blog/tetiana_bohdan/519139_platizhniy_balans_ukraini_osnovni.html 
89Віталій Шапран: Хибний крок НБУ. Investory News. 2022. 2 червня. URL: https://investory.news/vitalij-shapran-

xibnij-krok-nbu/ 
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частині, в якій це попит державних банків, попит банків, які формують резерви за 

кредитними операціями, страховиків, інвестиційних та недержавних пенсійних 

фондів90. Тобто у банків є резерв для придбання ОВДП, але невідомо, чи достатньо 

буде для цього стимулів, а в інших покупців для цього немає достатньо вільних 

резервів. Тож у результаті можна отримати не стільки помітне зростання ринко-

вого фінансування дефіциту державного бюджету, як зростання вартості обслуго-

вування державного боргу; 

5) розподільчі ефекти такого рішення будуть не на користь тих громадян і 

бізнесу, які зберегли довіру до вітчизняних фінансових інструментів навіть в умо-

вах війни і низьких дохідностей: фізичних осіб, які зафіксували низьку ставку в 

строкових вкладах, і банків, які придбали військові ОВДП і отримають збитки від 

їхньої переоцінки;  

6) підвищення облікової ставки значно збільшує вартість рефінансування 

для банків, які вже мають кредити з плаваючою ставкою та вартість нових кре-

дитів рефінансування; 

7) діючі кредити бізнесу та населенню з плаваючою ставкою ляжуть на них 

непосильним тягарем;  

8) у разі підвищення ставок за ОВДП зросте вартість обслуговування дер-

жавного боргу і витрати на обслуговування державних кредитних програм91, що 

ляже додатковим тягарем на бюджет; 

9) вплив стрімкого підвищення облікової ставки на загальну споживчу ін-

фляцію може виявитися обмеженим з огляду на те, що попит населення в частині 

продуктів харчування, які формують найбільшу частку споживчого кошика, є не-

еластичним, ціни на пальне значною мірою визначаються зовнішніми чинниками 

і ефективністю державного регулювання відповідного ринку, а вплив на базову 

інфляцію буде обмеженим, бо зростання попиту на товари тривалого вжитку 

 
90Віталій Шапран: Хибний крок НБУ. InvestoryNews.  
91Підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики Національного банку щодо рівня облікової ставки 01 

червня 2022 року.  
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значною мірою пов'язане з відновленням мінімально прийнятного побуту украї-

нцями у пошкоджених і розграбованих російськими окупантами житлах; 

10) вплив зміни облікової ставки, щодо трансмісійного механізму якої в 

Україні немає повного розуміння і згоди навіть в експертному середовищі, на 

інфляційні очікування населення є мінімальним; 

11) вплив цього рішення на довіру до НБУ і до держави загалом може ви-

явитися негативним з огляду на значні перерозподільчі ефекти на користь бан-

ківського сектора, особливо якщо зростання дохідності депозитів виявиться не-

значним.  

Логіка двох розглянутих вище рішень Національного банку України про 

підвищення відсоткової ставки – напередодні війни і через три місяці після її по-

чатку виходить з ключової ролі обмінного курсу як інфляційного чинника. У пер-

шому випадку причиною девальвації було виведення капіталів іноземними інве-

сторами, а в другому – неповернення експортної виручки і збільшення попиту 

населення на іноземну валюту та придбання товарів за кордоном з оплатою з ра-

хунків в національній валюті.  

Щодо першого випадку слід зазначити, що монетарний регулятор не пови-

нен залишатися наодинці з проблемою залучення іноземного капіталу, коли єди-

ним способом для цього стає зростання дохідності державних паперів у надії, що 

наступний прихід нерезидентів знову запустить пом’якшення монетарних умов. 

Держава має докладати максимальних зусиль для створення інституційних ме-

ханізмів для довготривалого залучення іноземного капіталу. Щодо другого ви-

падку слід зазначити, що, можливо, найбільшим фактором, який підриває ефек-

тивність логічного кроку НБУ щодо зменшення збитків за гривневими депози-

тами, є те, що банківська система вже має профіцит ліквідності, вже має можли-

вість негайно отримати прибутки від вкладення цих коштів у депозитні сертифі-

кати. Тому боротьба за додаткові вклади і трансмісія підвищення ставок може не 

набрати потрібних масштабів. І якщо цього не станеться, то не буде отримано 

необхідного впливу ні на інфляцію, ні на девальвацію.  
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Втім, в умовах воєнного стану діє особлива логіка макроекономічного ко-

ригування. Первинною метою як фіскальної, так і монетарної політики стає за-

безпечення фінансування витрат на оборону, безпеку та базові соціальні пот-

реби. Одночасно монетарна політика розділяє з фіскальною і мету збереження 

макрофінансової стабільності92. В Україні значна частина виробничого потен-

ціалу та інфраструктури зруйнована внаслідок російського вторгнення, але ча-

стина території країни майже не зазнала руйнувань, НБУ вдалося зберегти фу-

нкціонуючу банківську систему, яка має значний запас ліквідності. При цьому 

за сім місяців 2022 р., за розрахунками Т. Богдан, чисте внутрішнє фінансу-

вання дефіциту за виключенням монетизації дефіциту НБУ було від'ємним і ста-

новило -87,7 млрд грн93.  

Як зазначено в дослідженні CEPR, в Україні в умовах затяжної війни внут-

рішня економіка повинна забезпечувати набагато більшу частку ресурсів для фі-

нансування оборони країни94. Інакше фінансування дефіциту лише виключно за 

рахунок зовнішньої допомоги і сеньйоражу загрожує стрімким зростанням інфля-

ції. Підвищення облікової ставки НБУ стало спробою за допомогу єдиного інстру-

менту оперативно відреагувати на комплекс інституційних проблем, пов'язаних із 

доларизацією, недостатнім розвитком інститутів та інструментів фінансового ри-

нку, що обмежує широкий попит на державні боргові папери, структурним над-

лишком та украй нерівномірним розподілом ліквідності у банківській системі, що 

знижує чутливість ставок за депозитами фізичних осіб до підвищення облікової 

ставки НБУ (в кінці червня 2022 р. у чотирьох державних банках зберігалося 

59,3 % депозитів фізичних осіб (у тому числі 35,4 % у Приватбанку)95. 

 
92 Скрипниченко М. І. Макроекономічні оцінки і прогнози повоєнного відновлення економіки України. Еконо-

мічна теорія. 2022. № 2. С. 29–43. URL: http://etet.org.ua/docs/ET_22_2_29_uk.pdf. DOI: 

https://doi.org/10.15407/etet2022.02.029 
93 Богдан Т. (2022). Управління державними фінансами воєнного стану. Бізнес Цензор. 19 вересня. URL: 

https://biz.censor.net/columns/3368052/upravlinnya_derjavnymy_finansamy_voyennogo_stanu 
94 Becker T. et al. (2022). Macroeconomic Policies for Wartime Ukraine. Rapid Response Economics 2. CEPR Press. 

August. CEPR. URL: https://cepr.org/voxeu/columns/macroeconomic-policies-wartime-ukraine 
95Огляд банківського сектора (2022). Серпень. НБУ. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sec-

tor_Review_2022-08.pdf?v=4 

http://etet.org.ua/docs/ET_22_2_29_uk.pdf
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Своєю чергою, стан структурного профіциту ліквідності в банківській си-

стемі є хронічним з 2014 р. У країні поки не вдалося вибудувати нову (без ФПГ 

з інсайдерськими кредитами) систему, в якій банки могли б активно кредитувати 

бізнес і у великих масштабах надавати іпотечні кредити. Підтримка на плаву та-

кої фінансової системи дуже дорого обходиться вкладникам і платникам подат-

ків. Війна і завдання відбудови не позбавляють необхідності інституційно вирі-

шувати цю проблему. 

У період ведення бойових дій головним пріоритетом для партнерів Укра-

їни є забезпечення її зброєю, гуманітарною допомогою та ліквідністю, необхід-

ною для поповнення дефіциту бюджету, що оцінюється у 5 млрд дол. щомісяця96. 

Для самого ж українського уряду, попри усі ризики, пов'язані з активними бойо-

вими діями, вже актуальними є відновлення надання життєво важливих послуг, 

відбудова житла у постраждалих від обстрілів та окупації звільнених регіонах і 

збереження виробничих потужностей.  

Однією з відмінностей умов відбудови в Україні від європейських еконо-

мік часів плану Маршалла є те, що, очевидно, на момент її початку воєнна за-

гроза не буде ліквідована. Тобто профіль економіки повинен бути скоригований 

так, щоб вона ефективно функціонувала в умовах постійної загрози97 і нарощу-

вала стійкість у протистоянні цій загрозі, що передбачає не лише розбудову обо-

ронної галузі і збройних сил, але й адаптацію – диверсифікацію, посилення гну-

чкості, мобільності виробництва та інших соціально-економічних процесів.  

На Всесвітньому форумі в Давосі міністром економіки України Ю. Свири-

денко було представлено план дій щодо збереження стійкості та стабільності 

економічної системи під час війни. Він включає три складові: 1) повноправне 

членство України в Європейському Союзі з розрахунком на те, що "економічна, 

енергетична та торговельна інтеграція в ЄС є шляхом до безпеки в Україні"; 2) 

повний доступ України до ринків G7 та ЄС до 2030 р.; 3) розвиток чотирьох 

 
96Hall B., Fleming S. Who will pay to put Ukraine back together again? Financial Times. 2022. May 11. URL: 

https://www.ft.com/content/179501fa-2bae-481b-bff4-54933eb74459 
97 Фіонік Д., Надельнюк О. Розбір: Голод скасовується. Як Україна долає шлях від економіки катастрофи до еко-

номіки дива. Ліга.net. 14 червня 2022. URL: https://www.liga.net/ua/economics/articles/golod-otmenyaetsya-kak-

ukraina-preodolevaet-put-ot-ekonomiki-katastrofy-k-ekonomike-chuda 
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ключових галузей: а) військово-промислового комплексу та аерокосмічної про-

мисловості; б) металургії та машинобудування; в) сільського господарства та ха-

рчової промисловості; г) ІТ-індустрії98. 

У "Нарисі про відбудову" – документі, підготовленому групою відомих за-

хідних економістів (Б. Айхенгріном, К. Рогоффом та ін.) і вітчизняним ученим 

Т. Миловановим вказано такі потенційні зовнішні джерела фінансування після-

воєнної відбудови української економіки: 1) двостороння допомога від урядів ін-

ших країн у вигляді грантів, кредитних гарантій, кредитів, натуральних внесків 

та ін.; 2) допомога від міжнародних інституцій; 3) європейські інституції як осо-

бливе джерело та координатор допомоги з огляду на рух України до членства в 

ЄС, що дає змогу поєднати умови допомоги з умовами вступу до європейської 

спільноти; 4) приватна зарубіжна допомога, в тому числі від української діас-

пори; 5) конфісковані російські активи (про це детально йтиметься у п. 7.3. цієї 

монографії; 6) поточні доходи Росії від експорту нафти та газу у разі запрова-

дження спеціального податку99. 

Автори "Нарису про відбудову" рекомендують НБУ відмовитися від емі-

сійного фінансування бюджету відразу після скасування воєнного стану; повер-

нутися до режиму інфляційного таргетування, щойно дозволять умови; посту-

пово перейти до більш гнучкого курсоутворення зі збереженням певних валют-

них обмежень; проводити процентну політику, що балансує між цілями конт-

ролю за інфляцією і підтримки економічного зростання; запровадити довгостро-

кове (забезпечене) рефінансування (на термін до 5 років) для банків100. Окрім 

того, автори вважають за доцільне приватизацію державних банків іноземними 

банківськими групами, що, на їхню думку, "дасть можливість поглибити залу-

чення України до міжнародних ринків капіталу та залучити прямі іноземні 

 
98 Юлія Свириденко у Давосі представила план дій, який допоможе зберегти стійкість та стабільність економічної 

системи під час війни. Урядовий портал. 2022. 23 травня. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/yuliya-sviridenko-u-

davosi-predstavila-plan-dij-yakij-dopomozhe-zberegti-stijkist-ta-stabilnist-ekonomichnoyi-sistemi-pid-chas-vijni 
99Бекер Т., Айхенгрін Б.та ін. Нарис про відбудову. Вокс Україна. 8 квітня 2022 р. https://voxukraine.org/wp-

content/uploads/2022/04/Reconstruction-of-Ukraine-2022-04-05-copy-edited_Ukr.pdf  
100Там само.  
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інвестиції за умови дотримання стандартів безпеки та надійності"101. Вони також 

рекомендують НБУ спростити входження європейських банків до України.  

Слід зазначити, що попередній досвід масштабного входження іноземних 

банків в Україну напередодні глобальної фінансової кризи, коли частка інозем-

ного капіталу в статутному капіталі банківської системи України перевищила 

35 %, привела передусім до стрімкого зростання валютного кредитування насе-

лення, з наслідками якого Україна бореться досі. Доки в країні не створено необ-

хідних умов для такого самого масового входження прямих іноземних інвестицій, 

іноземні фінансові групи в Україні будуть або конкурувати за якісних позичаль-

ників з вітчизняними банками, або отримуватимуть прибутки від придбання фі-

нансових активів з привабливими дохідностями. Самі по собі іноземні банки не 

можуть принести в країну культуру довгострокового кредитування. Як показало 

наше дослідження, проведене у 2009 р., у Польщі і Чехії, банківські сектори яких 

були поглинуті західними фінансовими групами в кінці 1990-х, активне кредиту-

вання реального сектора розпочалося лише після вступу цих країн до Європейсь-

кого Союзу у 2004 р. Так, у Чехії в 2001 р. кредити нефінансовим корпораціям 

впали на 28,1 %, у 2002 р. – на 18,8, у 2003 р. – на 0,6, а вже в 2004 р. зросли на 8,9, 

в 2005 р. – на 15,6, в 2006 р. – на 19,5 %. У Польщі кредити нефінансовим корпо-

раціям у 2001–2003 р. зростали темпами, не вищими за 3,2 %, у 2004 р. падали, а 

вже у 2007 р. зросли на 23,4 %102. Також пригадаймо, що у 2021 р. Форум провід-

них міжнародних фінансових установ, що представляє інтереси 12 українських 

банків – учасників міжнародних банківських груп, закликав уряд України до зго-

ртання програми «Доступні кредити 5−7−9» через неефективне використання бю-

джетних коштів, фіскальні ризики для реципієнтів і деформацію конкурентного 

середовища. Найнижчі частки інвестиційних кредитів у межах цієї програми були 

характерні саме для банків міжнародних банківських груп103.  

 
101Там само.  
102Кричевська Т. О. Економічні та інституційні чинники формування глобальних фінансових дисбалансів. Вісник 

Інституту економіки та прогнозування. 2009. С. 46–53. http://ief.org.ua/wp-

content/uploads/2014/09/Visnuk2009.pdf 
103 Кричевська Т. О. Глобальні і національні фактори ефективності грошово-кредитних та фінансових механізмів 

стабілізації економічного розвитку.  
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На думку авторів "Нарису про відбудову", проблеми ефективності фінан-

сового посередництва в Україні має вирішити залучення іноземного капіталу до 

банківської системи і заміщення ним державного. Така позиція є зрозумілою з 

огляду на значну корупційну складову в діяльності державного сектора України: 

за даними Transparency International, у 2021 р. Україна посідала 122-ге місце за 

індексом сприйняття корупції зі 180 країн (1-ге місце в цьому рейтингу – най-

менш корумпована країна), тоді як Польща – 42-ге, Чехія – 49-те, Румунія – 66-

те, Угорщина – 73-тє, Молдова – 105-те місце104. Втім, з огляду на наведені вище 

аргументи, з точки зору збалансування інтересів України та зарубіжних партне-

рів більш доцільним було б включення іноземних фінансових інституцій у спільні 

проєкти відбудови з вітчизняними державними і приватними інституціями та між-

народними організаціями. Збільшити ефективність взаємодії економіки України 

з глобальним ринком капіталу можуть національні банки розвитку105. Як зазна-

чається у дослідженні International Research Initiative on Public Development 

Banks, державні банки розвитку перебувають між державою і ринком, глобаль-

ними фінансами і державною політикою, оскільки спрямовують ринкові інстру-

менти на досягнення цілей розвитку106. 

Режим інфляційного таргетування в Україні може залишатися устроєм, 

майданчиком для міжнародної комунікації, забезпечувати організацію і наукове 

обґрунтування монетарної політики, але в його межах доцільно і можливо про-

водити достатньо гнучку політику одночасно з розбудовою каналів для монета-

рного стимулювання, а в умовах післявоєнної відбудови – у взаємодії з міжнаро-

дними організаціями, державами-партнерами та іноземним бізнесом. 

 
104 Corruption Perceptions Index. 2021. Transparency International. URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2021 
105Кричевська Т. О. Глобальні і національні фактори ефективності грошово-кредитних та фінансових механізмів 

стабілізації економічного розвитку; Прозоров Ю. (2022). Рух до локалізації глобальних інститутів розвитку задля 

післявоєнного відновлення України та  формування нових економічних зв’язків з ЄС та світом / Геополітичні та 

геоекономічні зміни, формовані під впливом російської агресії, та оновлення місця України у світовому просторі. 

Наук. ред. В. Юрчишин. Київ: Центр Разумкова. С. 89–94. 
106 Xu J., Marodon R., Ru X.Identifying and Classifying Public Development Banks and Development Finance 

Institutions. International Research Initiative on Public Development Working Paper. November 2020. № 192. URL: 

https://www.afd.fr/en/ressources/identifying-and-classifying-public-development-banks-and-development-finance-

institutions 

https://ideas.repec.org/p/avg/wpaper/en11748.html
https://ideas.repec.org/p/avg/wpaper/en11748.html
https://www.afd.fr/en/ressources/identifying-and-classifying-public-development-banks-and-development-finance-institutions
https://www.afd.fr/en/ressources/identifying-and-classifying-public-development-banks-and-development-finance-institutions
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Як засвідчили дії держави у сфері оборони країни під час повномасштаб-

ного російського вторгнення у 2022 р., активна позиція, комунікація і артикуля-

ція суверенних та спільних з потенційними партнерами інтересів здатна радика-

льно змінювати ставлення світової спільноти і баланс сил. Подібний підхід слід 

застосувати і у фінансовій сфері.  

7.3. Трансформація міжнародної валютної системи в умовах  

посилення геополітичних загроз. 

Серед численних санкцій, накладених багатьма країнами та міжнародними 

організаціями на РФ з метою обмеження фінансування воєнних дій, було замо-

роження близько половини (приблизно 315 млрд дол.) валютних резервів Цент-

рального банку Росії. 26 лютого 2022 р. лідери Європейської Комісії, Франції, 

Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та Сполучених Штатів спільною за-

явою, підтримуючи "український уряд та український народ у їхніх героїчних 

зусиллях щодо опору вторгненню Росії" та визнаючи, що "війна Росії є посяган-

ням на фундаментальні міжнародні правила і норми, що існували з часів Другої 

світової війни", "зобов'язалися запровадити обмежувальні заходи, які не дозво-

лять Центральному банку Росії використовувати свої міжнародні резерви таким 

чином, щоб підірвати вплив наших санкцій"107. 1 березня 2022 р. до цього заходу 

приєдналася Японія108. Світовій історії відомі подібні прецеденти. Під час Другої 

світової війни США заморозила іноземні активи Японії та заборонила трейдерам 

купувати золото у неї.  

Сучасні механізми використання цього такого роду фінансової зброї по-

чали розроблятися у США після терактів у Нью-Йорку та Пентагоні. Оскільки 

виборці США втомилися від військових інтервенцій, замість військових дій було 

вирішено застосувати фінансові санкції. Ухвалений у вересні 2001 р. Патріотич-

ний акт (PatriotAct 2001) розширював можливості Закону про міжнародні над-

звичайні економічні повноваження (International Emergency Economic Powers 

 
107Joint Statement on further restrictive economic measures. 26 February 2022. European Commission. URL: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_1423 
108 Japan freezes assets of Russia's central bank as part of new sanctions. Reuters. 2022. March 1. URL: https://www.reu-

ters.com/world/europe/japan-freezes-assets-russias-central-bank-part-new-sanctions-2022-03-01/ 



 

267 

 

Act, IEEPA), 1977 р., зокрема, в частині "дозволу блокування активів на час очі-

кування розслідування"109.  

У 2011–2012 рр. США було заморожено майже дев'ять десятих із 100 млрд 

дол. міжнародних резервів центрального банку Ірану, аби зупинити фінансу-

вання іранської програми створення ядерної зброї. Після того, як таліби захопили 

контроль над Афганістаном, США також заморозили активи центрального банку 

Афганістану у ФРС на суму 7 млрд дол.110. У 2017 р. об'єктом санкцій з боку 

Управління контролю за іноземними активами Казначейства США став центра-

льний банк Північної Кореї як "організація, контрольована урядом Північної Ко-

реї" "у відповідь на розробку Північною Кореєю зброї масового знищення та по-

рушення резолюцій Ради Безпеки ООН"111. У 2019 р. Управління контролю за 

іноземними активами Казначейства США застосувало санкції щодо Централь-

ного банку Венесуели, "аби запобігти його використанню як інструменту нелегі-

тимного режиму Мадуро, який продовжує грабувати венесуельські активи і ви-

користовувати державні установи для збагачення корумпованих інсайдерів"112. 

Втім, як зазначає тижневик FinancialTimes, санкції проти Центрального банку 

Росії – це перший випадок застосування такої фінансової зброї проти великої 

економіки і під час війни за участю однієї з провідних ядерних держав113.  

В межах санкцій у західних країнах заморожено і активи ряду російських 

приватних осіб, причетних до війни в Україні. За оцінками А. Аслунда, старшого 

наукового співробітника Atlantic Counci, колишнього радника урядів Росії та Ук-

раїни, росіяни, які перебувають під санкціями, мають активи за кордоном на 

суму близько 400 млрд дол. Але, за його словами, із цієї суми заморожено лише 

 
109Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (Usa 

Patriot Act) Act of 2001. Congress.Gov. URL: https://www.congress.gov/107/plaws/publ56/PLAW-107publ56.pdf 
110 When central banks face sanctions. The Economist. 2022. April 20. URL: https://www.economist.com/special-re-

port/2022/04/20/when-central-banks-face-sanctions 
111Leanez A.Targeted Sanctions Against Central Banks: Current Status & Collateral Effects. March 31, 2021.Association 

of Certified Sanctions Specialists. URL: https://sanctionsassociation.org/targeted-sanctions-against-central-banks-cur-

rent-status-collateral-effects/ 
112Treasury Sanctions Central Bank of Venezuela and Director of the Central Bank of Venezuela. Press Releases. 2019. 

April 17. US Department of the Treasury. URL: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm661 
113 Pop V., Fleming S. Politi J. Weaponisation of finance: how the west unleashed ‘shock and awe’ on Russia. Financial 

Times. 2022. April 6. URL: https://www.ft.com/content/5b397d6b-bde4-4a8c-b9a4-080485d6c64a 
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50 млрд дол.114. Потрапивши під санкції після анексії Росією Криму у 2014 р., 

російські олігархи почали ще ретельніше ховати свої іноземні активи за 20–30 

шарами підставних компаній. Деякі фізичні активи було переміщено на більш 

дружню територію.  

За даними Київської школи економіки, загальні економічні збитки Україні 

в червні 2022 р. становлять близько 600 млрд дол. і постійно зростають. З огляду 

на гібридний характер воєн, які з 1990-х веде Російська Федерація в різних краї-

нах, і, зокрема, невизнання нею факту війни проти України як суверенної дер-

жави, імовірність отримання від неї репарацій є вкрай низькою. Це змушує вже 

сьогодні західних партнерів України замислюватися про джерела фінансування 

післявоєнної відбудови в країні. Тому у США і ЄС на найвищому рівні виникли 

законодавчі ініціативи щодо конфіскації арештованих російських активів з ме-

тою наступної передачі їх Україні.  

Юридичне обґрунтування та стратегічна логіка санкцій полягає в тому, що 

вони підривають здатність країни слідувати небезпечному курсу дій і можуть 

змінити її поведінку, бо якщо країна відмовляється від цих дій, активи підляга-

ють розблокуванню. Перехід від такого підходу до конфіскації виглядає логіч-

ним, якщо змін у поведінці підсанкційної держави очікувати годі. Але він поро-

джує низку юридичних викликів і викликів для стійкості світопорядку та міжна-

родної валютно-фінансової системи як його складової.  

Ось деякі проблеми, що постають при цьому у юридичній площині. Поч-

немо з конфіскації державних активів. Зазвичай доктрина «суверенного імуні-

тету», закріплена конвенцією ООН, захищає іноземні держави від місцевого пе-

реслідування. Конфіскація російських державних активів вимагатиме від захід-

них урядів оголосити Росію ворожою державою або закликати до зміни режиму, 

чого вони досі уникали. Але окремі закони, зокрема у США, дозволяють уряду 

у певних випадках арештовувати активи іноземних держав без суду. 

 
114 Could seizing Russian assets help rebuild Ukraine? The economist. 2022. June 6. URL: https://www.economist.com/fi-

nance-and-economics/2022/06/06/could-seizing-russian-assets-help-rebuild-ukraine 
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Одним із таких законів є Закон про надзвичайні міжнародні економічні пов-

новаження (International Emergency Economic Powers Act) (IEEPA), який забезпе-

чує юридичну підтримку поточних заморожувань активів у США. Він прямо не 

дає президенту повноважень «передавати» активи, тобто змінювати їхніх влас-

ників. Але один виняток, доданий у 2001 р., передбачає певні права, коли США 

бере участь у «воєнних діях» з іншою країною. Саме на нього спирався Дж. Буш 

молодший для вилучення іракських активів у 2003 р. Проте наразі США наголо-

шують, що їхнє постачання зброї в Україну не прирівнюється до збройного кон-

флікту з Росією. 

Вилучення може відбутися поза межами IEEPA. Виконавча влада США 

має право передавати контроль над певними іноземними державними активами, 

коли вона не визнає уряд законним, як це було у 2019 р., коли вона конфіскувала 

венесуельські активи. Використання цієї статті щодо резервів російського цент-

рального банку вимагатиме невизнання законності теперішньої влади в країні.  

В окремих випадках Конгрес США може також скасувати імунітет суве-

ренних країн, дозволивши після судового розгляду використовувати їхні активи 

для компенсації втрат позивачів. Частину заморожених афганських активів було 

відкладено, доки суди заслуховували сім'ї жертв терактів 11 вересня. Однак для 

того, щоб це стосувалося Росії, США довелося б оголосити її терористичною 

державою115. 

Тепер розглянемо деякі проблеми юридичного обґрунтування конфіскації 

приватних активів підсанкційних осіб держави-агресора. У західних демократіях 

конфіскація іноземної власності на підставі національності чи політичних пере-

конань є незаконною. Коли йдеться про фізичних осіб, типовою умовою для кон-

фіскації є засудження у кримінальному порядку, причому не за будь-який зло-

чин, а за ті, які виправдовують конфіскацію. Конфісковані активи мають бути 

визначені як знаряддя злочину або як пов'язані з доходами від нього. Такі речі 

можуть зайняти роки (і багато грошей), щоби довести їх у суді.  

 
115 Could seizing Russian assets help rebuild Ukraine?  
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У березні 2022 р. член Палати представників Конгресу США Т. Малінов-

ські (демократ від штату Нью-Джерсі) разом із групою конгресменів-республі-

канців подав до Палати представників законопроєкт 6930 з короткою назвою "За-

кон про арешт активів для реконструкції України", який би дозволив адміністра-

ції Президента США продавати активи російських олігархів і передати виручені 

кошти Україні. 26 квітня 2022 р. Американський союз громадянських свобод 

(American Civil Liberties Union – ACLU) заявив, що такий закон може суперечити 

процесуальним гарантіям Конституції США, оскільки він не дозволяє його об'єк-

там заперечувати дії уряду в суді, і тому може бути успішно оскаржений. 27 квітня 

Палата представників проголосувала за різке послаблення цього документа, пе-

ретворивши його на резолюцію, що не має обов’язкової сили – "Sense of Con-

gress" ("Позиція Конгресу"), яка не створює нових повноважень116.  

Згідно з цим законопроєктом Президент засновує міжвідомчу робочу 

групу, яку очолює Державний секретар, для визначення конституційних механіз-

мів, за допомогою яких Президент може здійснювати кроки щодо арешту та кон-

фіскації майна або рахунків, що перебувають під юрисдикцією Сполучених Шта-

тів, на суму понад 2 млн дол. США та належать російським енергетичним ком-

паніям або іноземним особам, чиї статки отримано через корупційні зв'язки або 

політичну підтримку режиму російського Президента Володимира Путіна, 

і щодо яких Президентом США запроваджено санкції. Не пізніше ніж через 60 

днів після набуття чинності цим Законом Державний секретар від імені міжвідомчої 

робочої групи має подати до Комітету з закордонних справ Палати представників 

та Комітету з міжнародних відносин Сенату звіт з пропозиціями щодо конститу-

ційних механізмів конфіскації такого майна. Законопроєкт передбачає такі на-

прями використання конфіскованих коштів:  

а) післявоєнна відбудова в Україні; 

б) гуманітарна допомога; 

в) урядова допомога США силам безпеки уряду України; 

 
116 Stein J. ACLU helped defeat plan to seize Russian oligarchs’ funds for Ukraine. The Washington Post. 2022. April 

8.URL: https://www.washingtonpost.com/us-policy/2022/04/08/aclu-ukraine-russia-oligarchs/ 
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г) підтримка біженців та розселення біженців у сусідніх країнах та Сполу-

чених Штатах; 

д) технологічні засоби та послуги для забезпечення вільного потоку інфор-

мації до українському народу в Україні, в тому числі елементи для протидії Інтер-

нет-цензурі з боку російської влади, для обходу зусиль російської влади щодо 

відключення Інтернету або комунікаційних послуг та зміцнення можливостей кі-

бербезпеки уряду України та неурядових організацій; 

е) гуманітарна допомога та допомога з метою розвитку для російського на-

роду, включаючи програми та моніторинг демократії та прав людини117. 

Автор законопроєкту Т. Маліновські підкреслює, що владу США не по-

винне вводити в оману неправдиве уявлення про те, що активи російських олігар-

хів є формою приватної власності. Він вважає, що США слід розглядати ці активи 

як форму російських державних активів, оскільки російська держава фактично має 

владу над їхнім управлінням та використанням. "Російська держава несе відпові-

дальність за руйнування в Україні, і це фактично російські державні активи, навіть 

якщо людина, чиє ім'я вказано в документах, не Володимир Путін". "Це багатство 

було накопичене без належної правової процедури у країні, яка потім використо-

вує належну правову процедуру в нашій країні для його захисту. У цьому сенсі ми 

повністю причетні до корумпованого корупційного підприємства Путіна і несемо 

певну відповідальність за те, щоб допомогти його викрити"118. 

Ще одним шляхом до юридичного врегулювання конфіскації російських 

активів для відшкодування завданих війною втрат Україні, над яким активно 

працюють на Заході, є розширення списку злочинів, злочини яких передбачають 

конфіскацію майна.  

 
117An Act To authorize the confiscation of assets subject to United States jurisdiction of certain foreign persons, and for 

other purposes. H. R. 6930. In The Senate of the United States. Received; read twice and referred to the Committee on 

Foreign Relations. 2022. April 28. Congress. Gov. URL: https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-

bill/6930/text 
118 Stein J. ACLU helped defeat plan to seize Russian oligarchs’ funds for Ukraine. The Washington Post. 2022. April 8. 

URL: https://www.washingtonpost.com/us-policy/2022/04/08/aclu-ukraine-russia-oligarchs/ 
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28 квітня 2022 р. адміністрація Дж. Байдена представила законопроєкт, 

який додасть ухилення від санкцій та експортного контролю до списку право-

порушень, що караються відповідно до Закону про корумповані та такі, що пе-

ребувають під впливом рекету організації (закон RICO), який був ухвалений 

у 1970 р. для боротьби з мафіозі та дозволяє конфіскувати статки, отримані не-

чесним шляхом119.  

Європейська Комісія 25 травня 2022 р. оприлюднила проєкти двох докумен-

тів, що мають на меті спростити відстеження, швидке заморожування та конфіс-

кацію активів, що належать особам, підозрюваним в ухиленні від санкцій, накла-

дених Європейським Союзом.  

Перший – проєкт рішення Європейської Комісії "Про додавання пору-

шення обмежувальних заходів Союзу до сфер злочинів, зазначених у статті 83(1) 

Договору про функціонування Європейського Союзу" передбачає включення по-

рушення обмежувальних заходів до списку кримінальних злочинів ЄС120. Кримі-

нальні злочини ЄС – це особливо тяжкі злочини, які скоєні на території ЄС та 

мають наслідки за межами національних кордонів. Ось чому вони криміналізо-

вані на рівні ЄС та включені до статті 83(1) Договору про функціонування ЄС 

(ДФЄС). Наразі існує 10 напрямків кримінальної злочинності: тероризм, торгівля 

людьми та сексуальна експлуатація жінок та дітей, незаконний обіг наркотиків, 

незаконний обіг зброї, відмивання грошей, корупція, підробка платіжних засобів, 

комп'ютерна злочинність та організована злочинність. Різні визначення та пока-

рання за порушення обмежувальних заходів у різних членах ЄС є перешкодою 

для послідовного застосування санкційної політики ЄС. Це створює ризик ви-

бору підсанкційними особами вигідної юрисдикції (forumshopping) та підриває 

довіру до цілей ЄС щодо підтримки міжнародного миру та безпеки та відстою-

вання спільних цінностей ЄС. Щоб розширити список кримінальних злочинів 

 
119Fact sheet: Administration Legislative Proposals in Support of Kleptocracy Asset Recovery. The United States Depart-

ment of Justice. Office of Public Affairs. 2022. April 28. URL: https://www.justice.gov/opa/pr/fact-sheet-administration-

legislative-proposals-support-kleptocracy-asset-recovery 
120 Proposal for a Council Decision on extending the list of EU crimes to include the violation of Union restrictive 

measures. 2022. May25.URL: https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-decision-extending-list-eu-crimes-in-

clude-violation-union-restrictive-measures_en 
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ЄС, Раді необхідно одноголосно ухвалити, після отримання згоди Європейського 

парламенту, рішення про додавання ухилення або порушення обмежувальних за-

ходів до переліку злочинів, встановлених у статті 83(1) ДФЄС. Після цього Ко-

місія може запропонувати директиву, яка визначає масштаби та кримінальні по-

карання за порушення закону ЄС про обмежувальні заходи, яка має бути 

прийнята Європейським парламентом та Радою відповідно до звичайної законо-

давчої процедури121. 

Другий документ, розроблений ЄС для полегшення відстеження і конфіс-

кації підсанкційних активів, – проєкт Директиви про повернення і конфіскацію 

активів122. За існуючих правил лише 2 % активів, здобутих злочинним шляхом, 

заморожується і лише 1 % конфіскується. Документ пропонує більш ефективний 

правовий механізм повернення активів, починаючи з відстеження та ідентифіка-

ції до заморожування, управління, конфіскації та реалізації активів. Зокрема, ди-

ректива розширює перелік умов, коли активи можуть бути конфісковані без суду, 

а також дозволяє конфіскувати багатство непоясненого походження, пов'язане зі 

злочинною діяльністю. Для створення ефективної системи повернення активів 

Директива вимагає від держав-членів розробити національні стратегії повернення 

активів, включаючи дії, що забезпечують співпрацю всіх країн ЄС та наявність 

відповідних ресурсів. Нова директива передбачає посилення ефективності ро-

боти національних Управлінь з повернення активів, в тому числі надання їм пря-

мого доступу до реєстрів нерухомості, транспортних засобів та компаній, повно-

важень терміново заморожувати майно, щоб ці активи не зникли до винесення 

постанови про заморожування, обмін інформацією через захищений мережевий 

додаток Європолу SIENA.123 

 
121 Questions and Answers: The Commission proposes rules on freezing and confiscating assets of oligarchs violating 

restrictive measures and of criminals. European Commission. 2002. May 25. URL: https://ec.europa.eu/commis-

sion/presscorner/detail/en/QANDA_22_3265/ 
122Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on asset recovery and confiscation. European 

Commission. 2002. May 25. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0245&qid=1653986198511/ 
123Questions and Answers: The Commission proposes rules on freezing and confiscating assets of oligarchs violating 

restrictive measures and of criminals.  
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Найбільш оперативно зміни до законодавства, які відкривають можливість 

для конфіскації російських активів для компенсації втрат і фінансування після-

воєнної відбудови в Україні, було внесено в Канаді. 

У червні 2022 р. в Канаді було ухвалено зміни до закону "Про спеціальні 

економічні заходи", який визначив правові підстави і механізми замороження та 

конфіскації активів в юрисдикції Канади, що належать іноземним особам і дер-

жавам, а також механізми передачі конфіскованих активів постраждалим від 

протиправних дій цих осіб та держав.  

Закон дозволяє уряду Канади "вживати економічних заходів проти певних 

осіб за обставин, коли до цього закликає міжнародна організація держав або асо-

ціація держав, членом яких є Канада, коли відбулося серйозне порушення між-

народного миру та безпеки, в іноземній державі було вчинено грубі та система-

тичні порушення прав людини або вчинено значні корупційні дії за участю гро-

мадянина іноземної держави"124. За цих обставин Генерал-губернатор Канади 

може віддавати наказ про арешт будь-якого майна (нерухомого чи рухомого, ма-

теріального або нематеріального, грошових коштів, цифрових активів та віртуаль-

них валют), яке належить або перебуває у володінні або під контролем, прямо чи 

опосередковано: іноземної держави; будь-якої особи в цій іноземній державі; 

громадянина цієї іноземної держави, який зазвичай не проживає у Канаді. Кон-

фіскація арештованого на цих підставах майна здійснюється за рішенням суду, 

що розглядає подання, підготоване уповноваженим у справах виконання наказу 

Генерал-губернатора міністром уряду Канади. Будь-які витрати, понесені у зв'язку 

з конфіскацією або арештом майна відповідно до наказу Генерал-губернатора, 

або з розпорядженням конфіскованим майном, покладаються на власника активу 

і можуть бути стягнуті в судовому порядку. Уповноважений міністр може також, 

після консультацій з міністром фінансів та міністром закордонних справ, пере-

дати кошти від реалізації конфіскованого майна на такі цілі: "а) відбудову інозе-

мної держави, яка постраждала від грубого порушення міжнародного миру та 

 
124Special Economic Measures Act / Bill C-19. An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament 

on April 7, 2022 and other measures. As passed by the House of Commons. 2022. June 9. URL: https://www.parl.ca/Doc-

umentViewer/en/44-1/bill/C-19/third-reading 
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безпеки; б) відновлення міжнародного миру та безпеки; в) компенсацію жертвам 

грубого порушення міжнародного миру та безпеки, грубих та систематичних по-

рушень прав людини або масштабних корупційних дій"125. 

2 березня 141 країна в ООН засудили вторгнення Росії в Україну. Лише 5 

країн проголосували проти, а 35 утрималися. Втім, Economist Intelligence Unit за-

значає, що лише третина населення світу живе у країнах, які не лише засудили 

Росію, а й запровадили проти неї санкції. Бідні країни нерідко вважають Захід 

лицемірним і корисливим, звинувачуючи його в тому, що він вимагає солідарно-

сті, коли йому це вигідно, і відвертається, коли це не так126.  

Багато країн, у тому числі і Китай, не підтримують політику санкцій проти 

Росії, і особливо замороження резервів центрального банку, а також порушення 

недоторканості валютних резервів і практику фінансових санкцій як таку, тож це 

вкотре ставить питання ймовірність втрати доларом статусу домінуючої резерв-

ної валюти.  

За даними МВФ, у 2020 р. більше половини експорту з країн, окрім США та 

ЄС, було номіновано у доларах. На азійських ринках, що розвиваються, і в Лати-

нській Америці ця частка зростає приблизно до 75 % і майже 100 % відповідно. 

У лютому 2022 р. лише кожна п'ята транзакція, зареєстрована системою обміну 

повідомленнями SWIFT, не мала доларової складової, і ця цифра практично не 

змінилася за останні півстоліття127. Втім, частка долара США у міжнародних ре-

зервах справді знизилася з 71 % у 1999 р. до 59 % у третьому кварталі 2021 р. (ще 

20 % припадає на євро, 6 – єну, 5 – фунт стерлінгів і менше 3 % – на китайський 

юань)128. Оскільки тенденція до зниження частки долара в структурі резервів охо-

пила багато центральних банків, її не можна пояснити змінами обмінних курсів чи 

 
125Ibid. 
126What is at stake in Ukraine. The economist. 2022. April 16. URL: 

https://www.economist.com/leaders/2022/04/16/what-is-at-stake-in-ukraine 
127Will dollar dominance give way to a multipolar system of currencies? The economist. 2022. April 2. URL: 

https://www.economist.com/finance-and-economics/2022/04/02/will-dollar-dominance-give-way-to-a-multipolar-sys-

tem-of-currencies 
128 Wolf M. A new world of currency disorder looms. Financial Times. 2022. March 29. URL: https://www.ft.com/con-

tent/f18cf835-02a0-44ff-875f-7de7facba54e  
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відсоткових ставок. С. Арсланалп, Б. Айхенгрін та Ч. Сімпсон-Белл виявили, що 

на китайський юань припадає лише 25 % зменшення доларової частки резервів, 

а решта відбулася за рахунок інших так званих нетрадиційних резервних валют 

(до яких вони відносять усі валюти за винятком долара США, євро, єни та фунту 

стерлінгів): австралійського та канадського доларів, а також валют Данії, Норвегії, 

Південної Кореї та Швеції129. Дослідники виявили, що зменшення долара у між-

народних резервах відбиває передусім політику диверсифікації портфелю резервів. 

Потреба у такій диверсифікації виникла у зв’язку з тим, що міжнародні резерви пі-

сля азійської фінансової кризи стрімко зростали, тому і зростала роль їхньої до-

хідності. При цьому дохідність за облігаціями емітентів ключових резервних ва-

лют падала. Розвиток електронних технологій, полегшивши роботу валютних 

ринків, дав можливість збільшити ліквідність валютних ринків ще ряду економік 

з плаваючими обмінними курсами і відкритими ринками капіталу, таких як Ка-

нада і Австралія, що й уможливило таку диверсифікацію130.  

Оцінюючи майбутню роль долара США та інших валют у міжнародній ва-

лютно-фінансовій системі, слід також враховувати динаміку структури глобаль-

ного попиту на активи у відповідній валюті. Зокрема, ще десять років тому три 

чверті казначейських зобов'язань США у власності іноземців припадали на офі-

ційні резерви, а в 2022 р. ця частка впала до 58 %. За перші три місяці 2022 р. 

офіційні інвестори продали казначейські облігації США на суму 36 млрд дол., 

тоді як приватні інвестори придбали цих цінних паперів на суму 235 млрд дол.131. 

Як бачимо, інвестиційні стратегії приватних інвесторів і навіть квазідержавних 

фондів можуть кардинально відрізнятися від стратегій керуючих міжнародними 

резервами країн, що значно ускладнює прогнозування майбутнього міжнародної 

валютної системи. 

 
129 Arslanalp S., Eichengreen B.,Simpson-Bell C. The Stealth Eroson of Dollar Dominance: Active Diversifiers and the 

Rise of Nontraditional Reserve Currencies. IMF Working Paper. 2022. № 58. URL: https://www.eli-

brary.imf.org/view/journals/001/2022/058/article-A001-en.xml 
130 Eichengreen B. Ukraine war accelerates the stealth erosion of dollar dominance. Financial Times. 2022. March 28. 

URL: https://www.ft.com/content/5f13270f-9293-42f9-a4f0-13290109ea02 
131Mighty Asian financial institutions are reshaping global capital flows. The economist. 2022. June 9. URL: 

https://www.economist.com/finance-and-economics/2022/06/09/mighty-asian-financial-institutions-are-reshaping-

global-capital-flows 



 

277 

 

Щодо майбутнього резервних валют, як зазначає відомий дослідник світо-

вих валютних систем Б. Айхенгрін, окрім ліквідних і містких валютних ринків і 

вільного руху капіталу, усі країни резервних валют мали і спільну особливість 

політичного устрою. "Кожна справді міжнародна і резервна валюта в історії була 

політичною демократією чи республікою, з дієвою системою стримувань і про-

тиваг. Сполучені Штати, Велика Британія, Голландська Республіка, міста-дер-

жави з республіканською формою правління: Генуя, Венеція, Флоренція"132.  

Очевидно, що Китай не відповідає цим класичним характеристикам еміте-

нта резервної валюти і навряд чи піде на ослаблення фінансового контролю, а ав-

тократична форма правління не зменшує ризику експропріації зовнішніх активів. 

З огляду на те, що інші ключові емітенти резервних валют також взяли участь 

у замороженні резервів Центрального банку Росії, відмова від долара на користь 

цих валют також не має сенсу.  

Роль китайського юаня як міжнародної валюти може хіба що зрости у розра-

хунках з найближчими партнерами, в тому числі і завдяки розбудові транскордон-

ної системи міжбанківських платежів Китаю (CIPS) та цифрової китайської націо-

нальної валюти eCNY133. Автори дослідження "Цифрові валюти: США, Китай і світ 

на роздоріжжі" з Інституту Гувера застерігають: "Поява Китаю як першого знач-

ного гравця на арені цифрових валют центральних банків зміцнює внутрішній кон-

троль Комуністичної партії Китаю і дає Пекіну сильну позицію для надання техно-

логії цифрової валюти іншим країнам та встановлення міжнародних стандартів, які 

відповідають його авторитарній системі управління. Без пильної уваги з боку США 

ці реалії можуть підірвати … домінування долара США як джерела геоекономіч-

ного та стратегічного впливу. На міжнародній арені Сполучені Штати повинні 

взяти на себе ініціативу – самостійно та спільно з союзниками та партнерами – 

у встановленні стандартів, наданні технологій іншим країнам та запобіганні 

 
132Okoshi M. For yuan to be the new dollar, China needs democracy: Eichengreen. NikkeiAsia. 2021. August 13. URL: 

https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/Interview/For-yuan-to-be-the-new-dollar-China-needs-democracy-Eichengreen 
133Міщенко В.І., Науменкова С.В., Міщенко С.В. Теоретичні засади та практичні аспекти впровадження і вико-

ристання цифрових грошей. Економічна теорія. 2022. № 2. С. 44–66. URL: 

http://etet.org.ua/docs/ET_22_2_44_uk.pdf. DOI: https://doi.org/10.15407/etet2022.02.044 

http://etet.org.ua/docs/ET_22_2_44_uk.pdf
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підриву e-CNY ліберально-демократичних норм свободи та прав людини та під-

риву геоекономічного та стратегічного впливу США"134. Власне таке завдання ор-

ганам влади і було поставлене Указом Президента США Дж. Байденом "Про забез-

печення відповідального розвитку сфери цифрових активів"135. 

Існують і певні радикальні припущення щодо майбутнього міжнародної 

валютної системи. З. Позар із банку Credit Suisse припускає, що глобальна валю-

тна система переходить від системи, забезпеченої державними облігаціями, до 

системи, забезпеченої товарами. Ще одна альтернатива – країни можуть обме-

жити використання резервів для свого фінансового захисту, замінивши їх різ-

ними інструментами автаркії, такими як посилення контролю над капіталом136. 

Втім, попри всю недосконалість сучасної системи, ці альтернативи не обіцяють 

кращого світу. Колись вторгнення СРСР до Угорщини у 1956 р., яке викликало 

осуд західних країн, в тому числі США, породило не якусь альтернативну між-

народну систему і відмову СРСР від долара, а ринок євродоларів, де депозити 

хоч і не перебувають під прямим контролем США, є досяжними для американ-

ських санкцій. Станом на вересень 2021 р. банки, що базуються за межами США, 

повідомили про доларові зобов'язання на суму близько 17 трлн дол., що вдвічі 

більше, ніж еквівалент у всіх інших валютах світу, разом узятих137. 

Це не означає, що статус-кво є непохитним. Для його збереження провід-

ним західним економікам доведеться більш уважно вибудовувати відносини зі 

своїми великими і малими партнерами, не шкодуючи для цього ресурсів, хай би 

якими нагальними були внутрішні проблеми.  

 
134Digital Currencies: The US, China, And The World At A Crossroads / edited by Darrell Duffie, Elizabeth Economy. 

Stanford, California: Hoover Institution Press, 2022. P. 143–144. URL: https://www.hoover.org/research/digital-curren-

cies-us-china-and-world-crossroads 
135Executive Order on Ensuring Responsible Development of Digital Assets. 2022. March 09. The White House. URL: 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2022/03/09/executive-order-on-ensuring-responsible-

development-of-digital-assets/ 
136Can foreign-currency reserves be sanction-proofed? The economist. 2022. March 19. URL: https://www.econo-

mist.com/finance-and-economics/21808194/can-foreign-currency-reserves-be-sanction-proofed/21808194 
137Will dollar dominance give way to a multipolar system of currencies?  

https://www.hoover.org/profiles/darrell-duffie
https://www.hoover.org/profiles/elizabeth-economy
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ІНСТИТУЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ  

ЯК ФОРМА РУХУ І РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

ТА ЛОКАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОЇ  

РЕКОНСТРУКЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

Актуальність теми дослідження надзвичайно зросла в умовах війни та при 

підготовці держави до післявоєнного відновлення економіки України. Питання 

трансформації банківської системи, ефективності та інституційного механізму 

кредитної підтримки реконструкції економіки, а також побудови банків розвитку 

досліджують такі знані українські науковці, як В. Геєць, А. Гриценко, В. Гала-

сюк, А. Гулей, Б. Данілішин, А. Дробязко, І. Д’яконова, Я. Жаліло, Б. Івасів, 

І. Лютий, Г. Карчева, Ю. Кіндзерський, С. Козьменко, Т. Коляда, В. Корнєєв, 

Т. Кричевська, А. Максюта, В. Міщенко, Л. Примостка, І. Сало, П. Сенищ, 

В. Шапран, Ф. Шпиг, В. Фурман, О. Яременко та інші. Іноземні дослідники та 

фахівці, що внесли свій внесок у висвітлення теми інститутів банківської сис-

теми є J. Amyx, L. Banda, D. Bianchini, N. Bruck, C. P. Chandrasekhar, E. Gutierrez, 

М. Fujita, P. Krugman, J. Malan, S. G. Lazzarini, E. Levy, V. M. Luna, 

P. E. Jr. Roberts, J. Thorne, М. Webber, M. Whittle та інші. 

Глобалізація через механізм перерозподілу у формі фінансів, кредиту, гро-

шового обігу, а також розвиток комунікацій, транспорту і засобів зв’язку, підви-

щення мобільності факторів виробництва між різними державам створює умови 

для синхронізації трансформаційних процесів у різних країнах. Як було показано 

науковцями ІЕП НАНУ, «ускладнення економічних структур відбувається не 

лише в найрозвиненіших країнах, а й у країнах, що перебувають на нижчих ща-

блях розвитку»1. 

Як показав А. Гриценко, у гібридному світі взаємозв’язок технологічних, 

економічних та соціальних змін стає рефлексійним, тобто таким, у якому всі скла-

дові взаємно віддзеркалюються. "Не тільки технологічні, економічні, соціальні 

 
1 Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія / [Геєць В. М., Шинкарук Л. В., Артьомова Т. 

І. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Л. В. Шинкарук ; НАН України. Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2011. С. 31. 
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зміни віддзеркалюються у свідомості, але і структура свідомості впливає на стру-

ктуру технологічного, економічного і соціального розвитку. Це зумовлює необхід-

ність вести дослідження, постійно тримаючись в тріаді: суб’єкт – об’єкт – форма 

діяльності"2.  

Формулювання методологічних засад вивчення форм руху інститутів ло-

кальних банківських систем на основі діалектичних підходів у військовий час 

необхідно проводити у тісному зв’язку із поточними процесами цифровізації, ре-

гіоналізації та глобалізації. Методологічними засадами трансформації інститутів 

локальних банківських систем як основи для вивчення форм руху процесів кон-

центрації та інтеграції банківських послуг для фізичних та юридичних осіб ви-

ступають основні закони діалектики. А також необхідно спиратися на такі еко-

номічні категорії як : 

а) сумісно-розділений труд у нових фінансових посередниках – мережевих 

цифрових необанках та небанківських екосистемах, що є прямими технологіч-

ними конкурентами класичних банківських установ; 

б) сумісно-розділений капітал, що перетворюється із форми акціонерного 

у переважно віртуальний у міру надування фондових та крипто-бульбашок (та їх 

циклічного здування при переході центральних банків світу до політики високих 

відсоткових ставок, або їх кризового різкого схлопування у разі неконтрольова-

них обвалів на ринках сировини, продовольства та базових товарів). 

Трансформаційний процес у банківських системах має нелінійну динамі-

чну багатофакторну природу, яка виступає одночасно і як процес, і як результат 

впливу екзогенних та ендогенних факторів. А це призводить до діалектичного 

процесу перетворення кількісних змін банківської системи до перебудови її якіс-

ного стану. Якісна оцінка рівня трансформації банківської системи здійснюється 

тоді, коли потрібно підтримати її життєздатність у кризові періоди та прискорити 

примноження потенціалу розвитку, особливо у післявоєнний час. 

“Трансформація” (лат. transformatio) за визначенням Академічного слов-

ника української мови є “зміна, перетворення виду, форми, істотних 

 
2 Гриценко А. А. Цифровий розвиток: структура, капіталізація та соціалізація. Економічна теорія. 2018. № 4. С. 14. 
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властивостей і т. ін. чого-небудь”3. На наш погляд, трансформація не є механіс-

тичним переходом між одним висхідним станом систем (в тому числі і фінан-

сово-банківської) та іншим – цільовим – станом.  

Стан за визначенням філософського словника4– це “категорія, якою фік-

сується єдність якісної визначеності й плинності конкретних форм і різновидів 

буття: зміна Стану є одночасно й зміною властивостей речей та відношень між 

ними”. 

Особливість кількості (набору внутрішніх та зовнішніх параметрів банків-

ської системи) полягає у найбільш загальному філософському розумінні пере-

ходу кількісних змін у якісні. В тому, що певна річ, явище, процес у системі 

та/або в окремих банках можуть збільшуватися чи зменшуватися екстенсивно та 

інтенсивно, не змінюючи при цьому до певної межі своїх якісних характеристик. 

У такому розумінні кількість – це визначеність, байдужа до їх буття, бо 

воно зберігається, незважаючи на триваючі зміни у параметрах системи протя-

гом певного часу. Але ця байдужість не постійна, а є відносна по суті відношень 

між внутрішніми та зовнішніми силами впливу, що діють на локальні банківські 

системи. Така банківська системна байдужість (нереактивнісь) зберігається до 

певної інституційної межі, в якій відбувається зміна якості; річ, явище, процеси 

у фінансовій та зокрема банківській системі стають якісно іншими. 

Так, за визначенням філософів, “відкривається небайдужість кількості для 

якості, їхня єдність. Така єдність називається мірою. Повторення цього процесу 

веде до другої, третьої та подальших мір і закономірностей. Виникає вузлова лі-

нія відношень міри. Нові якості, що формуються в цьому процесі, створюють 

можливості для нових кількісних змін, що можна оцінювати як зворотний пере-

хід якості у кількість”5. 

 
3 Академічний словник української мови. URL: http://sum.in.ua/s/transformacija/ 
4Філософський енциклопедичний словник. URL: 

https://archive.org/stream/filosofskyi_entsyklop/filosofskyi_entsyklop_djvu.txt/ 
5 Там само. https://archive.org/stream/filosofskyi_entsyklop/filosofskyi_entsyklop_djvu.txt/ 

http://sum.in.ua/s/transformacija
https://archive.org/stream/filosofskyi_entsyklop/filosofskyi_entsyklop_djvu.txt
https://archive.org/stream/filosofskyi_entsyklop/filosofskyi_entsyklop_djvu.txt
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Такий подвійний перехід має для діалектики банківських перетворень 

принципове значення: якби перехід кількості в якість не доповнювався зворот-

ним переходом, то це було б показником того, що кількісні параметри не зале-

жать від якості банківської системи, і тому зв’язок їх був би односторонній і не 

мав би органічної єдності між якістю та кількістю. 

Перехід від довоєнної банківської системи у якісно інший – воєнний стан – 

та подальша трансформація у нову післявоєнну систему локального та глобаль-

ного банкінгу є яскравим прикладом дослідження переходу кількості у якість та 

діалектики заперечення заперечення. 

8.1. Економічні й геополітичні суперечності глобальної та локальних  

банківських систем у передвоєнний період і під час гібридної війни  

Локальні та глобальні рівні банківських систем мають запропоновані дос-

лідниками численні класифікації, зокрема, поділ на одно-, двох- та багаторівневі 

банківські системи. На наш погляд, для цілей цього дослідження доцільно вико-

ристовувати підхід П. Сенища6, де він запропонував такі інституційні дефініції:  

“Субнаціональна банківська система – це система, яка діє на рівні терито-

ріально-адміністративної одиниці і взаємодіє з іншими субнаціональними бан-

ківськими системами цієї країни і які загалом утворюють національну банківську 

систему”.  

"Національна банківська система – це поняття, яке розглядає міжнародні ас-

пекти взаємодії і банківських систем різних країн і виділяє економічні, інститу-

ційні, культурні, національно-історичні особливості їхнього розвитку, обґрунто-

вує відособленість банківської системи у світовому банківському співтоваристві". 

"Наднаціональна банківська система – це система банківських систем, вза-

ємодія яких є інституційною, закріпленою в законі і визнаною в міжнародному 

банківському співтоваристві".  

"Світова банківська система – це глобальна банківська система, тобто су-

купність елементів банківської системи, яка діє у світі в певний період часу". 

 
6 Сенищ П. М. Сутність банківських систем: типологізація, класифікація і роль в економіці. Соціально-економічні 

проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір. 2013. Вип. 1 

(99). С. 249. 



 

283 

 

Як визначав лівий теоретик руху "Захопи Волл-стріт" Д. Гребер: "Якщо ми 

поглянемо на історію Євразії в останні п'ять тисяч років, то виявимо постійне 

чергування періодів, коли домінували кредитні гроші, і періодів, коли перева-

жали золото і срібло, тобто коли значна частина операцій здійснювалася за до-

помогою переходу шматочків дорогоцінного металу з рук в руки. Визначальним 

чинником тут є війна"7. 

Монети, за висновком Гребера, переважають насамперед тоді, коли панує 

насильство. Золоті і срібні монети відрізняються від кредитних угод однією спе-

цифічною межею: їх можна вкрасти. Борг — це за визначенням запис, він засно-

ваний на стосунках довіри. Тому історичний досвід свідчить, що борги під час 

воєн та військових конфліктів дуже часто не повертають, а списують. Гребер 

пропонує в історичній ретроспективі таку періодизацію сутності інституту гро-

шей та боргу під час війни та у період між війнами8: 

1. Осьовий час(800 рік до н.е. — 600 рік) 

Термін "осьовий час" належить німецькому філософові-екзистенціалісту 

Карлу Ясперсу. Коли він писав свою “Історію філософії”, його вразив той факт, 

що такі мислителі, як Піфагор (570–495 рр. до н. е.), Будда (563–483 рр. до н. е.) 

і Конфуцій (551–479 рр. до н. е.), жили в один час, відповідно, в Греції, Індії і 

Китаї. Чому це сталося, було такою самою загадкою, як і синхронний винахід 

чеканки монет. Греки чеканили монету, а фінікійці – ні (боргові зобов’язання). 

Наріжним каменем духовності осьового часу був матеріалізм. В умовах насиль-

ства осьового часу бути "великою торговельною нацією" (а не агресивною вій-

ськовою державою на зразок Персії, Афін або Риму) було не кращим вибором. 

Доля дуже розвинених у фінансово-торговельному плані, але знищених міст Фі-

нікії в цьому відношенні повчальна. 

 
7Graeber, D. Debt: the first 5,000 years/ First Melville House Printing NY: 2011, 524 pp. Цит. за Ю. Прозоров. Лекція 

Української асоціації Римського клубу. Девід Гребер “Борг. Перші 5000 років історії”. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=OhbeiKNwqOk/ 
8 Там само. С.15−18. 

https://www.youtube.com/watch?v=OhbeiKNwqOk
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2. Середньовіччя (600−1450 рр.) 

Якщо в осьовий час виникли товарні ринки і світові релігії, які доповню-

вали один одного, то Середні століття стали епохою, коли два цих інститути по-

чали зливатися воєдино. Скрізь ця епоха почалася з краху імперій. Пізніше ство-

рювалися нові держави, проте в них зв'язок між війною, монетами і рабством 

виявився порушеним – завоювання і придбання самі по собі перестали вважатися 

метою політики.  

Одним із результатів цього була тенденція до контролю або навіть до забо-

рони хижацького кредитування. Іншим результатом було повернення по всій Єв-

разії до різних форм віртуальних кредитних грошей. З юридичної точки зору 

наше поняття корпорації є продуктом європейського Середньовіччя. 

Правове уявлення про корпорацію як про "фіктивну особу" (“persona ficta” − 

особа, яка, як писав великий англійський історик права Мейтленд, "безсмертна, 

подає позови і притягується до суду, володіє землями, володіє власним друком і 

встановлює правила для природних осіб, складових її") — вперше було обґрун-

товано в канонічному праві папою Інокентієм IV ще в 1250 році. 

3. Епоха великих капіталістичних імперій (1450–1971 рр.) 

Почалася з переходу від віртуальних грошей і кредитних економік до зо-

лота і срібла. Подальший потік дорогоцінних металів з Америки неймовірно при-

скорив цей процес, викликавши в Західній Європі “революцію цін”, яка переки-

нула традиційне суспільство вверх дном. Більш того, повернення до дорогоцін-

них металів супроводжувалося відновленням цілого ряду інших умов, які в Се-

редні віки були усунені або стримувалися. Знов виникли обширні імперії і про-

фесійні армії, розгорілися масштабні хижацькі війни, з'явилися нічим не стриму-

вані лихварство і боргова неволя, але водночас склалися нові матеріалістичні 

філософські учення, почався бурхливий розквіт наукової і філософської твор-

чості — повернулася навіть рабська праця.  

У такому світі довіра — це все. Велика частина грошей у прямому розу-

мінні були довірою, оскільки кредитні угоди в основному були операціями, що 

скріплялися рукостисканням. Вживаючи слово "кредит", люди мали на увазі пе-

редусім репутацію чесної людини, а коли мова заходила про надання позики, то 
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честь, чеснота і респектабельність чоловіка або жінки, так само як і їхня щед-

рість, благопристойність і доброзичлива манера спілкування, мали не менше зна-

чення, ніж їх відомість.  

Гребер наводить приклад, що Банк Англії був створений, коли консорціум 

з 40 лондонських і единбурзьких купців, що здебільшого вже були кредиторами 

Корони, запропонував королю Вільгельму III кредит в 1,2 мільйона фунтів для 

фінансування війни з Францією. До того ж вони також переконали його взамін 

дозволити їм створити корпорацію, яка володіла б монополією на випуск банк-

нот, що насправді були простими векселями на гроші, позичені ними королю. Це 

був перший незалежний національний Центральний банк. 

4. Початок чогось, що ще належить визначити 

 (1971 рік −по теперішній час) 

У той момент, коли глобальна система кредитних грошей повністю була 

відв’язана від золота президентом Ніксоном, світ вступив у нову фазу фінансової 

історії — яку ніхто толком ще не розуміє. Гребер наважився стверджувати, що 

долари США забезпечувалися виключно американською військовою потужні-

стю. У певному значенні так і є, проте поняття "фіатних грошей" має на увазі, що 

насправді гроші насамперед "були" золотом. Насправді ми маємо справу з ще 

одним різновидом кредитних грошей. 

До кінця Другої світової війни примара неминучого повстання робітничого 

класу, який переслідував правлячий клас Європи і Північної Америки впродовж 

цілого століття, зникла. Кінець класовій боротьбі поклала негласна післявоєнна 

угода. У країнах Північної Атлантики, від Сполучених Штатів до Західної Німеч-

чини білим робітникам була запропонована опція – якщо вони відмовляться від 

фантазій на тему кардинальної перебудови системи, то їм буде дозволено зберегти 

свої профспілки. Їм дарують найрізноманітніші соціальні блага (пенсії, відпустки, 

медичний догляд) і те, що, можливо, було найголовнішим — у їхніх дітей 

з'явиться хороший шанс вирватися за межі робітничого класу. Але в кредит. І це 
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спрацювало під час Холодної війни та було однією із основних причин поразки у 

ній Радянського Союзу та його розпаду у 1990-х роках. 

Як показав О. Яременко, “глобальна економічна влада, незважаючи на її пе-

реваги у порівнянні зі збройним насильством, має своїм головним мотивом пряме 

підпорядкування своїй волі інших людей. Споконвічна суперечність глобального 

та локального може привести через загальний конфлікт до виродження глобаль-

ного світу у добре знайому сукупність відокремлених зон локального розвитку”9. 

Такий процес і у післявоєнний час буде призводити до втрати інституційного ба-

гатства людства як особлива форма гри з негативною ненульовою сумою. 

Система Міжнародних фінансових організацій (МФО), створена після Дру-

гої світової війни, містить на сьогодні банківські та небанківські інституції роз-

витку, що діють на глобальному (МВФ, інституції групи Світового банку, Банк 

міжнародних розрахунків) і регіональному рівнях (ЄБРР, ЄІБ, Азійський банк 

розвитку, Міжамериканський банк розвитку, Африканський банк розвитку та 

ін.). Інституційну координацію МФО було посилено після глобальної фінансово-

економічної кризи 2008–2010 років внаслідок перегляду ролі окремих МФО (на-

самперед, МВФ) і створення нової інституції глобального фінансового регулю-

вання – Ради із фінансової стабільності.  

Державний контроль за банками розвитку (далі – БР) здійснюється спеці-

альними уповноваженими органами, а не центральними банками – як для банків 

другого рівня. БР не підпадають під звичайні норми банківського регулювання й 

пруденційного нагляду за банками, включаючи вимоги створення обов’язкових 

резервів і виконання встановлених нормативів та коефіцієнтів ліквідності. До БР 

застосовується особливий механізм регулювання їх операцій, зокрема, на основі 

встановлення Законом спеціальних обов’язкових нормативів діяльності і визна-

чення рівня банківських ризиків. 

Європейський банк реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) заявив, що 

зосередиться на "чотирьох основних елементах": 

 
9 Яременко О. Л. Україна в інституційному вимірі глобальної конфліктності та стихійної локалізації. Економічна 

теорія. 2022. № 2. С. 90–114. DOI: https://doi.org/10.15407/etet2022.02.090/ 
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1. Відстрочка платежів, списання заборгованості та реструктуризація. 

2. Торговельне фінансування, у тому числі для імпорту пального. 

3. Екстрене фінансування ліквідності у координації з партнерами. 

4. Екстрена підтримка реформ з метою надання українській владі допо-

моги у здійсненні невідкладних законодавчих і регуляторних заходів10. 

Такий пакет на суму 2 млрд дол. США був ухвалений Радою директорів 

ЄБРР 9 березня 2022 року та є першим етапом підтримки України під час воєн-

ного стану з боку цього регіонального банку розвитку. 

8.2. Особливості історичних форм руху і суперечності глобалізації  

та локалізації банків як інститутів мобілізації коштів населення  

у воєнний та післявоєнний час 

Існує два сутнісно-різноманітних протилежних підходи до можливості мо-

білізації коштів населення до банківських систем у процесі розв’язання супереч-

ностей локалізації та глобалізації банківського капіталу під час та після війни: 

лівий (неомарксистський та прогресистський) і правий (мейнстримний та неолі-

беральний). 

Гребер резюмує, що громадська думка не відмітила, що нововведення ка-

піталістів XIX ст. повністю змінили склад класів кредиторів і боржників. За часів 

Солона Афінського, античних аграрних законів Риму і Середніх століть креди-

тори були в основному багатими, а боржники бідними. Адам Сміт – не тільки 

політеконом, а й мораліст – думав, що вільний ринок може сприяти поліпшенню 

всього: адже він був переконаний у тому, що люди не настільки старанні і само-

закохані, щоб прагнути до власної вигоди тоді, коли вони вже досягли досить 

комфортного положення; іншими словами, що вони не нагромаджуватимуть все 

більше і більше багатства просто ради того, щоб його нагромаджувати. 

Людвіг фон Мізес у 1930-х роках акцентував, що “громадська думка зав-

жди спрямована проти кредиторів, ототожнюючи їх з дозвільними багачами, 

а боржників з працелюбними бідняками. Громадськість ненавидить перших як 

 
10EBRD 09.03.2022. URL: https://www.ebrd.com/news/2022/ebrd-unveils-2-billion-resilience-package-in-response-to-

the-war-on-ukraine-.html/ 
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безжалісних експлуататорів, жаліє других як безневинних жертв пригноблення і 

вважає дії держави щодо урізання вимог кредиторів заходами вкрай вигідними 

переважній більшості за рахунок незначної меншості бездушних лихварів”11. 

Але в епоху державних і корпоративних облігацій, іпотечних банків, ощадних 

банків, політики страхування життя та соціальних програм підтримки такі маси 

людей із скромнішими доходами швидше самі є кредиторами.  

Специфічний поворот у тематиці неомарксизму теоретиками “західного 

марксизму” ХХ ст. полягав у проголошенні верховним принципом вимогу засто-

сувати марксизм до самого марксизму. Тобто історичний матеріалізм – до істо-

ричного матеріалізму, марксистську діалектику – до марксистської діалектики. 

Відбулося відмежування як від ортодоксального марксизму Ф. Енгельса та II Iн-

тернаціоналу, так і від “східного” марксизму – марксизму-ленінізму (особливо у 

його сталінському трактуванні) та маоїзму. Таке поточне трактування марксизму 

утрималося у неомарксистських теоретиків впродовж усього ХХ століття. 

Класична книга Рудольфа Гільфердінга “Фінансовий капітал”, на думку 

Т. Моруа12, є “досі корисною для розуміння сучасних процесів і фаз змін у фі-

нансах. Зокрема, Гільфердінг наказує нам дивитися на банки, держави та проми-

словість не як на дискретні, історично фіксовані сутності, а скоріше як історично 

змінні інститути, що охоплюють соціальні, політичні та економічні аспекти”. 

Гільфердінг приходить до парадоксального для марксиста висновку: “Останні 30 

кризових років і неодноразові фінансові кризи показали що, найреволюційніший 

клас – це не робітники, а іноземний і внутрішній фінансовий капітал. Немає ні-

чого автоматичного, зумовленого і неминучого в процесі соціальних змін”13. 

З часів зародження фінансового капіталу Гільфердінга в умовах імперіалі-

зму (1910-х років), перед та під час Першої світової війни та його невиправданої 

практики Великої кризи кінця 1920 – початку 1930-х теорії еволюції 

 
11 Ibid. P. 19. 
12Marois T. States, Banks and Crisis. Emerging Finance Capitalism in Mexico and Turkey. Edward Elgar Publishing 

Limited, Cheltenham, UK, 2012. P. 2−3. 
13Ibid. P. 218. 
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“організованого капіталізму14” пройшло багато часу, але довгостроковий тренд 

трансформації банківських систем у суперечці промислового, торгового та бан-

ківського капіталу у передвоєнні, воєнні та післявоєнні часи є актуальним досі.  

Дилема – мобілізація коштів населення під час війни безпосередньо до бю-

джету – через військові облігації – або опосередковано – на вклади до банків – 

вирішувалася вже неодноразово.  

Так, Міністр фінансів США Генрі Моргентау у 1942 р. писав: 

“Казначейство (США) намагалося віддати якомога більшу частину своїх цінних 

паперів до рук людей, а не банків. Ми стали на захист добровільних заощаджень, 

відкидаючи спокусу повністю покладатися на легший, але потенційно більш не-

безпечний, метод банківського кредиту”15.  

Держборг США під час Другої світової війни суттєво перевищив 100 % 

ВВП, але, як відмітив американський дослідник C. Леві16, “вони вважали труд-

нощі війни справжнім фізичним випробуванням. Завдання Казначейства по-

винно було не випрошувати мізерні долари, а витрачати їх у міру необхідності 

для вирішення кризи, вживаючи відповідні заходи для боротьби з будь-якою ін-

фляцією, яку це може викликати. Вони розглядали податки як найпотужнішу ан-

тиінфляційну зброю, що дозволяє скоротити споживчі витрати, щоб уряду стали 

доступними більше товарів і послуг”. 

Українська фіскальна та монетарна влада на початку війни 2022 р. також 

дотримувалася політики зафіксованого офіційного курсу національної валюти 

гривні та достатньо низької ставки Національного банку України, але потім різко 

підвищила її з 10 до 25 %. 

Тому C. Леві при аналізі воєнних процесів фінансування з точки підходу 

Сучасної теорії грошей (ММТ) приходить до висновку, що у США під час Другої 

 
14Кретинин С. В. Творец "финансового капитала": Рудольф Гильфердинг (1877−1941). URL: 

http://istorja.ru/forums/topic/2584-rudolf-gilferding-i-finansovyiy-kapital/ 
15Morgenthau, H. Jr. Message from Secretary Morgenthau to the American Bankers Association, September 1, 1942, on 

war financing. 01 Sep. 1942; Annual report of the Secretary of the Treasury on the state of the finances for the fiscal year 

ended. June 30, 1943. Exhibit 73. Pp. 393. 
16 Levey S. Modern Money and the War Treasury, Global Institute for Sustainable Prosperity, USA.Working Paper. No. 

123, August 2019 ISSN 2374-6475. P.33. 
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світової війни “вважали, що коригування процентної ставки було недоречним ін-

струментом для роботи з управління мобілізаційною інфляцією, і розглядали ста-

більні процентні ставки як такі, що сприяють довірі до уряду. Хоча державний 

борг, створений у військовий час, може мати наслідки для майбутніх податків і 

витрат, якщо наша інтерпретація правильна, то Казначейство не розглядало б 

державний борг, накопичений у мирний час, як фінансову перешкоду багатству 

нації17”. 

У період безпосередньо перед та на початку кожної війни банками та їхнім 

регулятором – центральним банком – проводяться мобілізаційні заходи.  

Розглянемо приклади роботи банківських систем у такий час. 

Так, у другій половині 1941 р., як відмічає С. Уразова18, у зв'язку з почат-

ком Великої Вітчизняної війни (ВОВ) виникла необхідність у значній емісії гро-

шових знаків Держбанком СРСР з ряду причин: 

• по-перше, треба було негайно зробити грошові розрахунки з тими, хто був 

мобілізований в ряди Червоної Армії та Флоту;  

• по-друге, потрібна була готівка для поповнення грошових кас військових 

підрозділів, що направляються на фронти;  

• по-третє, за рахунок емісії відбувалося формування оборотної каси і запас-

них фондів розгорнутих у військах польових установ Держбанку.  

У зв'язку з ситуацією, що створилася, розмір емісії на початку війни визна-

чався на основі заявок контор Держбанку. Для запобігання розгортанню гіперінф-

ляції, про яку дуже добре пам’ятало керівництво СРСР на прикладі Громадянської 

війни 1918−1920 рр. у перший місяць війни була введена карткова система про-

дажу хліба й інших продуктових товарів. Продаж одягу, взуття і деяких товарів 

повсякденного попиту проводився по талонах. Причому ціни на основні споживчі 

товари в цей час не підвищувалися. Тому значне збільшення кількості грошей в 

 
17 Ibid. P. 34. 
18 Уразова С. Особенности организации банковской деятельности на территории СССР в период Великой Отече-

ственной войны. Финансы и кредит. 2009. № 47 (383). С. 82−83. 
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обігу внаслідок масового вилучення вкладів з ощадних кас не могло вплинути на 

товарні ціни у магазинах в умовах соціалістичної розподільчої економіки.  

Проте на колгоспному ринку навіть при соціалізмі ціни на товари встанов-

лювалися на основі дії закону попиту і пропозиції. Отже, потік готівкових гро-

шей, що хлинув би на колгоспний ринок та у тіньовий обіг товарів, призвів би до 

різкого і безповоротного стрибка цін і стихійного перерозподілу грошових дохо-

дів населення між соціальними групами. Цим обґрунтовувалася необхідність 

уведення обмеження у видачі вкладів на початку ВОВ. 

Тому Постановою Раднаркому СРСР “Про новий порядок видачі готівки з 

вкладів населення в ощадних касах”, виданого вже на другий день ВОВ, видача 

готівки обмежувалася з 23.06.1941 р. 200 рублями на місяць. Встановлений по-

рядок видачі готівки з вкладів діяв аж до 01.01.1944. Антиінфляційний характер 

мав також встановлений порядок компенсації за невикористану відпустку. Мало 

хто знає, але впродовж війни відпустки трудящим не надавалися, гроші за неви-

користану відпустку перераховувалися в Ощадну касу, але використати їх можна 

було тільки після закінчення війни.  

Велике значення для зменшення військової емісії грошей і послаблення її 

впливу на товарні ціни мали операції польових установ Держбанку СРСР, що 

були передані йому від Наркомфіну ще у 1939 р. в процесі військових дій у При-

балтиці, Західній Україні та Західній Білорусі і у 1940 р. у Фінляндії. Достатньо 

опрацьована у передвоєнний час система таких банківських установ успішно за-

рекомендувала себе при залученні значних коштів грошового забезпечення у 

вклади на ощадні книжки від солдатів і офіцерів діючої армії.  

Були застосовані своєрідні “фінансові інновації” − РНК СРСР на прохання 

Правління Держбанку СРСР видав розпорядження, що по-новому регулювало 

порядок видачі готівки з таких вкладів. У розпорядженні було вказано, що "вій-

ськовослужбовці – вкладники польових установ Держбанку мають право отри-

мувати свої грошові вклади повністю або частково як особисто, так і через 
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довірених осіб у будь-якій установі Державного банку після пред'явлення єдиної 

вкладної книжки і документа, що засвідчує особу одержувача грошей"19.  

Вже в перші місяці 1942 р. почалося швидке зростання залишків по вкладах 

у польових установах, а з 1943 р. розміри емісії для виплати вкладів почали збіль-

шуватися на тлі скорочення питомої ваги обсягів емісії, спрямованої на виплату 

грошового змісту. Загалом касові обороти постійно збільшувалися. Слід зазна-

чити, що з 1942 р. основна частина грошового постачання військовослужбовців 

зараховувалася у вклади або переводилася поштою сім'ям, чим і було обумовлено 

зростання обсягів поштових перерахувань через польові поштові станції. 

Особливості функціонування банківської системи СРСР у тилу в період 

військового часу пов'язані і з нововведеннями в роботі Ощадних кас, що відігра-

вали значну роль у регулюванні грошового обігу, банківському обслуговуванні 

населення і організації державного кредиту. На тлі введення тимчасових обме-

жень на отримання вкладів, внесених до 22.06.1941 р. керівництвом робилися 

зусилля із стимулювання припливу нових вкладів. Вклади, внесені після 

22.06.1941 р., видавалися безперешкодно, був введений прийом виграшних вкла-

дів, створювалися умови для збільшення числа вкладників із складу військовос-

лужбовців. З літа 1942 р. ощадкаси стали приймати так звані виграшні вклади, 

які надавали право їхнім власникам брати участь у тиражах виграшів. 

У 1941−1945 рр. в роботі ощадних установ значна увага приділялася розміщенню 

державних позик – військових облігацій – і прийому добровільних внесків гро-

мадян до Фонду оборони і інших патріотичних фондів ВОВ. 

У 2020 р. в Україні на новій технологічній базі українська банківська сис-

тема, НБУ та Міністерство фінансів використовують практично такий самий на-

бір заходів задля мобілізації коштів населення та воїнів ВСУ для потреб оборони 

країни.  

А. Дробязко робить висновок, з яким можна погодитися, що 

“інституційно-фінансова інфраструктура України витримала удар лихоліття, за-

безпечила безперебійний грошовий обіг як у банківському, так і в бюджетному 

 
19 60 лет полевым учреждениям ЦБ РФ. Москва: Изд-во Демиург-Арт, 2001. 
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секторі. Попри всі негативні чинники, монетарній владі вдалося запобігти паніці 

на грошовому ринку, яка мала місце не лише у 2008 та 2014 роках, але і в 2004 

та 1998 роках”20. За травень фізичні особи забрали з банківської системи 6,6 млрд 

грн (-1,3%), у той час як з початку року залишки на рахунках коштів у гривні 

збільшилися на 52,3 млрд грн (+11,5%). 

Не використовуються в Україні поки що механізми виграшних державних 

позичок та виграшних вкладів у державних банках, які ми із А. Дробязко пропо-

нували ще 10 років тому задля цілей мобілізації коштів населення на довгостро-

кові цілі розвитку.  

8.3. Трансформація ролі та функцій інституту державних банків розвитку  

в умовах гібридної війни та післявоєнної реконструкції 

За допомогою компаративного та міжрівневого аналізу спробуємо виявити 

суперечності інституційних функцій БР локального та глобального рівнів та фо-

рми їх розв’язання на етапі післявоєнної реконструкції.  

Як наголошує А. Дробязко, “саме ресурсний потенціал банківської системи 

насамперед визначає потужність економіки та фінансової системи кожної країни. 

При цьому банки активно впливають на поведінку всіх економічних агентів. 

Вони забезпечують мобілізацію наявних у суспільстві ресурсів та спрямування 

їх на відповідні потреби”21. Особливу роль, на його думку, відіграють регулюва-

льні властивості процесу банківського кредитування, адже необхідність дотри-

мання встановлених принципів строковості, поворотності, платності, забезпече-

ності передбачає селективний відбір кредитними установами, кого кредитувати. 

Як показує успішний світовий досвід, глобальний банк розвитку IBRD, що 

входить до Групи Світового банку та локальні БР, що були створені для реаліза-

ції у 1945−1950-х роках плану Маршала як спеціалізовані установи для 

 
20 Дробязко А. Війна та гроші: як почувалися українські фінанси у травні. Скільки грошей забрали з банків, 

а скільки залишилося в системі. URL: https://mind.ua/openmind/20242475-vijna-ta-groshi-yak-pochuvalisya-

ukrayinski-finansi-u-travni?fbclid=IwAR1JH3ZxMjbGNRTJFpwovRdUQ0HJ7yFZDqklGNvAIltgqczmi9htlYsdr14/ 
21 Дробязко А. Субординація рівнів фінансової інфраструктури та інструментарій банківського сегмента. Фінанси 

України. 2020. № 8. С. 103–124. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2020_8_9 
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відбудови зруйновних Другою світовою війною західних ринкових економік, 

продовжують відігравати значну роль і в наш час, не тільки у воєнний період, 

а особливо під час криз.  

Але, як було показано нами ще у 2003 р., засадниче інституційне питання: 

першого чи другого рівня повинна бути така банківська установа розвитку, тобто 

“безпосередньо чи опосередковано (через інститут уповноважених комерційних 

банків) УБРР проводитиме кредитування підприємств пріоритетних галузей на-

родного господарства”22 − досі не вирішено в Україні ні теоретично, ні практично. 

Аналіз міжнародного досвіду, проведений Національним інститутом стра-

тегічних досліджень23, свідчить, що більшість національних спеціалізованих БР 

мають формально закріплений особливий правовий статус. На відміну від при-

ватних та неспеціалізованих державних банків, діяльність яких регулюється за-

гальним банківським законодавством, БР здебільшого створюються відповідно 

до окремого спеціального закону або нормативного акту.  

На такі банки як на інститути законодавчо покладаються функції фінансу-

вання та/або кредитування проектів, які створюють вагомі економічні, соціальні 

й екологічні переваги. Як довела Т. Кричевська, значний ефект можуть дати, 

з одного боку, інституційні реформи, а з іншого боку, “величезний потенціал 

криється у розвитку інституцій, таких як банки розвитку, які збільшують ефек-

тивність взаємодії цих економік з глобальним ринком капіталу”24. 

Наприклад, Німецький банк розвитку – Установа для відбудови 

(Kreditanstalt fur Wiederaufbau, або скорочено KfW), що був створений після Дру-

гої світової війни у ФРН), брав участь у 2007–2008 роках у реструктуризації ні-

мецької банківської системи. Так, за даними В. Корнєєва на порятунок Німець-

кого промислового банку через механізм KfW Уряд Німеччини витратив 8,4 

 
22Коляда Т., Прозоров Ю. Створення Українського банку реконструкції та розвитку як вихід з інституційної пас-

тки на шляху залучення інвестицій в економіку України. Науковий вісник Волинського державного університету 

ім. Лесі Українки. 2003. №  2. С. 37.  
23 Покришка Д. Щодо створення спеціалізованої фінансово-кредитної установи державного інвестування іннова-

ційного розвитку: аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ. URL: 

https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-09/bank-rozvytku1_0.pdf (дата звернення: 24.03.2022) 
24 Кричевська Т. О. Глобальні і національні фактори ефективності грошово-кредитних та фінансових механізмів 

стабілізації економічного розвитку. Ефективна економіка. 2021. № 8. С. 13. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9133 (дата звернення: 20.05.2022). 
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млрд євро25. Для полегшення доступу до кредитних ресурсів для компаній, що 

мають потенційно ефективні бізнес-плани, Федеральний уряд Німеччини 

у 2009 р. створив спеціальний державний фонд у сумі 10 млрд євро), розпоряд-

ником якого став Німецький банк розвитку. Ще більші суми підтримки були під 

час COVID-19.  

У європейських країнах приділяється багато уваги державній підтримці ма-

лого та середнього бізнесу, а також фінансуванню екологічного та кліматичного 

переходу через нові та існуючі вже БР (див. табл. 8.1).  

Таблиця 8.1 

Інститути підтримки малого, середнього, зеленого та інноваційного бізнесу 

у Великій Британії та країнах ЦСЄ 

Країна Установа, рік заснування Особливості функцій розвитку 

Велика Бри-

танія  

2014 Британський Діловий Банк – 

BBB  

https://www.british-business-

bank.co.uk/ 

100 % державної участі, незалежне ке-

рування та корпоративне управління. 

Фокус на сектор малого та середнього 

бізнесу  

Велика Бри-

танія 

2015 Зелений Інвестбанк 

 Green Investment Bank 

http://www.greeninvestmentbank.com/ 

Державний банк. Фокус на зелене кре-

дитування та залучення коштів прива-

тного сектора на фінансування еколо-

гічних та кліматичних проєктів 

Польща 1924 Bank Gospodarstwa Krajowego 

(BGK) 

https://www.en.bgk.pl 

Банк, що перебуває у власності дер-

жави Польщі. Діяльність банку конце-

нтрується на підтримці і прямому фі-

нансуванні громадських об'єктів, віді-

браних секторів і підприємств промис-

ловості. Непрямим чином – через сис-

тему гарантій до інших банків, які у 

свою чергу забезпечують надання по-

зик малому та середньому бізнесу. Та-

кож діє з Польським Фондом Розвитку 

разом з EIB 

Хорватія  1991 HBOR Hrvatska banka za obnovu 

i razvitak 

https://www.hbor.hr/en 

100 % Державний банк розвитку та ек-

спорту Хорватії, надає пільгові позики 

та кредитні гарантії малому та серед-

ньому бізнесу. Наглядова рада з 10 

членів: 6 міністрів хорватського уряду, 

3 члени парламенту та голова Хорват-

ської палати економіки. Міністр 

 
25 Корнєєв В. В., Кульпінський С. В. Подолання дефіциту інвестиційних ресурсів за допомогою інструментарію 

банку розвитку. Фінанси України. 2016. № 5. С. 88. 
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фінансів є головою, а міністр еконо-

міки – заступник голови Наглядової 

ради 

Угорщина 1991 Hungarian Development Bank 

(MFB) https://www.mfb.hu/en 

Угорський банк розвитку 100 % нале-

жить Угорській державі. MFB креди-

тує як безпосередньо, так і через на-

дання фінансування малому та серед-

ньому бізнесу, публічним та держав-

ним компаніям, муніципалітетам та 

підтримання державних проєктів наці-

онального значення 

Джерело: Whittle M. etc.26, веб-сайти банків, групування функцій БР – авторське. 

8.4. Інституційні механізми розв’язання суперечностей у системі  

локальних, регіональних та глобальних банків розвитку  

в післявоєнний період реконструкції економіки 

Американський фахівець у сфері банків розвитку Н. Брук27 вказує на те, що 

поява БР пов'язана з практичною реалізацією тогочасних теорій і моделей еконо-

мічного розвитку таких економістів, як П. Розенштейн-Родан, А. Хиршман, 

У. Ростоу, С. Фуртаду, М. Зингер. Зростання ВВП і національного доходу вчені 

безпосередньо пов'язували із заощадженнями і капітальними інвестиціями, об-

сяги яких у країнах, що розвиваються, практично завжди недостатні. Перед уря-

дом стоїть завдання мобілізувати додаткові ресурси для довгострокового інвес-

тування, результатом чого повинне стати самопідтримуюче зростання еконо-

міки. Ця ідея лягла в основу доктрин розвитку багатьох держав, а також сприяла 

створенню ряду великих міжнародних фінансових інститутів, зокрема МБРР. 

Так, С. Чандрасекар відмічає, що уряди створюють БР, наділяючи їх повно-

важеннями ("mandate") на надання довгострокових кредитів на умовах, які забез-

печують стійкість вступу інвестицій в економіку28. 

При дослідженні особливостей БР у Бразилії С. Лаззарини, А. Мусаччио та 

ін. приходять до висновку, що ключовими характеристиками цих інститутів є їх 

 
26 Whittle M., Malan J., Bianchini D. New Financial Instruments and the Role of National Promotional Banks / Study 

for the Policy Department on Budgetary Affairs, European Parliament. Brussels: European Parliament, 2016. Pp.44-46. 
URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/572687/IPOL_STU(2016)572687_EN.pdf (дата 

звернення: 21.04.2022). 
27Bruck N. Future Role of National Development Banks in the Twenty First Century. United Nations. Department of 

economic and social affairs. 2005.URL: http://www.un.org/esa/ffd/msc/ndb/ ndb%20background-document.pdf. 
28 Chandrasekhar C. P. Development Banks: Their role and importance for development. IDEAS, 2011. URL: http: 

//www.networkideas.org/alt/apr2011/development_banks.pdf 
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державний статус і акцент на рішенні проблем і провалів, що виникають на кре-

дитних ринках. БР особливо важливі у разі потреби кредитування довгостроко-

вих проєктів в країнах зі значними обмеженнями капіталу, де вони можуть спри-

яти ліквідації дефіциту капітальних інвестицій, а також підвищенню ефективно-

сті в старих галузях і створенню нових29. 

Велике статистичне дослідження БР було проведене фахівцями Світового 

банку Ж. Луна-Мартинесом та ін., що на прикладі 90 БР з 61 країни виявили їхні 

цілі й функції, послуги, що надаються, ким вони регулюються і контролюються, 

а також ряд інших особливостей. Дослідники відмічають, що “ці фінансові інсти-

тути розвитку історично створювалися урядами з метою надання кредитів й ін-

ших фінансових послуг особам і приватним фірмам, а також у стратегічні галузі 

економіки. Такі банки потрібні тоді, коли приватні фінансові інститути не мо-

жуть або не хочуть направляти ресурси в ті галузі економіки, які визначені дер-

жавною політикою”30. 

Перша згадка про інститут розвитку була в 1944 р. в Угоді про Міжнародний 

банк реконструкції і розвитку (МБРР), який одночасно став і Статутом організа-

ції (з 1945 року). У цьому документі не визначено, що таке банк розвитку і яке 

місце він займає в системі міжнародного права. Були визначені лише п'ять осно-

вних напрямів31: 

1. Надання допомоги в реконструкції і розвитку територій членів банку шля-

хом сприяння здійсненню капіталовкладень у продуктивних цілях, у тому числі 

для відновлення економіки, зруйнованої або постраждалої в результаті війни, ре-

конверсії виробничих підприємств з урахуванням потреб мирного часу, а також 

стимулювання розвитку виробничих підприємств у менш розвинених країнах.  

 
29 Lazzarini S. G., Musacchio A., Bandeira-de-Mello R. What Do Development Banks Do? Evidence from Brazil, 

2002−2009. Harvard Business School Working Paper. № 12-047. December2012. URL: 

http://inctpped.ie.ufrj.br/spiderweb/dymsk_4/4- 4%20Lazzarini-What%20do%20DB%20do.pdf. 
30Luna-Martínez J., Vicente C. L.Global Survey of Development Banks. The World Bank Latin America and the Carib-

bean Region Finance and Private Sector Development. Policy Research Working Paper. 5969. February2012.  URL: 

http://elibrary.worldbank.org/doi/ pdf/10.1596/1813-9450-5969.  
31 Статут – Статті Угоди 1945 р. (Про Міжнародний банк реконструкції та розвитку) URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_028#Text (дата звернення: 10.06.2022). 
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2. Сприяння приватним іноземним інвестиціям шляхом надання гарантій 

або участі в позиках й інших капіталовкладеннях, що надаються приватними ін-

весторами; доповнення приватних інвестицій через надання на відповідних умо-

вах фінансування у продуктивних цілях зі свого власного капіталу, а також за 

рахунок створених фондів й інших ресурсів. 

3. Сприяння перспективному збалансованому зростанню міжнародної тор-

гівлі й підтримка рівноваги платіжних балансів шляхом стимулювання міжнаро-

дних інвестицій з метою розвитку виробничих ресурсів членів банку, сприяючи 

тим самим підвищенню продуктивності, життєвого рівня і поліпшенню умов 

праці на їх територіях. 

4. Надання позик або гарантій для здійснення найбільш корисних і невідкла-

дних проєктів незалежно від їх масштабів. 

5. Здійснення операцій з належним обліком дії міжнародних інвестицій на 

умови ділової активності, що існують на територіях його членів, а також спри-

яння в перші післявоєнні роки в плавному переході від військової економіки до 

економіки мирного часу. 

Глобальний банк розвитку IBRD (МБРР) із Групи Світового банку надає 

найдешевші кредити у вільноконвертованих валютах на строк до 15–20 років, 

з яких пільговий період становить 3–5 років (іноді — до 10 років). Відсоткові ставки 

за кредитами значно нижчі, ніж за кредитами комерційних банків. Базою для їх 

встановлення є здебільшого ставка LIBOR. Банк надає кредити позичальникам 

через три фінансові інструменти32: 

1) фінансування інвестпроєктів (фінансування відповідних витрат); 

2) фінансування програм (здійснення виплат при досягненні результатів); 

3) фінансування політики розвитку (здійснення виплат при впровадженні 

заходів політики). 

Інколи кредитування МБРР та регіональні БР здійснюють за гібридними фі-

нансовими інструментами, тобто із використанням двох або більше фінансових 

 
32 Практичний посібник “Місцевий економічний розвиток: моделі, ресурси та інструменти фінансування”, час-

тина 4: Проєкт “Партнерство для розвитку міст”. Київ: ПРОМІС, 2020. С. 51. 
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інструментів. Гібридні інструменти глобального БР зазвичай складаються з комбі-

нації 1+3 або 1+2 інструменти, тобто наявність інвестиційного проєкту є ключовим. 

Гж. Колодко показав, що “після Першої світової війни у багатьох країнах 

існувала гіперінфляція, яка руйнувала їхню економіку. А після Другої світової 

війни по обидва боки Атлантики, заощадження, накопичені в результаті приму-

сової відстрочки частини незадоволеного попиту, були перетворені на додатко-

вий попит, який додався до попиту, створеного поточними доходами)”33. Це, на 

думку Гж. Колодка, стало значним поштовхом для економіки, яка швидко збіль-

шила використання існуючих виробничих потужностей, співфінансувала розши-

рення інвестицій, формуючи нові потужності, і підтримала перехід частини про-

мисловості на мирне виробництво.  

В. Галасюк підкреслює, що “які б ресурси не надавали Україні союзники, 

важливо, щоб принаймні на 90 % це були гранти, а не кредити. В іншому випадку 

програма створюватиме додаткове навантаження на бюджет та у підсумку ляга-

тиме тягарем на громадян. Причому йдеться про дуже великі суми та досить сти-

слі терміни”34. Він вважає, що при новому плані Маршалла, з урахуванням вже 

озвучених втрат України, очевидно, що йтиметься про проєкт вартістю до три-

льйона доларів, який треба реалізувати приблизно за 5 років.  

У структурі банківської системи України досі ще немає окремого банку ро-

звитку, хоча ми та багато авторів давно довели доцільність його створення “для 

кредитування пріоритетних інвестиційних проєктів країни в рамках неоіндустрі-

алізації країни”35 ще до війни. Так, В. Захарченко вважає, що “створений ще в 

2004 р. Український банк реконструкції і розвитку (що з 2017 р. на 100 % має 

китайський капітал) не можна вважати банком розвитку (таким він є тільки за 

 
33 Колодко Г. В. Shortageflation 3.0: Воєнна економіка – державний соціалізм – пандемічна криза. Економічна 

теорія. 2021. № 3. С. 5–28. DOI: https://doi.org/10.15407/etet2021.03.005 
34 Галасюк В. Що допоможе відновити Україну. 14 червня, 2022. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/yak-vidnoviti-

krajinu-plan-marshalla-dlya-ukrajini-50248935.html 
35 Кіндзерський Ю. До питання створення і забезпечення дієвості банку розвитку Україні. Економiст. 2011. № 5. 
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назвою), тому що його участь у кредитуванні інноваційно-інвестиційних проєк-

тів є мізерною”36. 

Дуже важливий, на нашу думку, висновок Ж. Торне, що “БР є однією з форм 

втручання у фінансову систему, яка спрямована на усунення провалів ринку в 

частині надання фінансування, спрямованого на рішення соціально-економічних 

завдань, таких як рівність і ліквідація убогості”37.  

Фактично фінансування розвитку в післявоєнній Україні повинно стати ді-

яльністю в тих сегментах ринку, які неякісно обслуговуються приватними фінан-

совими інститутами. Провали ринку у період відбудови економіки можуть стати 

фатальною помилкою сліпого механістичного застосування неоліберального 

підходу. 

М. Скрипниченко наполягає, що у післявоєнний період Уряду у взаємодії 

з НБУ необхідно реалізовувати виважену політику забезпечення макроеконо-

мічної стабільності та балансу “між посиленням соціальної підтримки насе-

лення, стимулюванням розвитку галузей економіки та збереженням прийнят-

ного рівня інфляції і стійкого курсу гривні”38. Серед макроекономічних пріори-

тетів після війни необхідне “забезпечення стійкості та ліквідності банківської 

сфери та фінансової системи, у тому числі стійкості до коливань світових фі-

нансових ринків”39.  

Для розвитку конкурентоспроможного фінансового ринку належить вдос-

коналити нормативне правове регулювання для розвитку фінансових інститутів, 

створення нових фінансових інструментів. Також “пропонується забезпечити по-

дальше зростання капіталізації банківської системи”40.    

 
36 Захарченко В. Особливості становлення та проблеми організації банківської системи України: міжнародні по-

рівняння. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. Розділ ІІІ. Фінанси, 

банківська справа та страхування. 2021. № 1. С.91. 
37Thorne J. A framework for successful development banks. Development Bank of Southern Africa. Development Plan-

ning Division. Working Paper Series. 2011. № 25. URL: http://www.dbsa. org/EN/About-Us/Publications/Docu-

ments/DPD%20No25.%20A%20framework%20for%20successful%20development%20banks. Pdf/. 
38 Скрипниченко М. І. Макроекономічні оцінки і прогнози повоєнного відновлення економіки України. Еконо-

мічна теорія. 2022. № 2. С. 39. DOI: https://doi.org/10.15407/etet2022.02.029/  
39  Там само. С. 40. 
40 Там само. С.41. 
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Особливий статус і підтримка, яка надається державою локальним БР, до-

зволяють кредиторам розглядати ці банки як квазісуверенних позичальників, що 

мають рівний із державою суверенний рівень ризику, що істотно поліпшує умови 

запозичення на внутрішньому і міжнародному ринках. Структура власності при 

створенні БР в Україні у післявоєнний час потребує додаткового обговорення – 

на нашу думку, найоптимальнішим був би не 100 % держбанк, а банк із держав-

ною участю та іноземними акціонерами – з кредитним рейтингом найвищого ін-

вестиційного рівня ААА. 

Як ми показали у попередніх дослідженнях, “суперечності між зовнішніми 

та внутрішніми цілями функціонування фінансових інститутів розвитку мож-

ливо подолати за допомогою комплексу інституційних та фінансово-економіч-

них заходів зі зниження ефективності опортуністичної поведінки як з боку дер-

жави, так і з боку бізнесу в інтересах суспільства41”. 

Отже, основним фінансовим інститутом у сфері фінансово-кредитної під-

тримки післявоєнної відбудови економіки в Україні, на нашу думку, повинен 

стати новостворений після закінчення війни Український банк відбудови (УБВ), 

який має бути утворений Верховною Радою шляхом ухвалення відповідного За-

кону України як нова спеціалізована державна банківська установа, яка функці-

онуватиме на засадах та принципах, визначених у ЄС для Національних банків 

підтримки та розвитку. 

Таке поєднання глобального та локального підходів особливо важливе для 

найскорішого відновлення кредитування малого та середнього бізнесу після 

війни у доповнення до існуючої вже системи компенсації відсоткових ставок “5-

7-9” через колишній Німецько-Український фонд, засновниками якого свого 

часу були НБУ та згадуваний вище БР Німеччини KfW – із найвищим кредитним 

рейтингом.  

 
41 Прозоров Ю. Інституційна трансформація цілей функціонування банківських інститутів розвитку в Україні. 

Економічна теорія. 2013. № 1. С. 41. 
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ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО В УМОВАХ ВІЙНИ  

І ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

9.1. Війна Росії проти України як складова  

глибинного світового трансформаційного процесу:  

фінансові механізми стабілізації та відновлення 

Стан війни – це не тільки час катастроф, але й період переосмислення істо-

ричних та майбутніх шляхів країни, сьогодні важливо бачити джерела можли-

вого усталеного повоєнного розвитку і визначати напрями, за якими має реалізо-

вуватися політика для його досягнення. Гуманітарна, соціальна, енергетично-па-

ливна, економічна криза усередині нашої країни1, невизначеність перспектив по-

дальшого зовнішньополітичного та економічного розвитку української держави 

та її повоєнного відновлення, глобальна дестабілізація і світовий продовольчий 

дефіцит внаслідок вторгнення Росії в Україну – все це фактори зростаючої дов-

гострокової нестабільності.  

Російська агресія кардинальним чином змінила розстановку політичних сил 

у світі, показала нових геополітичних гравців, нові вектори світового співробіт-

ництва і нові осередки розколу. Вона загострила споконвічні суперечності 

 
1Станом на 20 червня 2022 року протягом всього часу російської агресії в Україні загинули 4597 осіб мирного 

населення, поранено 5711 осіб. (див. Україна: втрати серед цивільних осіб. Організація Об'єднаних Націй. Укра-

їна.URL: https://ukraine.un.org/uk/187108-ukrayina-vtraty-sered-tsyvilnykh-osib-stanom-na-20-chervnya-2022-roku). 

За оцінками ООН станом на початок травня свої домівки покинули 12,8 мільйонів осіб, 7,7 мільйонів людей пе-

реїхали в межах України. (див. Ukraine: Millions of displaced traumatized and urgently need help, sayexperts. URL: 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/05/ukraine-millions-displaced-traumatised-and-urgently-need-help-say-

experts#:~:text=%E2%80%9CSince%2024%20February%2C%20nearly%2012.8,percent%20of%20the%20entire%20p

opulation). 

За оцінками Міністерства розвитку громад і територій, на початку червня щонайменше 116 тисяч житлових бу-

динків, у яких мешкали 3,5 мільйонів людей, були пошкоджені або зруйновані (Лотоцька Н. В Україні окупанти 

зруйнували або пошкодили 116 тисяч житлових будинків. LB.UA. URL: 

https://lb.ua/economics/2022/06/16/520202_ukraini_okupanti_zruynuvali_abo.html) . 

За прогнозами Світового банку на 2022 рік в Україні падіння реального ВВП може скласти 45,1 %, інфляція 

споживчих цін – 15%, борг – 90,7 % ВВП.(Докладніше див. Europe and Central Asia Economic Update WAR IN 

THE REGION. Worldbank.URL: https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/europe-and-central-asia-

economic-update). 

Унаслідок бойових дій в Україні припинилася робота нафтопереробної галузі, виник дефіцит палива, який Уряд 

намагався подолати, відмінивши регулювання роздрібних цін (Постанова КМУ від 17 травня 2022 р. № 594) (див. 

офіційний сайт Кабінету Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zupinennya-diyi-punktu-

41supsm), що істотно вплинуло на поширення інфляційних процесів, не вирішивши питання дефіциту. 
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примату національних інтересів на тлі взаємопов’язаного, комплементарного 

руху суб’єктів світового господарства; воєнні дії в окремій країні спровокували 

глобальне геополітичне загострення, продовольчий колапс та гуманітарну ката-

строфу світового масштабу.  

Особливості російсько-української війни полягають у тому, що, незважа-

ючи на просторову локальність, її наслідки мають глобальний характер, голов-

ними з яких є нестача продовольства і спровокована нею глобальна соціально-

економічна, фінансова та гуманітарна дестабілізація, зростання цін на енергоно-

сії і на продовольство, порушення ланцюжків постачань, навантаження на бю-

джети європейських країн через необхідність фінансування життя біженців, 

криза на ринку житла через приплив мігрантів2. 

За прогнозами Світового банку, у 2022 р. внаслідок російсько-української 

війни світові ціни на енергоносії піднімуться на понад 50 %, ціни на продукцію 

сільського господарства та метали зростуть на понад 20 %. Через пов’язані з вій-

ною перебої у торгівлі та видобутку очікується, що ціна нафти Brent у 2022 р. 

у середньому становитиме100 дол. за барель, що стане найвищим рівнем з 

2013 р. (і збільшиться на понад 40 %проти 2021 року)3. 

Через значне зростання цін на енергоносії для США, країн Євросоюзу та 

інших держав світу інфляція стає головною економічною проблемою. У Сполу-

чених Штатах вперше за сорок років вона становила 8,6 %, у Єврозоні дося-

гла8,1 %, у Німеччині піднялася до 7,9 %− на найвищий рівень майже за 50 років, 

від часу нафтової кризи 1973−1974 рр.4. 

Зважаючи на те, що Росія та Україна належать до найбільших країн-виробни-

ків пшениці у світі, одним із наслідків російсько-української війни є зростання цін 

на продовольство та викликана цим соціальна дестабілізація. Наслідки війни в 

 
2Europe and Central Asia Economic Update WAR IN THE REGION. World bank. URL: 

https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/europe-and-central-asia-economic-update/ 
3 Food and Energy Price Shocks from Ukraine War Could Last for Years. World bank. URL: 

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/04/26/food-and-energy-price-shocks-from-ukraine-war/ 
4Економіка країн Заходу: тривожна ситуація через інфляцію та боротьбу з нею. DW. URL: 

https://www.dw.com/uk/ekonomika-krain-zakhodu-tryvozhna-sytuatsiia-cherez-infliatsiiu-ta-borotbu-z-neiu-a-

62189958/a-62189958/ 
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Україні вже є катастрофічними для Нігерії, Ємену, Єгипту, Сомалі та Ефіопії5. За 

словами Генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша, російська агресія може 

спровокувати голод та злидні серед практично однієї п’ятої населення планети6.  

Припинення бойових дій залежить не тільки від ефективності переговор-

ного процесу, а й від значної кількості часто екзистенціальних факторів. У цих 

умовах невизначеність фінансово-економічного та соціального розвитку у гло-

бальному середовищі буде зростати.  

Сьогодні запущений деструктивний маятник, амплітуда якого може досягти 

руйнівних наслідків, поширюючи дестабілізацію на дедалі більші території, про 

що сьогодні, зокрема, свідчить зростаюча вірогідність актуалізації китайсько-

тайванського конфлікту7 та багатьох інших завмерлих осередків війни. 

Український прецедент не став “чорним лебедем”8, але він показав, що ри-

зики виникнення неможливих з історичної, культурної, етнічної точки зору подій 

часто стають невідворотними у воєнно-політичному контексті. І таких ризиків 

ставатиме більше. 

Можливості завершення російсько-української війни лежать у площині зла-

годженої співпраці світових лідерів на наднаціональному рівні політичного діа-

логу. Водночас на цьому рівні дедалі частіше розгортається непримирима боро-

тьба національного лобі, що повністю розбалансує глобальний політичний про-

стір. Починаючи з 2007 р. світ охопила низка криз, які кожний раз демонстрували 

пріоритетність національних інтересів перед наднаціональним цілепокладанням.  

Саме у таких умовах формується нова складна система статусів та взаємодій 

глобальних інститутів з українською політичною системою, у тому числі через 

активізацію реалізації європейського шляху України, через вибудовування нових 

дипломатичних зв’язків. Наскільки це допоможе Україні у повоєнному 

 
5 Claire Parker. 5 countries hit hard by the grain crisis in Ukraine. The Washingtonpost. URL: https://www.washing-

tonpost.com/world/2022/06/15/ukraine-war-russia-grain-food-crisis-world-hunger/ 
6 June 9, 2022 Russia-Ukraine news. CNN. URL: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-

09-22/h_658212f0a639385432ef7b4f4eb9ac09 
7 China sends dozens of warplanes into skies near Taiwan. URL: https://edition.cnn.com/2022/06/21/asia/china-taiwan-

warplane-flights-intl-hnk-ml/index.html 
8 Талеб Н. Н. Чорний лебідь. Про (не)ймовірне у реальному житті. Київ: Наш Формат, 2021. 736 c. 
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відновленні? Яким має бути шлях посткризового розвитку України? Ми спробу-

ємо охарактеризувати його у фінансово-інституційному контексті.  

Актуальний зміст питання полягає у тому, що український політикум, розра-

ховуючи на всебічну фінансову допомогу світової спільноти, розглядає глобальну 

фінансову систему, з одного боку, як сукупність трансмісійних механізмів пере-

дачі світових санкцій до країни-агресора, а з іншого−як джерело фінансових ре-

сурсів повоєнного відновлення для України; отже, у функціональній площині, з 

перевагою національних інтересів української держави. Такий підхід є зрозумі-

лим, але дещо спрощеним, відірваним від дійсності. Сприйняття сучасної еконо-

мічної і фінансової дестабілізації як наслідків війни і тільки війни – є також не-

повним, абстрактним.  

Фінансовий сектор України може стати сукупністю механізмів стабілізації 

економіки та посткризового відновлення. Водночас ефективність цих механізмів 

залежатиме не тільки від того, наскільки швидко буде закінчена війна, але й від 

того, наскільки адекватно ми усвідомлюватимемо глибинність сучасної кризи, 

яка є частиною глобального трансформаційного процесу. 

Кризові трансформації як складова глобальної циклічності спостерігалися 

у новій історії не один раз. У 40-х роках ХХ ст. Карл Поланьї написав: 

“Цивілізація ХІХ ст. зазнала краху… Цивілізація ХІХ ст. ґрунтувалася на чоти-

рьох інститутах. Першим із них була система рівноваги сил, яка протягом ста 

років запобігала скільки-небудь тривалим та руйнівним війнам між великими 

державами; другим – міжнародний золотий стандарт, що символізує абсолютно 

унікальну організацію світової економіки; третім –саморегульований ринок, що 

забезпечив нечуване зростання матеріального процвітання, і, нарешті, четвер-

тим – ліберальна держава”9. 

Сьогодні ми спостерігаємо процеси, які дуже схожі на біфуркаційні тенден-

ції в умовах Другої світової війни, що описані Поланьї: тремор капіталістичної 

економіки на тлі формування цифрового суспільства, розбалансування глобаль-

ної фінансової системи у результаті фінансіалізації та цифрової революції, криза 

 
9Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени. Санкт-Петербург: 

Алетейя, 2002. 320 с. (Pax Britannica). С. 13. 
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неоліберальної доктрини– все це спричиняє розкручування глобальної політич-

ної дестабілізації. 

Водночас світ відновив як домінанту ліберальної теорії організації суспіль-

ного буття, так і принципи вільного ринку, що у 80-х роках розповсюдилися як 

концепція всезагальної лібералізації світової торгівлі, руху фінансових ресурсів, 

соціальних відносин. 

Розвиток суспільного простору у ХІХ−ХХІ ст. не одноразово демонстрував 

згасання та відновлення ліберальних ідей: реакція після краху Наполеона Бона-

парта (відлига почалася лише після загальноєвропейської революції 1848 р.); 

друга криза – створення авторитарних режимів у Європі (Португалія, Італія, Іс-

панія) в період між Першою та Другою світовими війнами10. Післявоєнний лібе-

ралізм з новою силою розкрився у вигляді неолібералізму 70-х років ХХ ст. Гло-

бальне розповсюдження ідеї в соціальному, економічному та фінансовому сере-

довищі у ХХІ ст. дозволило говорити про досягнення максимуму рівноваги та 

кінець історії11. 

У 20-х роках ХХІ ст. закономірності циклічного розвитку знову повертають 

нас до кризового занепаду світової економіки на тлі геополітичного розбалансу-

вання. Посилена сучасною технологічною революцією, наочна біфуркація зумов-

лює докорінні зміни світоустрою на всіх рівнях. У світі, який сьогодні виходить 

на поверхню глобальних економічних та суспільних процесів, озброєні цифро-

вими технологіями автократичні держави ділять свій економічний вплив із про-

зорими, жорстко контрольованими екосистемами, а посилення наднаціонального 

регулювання відбувається на тлі актуалізації національних інтересів. Це світ дії 

різноспрямованих векторів цілепокладання, що впливають на сучасного 

суб’єкта, зумовлюючи зростаючу невизначеність. 

Перерозподіл економічної влади, заснований на новому технологічному 

стрибку, на концепції національного інтересу, реалізованої у середовищі конф-

ліктної взаємодії мережевої людини та згасаючого ринкового суб’єкта, несе 

 
10 Кризис либерализма. Радио Свобода. URL: https://www.svoboda.org/a/28764923.html/ 
11 Fukuyama F. The End of History and the Last Man. Penguin. 2012. 
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у собі ризики формування суспільств загального контролю, тотальної економіч-

ної, соціальної залежності діяльних суб’єктів від держави, прецедентів всеохоп-

люючої зовнішньополітичної конфронтації. Не менш ризиковим є формування 

керованих екосистем задоволення споживчих і фінансових потреб на основі пла-

тформ, що, включаючи суб’єкта у свою систему зв’язків, роблять процеси спо-

живання надто контрольованими. 

У новому світі питання вільної господарської діяльності поступово зніма-

ється з економічного порядку денного. Глобальна фінансово-економічна, епіде-

міологічна та воєнна криза каталізувала розчинення ліберальної ідеї як базової 

суспільної концепції, натомість сприяла кристалізації принципів соціального сві-

тоустрою, суспільного життя та економічної діяльності, притаманних ринковим 

суб’єктам в умовах крайньої дестабілізації всіх сторін буття. І це вже не реакція, 

за якою можливе відродження переважно ліберального світосприйняття, це 

принципи нового світу, у якому ризики формування наявних і прихованих тота-

літарних середовищ і держав стають дедалі виразнішими. 

Російсько-українська війна є етапом тектонічних зрушень глобального сві-

тоустрою, що відбуваються внаслідок формування нової людини і притаманних 

їй систем організації людської взаємодії на основі нових технологій, нових сис-

тем розподілу ресурсів.  

Цей перехід може бути проаналізований з різних взаємодоповнюючих точок 

зору: у логіко-історичних термінах сучасна криза може бути охарактеризована 

як складова трансформаційного руху від індустріально-ринкового способу орга-

нізації виробництва до інформаційно-цифрового12, що розгортається у зв’язку із 

техніко-технологічними інноваціями у реалізації базових принципів економічної 

діяльності; філософи вважають, що це боротьба знов сформованого суспільства 

постмодерну із модерним суспільством та його архаїкою13. 

 
12 Гриценко А. А. Методологічні засади дослідження формування інституційної архітектоніки інформаційно-ме-

режевої економіки. У кн.: Формування інституційної архітектоніки інформаційно-мережевої економіки: моног-

рафія / за ред. академіка НАН України А. А. Гриценка; НАН України, ДУ “Інститут економіки та прогнозування 

НАН України”; ДННУ “Академія фінансового управління”. Київ, 2021. 736 c. С.10−15. 
13 Щелин П. Последняя война Модерна, или Открытая дверь в новую эпоху. Хвиля. 14.04.2022. URL: 

https://hvylya.net/analytics/250765-poslednyaya-voyna-moderna-ili-otkrytaya-dver-v-novuyu-epohu/ 
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У соціальному контексті актуальна криза може бути розглянута як криза ви-

ходу на суспільну арену нової людини та формування її соціоінституційного про-

стору істотної конфліктності та нестабільності. Це криза мережевої людини. Для 

неї глобальний комунікативний процес стає більш привабливим та зрозумілим, 

ніж відносини, локалізовані відповідальністю, у родині, найближчому оточенні. 

Перемістившись у переважно віртуальний простір операційної активності, у ре-

альному просторі взаємодії вона не здатна до ефективного контактування, до 

комплементарної співпраці, у тому числі у глобальному дипломатичному сере-

довищі, що породжує дестабілізацію та війни.  

Водночас це криза соціального спрощення класичного ринкового суб’єкта, 

що, розпочавшись з фінансово-економічної кризи 2007−2009 рр. та наступної ре-

цесії, розгорнувшись протягом епідеміологічної кризи 2020−2021 рр., увійшла у 

нову фазу – воєнну у лютому 2022 р. Фінансова криза показала, що відбувається 

в економіці, коли соціальний простір отримує нового, переважно фінансово-орі-

єнтованого суб’єкта, опортуністично оперуючого у фінансовому просторі; епіде-

міологічна криза на довгі 2 роки обмежила координати операційної активності 

такого суб’єкта споживчо-фінансовим простором14 та ще більше спростила його 

соціальне обличчя; воєнна криза показала, яким може бути суспільство тоталь-

ного соціального спрощення та дегуманізації. 

Економіко-політичний контекст аналізу визначає актуальні процеси деста-

білізації як кризу лібералізму на тлі впровадження нових принципів організації 

суспільного буття на основі інноваційних регуляторних технологій, що у грани-

чних випадках призводить до формування цифрової зарегульованості. 

У просторовому контексті організації економічної діяльності це криза гло-

балізації та локалізації як комплементарного і одночасно конфліктного вира-

ження логіко-історичного процесу розвитку індустріально-ринкового суспільс-

тва на тлі формування інформаційно-цифрового суспільства. 

 
14 Відмінною структурною трансформацією фінансового простору в умовах становлення інформаційно-мереже-

вої економіки є формування глобального споживчо-фінансового простору як системи, інтегрованої у повсякденне 

життя суб'єктів, спрямованої на всебічне задоволення споживчих, платіжних та кредитних потреб. 



 

309 

 

Протягом активної фази глобалізаційних процесів розгалуженість, різнома-

нітність, складність світового соціального, економічного, фінансово-інституцій-

ного, політичного середовища досягає найвищого ступеня. до того ж глобаліза-

ція надає максимальних переваг для локалізації відносин, ресурсів; наднаціона-

льні геополітичні та геоекономічні об’єднання створюють адекватні умови для 

розвитку національних економічних суб’єктів (як це було на перших порах фор-

мування Європейського Союзу). На висхідному етапі розвитку глобалізація ство-

рює умови для найефективнішої локалізації. 

Водночас глобалізаційний рух ускладнення відносин, впровадження нових 

принципів взаємодії та регуляторних інститутів рано чи пізно призводить до по-

вного виснаження можливостей локальних структур адаптуватися до цих проце-

сів, тому комплементарна взаємодія суб’єктів дисгармонізується, дестабілізу-

ється, починається процес розпаду, коли всі носії глобалізації – інститути, відно-

сини, розподіл ресурсів – все стає неефективним. Занепад історичних глобаліза-

ційних феноменів: цивілізацій, імперій – це завжди криза глобалізації та локалі-

зації, коли через глобалізаційне перенасичення діяльності дестабілізація локаль-

них структур досягає рівня, який не може бути усунений через універсальну си-

стему глобальних інститутів, що повністю розбалансує всю систему.  

Відбувається вимушене повернення економічної діяльності на рівень, лока-

лізований національним господарством, що означає актуалізацію ролі держав та 

їх інститутів.  

Функціонування у глобальних та локальних координатах суперечливе біля 

свого витоку: ефекти глобалізаційних процесів надають максимальних переваг 

суб’єктам, що діють у світовому просторі, пристосування та відповідальність є 

максимальними на локальному рівні.  

Суперечність глобалізації та локалізації у повній мірі проявили себе під час 

глобальної фінансово-економічної кризи, що виникла в результаті фінансіаліза-

ційних процесів, які розвивалися, зокрема, шляхом активізації спекулятивних 

операцій на фінансових ринках. На висхідному етапі глобалізаційних процесів 
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глобальні фінансові ресурси, локалізовані, наприклад, у сек’юритизаційних цін-

них паперах, приносили максимум прибутку. Протягом кризи глобалізація та ло-

калізація почали грати один проти одного: у результаті фінансового цунамі на 

глобальному фінансовому ринку було практично неможливо знайти локалізацію 

кінцевого відповідального суб’єкта. У результаті дестабілізації фінансових уста-

нов (“надвеликих, щоб упасти”) національні центральні банки як кредитори 

останньої інстанції стали гасниками фінансового полум’я і прийняли на себе ос-

новний кризовий удар – глобальні ефекти мінімізувалися на локальному рівні 

відповідальності, при цьому відбулося повернення фінансових посередників до 

переважно національного рівня шляхом обмеження обсягів транскордонних опе-

рацій, що може бути визначено як кризове спрощення фінансової діяльності, зву-

ження простору операційної активності.  

Глобальні дисбаланси долалися на національному рівні відповідальності, роз-

балансовуючи національні фінансові ринки, взаємодія фінансових посередників із 

державою ставала розповсюдженою та вкоріненою на довге десятиліття, деграду-

вало ринкове середовище. Кредитування реального сектору приходило у занепад, 

фінансові посередники втрачали свої класичні ринкові функції перерозподілу фі-

нансових ресурсів, змінювали бізнес – моделі, ставали платіжними агентами. Ви-

користовуючи новітні цифрові технології, фінансові установи сприяли тоталь-

ному глобальному контролю за циркуляцією ліквідності, нівелювали ринкову до-

ктрину економічної свободи та ставали агентами впливу у новій економіці, пере-

розподіляючи економічну владу на користь власників нових технологій.  

Функціональний занепад фінансового посередництва ринкового суспільс-

тва одночасно стимулював розвиток фінансової діяльності нової економіки. 

Криза глобалізації та локалізації у системі фінансового посередництва показала 

дві важливі речі: фінансове посередництво втрачає перерозподільну функцію, 

натомість держава відіграє дедалі більшу роль у фінансово-інституційному про-

сторі і як регулятор, і як гравець. 

Епідеміологічна криза ще раз висвітлила суперечності глобалізації та лока-

лізації у контексті реалізації ринкових принципів економічної діяльності. 
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Сутність діяльності сучасного суб’єкта стає глобалізованою, рівно як задово-

лення його потреб, до того ж простір фізичної активності ринкового суб’єкта 

може бути локалізованим його помешканням, що значно скорочує трансакційні 

витрати та у повній мірі показує вигоди сучасних технологій. Водночас умови 

кризи продемонстрували, що економічна діяльність та потреби можуть бути глоба-

лізованими, але для їх реалізації в умовах пандемії потрібна держава та державні 

соціальні програми – інститути локального походження.  

Сучасна криза глобалізації та локалізації доводить, що умови зростаючої де-

стабілізації потребуватимуть сильних держав, водночас деградація традиційних 

ринкових механізмів та інститутів розподілу грошей і влади на тлі активізації 

впровадження цифрових технологій створюють ризики формування автократії та 

використання традиційний інститутів ринкової економіки для всебічного конт-

ролю. Це, зокрема, наочно проглядається на прикладі фінансових ринків, в ме-

жах яких держава під тиском зростаючої відповідальності посилює нагляд. 

Реалізація цифрових стратегій у системі традиційних ринкових інститутів 

призводить до трансформації як самих інститутів, так і їх ролі в економіці: від 

гармонізації до контролю. Це добре проглядається на прикладі фінансового по-

середництва. У середовищі ринкової економіки фінансовий посередник є функ-

ціональною складовою механізму перерозподілу фінансових ресурсів від 

суб’єктів із профіцитом бюджету до суб’єктів із дефіцитом бюджету на принци-

пах економічної свободи у реалізації економічної діяльності. В умовах цифро-

вого переходу фінансова установа стає центром формування екосистем, у яких 

відбувається економічне та соціальне буття клієнтів, при цьому забезпечується 

безшовна інтеграція банка у повсякденне життя суб’єкта для скеровування його 

фінансової поведінки та всебічного фінансового контролю. Будучи у центрі 

будь-яких проявів суспільного та економічного буття, фінансова діяльність стає 

більш індивідуалізованою, спрямованою на гнучке задоволення фінансових, еко-

номічних, суспільних, культурних потреб клієнта, водночас відбувається прак-

тично непомітне, але міцне та безальтернативне злиття фінансової установи та 
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звичайного буття клієнта, чому сприяє державна та наднаціональна регуляторна 

політика впровадження цифрових наглядових технологій. 

У процесі функціональної та наглядової цифровізації фінансової діяльності 

сутнісні суперечності глобалізації та локалізації, які призводять до криз та зумов-

люють зростання ролі держави, знімаються через всебічний превентивний конт-

роль. Суб’єктна діяльність у новому суспільстві чітко контрольована, прогнозо-

вана, програмована.  

Війна – це остання, найвища точка розвитку суперечностей глобалізації та 

локалізації, глобалізаційні конвульсії локального конфлікту, коли глобалізаційне 

ускладнення геополітичних процесів досягає максимуму, здійснення дипломати-

чного процесу у рамках світового політичного простору стає неможливим, вини-

кають і розвиваються воєнні конфлікти, локалізовані, але глобальні за своєю сус-

пільною, економічною, фінансовою, політичною сутністю. У результаті росій-

сько-української війни та продовольчої кризи глобального характеру спожи-

вання стає абсолютно керованим, причому вже на наднаціональному рівні, адже 

дефіцит певних видів продуктів, ресурсів може бути вирішеним лише через дип-

ломатичний процес, перемовини багатьох геополітичних суб’єктів світового рівня 

та їх ефективного наднаціонального співробітництва.  

За даними Організації Об’єднаних Націй, війна в Україні цього року може 

збільшити кількість людей, які страждають від гострої продовольчої нестачі, на 

47 мільйонів; адже за даними вашингтонського Міжнародного науково-дослід-

ного інституту харчової політики (IFPRI) Україна та Росія виробляють близько 

третини пшениці, яка продається на світових ринках, і близько чверті світового 

обсягу ячменю. Експорт з двох країн, який також включає соняшникову олію та 

кукурудзу для годування худоби, становить близько 12 % загальної кількості ка-

лорій, що продаються у світі. Війна може вплинути на щонайменше три врожаї 

пшениці в Україні, що спричинить катастрофічний голод в Африці, серед афри-

канських країн найбільша продовольча дестабілізація розгортатиметься у 
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Нігерії, Ємені, Єгипті, Сомалі та Ефіопії15. Глобальний фінансовий простір очі-

кує стагфляція, яка означає занепад глобальної економічної та інвестиційної ак-

тивності не на один рік. 

Сьогодні ми маємо справу із кризою глобалізації та локалізації як компле-

ментарного і одночасно конфліктного просторового вираження логіко-історич-

ного процесу розвитку індустріально-ринкового суспільства на тлі формування ін-

формаційно-цифрового суспільства, технології якого, відповідаючи на надмірне 

глобалізаційне ускладнення всіх компонентів економічного, соціального, полі-

тичного буття, переформатують принципи економічної діяльності ринкової еко-

номіки, заснованої на економічній свободі. Стабілізація економічної активності 

через кероване споживання та розподіл укорінює центральну роль держав в усіх 

економічних та суспільних процесах, перекладаючи на них істотну долю суб’єкт-

ної відповідальності, що зумовлює ризики домінування локальних доктрин пе-

реваги національних інтересів. У граничних випадках це призводитиме до фор-

мування зовнішньо агресивних суспільств. Організаційна роль глобальних інсти-

туцій за таких умов буде згасати, вже сьогодні зрозуміло, що наднаціональний 

дискурс стає все більше різноголосим, з перевагою національних (часто опорту-

ністичних) інтересів.  

Російське вторгнення в Україну стало випробуванням для всієї глобальної 

економіки не тільки через зростання ризиків нової світової війни, розбалансу-

вання розстановки політичних сил у світі, дезорієнтацію Європи у геополітич-

ному просторі, невизначені перспективи щодо термінів завершення війни, про-

довольчу кризу; головне питання, на яке сьогодні немає відповіді, чи досягли ми 

найвищої точки, після якої буде розпад цієї системи, катастрофа, за якою поч-

неться поступове відродження, чи ми ще на етапі сходження. У будь-якому разі 

зростаюча невизначеність вимагає адекватних дій.  

 
15 Claire Parker. 5 countries hit hard by the grain crisis in Ukraine. The Washingtonpost. URL:https://www.washing-

tonpost.com/world/2022/06/15/ukraine-war-russia-grain-food-crisis-world-hunger/ 
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Суб’єктна розгубленість буде зростати, держави повинні як у спільнотах, 

так і національному рівні бути відповідальними, координуючими, націленими на 

довгострокові перспективи зростаючої невизначеності в умовах подальшого роз-

гортання трансформаційного процесу, кризи глобалізації та локалізації, вихід з 

якої потребуватиме особливої ролі національних інститутів, на які покладається 

реалізація заходів посткризового відновлення. 

Перед українським суспільством сьогодні постає нелегке завдання – пере-

форматування економіки з урахуванням довгострокових потреб в умовах воєн-

ного часу. І головне сьогодні – бачити інститути, які є здатними до організації 

відновлювальних процесів на основі внутрішньої спроможності до регенерації. 

Це сьогодні особливо важливо в умовах, коли українська стабілізація та відро-

дження у значній мірі концептуально та фактично перекладені у зону відповідаль-

ності зовнішніх координаторів та інвесторів.  

Світова стабілізаційна фінансова допомога почала надаватися практично з 

перших днів війни, велику роль у забезпеченні фінансової стійкості в умовах во-

єнного стану відіграли міжнародні організації та країни-партнери, що взяли на 

себе зобов’язання з виділення значних обсягів фінансування на зміцнення обо-

роноздатності, підтримку економіки України та гуманітарні питання.  

Станом на початок квітня 2022 р. сумарно міжнародна фінансова, технічна 

та гуманітарна підтримка сягнула понад 20 млрд дол. в еквіваленті16.  

По-перше, це фінансова участь Європейського Союзу. З початку російської 

агресії ЄС значно посилив свою фінансову допомогу, мобілізувавши близько 

4,1 млрд євро для підтримки загальної економічної, соціальної та фінансової 

стійкості України у формі макрофінансової та гуманітарної допомоги. У рамках 

Європейського фонду миру була надана військова допомога на суму 

1,5 млрд євро17. 31 травня 2022 р. саміт Європейського Союзу ухвалив рішення 

про надання Україні термінової позики на суму 9 млрд євро для погашення 

 
16 Resilience in War. An Exclusive Interview with Dr. Kyrylo Shevchenko, Governor of the National Bank of Ukraine. 

URL: https://www.torontocentre.org/Files/NewsResources/4-1-2022/Interview-NBU-Governor-Shevchenko.pdf/ 
17 Ukraine: Commission presents plans for the Union's immediate response to address Ukraine's financing gap and the 

longer-term reconstruction. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip/ 
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невідкладних бюджетних потреб18. Серед фінансової допомоги ЄС значну роль 

відіграв Європейський інвестиційний банк, який взяв активну участь у забезпе-

ченні невідкладних потреб у ліквідності у сумі 668 млн євро, ще 1,5 млрд євро 

були спрямовані на відновлення знищеної російською армією інфраструктури та 

житлового фонду.  

Додатковим джерелом фінансування потреб української армії стали кошти, 

зібрані організаціями та громадянами України та інших країн на рахунку НБУ, 

який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України. І якщо 

станом на 2 березня 2022 р. на спецрахунок було перераховано понад 6 млрд грн 

в еквіваленті, то станом на22 червня 2022 р. Національний банк перерахував на 

потреби військових понад 17,3 млрд грн.  

З квітня 2022 р. в Україні також запрацювали чотири фонди повоєнного від-

новлення. Уряд України звернувся до міжнародних партнерів, інвесторів, гро-

мадських організацій, представників бізнесу та громадян надати фінансову під-

тримку Україні. Таким чином, крім Фонду підтримки армії, в Україні відкрито: 

Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури; Фонд відновлення та 

трансформації економіки; Фонд підтримки малого та середнього бізнесу; Фонд 

обслуговування та погашення державного боргу. Фінансова допомога прийма-

ється на офіційні рахунки фондів відновлення у гривнях, доларах США та євро19. 

Як відповідь на світову підтримку української держави, серед українських 

реконструктивних підходів сьогодні превалює орієнтація на зовнішнє фінансу-

вання відновлювальних процесів.  

4 липня 2022 р. на Міжнародній конференції у швейцарському Лугано 

прем’єр-міністр України Денис Шмигаль озвучив План відновлення України, роз-

рахований на 10 років, що потребуватиме 750 млрд дол. Загальну суму у 750 млрд 

дол. планують фінансувати з орієнтацією на переважно зовнішні ресурси: 

250−300 млрд дол. завдяки партнерським грантам на оборону, критичне 

 
18Гордійчук Д. Україна представила план відновлення на $750 мільярдів: як виглядатиме повоєнна відбудова. 

Економічна правда. 4 липня 2022.URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/07/4/688833/ 
19Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/fondi-vidnovlennya-ukrayini/ 
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фінансування надзвичайного стану, відновлення житла та інших обʼєктів, розви-

ток інфраструктури як частини ЄС тощо; 200−300 млрд дол. кредитними кош-

тами від партнерів, з яких профінансують модернізацію інфраструктури, енерге-

тичні проєкти, підтримку фінансової системи та співфінансування приватних ін-

вестицій; 250 млрд дол. завдяки приватним інвестиціям в інфраструктурні проє-

кти, сектори з доданою вартістю та інші комерційно вигідні інвестиції20. 

Вже сьогодні проєкти Уряду з грантової безповоротної підтримки нових біз-

несів “єРобота”, які включають три програми на загальну суму 16 млрд грн, част-

ково реалізуються завдяки підтримці іноземних партнерів21. 

Такі, орієнтовані на зовнішні фінансові ресурси, підходи до повоєнного ро-

звитку зумовлені не тільки міркуваннями скорішого подолання економічної ро-

зрухи, але й результатами дипломатичного переговорного процесу, що триває 

весь період воєнного становища та доводить, що реалізація європейського шляху 

буде означати і активізацію європейського регуляторного впливу. Слід визнати, 

що Європейська комісія з перших днів війни почала розробляти механізми пово-

єнного відновлення нашої країни. 

Як резюме європейського підходу до відновлювальних процесів в Україні 

може слугувати витяг з Плану Європейської Комісії щодо довгострокового від-

новлення України, у якому чітко проводиться ключова роль європейських та ін-

ших наднаціональних органів у організації та регулюванні реконструктивних про-

цесів: “Зусилля відбудови мають очолювати українська влада у тісному партнер-

стві з Європейським Союзом та іншими ключовими партнерами, такими як 

партнери G7 та G20, а також третіми країнами, міжнародними фінансовими 

установами та організаціями... Міжнародна координаційна платформа, 

“Платформа реконструкції України”, очолювана Європейською комісією, що 

представлятиме Європейський Союз, та українським урядом, працюватиме як 

всеосяжний орган стратегічного управління, відповідальний за схвалення плану 

реконструкції, розробленого та реалізованого Україною за підтримки 

 
20 Гордійчук Д. Україна представила план відновлення на $750 мільярдів: як виглядатиме повоєнна відбудова.  
21 Там само.  
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адміністративного потенціалу та технічної допомоги ЄС… Український парла-

мент та Європейський парламент братимуть участь як спостерігачі. План рекон-

струкції “Rebuild Ukraine”, затверджений платформою на основі оцінки потреб, 

стане основою для Європейського Союзу та інших партнерів для визначення 

пріоритетних напрямів фінансування конкретних проєктів”. 

31 травня 2022 р. саміт Європейського Союзу ухвалив рішення про надання 

Україні термінової позики на суму 9 млрд євро для погашення невідкладних бю-

джетних потреб22. Водночас фінансово-економічна ситуація у самій континенталь-

ній Європі стає дедалі складнішою. Очевидно, що організація інвестиційного про-

цесу вимагає участі не тільки фінансових коштів наднаціонального походження, 

але й приватних інвестицій, адже сучасна, вже надана, світова фінансова підтримка 

тьмяніє перед прогнозними оцінками Європейського інвестиційного банку щодо 

інвестицій, які необхідні будуть Україні для відновлення – 1,1 трлн дол.23. 

Як повідомляє Європейський центральний банк в Огляді фінансової стабіль-

ності (травень 2022), через російсько-українську війну умови фінансової стабі-

льності в зоні євро погіршилися: триває підвищення цін на енергоносії та сиро-

винні товари, що збільшує ризики інфляції та впливає на показники зростання 

економіки. Зростання цін на сировинні товари спричиняє волатильність на рин-

ках деривативів. Глобальні ризики розкручування інфляційних тенденцій будуть 

зростати як через невизначені перспективи завершення війни, так і через те, що 

інфляційні тенденції почали розвиватися задовго до початку цієї війни як резуль-

тат стабілізаційної соціальної політики протягом кризи коронавірусу. Через зро-

стання цін на сировину, що для багатьох підприємств стає причиною зупинення 

виробництва, підприємствам загрожують ризики корпоративних дефолтів. Під-

приємства з високою заборгованістю, а таким чином з нижчими кредитними рей-

тингами, будуть відчувати жорсткіші умови фінансування. На тлі загального 

 
22ЄС виділяє Україні 9 млрд євро макрофінансової підтримки. Європейська правда. 31 травня 2022 р. 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/05/31/7140322/ 
23The EIB stands with Ukraine. URL: https://www.eib.org/en/projects/regions/eastern-neighbours/ukraine/eib-

solidarity.htm?sortColumn=StartDate&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=10&pageable=true&language=EN

&defaultLanguage=EN&tags=ukraine-solidarity&ortags=true/  
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зростання цін триває зростання цін на житло, зростає іпотечне кредитування, що 

у сучасних умовах не може не турбувати через загрозу іпотечної кризи. Після 

відновлення 2021 р. у перспективи прибутковості європейських банків послаби-

лися. Потенційний вплив підвищення цін на енергоносії, більшої інфляції та 

слабкого зростання може спричинити ризики якості активів. Як повідомляє ЄЦБ, 

декілька банків мають істотні обсяги російських та українських активів, водно-

час нещодавній аналіз уразливості, проведений ЄЦБ, показує, що банківська си-

стема єврозони може залишитися стійкою (навіть за дуже несприятливих еконо-

мічних сценаріїв). Відбулися значні відтоки з інвестиційних фондів, які керують 

портфелями корпоративних облігацій, до фондів, які керують ризиками суверен-

них облігацій. Деякі фонди також стикаються з додатковими ризиками через ін-

вестиції у криптоактиви.  

Таким чином, фінансово-інституційний простір континентальної Європи 

знаходиться у ризиковому становищі, особливо в умовах мало прогнозованого 

зростання інфляцій, тому не може розглядатися як надійне джерело приватних 

інвестицій відновлення української економіки. Найбільш реалістичним шляхом 

для України може бути використання загальноєвропейських фінансових вливань 

на основі вже згадуваного Плану реконструкції “Rebuild Ukraine”, якщо він буде 

схвалений на загальноєвропейському рівні, та фінансової допомоги інших доно-

рів світового масштабу, на кшталт Світового банку. 

Водночас сьогодні не можна бути впевненими у тому, що світові лідери та 

провідні фінансові інституції й надалі перейматимуться проблемами україн-

ського відновлення, коли завдання актуального трансформаційного переходу 

ставлять складні запитання довгострокового розвитку щодо інновацій та фін-

теху, проблем коронакризи, кліматичних змін та зелених фінансів24. 

Повертаючись до історичних аналогій, слід взяти до уваги всі вже пройдені 

Європою процеси повоєнного відновлення, про які говорив у своїй роботі 

 
24Провідними темами досліджень фахівців Банку міжнародних розрахунків є інновації та фінтех, проблеми ко-

ронакризи, кліматичних змін та зелених фінансів BIS. URL:https://www.bis.org/review/r220121g.htm/ 
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“Економічні наслідки Версальського договору” Дж. М. Кейнс: “Мирний договір 

не зробив нічого для економічного відновлення Європи… У всьому, що трапи-

лось, цікаво те, що основна економічна проблема Європи, виснаженої і деграду-

ючої на очах, була єдиним питанням, до якого неможливо було привернути увагу 

Ради Чотирьох”25. 

І ще один момент, який сьогодні потрібно взяти до уваги. У 2020 р. в Інсти-

туті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України 

було опубліковано глибоке дослідження, що стосувалося інтерпретації росій-

сько-українського конфлікту в західних експертно-аналітичних працях, яке по-

казало, що підтримка України не є однозначною26. Підтвердженням цієї тези 

стало послаблення США санкцій проти Росії у середині липня 2022 року, коли 

Міністерство фінансів США опублікувало генеральні ліцензії, згідно з якими до-

зволена торгівля з Росією окремими категоріями товарів. США зняли санкції 

з торгівлі російськими продуктами харчування, насінням, добривами, репродук-

тивним матеріалом для вирощування тварин, ліками й медичним обладнанням27. 

9.2. Фінансово-інституційний простір України у контексті глобального 

трансформаційного процесу та повоєнного відновлення  

Сьогодні важливо усвідомлювати, яку роль у повоєнному відновленні готові 

відіграти національні фінансово-кредитні інститути. Обґрунтування логіко-істо-

ричного процесу еволюції фінансових інститутів, причин та мотивацій їх функ-

ціонування у першому наближенні дає змогу передбачити, наскільки наявне се-

редовище фінансового посередництва сприятиме реалізації відновлювальних 

процесів. 

Логіко-історична методологія дозволяє сформулювати загальний зміст ак-

туальних зрушень у системі фінансового посередництва: при переході від 

 
25Кейнс Дж. М. Экономические последствия Версальского договора (фрагменты). В кн.: Экономическое насле-

дие. Дж. М. Кейнс. Избранные произведения. Москва: Экономика, 1993. С.28 
26Кулик В. Неодностайна підтримка: американський науково-експертний дискурс про конфлікт в Україні й до-

вкола України. В кн.: Інтерпретації російсько-українського конфлікту в західних наукових і експертно-аналітич-

них працях / за ред. В. Кулика. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. 328 с. С. 44−45. 
27Гринько О. Міністерство фінансів США послабило санкції проти Росії. 15 липня 2022 року. URL: 

https://zaxid.net/ministerstvo_finansiv_ssha_poslabilo_sanktsiyi_proti_rosiyi_n1546277/ 
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індустріально-ринкової моделі світоустрою до інформаційно-цифрової відбува-

ється дисгармонізація його економіко-інституційної комплементарної взаємодії 

із реальним сектором економіки внаслідок загальної трансформації мотивацій, 

функцій, економічної та соціальної місії фінансових інститутів.  

Ці процеси розвиваються через зміну класичних умов операційної активно-

сті фінансових посередників: дефіцит ліквідності та інформації. Як показали по-

передні дослідження, історично інституціоналізовані в умовах дефіциту ліквід-

ності та інформації фінансові посередники функціонували у комплементарному 

зв'язку із реальним сектором економіки, синергія якого досягла максимального 

ефекту за капіталістичної економіки. Водночас взаємозумовлені процеси транзи-

ції капіталізму та формування основ нової економіки створили особливі умови 

економічної діяльності на фінансових ринках, відмінні від класичних стандартів 

операційної активності, – профіцит ліквідності та інформації, за яких фінансові 

посередники почали виходити за межі комплементарного зв'язку, стаючи інсти-

тутами в собі та створюючи умови для фінансіалізаційних тенденцій. При цьому 

відбулися трансформації мотивацій, функції та соціально-економічної місії фі-

нансового посередництва. 

У передкризовий період (до 2007 р.) фінансові інновації лібералізованого 

фінансового світу створили умови для долання дефіциту фінансових ресурсів, 

забезпечили зростання прибутковості фінансової галузі та зростання глибини 

глобального та національних фінансових просторів, створивши профіцит ліквід-

ності, який було штучно підтримано протягом боротьби із кризовими тенденці-

ями центральних банків світу. Профіцит ліквідності докорінним чином змінив 

економічний зміст фінансового посередника: з інституту перерозподілу фінан-

сових ресурсів на умовах економічної свободи він перетворився на платіжного 

агента. У першому наближенні скажемо, що сьогодні це головний контекст, на 

основі якого слід розглядати відновлювальну спроможність українських фінан-

сових посередників. 

Як відповідь на світові структурні трансформації, викликані процесами ста-

новлення інформаційно-цифрової економіки та процесами капіталістичної 
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транзиції, у фінансово-інституційному просторі триває централізація всіх опера-

ційних та регуляторних процесів на тлі зменшення впливу фінансово-кредитних 

установ на розвиток реального сектору економіки, при активізації взаємодії із 

домогосподарствами через фінансову інклюзію. Відповідаючи на зростаючий 

попит на трансакційні та кредитні послуги через збільшення споживчих клієнт-

ських мотивацій на тлі зниження накопичувальних мотивацій, банки стають пла-

тіжними агентами, звужуючи свій функціональний потенціал, водночас активно 

розвиваючи новітні цифрові технології у сфері роздрібного банкінгу. Знаковою 

структурною трансформацією фінансового простору в умовах становлення ін-

формаційно-цифрової економіки є формування глобального споживчо-фінансо-

вого простору як системи, інтегрованої в повсякденне життя суб’єктів, спрямо-

ваної на всебічне задоволення споживчих, платіжних та кредитних потреб. 

У цьому просторі банки стикаються із значним конкурентним тиском глобаль-

них торговельних платформ та компаній Fin-tech. 

Прискорений технологічний прогрес та зростаюча конкуренція на ринку фі-

нансових послуг, збільшуючи фінансіалізаційні тенденції, сприяють інфляції 

економічного змісту фінансового посередництва, створюють простори без посе-

редництва та демонструють можливість впровадження новітніх форм грошей та 

забезпечення їх циркуляції (цифрова валюта центральних банків). 

Це об’єктивні еволюційні процеси, логіко-історичний бекграунд, на який 

накладається адаптивність фінансового посередництва, здатність протистояти 

викликам власноруч (з використанням технологій), або під егідою державних ін-

ститутів, схильних до схвалення та заохочення фінансового лобіювання.  

Аналізуючи спроможність фінансових установ брати участь у довгостроко-

вому відновлювальному процесі, слід взяти до уваги, що система фінансового 

посередництва розвивається головним чином не для забезпечення акумуляції та 

перерозподілу фінансових ресурсів від суб’єктів з профіцитом бюджету до 

суб’єктів із дефіцитом бюджету, а для організації платіжного процесу суб’єктів 
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із зростаючою споживчою активністю в умовах обмеження матеріального прос-

тору операційної активності та зростання віртуального.  

Умови актуального етапу розвитку фінансового посередництва створю-

ються сучасними технологіями та патерналістичним впливом держави і наднаці-

ональних фінансових інститутів, які підтримують фінансову домінанту у системі 

економічних зв’язків (по відношенню до реального сектору економіки та домо-

господарств), що негативним чином впливає на економічну ефективність взає-

модії фінансової установи та споживачів фінансових послуг. 

Вплив технологій є амбівалентним: стосовно клієнтів фінансових установ 

технології сприяють примату фінансових посередників, водночас вони зумовлю-

ють зростання конкуренції у фінансово-інституційному просторі.  

Простір операційної активності фінансових установ стає все більш іннова-

ційним як з точки зору технологічного забезпечення надання послуг, так і з точки 

зору креативності підходів у взаємодії фінансовий посередник – клієнт. Фінан-

сове посередництво стає центром формування екосистем, у яких відбувається 

економічне та соціальне буття клієнтів, при цьому забезпечується безшовна ін-

теграція банка у повсякденне життя суб’єкта. 

Будучи у центрі будь-яких проявів суспільного та економічного буття, фі-

нансове посередництво стає більш індивідуалізованим, спрямованим на гнучке 

задоволення фінансових, економічних, суспільних, культурних потреб клієнта, 

при цьому відбувається практично непомітне, але міцне та безальтернативне 

злиття фінансового посередника та звичайної операційної активності клієнта, 

чому сприяє державна та наднаціональна регуляторна політика. 

Через упровадження безготівкової економіки і тотальної фінансової інклю-

зії держави та наднаціональні фінансові інститути створюють інваріантність у 

системі взаємодії клієнт-банк, деформуючи ринкове середовище, нівелюючи 

принципи економічної свободи, створюючи умови для повсякденного банків-

ського диктату. Впровадження фінансового комплаєнсу створює жорсткі конт-

ролюючі умови для фінансових установ, які екстраполюються на клієнтів, вклю-

чаючи їх у систему глобального контролю за циркуляцією ліквідності. 
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Водночас фінансовий комплаєнсу частині його реалізації у площині взаємо-

дії клієнт-банк амбівалентний: на тлі банківського диктату щодо клієнтів самі 

фінансові установи мають можливість долати нормативні обмеження їх діяльно-

сті шляхом більш активного використання представниками глобальних фінансо-

вих кіл тіньового банкінгу, офшорних операцій тощо. 

Фінансовий комплаєнс стає неодмінною, жорстко контролюючою частиною 

операційної активності суб’єктів: сьогодні триває створення єдиних державно-

фінансових систем циркуляції ліквідності та контролю за нею, активно впрова-

джуються технології Sup Techі Reg Tech. Контроль за циркуляцією ліквідності 

стає всеосяжним на кожному етапі її трансформаційного руху від отримання до-

ходу, накопичення, інвестування до витрат. 

Маючи історично вторинний характер у соціально-економічному бутті рин-

кового суб’єкта, сьогодні фінансове посередництво, надаючи послуги певного 

характеру та у певній галузі, формуючи попит, поступово втручається в процеси 

соціалізації, виховуючи постринкового суб’єкта, толерантного до фінансово-ци-

фрового світу, не здатного протистояти тотальному банківському диктату та ко-

нтролю, адже будь-яка економічна та соціальна активність може бути реалізо-

вана тільки через взаємодію із фінансовою установою. 

У сучасних умовах зростає інтерес до використання технологій як фінансо-

вими установами (з метою ефективного виконання нормативних вимог), так і 

офіційним сектором (з метою використання технологій для цілей регулювання 

та нагляду) для більшої централізації операційного та регуляторного процесу. 

Sup Tech (Supervisory Technology), в українські практиці СупТех – технології, 

які використовуються регуляторами для підвищення ефективності контролю та 

нагляду за діяльністю учасників фінансового ринку. Reg Tech (Regulatory Technol-

ogy), в українській практиці РегТех – технології, використовувані фінансовими 

організаціями для підвищення ефективності виконання вимог регулятора28.  

 
28Про впровадження СупТех (SupTech) та РеГтех (RegTech). URL: https://bank.gov.ua/ua/supervision/suptech-

regtech/ 
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Рішення RegTech і SupTech впроваджуються для широкого кола регулятор-

них сфер, включаючи відстеження змін у нормативно-правових актах, виявлення 

шахрайства, знання свого клієнта (KYC), боротьбу з фінансуванням тероризму 

(CFT), управління ризиками, систематизовану регуляторну звітність і ведення 

обліку, що підлягає аудиту. 

На сьогоднішній день вже використовуються рішення SupTech, які дозволя-

ють регуляторним органам розробляти та передавати нормативні акти для регу-

льованих організацій, які зчитуються та виконуються машинами. Розробники 

вважають, що це може призвести до більш автоматизованого дотримання норма-

тивних вимог, зниження витрат та більшої узгодженості регуляторної звітності. 

Інші рішення SupTech зосереджені на отриманні попереджень про ризики 

в режимі реального часу, що дозволяє наглядовим органам зосереджувати увагу 

на попереджувальних, а не на санкційних заходах, покращуючи стійкість і стабі-

льність фінансової системи. Сьогодні вважається, що при більш широкому вико-

ристанні RegTech і SupTech виникають значні можливості та потенційні колек-

тивні переваги у контролю, зокрема великі програмні дослідження у цьому на-

прямку веде Банк міжнародних розрахунків. 

Загальний підхід НБУ, що повністю відповідає позиції світових фінансових 

регуляторів, полягає у тому, що інновації у наглядових та регуляторних техно-

логіях є запорукою сталого розвитку фінансового ринку, вони дозволяють фінан-

совим установам і регуляторам постійно удосконалювати чинні процеси, розши-

рювати коло клієнтів/піднаглядних суб’єктів, виявляти та попереджувати потен-

ційні ризики в діяльності фінансового сектору29.  

Упровадження СупТех та розвиток РегТех−одна з цілей Національного ба-

нку, визначених Стратегією розвитку фінансового сектору до 2025 р., Стратегією 

розвитку фінтеху в Україні до 2025 р. та Стратегією Національного банку Укра-

їни до 2025 р. Як один із заходів у сприянні досягненню цих стратегічних цілей 

Національним банком за підтримки Світового банку та співпраці з банками 

 
29 Там само. 
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України, РегТех-компаніями та асоціацією UAFIC розроблено Концепцію розви-

тку інноваційних наглядових та регуляторних технологій30.  

Сьогодні вважається, що це, безумовно, необхідна складова регуляторного 

фінансово-інституційного простору, адже значна частка зовнішніх інвестицій в 

Україні забезпечується Міжнародними фінансовими організаціями (МФО). Укра-

їна є країною з високим ризиком для бізнесу, отже, світові інвестори застосову-

ють для своїх інвестицій та запозичень особливі умови, що включають, зокрема, 

зобов’язання підвищити стандарти боротьби з хабарництвом українських бене-

фіціарів, відповідальних за реалізацію проєктів, що фінансуються. Особливістю 

такої експансії є те, що МФО вимагають від окремих українських органів влади 

та державних підприємств оновлювати комплаєнс-системи відповідно до най-

кращих світових практик, які перевищують стандарти українського законодав-

ства, і це грає важливу роль у розвитку інвестиційно-сприятливого фінансово-

інституційного середовища31.  

Проблема полягає лише у тому, що використання світових практик банків-

ського комплаєнсу стає зростаючою проблемою для ринкових суб’єктів, адже для 

того, щоб стати клієнтом банку, здійснити платіжну операцію, отримати кредит, 

потрібно пройти складні та невизначені регламентами процедури верифікації та 

підтвердження законності отримання коштів, функціонування власної компанії, 

легітимності компанії-контрагента тощо. До того ж процес взаємодії із співробіт-

никами банку, що представляють комплаєнс, надто індивідуалізований, у фінан-

совій установі немає єдиної методики прийняття рішень щодо погодження опера-

цій клієнта; у процесі прийняття таких рішень офіцер комплаєнсу може вимагати 

все нові й нові підтвердження легітимності проведення операції; чітких регламе-

нтів нема, вони замінені неоднозначними рекомендаціями. Слід взяти до уваги, 

що якщо клієнт приймає рішення щодо взаємодії із банком, то він має погодитись 

 
30 Там само. 
31 Дегхані А., Стеценко В. Глобальний вплив на актуальні тренди комплаєнс в Україні. Юридична газета. URL: 

https://yur-gazeta.com/publications/practice/korporativne-pravo-ma/globalniy-vpliv-na-aktualni-trendi-komplaens-v-

ukrayini.html/. 
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на відсутність будь-яких обмежень для втручання представників комплаєнс-сис-

теми у повсякденну операційну активність клієнтів, вона стає невід’ємною скла-

довою фінансово-інституційного простору. Прецеденти взаємодії з банківськими 

установами під час війни щодо отримання стабілізаційних фінансових кредитів 

показали, що спілкування із фінансово-кредитною установою стає дедалі складні-

шим процесом, отримання фінансових коштів відновлення для ринкових суб’єктів 

унеможливлюється через розгалужену комплаєнс-систему.  

Отже, сьогодні можна констатувати, що актуальний трансформаційний про-

цес у середовищі фінансового посередництва, який полягає у зміні економічного 

змісту фінансового посередника з інституту перерозподілу фінансових ресурсів 

на платіжного агента, доповнюється посиленням нагляду у середовищі фінан-

сово-кредитних установ через упровадження сучасних комплаєнс-систем, що в 

українській фінансово-інституційній системі координат призводить до нівелю-

вання перерозподільної функції банківських установ на фоні укорінення банків-

ського диктату.  

Сьогодні фінансово-інституційний простір розвивається в умовах пріори-

тетності боротьби із інфляційними тенденціями шляхом підвищення облікової 

ставки32, що, безумовно, не буде сприяти розвитку кредитних процесів, необхідних 

виключно для відновлення економіки України. Громіздка та неповоротка банків-

ська система, що звикла до активного рефінансування з боку НБУ, опиняється у 

складних умовах виживання. Очевидно, що питання виживання всієї економіки 

їй не будуть цікаві. 

Водночас, звертаючись до перших місяців воєнної кризи, слід сказати, що по-

літика підтримання усталеності у країні була ефективною. Для забезпечення фінан-

сової стійкості в умовах воєнного стану було впроваджено такі заходи фінансово-

інституційного характеру. В умовах військової агресії для контролю за інфляцій-

ними очікуваннями НБУ відклав ухвалення рішення щодо розміру облікової ставки 

 
32Підвищення облікової ставки до 25 % з 03 червня 2022 року затверджено рішенням Правління Національного 

банку України від 02 червня 2022 року № 262-рш "Про розмір облікової ставки". 
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і залишив її незмінною – на рівні 10 %33. Станом на початок березня банківська си-

стема залишалася стійкою і ліквідною навіть в умовах воєнного стану; з 28 лютого 

2022 р. обсяг коштів населення на рахунках банків зріс за рахунок надходження 

зарплат. Відплив депозитів було стримано доступністю безготівкових операцій та 

обмеженнями роботи банків у низці регіонів. Банки мали запас високоліквідних ак-

тивів для забезпечення всіх безготівкових розрахунків і розрахунків за депозитами 

населення навіть у складних умовах. Додатковою підтримкою для банків було 

класичне заставне та запроваджене Національним банком бланкове рефінансу-

вання терміном до одного року. Національний банк також за потреби здійснював 

підкріплення банків готівкою без обмежень. Для того щоб б і надалі підтриму-

вати належний рівень ліквідності в банківській системі, правління Нацбанку ухва-

лило рішення припинити проведення тендерів із розміщення депозитних сертифі-

катів строком на 14 днів і скасувати рішення щодо збільшення нормативів обов’яз-

кового резервування, ухвалене на початку лютого. При цьому планувалося й надалі 

проводити тендери з надання рефінансування банкам, зокрема бланкового. Система 

державних фінансів функціонувала без перебоїв. Платежі уряду України здійсню-

валися без обмежень згідно із законодавством про воєнний стан, запас ліквідності 

був цілком достатнім для фінансування видатків та погашення зобов’язань. Це 

стало можливим, зокрема, через те, що багато українських підприємств надалі спла-

чували податки до державного бюджету, а деякі навіть сплатили їх заздалегідь. 

Крім того, НБУ терміново перерахував частину прибутку до розподілу в сумі майже 

19 млрд грн до держбюджету України для фінансового забезпечення функціону-

вання держави в умовах воєнного стану34. 

Для полегшення ситуації для українців-позичальників на час війни та післяво-

єнного відновлення економіки було ухвалено Закон України № 2120-IX "Про 

 
33Виступ Голови Національного банку Кирила Шевченка щодо поточної ситуації в економіці України та перспе-

ктив її подальшого розвитку. 14 квітня 2022 року. https://bank.gov.ua/ua/news/all/vistup-golovi-natsionalnogo-

banku-kirila-shevchenka-schodo-potochnoyi-situatsiyi-v-ekonomitsi-ukrayini-ta-perspektiv-yiyi-podalshogo-rozvitku/ 
34Стан фінансового сектору України та заходи НБУ з підтримки його безперебійного функціонування в умовах 

воєнного стану. https://bank.gov.ua/ua/news/all/stan-finansovogo-sektoru-ukrayini-ta-zahodi-nbu-z-pidtrimki-yogo-

bezperebiynogo-funktsionuvannya-v-umovah-voyennogo-stanu/ 
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внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів Укра-

їни щодо дії норм на період дії воєнного стану" (далі – закон)35. Новий закон пе-

редбачав, що на час дії воєнного стану та в тридцятиденний строк після дня його 

припинення або скасування клієнт банку не буде нести відповідальності перед 

кредитодавцем у разі прострочення виконання зобов’язань за споживчим креди-

том. Крім того, у разі допущення такого прострочення клієнт банку звільнявся, 

зокрема, від обов’язку сплати кредитодавцю неустойки (штрафу, пені) та інших 

платежів, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за простро-

чення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язань за 

таким договором. Також заборонялося у разі невиконання зобов’язань за догово-

ром про споживчий кредит збільшення процентної ставки за користування креди-

том, крім випадків, коли встановлення змінюваної процентної ставки передбачено 

кредитним договором чи договором про споживчий кредит.  

Щодо нового законодавства були зроблені роз’яснення: нові правила не пе-

редбачали скасування відсотків за користування кредитними коштами; кредитні 

канікули розглядалися як відтермінування сплати боргу, а не його прощення; 

кредитні канікули вважалися правом кредитора, а не його зобов’язанням; саме 

тому клієнту було рекомендовано безпосередньо домовлятися з кредитором. 

Самі ці моменти виявилися ключовими для українських банківських установ, 

які вже у квітні 2022 р. під вантажем зростаючих збитків були змушені або скасу-

вати кредитні канікули, або скасувати введені раніше послаблення36. Збитки бан-

ківської системи у 1 кварталі 2022 р. становили 160 млрд грн37. Під час воєнного 

стану приватні банківські установи здали позиції щодо забезпечення бізнесу 

 
35Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на 

період дії воєнного стану. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20#Text/ 
36Кредитні канікули закінчилися. Що далі? URL: https://finance.ua/ua/credits/kredytni-kanikuly-zakinczylysia/ 
37У I кварталі збиток банківського сектору становив 160 млн грн через формування резервів під очікувані збитки 

від наслідків війни. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/u-i-kvartali-zbitok-bankivskogo-sektoru-stanoviv-160-mln-

grn-cherez-formuvannya-rezerviv-pid-ochikuvani-zbitki-vid-naslidkiv-viyni/ 
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пільговими кредитами, програма видачі яких була запроваджена урядом ще на-

початку 2020 р. для стимулювання інвестиційного кредитування38.  

В умовах воєнного стану безперечними лідерами з видачі пільгових креди-

тів за програмою “5-7-9 %” стали державні банки, які з кінця лютого 2022 р. ви-

дали 58 % усього обсягу пільгових кредитів. З початку наступу Росії чотири 

держбанки підписали з бізнесом 80 % усіх кредитних договорів у рамках про-

грами “5-7-9 %”39. Суттєве посилення держбанків забезпечив ПриватБанк, час-

тка якого за кількістю нових кредитів зросла із 38,1 % до війни до понад 56,2 % 

під час війни. На третину зменшилися частки банків із іноземним капіталом, 

наприклад, частка Райффайзен Банку впала з майже 10 до 6,5 %, а ПроКредит 

Банку – з 5,5 до 3%. Майже вдвічі скоротилася частка банків з приватним капі-

талом: у ПУМБ – з 5,9 до 3,3%, а в решти банків – з 10,2 до 4,4 %40. 

В українській системі фінансово-інституційних координат тривають транс-

формаційні процеси, що відповідають глобальному руху фінансового посеред-

ництва в умовах переходу до інформаційно-цифрової економіки, яка змінює біз-

нес-моделі фінансово-кредитних установ та переформатує їх сутність: від інсти-

тутів перерозподілу фінансових ресурсів до платіжних агентів. У таких умовах 

зростає роль держави як інституту, що відповідає за інвестиційний процес.  

9.3. Інституційне забезпечення відновлювальних процесів  

у повоєнній економіці України 

Вирішення проблеми виходу на повоєнну посткризову траєкторію розвитку 

сьогодні залежить не тільки від дій Збройних сил України, але від того, наскільки 

держава готова прийняти на себе чітке та відповідальне регулювання всіма полі-

тичними, економічними, фінансовими та соціальними процесами. Стабілізації 

 
38Станом на червень 2022 р. з початку російської агресії пільгових кредитів видали вже понад 36,5 млрд грн, а їх 

загальна сума сягнула 126 млрд грн.  
39Тоді як з моменту старту програми і до 21 лютого 2022 р. держбанки підписали лише 58,8 % договорів 
40Садовничий В. Як роздаються доступні кредити під час війни. URL: https://finclub.net/ua/infographica/yak-

rozdaiutsia-pilhovi-kredyty-pid-chas-viiny.html/ 
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можливо добитися тільки через всеосяжну координацію. Особливо це стосується 

фінансового простору.  

Фінансові посередники не пристосовані ефективно функціонувати у ринко-

вому середовищі без координації держави через природну обмежену раціональ-

ність та обмежену (а часто і невизначену)адаптаційну спроможність. Сього-

дні стає абсолютно очевидним, що, зважаючи на історичну природу та сучас-

ний трансформаційний цифровий зміст фінансового посередництва, опортуні-

стично налаштовані недержавні фінансові інститути не можуть виступити 

джерелом відновлення без відповідної державної політики. 

Йдеться насамперед про необхідність координації циркуляції ліквідності у 

контексті спрямування на пріоритетних соціально-гуманітарних та інвестицій-

них напрямах. Важливо усвідомлювати, що головним завданням лишається за-

безпечення усталеності господарського процесу як сукупності механізмів реалі-

зації пропозиції та попиту. У сучасних умовах ринкові механізми перерозподілу 

фінансових ресурсів від суб’єктів із профіцитом бюджету до суб’єктів із дефі-

цитом бюджету працюють неефективно. 

Сфера фінансів, поряд із гуманітарною сферою, сьогодні наражається чи 

не на найбільшу хаотизацію. Зруйновані міста, закриття підприємств, неви-

плати заробітної плати, втрата робочої сили через потоки біженців. Панічні на-

строї населення призводять до активізації попиту на товари критичного спожи-

вання, спустошуючи бюджет родин, деструктивно впливаючи на накопичення, 

значно ускладнюючи стратегічне планування бюджету домогосподарств. Опо-

ртуністичні мотивації фінансових посередників на тлі явних зростаючих збит-

ків фінансових установ призводять до згортання кредитних канікул та поси-

лення проблеми неповернення боргів як населення, так і підприємств. Не ка-

жучи вже про зростання рівня державного боргу. Всі учасники фінансового 

простору, всі постачальники та споживачі фінансових ресурсів від домогоспо-

дарств, підприємств до держави та фінансових посередників перебувають у 

стані зростаючої невизначеності.  
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Фінансові потоки стають все більш невизначеними у просторі і часі не 

тільки через невизначеність термінів завершення війни. Сьогодні, наприклад, 

важко сказати, скільки було вивезено грошей з країни під час руху біженців на 

захід. Так, називають суми до 1 млрд євро41, водночас протягом останніх місяців 

українці у Європі витратили більше 2 млрд дол.42, що включає в себе розрахунок 

або зняття готівки з карток українських банків. Національний банк України по-

відомляє, що 80 % коштів у сумі 2 млрд дол., які витрачені у квітні – це оплата 

товарів у pos-терміналах торговельних мереж, торгових центрах та отримання 

готівки. Проводячи розрахунок платіжними картками, витрати українців були 

спрямовані таким чином: 17 % – оплата товарів у продуктових магазинах/супер-

маркетах; 11 % – купівля непродовольчих товарів; 8 % – оплата послуг готелів; 

5 % – операції на АЗС; 4 % – розрахунки у закладах харчування. Якщо вважати, 

що з України виїхало близько 5 млн біженців, то в середньому кожен українець 

вкладає в економіку європейських країн по 400 дол. на місяць.  

Зважаючи на дані управління Верховного комісара ООН у справах біженців, 

згідно з якими з України виїхало 6,4 млн людей, НБУ оперує такими даними: у 

квітні пересічний українець за кордоном розрахувався карткою в середньому на 

125 дол. (в еквіваленті) та зняв приблизно 150 дол. готівки в банкоматі. Водночас 

ПриватБанк повідомив, що його клієнти витратили зі своїх платіжних карток у 

торгових мережах за кордоном близько 700 млн дол. з початку війни. Monobank 

повідомив, що за березень-квітень наземні торгові операції клієнтів за кордоном 

становили 159 млн дол. (за офіційним курсом НБУ – 29,25 дол.), а в Україні за 

цей самий період – близько 571 млн дол. Monobank також надав інформацію про 

те, скільки й в яких країнах українці витрачають свої кошти. Найбільше клієнти 

Monobank витратили у Польщі 51,1 млн євро, Німеччині 22,1 млн євро та Чехії ̈

9,5 млн євро. Але якщо дивитись на середній чек транзакції,̈ то найбільше витрат 

 
41Україна попросила у сусідніх країн дані про гроші громадян, що виїхали під час війни. URL: 

https://finance.liga.net/ua/ekonomika/novosti/ukraina-poprosila-u-sosednih-stran-dannye-o-dengah-grajdan-

vyehavshih-vo-vremya-voyny/ 
42Скільки витрачають українці за кордоном? URL: https://visitukraine.today/uk/blog/449/skolko-tratyat-ukraincy-za-

granicei#:~:text/ 
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є в Австрії (майже 28 євро), Італії ̈(27 євро) та Іспанії ̈(24 євро), а найменше – у 

Польщі (13,3 євро)43. Це все обсяги нашого втраченого попиту та накопичень для 

інвестицій відновлення.  

Ще більше скорочення спостерігається у сфері пропозиції. Так, якщо у перші 

місяці війни МВФ прогнозував цифру падіння виробництва – 10 % (за умов шви-

дкого вирішення конфлікту і значної донорської підтримки), то сьогодні це вже 

цифри 25−30 %44, і по сільському господарству – прогнозоване річне скоро-

чення40−70 %45. Прогнозні цифри формуються, зважаючи на досвід країн, що пе-

режили воєнні конфлікти, і будуть змінюватися у міру затримки завершення ро-

сійської агресії. Також є до кінця не визначеним, скільки Україна сьогодні отри-

мує у вигляді західної гуманітарної допомоги, волонтерської допомоги і на які 

суми підтримки вона може розраховувати у сучасних умовах наростаючої глоба-

льної кризи. Отже, ситуація в країні є непрогнозованою. Рівно як непрогнозова-

ним лишається вплив світових інституцій на процеси стабілізації в нашій країні.  

Україні потрібна нова економічна реальність, далека від корупційного тягаря, 

із усталеним фінансово-інституційним середовищем сприяння економічній діяль-

ності, з високим рівнем довіри до державної політики, із усвідомленням глибин-

них взаємних комплементарних зв’язків всіх учасників економічних процесів.  

Тому головним і надважливим завданням держави сьогодні є вибудову-

вання меж визначеності, демонстрація її горизонтів. У цьому зв’язку державна 

політика сьогодні не може бути амбівалентною, вона має користуватися достат-

ньою довірою.  

У цьому зв’язку слід пам’ятати, що повоєнні успіхи у відновленні, постійне 

економічне зростання Федеративної Республіки Німеччини стало можливим за-

вдяки довірі, що була надана багатьма німцями соціальному ринковому госпо-

дарству Ерхарда. Це наріжний фактор, квінтесенція, яку сьогодні слід 

 
43Скільки витрачають українці за кордоном? URL:https://visitukraine.today/uk/blog/449/skolko-tratyat-ukraincy-za-

granicei#:~:text/ 
44МВФ ожидает сокращения производства в Украине до 30 % вследствие войны. URL: https://www.ukrin-

form.ru/rubric-economy/3445046-mvf-ozidaet-sokrasenia-proizvodstva-v-ukraine-do-30-vsledstvie-vojny.html/ 
45В Украине ожидается сокращение производства агропродукции на 40−70%. Минагро. URL: 

https://delo.ua/ru/agro/v-ukraine-ozidaetsya-sokrashhenie-proizvodstva-agroprodukcii-na-40-70-minagro-396131/  
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враховувати при розбудові повоєнного фінансово-інституційного середовища. Чи 

буде воно зручним, ефективним, чи буде воно спонукати до повернення в Україну 

тих 6 мільйонів українців, що вимушено виїхали за кордон? 

Досвід реалізації заходів з післявоєнного відновлення у країнах, що прой-

шли через тривалі конфлікти, показує, що вони мають включати: значні обсяги 

фінансової державної допомоги та донорських вкладень, зниження оподатку-

вання, незалежне надання державних послуг та регулювання інфляції. Приблизно 

40 % післявоєнних країн повертаються до війни протягом десяти років –явище, 

яке називають “конфліктною пасткою”. Детермінантами довгострокового миру 

є економічне відновлення, яке при його адекватній реалізації є найбільш ефекти-

вним у перше десятиліття після війни46, особливо це стосується четвертого, 

п’ятого та шостого років47. Отже, горизонт планування відновлювальних проце-

сів – 10 років. 

Зважаючи на актуальні глобальні еволюційні фінансово-економічні процеси 

та цифровий етап розвитку техніко-технологічного підґрунтя економічні меха-

нізми відновлення не можуть бути в повній мірі ринковими, але й тотальне оде-

ржавлення всіх економічних процесів буде згубним. Це означає, що відбудова 

економіки має бути чітко керованою державою із формуванням нових інститутів 

розвитку, які б відповідали за вихід на повоєнний відносно усталений шлях; уста-

леність через прогнозованість, урегульованість та довіру.  

Непередбачуваність, швидкість розповсюдження воєнної кризи, високий 

ступінь невизначеності щодо тривалості та інтенсивності війни потребує відпо-

відної реакції держави, що має впроваджувати новітні механізми забезпечення 

попиту та пропозиції в умовах зростаючої нестабільності. Вони мають бути дов-

гостроковими, адаптованими, вбудованими в існуючі механізми державного 

 
46 Collier, P., Elliot L. et al. Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy, World Bank Policy Research 

Report, Oxford University Press. Oxford, 2003. 
47Hoeffler, A., Ijaz S.S., Billerbeck S. von. Post-conflict Recovery and Peace Building.Background Paper for the World 

Development Report, 2011. 
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соціально-економічного забезпечення та такими, що автоматично включаються 

за визначених умов дестабілізації.  

Штучне призупинення економічної активності має бути фінансово компен-

сованим, а механізми надання компенсації – максимально оперативними, цифро-

вими – для недопущення соціальної дестабілізації. Безперервне фінансове забез-

печення попиту та пропозиції в країні можливе завдяки впровадженню інституту 

безумовного доходу, з одного боку, а з іншого – створенню ефективних програм 

державної підтримки підприємств. 

Державна фінансова допомога населенню та малому і середньому бізнесу 

стає неодмінним атрибутом економічного буття в умовах зростаючої невизначе-

ності. З травня 2022 р. українські міністерства разом з європейськими партне-

рами впроваджують механізм грантів на порталі Дія для надання негайної допо-

моги у розмірі 125000 грн (4000 євро) мікро- та малим підприємствам, що най-

більше постраждали від бойових дій. Механізм надання допомоги передбачає ав-

торизацію на порталі у кабінеті громадянина за допомогою електронного під-

пису і заповнення онлайн-форми заявки, що певним чином вирішує проблему 

бюрократичних процедур, але не у повній мірі, оскільки рішення щодо надання 

допомоги приймає експертна комісія, яка оцінює заявки на основі принципу 

пріоритетності та проведеного з підприємцями інтерв'ю. Перевагу мають компа-

нії, які займаються виробництвом життєво необхідних товарів та послуг для гро-

мадян України і Збройних сил України.  

Водночас світовий досвід надання допомоги малим та середнім підприєм-

ствам в умовах подій форс-мажорного характеру показує, що штучне призупи-

нення економічної активності має бути фінансово компенсованим для переваж-

ної більшості працюючих ринкових суб’єктів (наприклад у Великій Британії – 

80 % загальної зайнятості), а механізми надання компенсації – максимально опе-

ративними – для недопущення соціальної дестабілізації. Вони мають бути дов-

гостроковими, адаптованими, вбудованими в існуючі механізми державного со-

ціального забезпечення та такими, що автоматично включаються за визначених 

умов дестабілізації.  
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Криза COVID-19 показала, що найбільш ефективними програмами державної 

підтримки (через використання усього спектра систем ідентифікації та фінансової 

інклюзії) були програми Сінгапуру та Великої Британії. Сінгапурська схема під-

тримки робочих місць (Job Support Scheme, JSS) спрямувала бюджетні виплати на 

фінансування значної частини національних малих та середніх підприємств 

(МСП). Програма була впроваджена у швидкій та впорядкованій формі, кошти ав-

томатично перераховувались компаніям, що відповідали критеріям МСП, у розмі-

рах, розрахованих на основі фонду оплати праці, без необхідності подання заявки. 

Це стало можливим завдяки системі цифрових посвідчень “Corp Pass”, яка приз-

начає унікальний ідентифікатор компаніям, які сплачують податок на заробітну 

плату працівників й інформація про які міститься на урядовому порталі myTax. 

Схема збереження робочих місць (Job Retention Scheme, JRS) у Великій Британії 

використовувала систему збору податку на прибуток та національного страху-

вання Pay-As-You-Earn (PAYE). Програма мала на меті покрити до 80 % заробітної 

плати працівників. Вона охопила всіх роботодавців, зареєстрованих на PAYE, до 

неї було залучено близько 28 млн працівників, що становить понад 80 % загально-

національної зайнятості. Довідковий номер PAYE включав надані роботодавцем 

відомості про заробітну плату та банківський рахунок працівника, що дозволило 

спростити надання державної фінансової допомоги. 

Зважаючи на особливості сучасного трансформаційного процесу у середо-

вищі фінансового посередництва при переході до інформаційно-цифрових прин-

ципів економічної діяльності та відповідних ним моделей фінансових операцій 

на основі переважно платіжного обслуговування та скорочення операцій з пере-

розподілу фінансових ресурсів, очевидною є необхідність створення механізмів 

прямого зв’язку між державою та суб’єктами економічного середовища через 

упровадження цифрової валюти центрального банку для створення в повній мірі 

регульованого фінансово-економічного простору.  

Цифрова валюта допоможе досягти цілей державної політики в умовах макси-

мально змінюваного екзогенного та ендогенного середовища, вона зможе 
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забезпечити фінансову стабільність в умовах активізації впровадження іннова-

ційних технологій на фінансових ринках48. 

В Україні в умовах зростаючої невизначеності впровадження цифрових гро-

шей набуває особливого значення: для реалізації програм державної підтримки на-

селення, малих та середніх підприємств; забезпечення оптимально транспарент-

ного економічного середовища. Не менш важливим є формування прямого зв'язку 

між державою та ринковими суб’єктами, що актуалізується у сучасних умовах пе-

реорієнтації бізнес-моделей фінансових посередників на платіжне обслугову-

вання, за якого відбувається зростання трансакційних витрат ринкових суб’єктів. 

Цифрові гроші стимулюватимуть цінову та нецінову конкуренцію у банківському 

середовищі. Простота використання цифрових грошей, їх безпека, максимальна 

мобільність розрахунків, практично миттєве отримання статусу користувача, 

зменшення трансакційних витрат створюють значні переваги платіжних операцій 

за участю цифрової валюти, забезпечують більшу економічну інклюзивність. 

Для забезпечення ефективного реконструктивного процесу необхідним є 

створення фінансових інститутів розвитку. Для виконання завдань цифровізації 

у сфері державної політики та управління, залучення приватних інвестицій в Ук-

раїну та прискорення розвитку підприємництва форматом інститутів розвитку 

може стати цифровий банк з максимально прозорим та доступним інтерфейсом, 

зручним застосуванням, що дозволить зробити процес інвестиційного фонду-

вання та розподілу фінансових ресурсів відновлення максимально ефективним 

та транспарентним. Залучені від зацікавлених осіб фінансові кошти будуть спря-

мовуватися на проєкти повоєнного відновлення, систематизована інформація 

про які буде у відповідній прозорій базі даних банку.  

Цифровий банк може стати центром формування екосистеми, у якій відбу-

ватиметься процес інвестування, до того ж шляхом використання програмного 

забезпечення відбуватимуться безперервні в’язки всіх учасників інвестування. 

Будучи у центрі відновлювального процесу, цифровий банк систематизуватиме 

всі фінансові та інформаційні потоки як щодо проєктів, що потребують фінансу-

вання, так і щодо напрямів, вже профінансованих. Цифрова платформа банку 

 
48Міжнародне співробітництво у сфері ЦВЦБ могло б створити шлях для покращення транскордонної циркуляції 

ліквідності. У розробленні подібних проєктів зацікавлений, зокрема, МВФ. 
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може стати зручним та доступним механізмом формування усталеного фінан-

сово-інституційного середовища сприяння економічному відновленню, з висо-

ким рівнем довіри до державної політики, з поглибленням комплементарних вза-

ємозв’язків усіх учасників економічних процесів. Завдяки автоматизації, вико-

ристанню технологій SupTech та RegTech управління цифровим банком стає ма-

ксимально зручним та транспарентним. 

Інституційне реформування українського суспільства у повній мірі зале-

жить від створення прецедентів ефективної фінансово-інституційної взаємодії 

держави і приватного сектора (як з точки зору економічної ефективності, так і з 

точки зору взаємної відповідальності) у процесі реалізації суспільно-значущих 

проєктів. Саме це можуть дати інститути розвитку в контексті модернізації соціо-

інституційного клімату українського суспільства. Прецеденти неспротиву, але 

позитивної співпраці, держави та бізнесу запустять механізми вкорінення прак-

тик взаємодії. Фрідріх фон Гаєк вважав, що ринок створюється як результат 

практик, що вільно реалізуються, інакше кажучи, чіткі вкорінені механізми вза-

ємодії стають її принципами, уходять в базис взаємодії, створюючи глибинне со-

ціоінституційне підґрунтя49. На жаль, саме війна створила ці прецеденти позити-

вної взаємодії, що консолідували українське суспільство, їх неможна втратити.  

Отже, сучасна воєнна криза в Україні є складовою глобального трансформа-

ційного процесу на тлі формування інформаційно-цифрової економіки, що на по-

верхні економічних явищ представлено як криза конфліктної адаптації мережевої 

людини та соціального спрощення класичного ринкового суб’єкта, зіткнення зга-

саючої ліберальної моделі світоустрою та зачатків нового цифрового суспільства, 

глобалізації та локалізації. Етапами її розгортання є: світовий фінансово-еконо-

мічний крах 2007−2009 рр., пандемія COVID-19 2020−2021 рр., етап максимальної 

ентропії під час російської воєнної агресії проти України 2022 р. 

 
49 Корнівська В. Інститути розвитку у контексті соціоментального та соціоінституційного клімату українського 

суспільства. Бізнес-інформ. 2012. № 2. С.10−13. 
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Аналіз еволюції комплементарного зв’язку глобалізації та локалізації дозво-

ляє зробити висновки, що протягом активної фази глобалізаційних процесів роз-

галуженість, різноманітність, складність світового соціального, економічного, 

фінансово-інституційного, політичного простору досягає найвищого ступеня; 

при цьому глобалізація надає максимальних переваг для локалізації відносин, ре-

сурсів; наднаціональні геополітичні та геоекономічні об’єднання стають надій-

ним середовищем розвитку для національних економічних суб’єктів; таким чи-

ном, на висхідному етапі розвитку глобалізація створює умови для найефектив-

нішої локалізації. 

Існують суперечності ускладнення глобалізаційного простору операційної 

активності, які полягають у надмірному розширенні кола суб’єктів взаємодії, 

ускладненні відносин, впровадженні нових принципів кооперації та регулятор-

них інститутів, що призводить до вичерпання спроможності локальних структур 

адаптуватися до цих процесів, тому комплементарна взаємодія локальних 

суб’єктів дестабілізується, починається процес розпаду, коли всі носії глобаліза-

ції стають неефективними; дестабілізація локальних структур досягає рівня, 

який не може бути усунений через систему глобальних інститутів, що повністю 

розбалансує всю систему. За цих умов зростає роль державних інститутів, які 

поглинають глобальні коливання та беруть максимум відповідальності на себе, 

створюючи ризики формування авторитарних суспільств.  

Глобальний фінансовий простір – це динамічна екосистема, вона розвива-

ється у відповідь на структурні зміни у глобальному економічному середовищі 

через довгостроковий трансформаційний процес і залежатиме від його тривало-

сті та злагодженості дій (або опортунізму) світових геополітичних гравців. 

В українській системі фінансово-інституційних координат тривають транс-

формаційні процеси, що відповідають глобальному руху фінансового посеред-

ництва в умовах переходу до інформаційно-цифрової економіки, яка змінює біз-

нес-моделі фінансово-кредитних установ та переформатує їх сутність: від інсти-

тутів перерозподілу фінансових ресурсів до платіжних агентів; у таких умовах 

зростає роль держави як інституту, що відповідає за інвестиційний процес. 
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Організація відновлювальних процесів в економіці України має відбуватися 

на основі створення цифрових фінансових інститутів розвитку. Цифрові стратегії 

повоєнного посткризового розвитку можуть стати адекватним шляхом форму-

вання нової економічної реальності України. Головне завдання сьогодні – ство-

рення конкурентоспроможного фінансового сектору, який надає споживачам до-

ступ до інноваційних фінансових продуктів, адаптований до зростаючої невизна-

ченості економічної діяльності, забезпечує реалізацію інвестиційної зацікавле-

ності, захист споживачів і фінансову стабільність. 

Водночас слід взяти до уваги, що активізація ролі державних інститутів 

у процесі повоєнної відбудови, використання цифрових фінансових технологій 

забезпечення попиту та пропозиції шляхом впровадження цифрової валюти, вве-

дення інституту безумовного доходу та розвиток програм автоматичної допо-

моги малим та середнім підприємствам в умовах кризи, підвищуватимуть ризики 

остаточного нівелювання ринкових принципів економічної діяльності та зумов-

люватимуть надмірну зарегульованість. Проте за зростаючої кризової невизна-

ченості це найбільш імовірний варіант забезпечення відносної стабільності та 

усталеності. 
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ВІЙНА ТА ПІСЛЯВОЄННА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЕКОНОМІКИ  

В КОНТЕКСТІ КОНВЕРГЕНЦІЇ ТА ДИВЕРГЕНЦІЇ  

У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ ЯК ФОРМИ  

ПРОЯВУ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЛОКАЛІЗАЦІЇ 

10.1. Конвергенційно-дивергенційні процеси у соціально-економічних  

системах під впливом трендів глобалізації та локалізації. 

Історично глобалізація є домінуючим трендом світового розвитку, що шля-

хом багатоаспектних процесів інтеграції та уніфікації послаблює вплив інституту 

національної держави і поступово нівелює його роль у вирішенні глобальних соці-

ально-економічних проблем. На сучасному етапі глобалізація суспільно-економіч-

них відносин представлена передусім інформаційно-технологічною та фінансово-

економічною єдністю світового простору1. Водночас останніми роками у світі над-

звичайно посилюється тенденція локалізації – територіально обумовленого про-

цесу з опорою саме на місцеву специфіку, ресурси і ментальність, що за своєю 

суттю суперечить процесу глобалізації. Таке поєднання вказаних протилежних 

тенденцій дає підстави з позицій діалектичної методології говорити про їх синтез 

у формі процесу «глокалізації» (термін є лексичним сполученням антонімів «гло-

бальний» і «локальний») як основи поточного періоду становлення загальнопла-

нетарного суспільства. Такого суспільства, в якому не буде одноманітності, але 

буде поєднання цінностей, норм і правил гри глобального проєкту з ціннісним 

розмаїттям регіонів планети; суспільства, де глобальне та локальне будуть парт-

нерські рівнозначні та позбавлені взаємопідрядних амбіцій2. 

Одним із провідних дослідників процесів глокалізації є англійський соціо-

лог Роланд Робертсон (1938–2022 рр.), який першим увів це поняття в науковий 

 
1Загальний механізм та чинники стабілізації соціально-економічного розвитку України : монографія / за ред. акад. 

НАН України Гейця В. М. та акад. НАН України Гриценка А. А.; ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України». Київ, 2022. С. 18–19. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2022/08/Zagalnyj-mehanizm-ta-chynnyky-

stabilizacii.pdf/ 
2 Радугин А. А., Бойматов У. Ф. Проблематизация и концептуализация глокализации как социального процесса 

становления мирового общества. Вестник ВГУ. Серия: Философия. 2017. № 3. С. 195–197. URL: 

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylosophy/2017/03/2017-03-19.pdf/ 
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обіг у статті “Глокалізація: час-простір і однорідність-гетерогенність”, розгляда-

ючи концепцію глобалізації в соціологічному дискурсі. У цій статті Р. Робертсон 

представляє глобалізацію виключно як іманентний процес сучасної епохи, за 

якого співіснують тенденції гомогенізації та гетерогенізації світу, а тому пропо-

нує замінити це поняття поняттям “глокалізації”, яке у термінології японського 

ділового світу означає процес адаптації іноземних продуктів до потреб і смаків 

місцевого ринку3. На споживчому рівні процес глокалізації може реалізовува-

тися через підлаштовування, адаптацію глобального продукту до локального 

споживача. В економічній сфері в цілому глокалізація забезпечує гармонійну 

взаємодію процесів глобалізації та регіоналізації. Завдяки такій всебічній взає-

модії, глибокому взаємопроникненню і синтезу глобального та локального, від-

бувається “синергетичний вибух”, що забезпечує появу інноваційних рішень 

і структур, що їх реалізують4. Водночас у сучасній світовій економіці саме гло-

калізація виступає фактором забезпечення міжнародної конкурентоспроможно-

сті та геоекономічного лідерства5. 

Аналізуючи процеси глокалізації, вчені вказують на безпосередній зв'язок 

їх виникнення з парадоксами глобалізації, яка через комплекс факторів створила 

умови для локалізації, ренаціоналізації, фрагментації та деконструкції сучасного 

світу. Суперечності глобального та локального часто не можуть бути розв’язані 

через єдність цих процесів у певних вимірах суспільного розвитку. Наприклад, 

забезпечення контролю, регулювання та гармонізації глобальних процесів 

об’єктивно потребує єдиної системи міжнародного (глобального) управління. 

Проте для формування такої системи знадобилася б єдина для усіх народів і 

 
3 Robertson R. Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity. In: Featherstone M., Lash S., Robertson R. 

(Eds). Global Modernities.SAGE Publications Ltd, 1995. Р. 25–44. DOI: 

https://dx.doi.org/10.4135/9781446250563.n2/ 
4Козлов С. Д. Глобализация и регионализация, локализация и глокализация: некоторые вопросы методологии 

исследования и преподавания процессов. Проблемы современной науки и образования. 2018. № 1(121). С. 64–71. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/globalizatsiya-i-regionalizatsiya-lokalizatsiya-i-glokalizatsiya-nekotorye-

voprosy-metodologii-issledovaniya-i-prepodavaniya/viewer/ 
5 Елецкий А. Н. Глокализация как фактор обеспечения многоаспектности геоэкономического лидерства в совре-

менной мировой экономике. Финансовая экономика. 2019. № 6. С. 143–145. 
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культурних страт система цінностей, єдиний менталітет і універсальна ідеологія, 

що унеможливлюється реаліями сучасного світу, занадто багатовимірного та ба-

гатоликого6. Способом до вирішення цієї суперечності і виступає глокалізація, що 

поєднує систему глобального управління з локальними ціннісними системами. 

Формування тренду глокалізації обумовлюється рядом причин, більшість 

з яких стосується несприятливих(в економічному, екологічному, соціальному та 

інших вимірах) наслідків сучасних глобалізаційних процесів. Безумовно, глоба-

лізація забезпечила значні переваги і здобутки в планетарному масштабі, кілька 

останніх десятиріч виступаючи головним двигуном зростання національних еко-

номік і добробуту населення, поширення демократичних інститутів і загально-

людських цінностей. Саме глобалізація спростила та інтенсифікувала міжнаро-

дні потоки у фінансах, торгівлі та переміщенні робочої сили, що багатьом краї-

нам світу допомогло подолати макроекономічні диспропорції, посилити експор-

тний і технологічний потенціал та значно скоротити бідність, особливо її крайні 

форми. Але водночас глобалізація загострила соціальні суперечності та нерів-

ність у суспільствах, посилила екологічні загрози, надала геополітичним, техно-

генним, епідеміологічним ризикам загальносвітового масштабу. Зрештою пере-

ваги глобалізації стали нівелюватися її витратами і негативними наслідками, що 

все більше посилюються і слабко піддаються регулюванню. 

Глобалізація, за образним виразом експертів, “породила як переможців, так 

і переможених” з надзвичайно нерівномірним розподілом у світовому просторі 

(табл. 10.1). Головна критика сучасних глобалізаційних процесів полягає в тому, 

що вони посилили нерівність усередині та між країнами, викликали разючі дис-

пропорції в оплаті праці представників різних суспільних страт, перерозподілили 

дохід у бік капіталу за рахунок праці, а суспільні вигоди – на користь фінансової 

спільноти7.  

 
6 Гаджиев К. С. О фрагментации миропорядка в эпоху глобализации. Мировая экономика и международные от-

ношения. 2019. Т. 63. № 8. С. 102–112. DOI: https://doi.org/10.20542/0131-2227-2019-63-8-102-112 
7 Ülgen S., Inan C. From the Local to the Global: The Politics of Globalization. Carnegie Europe. February 17, 2022. 

URL: https://carnegieeurope.eu/2022/02/17/from-local-to-global-politics-of-globalization-pub-86310 
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Таблиця 10.1 

Характеристика наслідків глобалізації у категоріях виграшу – програшу 

для країн з різним рівнем соціально-економічного розвитку 

У виграші від глобалізації: У програші від глобалізації: 

у розвинених  

країнах: 

в країнах,  

що розвиваються: 

у розвинених країнах: в країнах,  

що розвиваються: 

✓ 1% громадян  

(найбагатших) 

✓ представники серед-

нього класу 

✓ представники серед-

нього та малозабезпе-

ченого класу 

✓ 5%громадян 

(найбідніших) 

✓ інноваційно  

та наукоємні галузі 

✓ працівники та капітал 

експортних галузей 

✓ працівники трудоміс-

тких галузей 

✓ країни, що не мають 

виходу до моря 

✓ висококваліфіковані 

працівники 

✓ висококваліфіковані 

працівники 

✓ низькопродуктивні 

фірми 

✓ ізольовані сільські 

райони 

✓ споживачі ✓ працівники, які можуть 

переїхати до країн з ви-

соким рівнем доходу 

 ✓ низькокваліфіковані 

робітники 

   ✓ низькопродуктивні 

фірми 

Джерело: Ülgen S., Inan C. From the Local to the Global: The Politics of Globalization. Carnegie 

Europe. February 17, 2022. URL: https://carnegieeurope.eu/2022/02/17/from-local-to-global-

politics-of-globalization-pub-86310 

Як свідчать дані табл. 10.1, навіть за багато років поза переважаючими бла-

гами глобалізації лишилося чимало країн світу та їх неурбанізованих регіонів, 

ціла низка галузей і сегментів економіки, видів бізнесу і секторів ринку праці, 

а також окремі верстви суспільства, причому найбільш знедолені. Усі вони ли-

шилися «у програші» від поширення глобалізаційних процесів, і виправлення си-

туації потребуватиме застосування інших підходів, у т. ч. пов’язаних з локаліза-

цією та глокалізацією.  

Породжені глобалізацією серйозні проблеми планетарного масштабу сьо-

годні вже визнаються на найвищому рівні загальносвітової архітектури управ-

ління. Виступаючи у серпні 2022 р. на консультації Генеральної Асамблеї ООН 

щодо звіту “Наш спільний порядок денний”, яким запропоновано Новий глобаль-

ний курс для відновлення балансу сил і ресурсів між країнами з різним рівнем ро-

звитку, Генеральний секретар ООН А. Гутерріш підкреслив нагальну необхід-

ність подолання низки каскадних криз з глобальними наслідками. У їх переліку: 

погіршення клімату та втрата біорізноманіття, загострення ризику ядерної 
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конфронтації та розгортання воєнних конфліктів із загрозливими для усього 

світу наслідками (так, хвилеподібні наслідки війни в Україні сприяли стрімкому 

світовому зростанню цін на продовольство та енергоносії, що особливо впливає 

на країни, що розвиваються), насування нової кризи глобальної економіки, ви-

сока ймовірність чергових хвиль пандемії COVID-19 через поширення нових 

штамів вірусу8. Хоча походження зазначених криз початково має локальну при-

роду, їх розгортання відбувається через глобалізаційні механізми, відносно шви-

дко охоплюючи більшість країн і регіонів світу. Видається, що саме неефектив-

ність цих механізмів, їх перетворення із запобіжника на каталізатора глобальних 

криз, і стала причиною зробленої 2019 р. Президентом Всесвітнього економіч-

ного форуму Б. Бренде заяви, що визначальне монументальне завдання ниніш-

нього покоління полягає в оновленні та вдосконаленні архітектури національних 

і міжнародних політичних та економічних систем9. 

Невирішені проблеми та суперечності сучасного етапу глобалізації, її сти-

мулююча роль у масштабному поширенні сучасних криз, що вже набули каска-

дного характеру, об’єктивно призводять до її видозмін. Головний економіст Сві-

тової організації торгівлі Б. Купман вважає, що вже незабаром ми побачимо 

“реорганізовану глобалізацію”, спричинену кумулятивним впливом низки кри-

зових факторів – зокрема, торгових війн між США і Китаєм, пандемії COVID-19, 

збоїв у ланцюжках постачання, війни Росії з Україною, протидії запровадженим 

на міжнародному рівні санкціям і експортному контролю, – який дедалі посилює 

триваючу фрагментацію міжнародної економіки10. Принциповим питанням при 

цьому лишається напрям і відповідні потенційні наслідки очікуваної 

“реорганізації” глобалізаційних процесів. 

 
8 At ‘’Our Common Agenda’’ Talks, Secretary-General Says Summits on Future, Sustainable Development Goals ‘Last, 

Best Chance’ to Manage, Solve Global Challenges. UN General Assembly Press Release. № SG/SM/21399 on 04 August 

2022. URL: https://press.un.org/en/2022/sgsm21399.doc.htm/ 
9Clancy H. In Davos, calls for a circular, inclusive economy. GreenBiz Group. January 28, 2019. URL: 

https://www.greenbiz.com/article/davos-calls-circular-inclusive-economy/ 
10Baschuk B. Globalization 2.0 will realign trade and make things more expensive. Bloomberg Newsletters. May 19, 

2022. URL: https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022-05-19/supply-chain-latest-globalization-2-0-is-going-

to-be-costly/ 
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У травні 2022 р. фахівцями Центру нової економіки та суспільства, що фун-

кціонує під егідою Всесвітнього економічного форуму (м. Давос),було представ-

лено чотири ймовірні сценарії загальносвітової динаміки економічної глобаліза-

ції у найближчі роки11, що враховують реальний (фізично матеріальний) і вірту-

альний (цифровізація, технології, інформаційно-комп’ютерні мережі)виміри 

глобалізаційних процесів і передбачають їх еволюцію залежно від економічної 

стратегії держав, які можуть дотримуватися політики або багатосторонньої інте-

грації, або ж національного егоїзму, який веде до подальшої поляризації та фра-

гментації світової економіки (табл. 10.2). 

Таблиця 10.2 

Основні сценарії розвитку економічної глобалізації на період до 2027 року,  

розроблені під егідою Всесвітнього економічного форуму 

Назва та суть  

сценарію 
Загальний зміст, сценарні умови та припущення 

Сценарій І 

«Глобалізація 5.0: від-

новлення зв’язку» 

(поєднання процесів ре-

альної (фізично матері-

альної) та віртуальної 

інтеграції у світовій 

економіці) 

Сценарій базується на ідеалі спільного процвітання усіх держав 

світу, передбачає посилення їх економічної та технологічної інтег-

рації. 

Передбачається, що зміцнення регіональних і глобальних альянсів 

призведе до диверсифікації ланцюжків постачання, високої мобі-

льності робочої сили, більшої гнучкості зайнятості та збільшення 

інновацій. 

Ймовірним є зростання масштабів впровадження відновлюваних 

джерел енергії та інвестицій у довгострокове стале зростання еко-

номіки, більш рівномірний розподіл переваг глобалізації між роз-

виненими економіками та економіками, що розвиваються. 

У підсумку очікується, що зміцнення вказаних тенденцій за рахунок 

посилення економічної та соціальної стійкості держав, що передба-

чає збільшення інвестицій у розвиток національних систем соціаль-

ного захисту завдяки підвищенню рівня оподаткування 

Сценарій ІІ 

«Аналогові мережі:  

віртуальний  

націоналізм» 

(фрагментація  

Інтернету) 

Сценарій передбачає, що між країнами відновлюється реальна (фі-

зично матеріальна) інтеграція. Національні уряди розглядають пере-

ваги багатосторонньої інтеграції з точки зору забезпечення доступно-

сті енергетичних ресурсів, продуктів харчування та інших товарів. 

Однак цей підхід не відтворюється на віртуальному (цифровізацій-

ному) рівні. Загострення політичного суперництва та занепокоєння 

кібербезпекою спонукають країни шукати більшого контролю над 

сферою цифровізації. Це призведе до порушень процедур технологіч-

ного регулювання, управління та сумісності. Замість глобального 

 
11 Four Futures for Economic Globalization: Scenarios and Their Implications. White Paper. World Economic Forum. 

May 2022. 13 р. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Four_Futures_for_Economic_Globalization_2022.pdf/ 



 

346 

Інтернету з’явиться кілька «уламків»–локальних інтернет-мереж, які 

перешкоджатимуть глобалізованим цифровим фінансовим послугам і 

міжнародній торгівлі. 

Очікується, що за цим сценарієм глобалізації почнеться стагнація 

процесів, пов’язаних із технологічними інноваціями, мобільністю ро-

бочої сили та енергетичним «зеленим» переходом. Економіки країн, 

що розвиваються, непропорційно постраждають через відсутність пе-

редових цифрових можливостей 

Сценарій ІІІ 

“Цифрове доміну-

вання: гнучкі  

платформи” 

 (віртуальна 

 інтеграція) 

 

Сценарій за змістом є протилежним попередньому сценарію і до-

зволяє зрозуміти, що станеться, якщо цифрова інтеграція переважа-

тиме, а міжнародне співробітництво у реальному (фізично-матеріаль-

ному) вимірі буде згортатися. 

Ймовірним результатом буде ініційоване політичним суперництвом 

посилення економічного протекціонізму з високо локалізованими ви-

робництвом і ланцюжками доданої вартості. 

Поряд з цим очікується, що розвинені держави узгодять оподатку-

вання та управління цифровими послугами. Це призведе до сплеску 

технологічного співробітництва, частково компенсуючи вплив реаль-

ної (фізично матеріальної) фрагментації економік. 

Незважаючи на бурхливий попит на висококваліфікованих працівни-

ків, їх транскордонне переміщення може зіткнутися з обмеженнями 

залежно від того, де вони проживають, що у підсумку сприятиме фо-

рмуванню ринків праці “двох швидкостей”. Енергетичний “зелений” 

перехід, ймовірно, загальмується, оскільки протекціоністські заходи 

національних урядів обмежуватимуть доступ до природних ресурсів і 

сировини 

Сценарій IV 

“Світ автаркії:  

системна  

фрагментація” 

(подвійно  

фрагментований світ) 

 

Сценарій базується на визначальній ролі факторів геополітичної тур-

булентності та пандемії COVID-19, що призведе до вжиття протекці-

оністських заходів, які сповільнюють торгівлю, інвестиції та транс-

кордонні перетоки робочої сили. Співробітництво та ланцюжки пос-

тавок набувають регіонального або локалізованого характеру; скоро-

чення виробництва та повторювані розриви у ланцюжках поставок 

несуть загрозу продовольчій безпеці та безпеці здоров’я людей. 

У сфері цифровізації національні уряди посилюють контроль, що 

призводить до проблем з поширенням цензури, стеження та дезінфо-

рмації. 

Загальним наслідком стає широкомасштабна економічна стагнація. 

Навколишнє середовище постраждає через погіршення міжнарод-

ного співробітництва та екологічних стандартів, також імовірне зрос-

тання обсягів використання викопного палива 

Джерело: Willige A. What’s next for economic globalization? World Economic Forum. May 23, 

2022. URL: https://www.weforum.org/agenda/2022/05/future-globalization-multilateralism-nation-

alism-digital-integration/ 

На думку експертів Всесвітнього економічного форуму, жоден з наведених 

у табл. 10.2 сценаріїв еволюції економічної глобалізації на період до 2027 р. не 

має пріоритету у шансах реалізації. Найбільш імовірним видається таке майбутнє 

світової економіки, у якому глобальна співпраця та економічний націоналізм 
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поєднуються у реальному (фізично матеріальному) та цифровому вимірах. На-

разі світ переходить до нової фази високої волатильності та поляризації глобаль-

ної економіки, що веде до більшої фрагментації ринків товарів, технологій і ро-

бочої сили. Враховуючи зростаючу політизацію процесу поширення технологій, 

нові стратегічні орієнтації держав будуть формуватися переважно на основі їх-

ньої економічної та цифрової сумісності, а також конвергенції їхніх цінностей12. 

Неухильне розгортання глобальної економічної рецесії, що супроводжується ви-

сокою інфляцією, “кризою вартості життя” та ризиками соціальних заворушень, 

констатоване провідними фахівцями Всесвітнього економічного форуму у вересні 

2022 р.13, вказує на подальше загострення проблем глобалізації і їхній визначаль-

ний вплив на поточну і майбутню динаміку багатьох процесів, у т. ч. конверген-

ційно-дивергенційних. 

Процеси конвергенції / дивергенції економік (регіонів) світу в умовах гло-

балізації, вочевидь, потребують більш детального розгляду, зважаючи на їх зна-

чущість для міжнародного співробітництва та світової макроекономічної дина-

міки загалом. Багатьма експертами зазначається нерозривний зв'язок і двоїстість 

результатів цих процесів у глобальному масштабі. Підкреслюється, що остан-

німи роками конвергенція створила значні економічні можливості для чималої 

кількості країн, “вирвала мільйони людей з бідності” та сприяла зростанню сере-

днього класу, але водночас між багатьма державами поглибилася економічна ди-

вергенція, а всередині багатьох країн –соціальна нерівність, насамперед, у роз-

поділі доходів. Характерним явищем світової економіки стали “клуби конверген-

ції”, у межах яких відбувається стійке тривале зближення соціально-економічних 

 
12Willige A. What’s next for economic globalization? World Economic Forum. May 23, 2022. URL: 

https://www.weforum.org/agenda/2022/05/future-globalization-multilateralism-nationalism-digital-integration/ 
13 Chief Economists Outlook –September 2022. Centre for the New Economy and Society, World Economic Forum. 

2022. 30 рр. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Chief_Economists_Outlook_2022.pdf 

Довідково: “Погляд провідних економістів” (“Chief Economists Outlook”)— це щоквартальний звіт, що ґрунту-

ється на опитуваннях представників спільноти провідних економістів Всесвітнього економічного форуму. Ця 

спільнота створена у листопаді 2019 р. і об'єднує понад 50 авторитетних економістів, які спеціалізуються у 

сфері фінансів, страхування, консалтингу, нових технологій, а також представників міжнародних організацій та 

регіональних банків розвитку. Архів звітів доступний на сайті ВЕФ: 

https://www.weforum.org/reports?utf8=%E2%9C%93&query=Chief+Economists+Outlook 
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параметрів досить вузького кола країн14. Окрім того, більшої ваги набуває інсти-

туційна конвергенція, зокрема, у низці теоретичних досліджень конвергенційно-

дивергенційні процеси розглядаються через призму пошуку альтернативних мо-

делей соціально-економічного розвитку. У цьому зв’язку експерти вважають, що 

пандемія COVID-19 переконливо довела неефективність у запобіганні та проти-

дії глобальним кризам домінуючої нині соціально-економічної моделі, заснова-

ної на методологічному індивідуалізмі, та показала переваги інституційної кон-

вергенції15. 

Характерною рисою конвергенційно-дивергенційних процесів, системні 

дослідження яких (із застосуванням статистичного та соціологічного інструмен-

тарію) розпочалися в 40-х роках ХХ ст., є хвилеподібний характер їхньої дина-

міки з переважанням тих чи інших чинників впливу. Якщо у 50-ті роки минулого 

століття дослідники акцентували увагу на чиннику капіталоозброєності робочої 

сили, то у 60-ті та 1970-ті роки– на чинниках техніко-технологічного розвитку, 

що в умовах індустріального суспільства стали рушіями конвергенції планової 

та ринкової економік. У 1980-ті роки, у ході становлення постіндустріального 

суспільства, детермінантами процесів конвергенції та дивергенції стали інститу-

ціональні чинники, у т. ч. пов’язані з розпадом соціалістичної системи наприкі-

нці 80– початку 90-х років і виникненням цілої когорти країн з економікою тра-

нсформаційного типу. Значущими протягом усього часу є соціальні чинники, 

особливо у періоди криз і посткризового соціально-економічного відновлення.  

На думку провідного експерта Брукгінського інституту К. Дервіша, при-

близно з 1990 р. середній дохід на душу населення в об’єднаній групі країн з 

ринком, що формується, і країн, що розвиваються, почав зростати набагато шви-

дше, ніж у розвинутих економіках, що знаменувало вступ глобальної економіки 

в епоху нової конвергенції (new convergence). Так, з 1990 р. по 2007 р. середньорі-

чне зростання ВВП на душу населення в країнах указаної групи було на 2,5 

 
14 Smith T. The convergence hypothesis. Are poor countries catching up with rich countries? American Economic Asso-

ciation. April 6, 2020. URL: https://www.aeaweb.org/research/poor-rich-country-convergence-hypothesis/ 
15 Жизнеспособна ли теория конвергенции? Вольная экономика. 31.10.2020. URL: http://freeconomy.ru/sovet-ek-

spertov/zhiznesposobna-li-teoriya-konvergentsii.html/ 
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відсоткових пункти вищим, ніж у розвинених країнах; протягом 2000–2007 рр. 

цей розрив збільшився до 3,5 відсоткових пунктів. Зазначений перехід до епохи 

нової конвергенції обумовлений дією одночасно таких трьох чинників16: 

1) глобалізація, яка завдяки зміцненню торговельних зв’язків і зростанню 

прямих іноземних інвестицій сприяє наздоганяючому зростанню (catch-

upgrowth), завдяки чому країни-аутсайдери імпортують і адаптують іноземні 

ноу-хау та технології, що значно вигідніше, ніж самим створювати їх та підтри-

мувати винахідницьку діяльність; 

2) демографічний перехід більшості країн з ринком, що формується, та країн, 

що розвиваються, який супроводжувався повільнішим зростанням населення, 

сприяв більшій капіталомісткості та швидшому зростанню рівня доходів на душу 

населення. Водночас у багатьох розвинутих економіках, зокрема в Європі та 

Японії, частка людей похилого віку значно зросла, що відповідно посилило де-

моекономічне навантаження; 

3) вищий рівень капіталовкладень в країнах з ринком, що формується, та кра-

їнах, що розвиваються (27,0 % ВВП), порівняно з розвинутими країнами (20,5 % 

ВВП) у 2000–2010 рр. Капітальні інвестиції не лише підвищують продуктивність 

праці, але й сприяють зростанню сукупної продуктивності факторів капіталу та 

праці завдяки впровадженню нових знань і технологій виробництва та полег-

шення переходу від низько- до високопродуктивних секторів економіки. 

На думку К. Дервіша, чітка тенденція глобальної економічної конвергенції 

перервалася від початку світової фінансової кризи 2009–2009 років, яка довела, 

що для країн-аутсайдерів джерело легкого “наслідувального” наздоганяння 

(copycatcatch-up) країн-лідерів в основному вичерпано. А оскільки в секторі по-

слуг, на який зараз припадає більша частка загальної доданої вартості, забезпе-

чити технологічне наздоганяння набагато складніше, відновлення глобальної 

конвергенційної тенденції значною мірою залежатиме від здатності країн з 

 
16Derviş K. World Economy: Convergence, Interdependence, and Divergence. Finance & Development. September 2012. 

Vol. 49. No. 3. Р. 10–14. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2012/09/pdf/dervis.pdf/ 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2012/09/pdf/dervis.pdf
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ринком, що формується, та країн, що розвиваються, знаходити та використову-

вати нові, досконаліші джерела зростання, не покладаючись на запозичені тех-

нології та національний ресурс недорогої робочої сили17. Одним із таких ендо-

генних джерел, але визначальним для країн-аутсайдерів у численних наукових 

дослідженнях визнається подальше підвищення якості людського капіталу18, 

тобто соціальний чинник. 

Значний вплив на конвергенційні / дивергенційні процеси також справля-

ють чинники інституційної природи. Як доведено експертами Світового банку, 

на динаміку вказаних процесів серйозно впливають інституційні рамки інтегра-

ційних угод, а також угод про зони вільної торгівлі між діючими та потенційними 

державами-учасницями певного інтеграційного об’єднання. Додаткову дію на їх 

конвергування / дивергування має наявність у таких угодах механізму зо-

бов’язань для фіксації економічних реформ у країнах – претендентах на вступ до 

інтеграційного об’єднання(як це сталося в Мексиці з Північноамериканською 

угодою про вільну торгівлю, а також у державах Центрально-Східної Європи з 

угодами про асоціацію з Євросоюзом). Діючі угоди про вільну торгівлю також 

можуть стимулювати передачу технологій від більш економічно розвинених дер-

жав інтеграційного об’єднання до країн-членів з нижчими доходами (країн-пре-

тендентів)19. 

Ще донедавна окремим експертам Всесвітнього економічного форуму пе-

рспективи глобальної конвергенції видавалися досить оптимістичними. Зок-

рема, до початку “коронакризи” колишній головний економіст МВФ, проф. 

Массачусетського технологічного інституту С. Джонсон заявляв про вагомі пі-

дстави вважати, що Китай (де забезпечено майже три десятиліття двозначних 

темпів приросту ВВП) та Індія зможуть підтримувати річні темпи економічного 

 
17Derviş K. The Future of Economic Convergence. Project Syndicate. February 12, 2018. URL: https://www.project-

syndicate.org/commentary/emerging-countries-economic-convergence-by-kemal-dervis-2018-02?barrier=accesspaylog 
18 Казакова М. В. Факторы конвергенции и дивергенции в мировой экономике: краткий обзор. Управленческое 

консультирование. 2018. № 1(7). С. 96–110. DOI: https://doi.org/10.22394/1726-1139-2018-7-96-110 
19 Venables A.J. Regional integration agreements – a force for convergence or divergence? World Bank Policy Research 

Working Paper. December 1999. No. WPS 2260. World Bank Group. 1999. 26 р. URL: http://docu-

ments.worldbank.org/curated/en/397421468766807036/Regional-integration-agreements-a-force-for-convergence-or-

divergence 
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зростання в середньому на 7%, тоді як такі розвинені країни як США– лише на 

2–3%. Збереження таких темпів динаміки сприяло б тому, що до 2030 року на 

ринки, що розвиваються, припадало б понад 50% світового ВВП, розрахованого 

за ринковими обмінними курсами20, що й було б доказом глобальної конверген-

ції економік.  

Однак швидке розгортання пандемії коронавірусу (COVID-19), що офі-

ційно оголошено ВООЗ у березні 2020 року, порушило чимало усталених тенден-

цій глобального розвитку, зокрема, щодо конвергенційно-дивергенційних про-

цесів. Пандемія COVID-19 виявилася шоком і надскладним випробуванням 

практично для всіх країн світу та спричинила безпрецедентні соціально-еконо-

мічні наслідки. Так, за даними ООН станом на квітень 2021 року (тобто лише за 

рік поширення пандемії), ці наслідки відображалися дуже трагічними цифрами 

людських доль: 3 млн померлих, 255 млн втрачених робочих місць, 120 млн лю-

дей, які опинилися за межею бідності, 170 млн дітей, позбавлених можливості 

навчатися. Усього за рік пандемія COVID-19 призвела до найтяжчої за останні 

90 років глобальної рецесії, а також стрімкого зростання масштабів бідності, не-

рівності між країнами та соціального розшарування суспільств21.  

Серйозною проблемою є й те, що обумовлена пандемією COVID-19 

“коронакриза” може стати додатковим драйвером подальшого посилення соціа-

льно-економічних диспропорцій ідивергенційних тенденцій між державами та 

регіонами світу. Адже за умов нової глобальної кризи порушується головна 

умова міждержавної конвергенції – забезпечення “країнами-аутсайдерами” 

більш високих темпів зростання реального ВВП порівняно з “країнами-

лідерами”. Цілком очевидно, що одним із ключових глобальних викликів, зумо-

влених шоковим впливом пандемії COVID-19, стане кратне збільшення потреби 

в реалізації моделі соціальної держави, здатної забезпечити ефективну та 

 
20 Johnson S. What's the future of economic convergence? World Economic Forum. November 7, 2018. URL: 

https://www.weforum.org/agenda/2018/11/whats-the-future-of-economic-convergence/ 
21Борьба с пандемией и ее последствиями: глава ООН предложил срочно действовать на шести направлениях. 

Новости ООН.12.04.2021. URL: https://news.un.org/ru/story/2021/04/1400702/ 
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стабільну роботу систем охорони здоров'я, освіти, соціального захисту населення, 

а також національного ринку праці та сфери зайнятості у екстраординарних, у т. ч. 

епідеміологічних умовах. Здатність реалізувати таку модель для умовних “країн-

аутсайдерів” слід розглядати як найважливіший фактор подолання їх соціальної 

дивергенції з “країнами-лідерами”22. 

Для багатьох країн з ринком, що формується, зокрема, й України, пандемія 

коронавірусу стала важким бар’єром на траєкторії конвергування з більш еконо-

мічно розвиненими державами. Його подолання вимагає, щоб державна політика 

щодо відновлення економіки та подолання соціально-економічних наслідків «ко-

ронакризи» була сфокусована на сферах, що формують соціетальну стійкість в 

умовах можливих подальших шоків епідеміологічного характеру. Експерти ООН 

вважають, що найважливішою такою сферою є інвестування в людський капітал, 

яке допоможе укладенню в суспільствах нового «соціального контракту», засно-

ваного на солідарності та згуртуванні, а також передбачає адекватне постпанде-

мічним викликам виділення коштів держави та бізнесу на освіту, створення гід-

них робочих місць, соціальний захист та охорону здоров'я людей23.При цьому, 

пандемія COVID-19 справила значущий вплив й на інші аспекти процесів соціа-

льно-економічної конвергенції та дивергенції. 

Так, аналітики МВФ економетрично обґрунтували, що з початком шоко-

вого впливу «коронакризи» стримування зростання нерівності подушових дохо-

дів між країнами (тобто їх дивергенції за показником ВВП на душу населення, 

оціненого за паритетами купівельної спроможності) значною мірою детерміну-

ється чинниками, пов’язаними з рівнем вакцинації громадян, а також реалізацією 

фіскальної та монетарної політик, спрямованих на підтримку економічної акти-

вності під час та після пандемії. Саме ці чинники впливатимуть на динаміку від-

новлення доходів на душу населення в посткризовій середньостроковій 

 
22Бурлай Т. Влияние пандемии COVID-19 на динамику процессов социально-экономической конвергенции и ди-

вергенции / Проблеми та перспективи забезпечення стійкості фінансової системи України: зовнішні та внут-

рішні аспекти : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції / НАН України, ДУ «Ін-т економіки та 

прогнозування НАН України». К., 2020. 221 с. С. 96–102. URL: http://ief.org.ua/docs/scc/15.pdf/ 
23 Бурлай Т. Социально-экономическое развитие в период постпандемии / Модернізація економіки: сучасні реалії, 

прогнозні сценарії та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28–29 квітня 2021 р., 

м. Херсон). Херсон: Вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2021. С. 300–302. 
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перспективі. Таким чином, пост пандемічне скорочення дивергенції між еконо-

міками розвинених країн, з одного боку, та країнами з ринком, що формується, і 

країнами, що розвиваються, – з іншого, залежить від ефективності політики щодо 

справедливого розподілу вакцин проти вірусу COVID-19 та забезпечення висо-

кого рівня вакцинації населення, а також заходів з протидії додатковому накопи-

ченню державного боргу у процесі подолання «коронакризи» та її негативних 

наслідків24. 

Окремим блоком варто виокремити дослідження конвергенційно-дивер-

генційних процесів у Європейському Союзі, який не лише у регіональному, але 

й у міжнародному масштабі розглядається як найуспішніший реалізований на 

практиці проект макроекономічної та макрофінансової конвергенції. Так, у своїй 

доповіді "Золоте зростання: відновлення глянцю європейської економічної мо-

делі" Світовий банк образно назвав цю модель "машиною конвергенції" 

(Convergence Machine), яка в період після Другої світової війни дала об'єднаній 

Європі можливість піднятися до одного з найвищих у світі рівнів добробуту та 

якості життя населення, економічного і технологічного розвитку, та ефективно 

забезпечувала конвергентні процеси в ЄС протягом кількох десятиліть. Згідно з 

оцінкою Світового банку, вже на початку 2000-х років у ЄС чітко проявилися 

проблеми – зокрема, слабка динаміка продуктивності праці, скорочення робочої 

сили, зростання безробіття, поглиблення демографічної кризи, а також фіскаль-

них і торгових дисбалансів тощо, – для вирішення яких потрібен перезапуск 

європейської “машини конвергенції”25. 

Слід зазначити, що концепція конвергенції як процесу зближення (в кон-

тексті “змін на краще”) основних параметрів розвитку країн-учасниць ЄС була 

 
24 Brussevich M., Liu Sh., Papageorgiou C. Income convergence or divergence in the aftermath of the COVID-19 shock? 

IMF Working Papers. June 2022. No. WP/22/121. 33 р. URL: 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/06/17/Income-Convergence-or-Divergence-in-the-Aftermath-of-

the-COVID-19-Shock-519804/ 
25 Golden growth: restoring the lustre of the European economic model. World Bank. 2012. 494 p. Р. 9; 27–28; 452–454. 

URL: https://documents1.worldbank.org/curated/en/539371468036253854/pdf/Main-report.pdf/ 
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закладена в інституційний фундамент проекту об'єднаної Європи від самого по-

чатку його заснування і вже понад шість десятиліть зберігає свою актуальність. 

Підписана у березні 2017 р. Римська декларація як одну з ключових цілей лідерів 

ЄС-27 встановлює перетворення Євросоюзу на “Союз, де економіки конвергу-

ються; ... Союз, який на основі сталого зростання сприяє економічному та соці-

альному прогресу, а також згуртованості та конвергенції, зберігаючи цілісність 

внутрішнього ринку”. У рамках державної політики ЄС процеси конвергенції сти-

мулюються та підтримуються у різних сферах, у тому числі соціальній сфері та 

сфері зайнятості. Особлива увага до соціального виміру конвергенційної полі-

тики ЄС виникла на початку 2000-х років, коли виявилася тенденція соціальної 

дивергенції країн-учасниць. З урахуванням критичної необхідності вирішення 

цієї проблеми, на Соціальному саміті ЄС у травні 2021 р. була ухвалена 

“Декларація Порту”, що передбачає “перетворення Соціальної Європи на реаль-

ність” та наголошує, що Європейська опора соціальних прав є фундаментальним 

елементом відновлення європейських суспільств після пандемії COVID-19, який 

сприятиме переходу ЄС до “зеленої”, соціально справедливої та цифрової еконо-

міки, а також досягненню вищого рівня соціальної та економічної конвергенції 

країн-учасниць26. 

Важливим для європейського інтеграційного проекту також є посилення 

регіональної конвергенції в ЄС. Експерти акцентують увагу на тому, що прогрес 

у регіональному зближенні країн-членів був дуже нерівномірним протягом 

останніх двох десятиліть – у той час як Центральна та Східна Європа наздога-

няли більш економічно розвинені країни інтеграційного ядра ЄС, Південна Єв-

ропа втрачала економічні позиції, особливо після світової фінансової кризи 2008-

2009 років. Частина проблем конвергенції держав і регіонів ЄС виникли під впли-

вом загальносвітових факторів, таких як глобалізація, цифровізація, глобальне по-

тепління, пандемія COVID-19, але інші мають виключно внутрішньоєвропейське 

 
26Бурлай Т.В. Социальная конвергенция стран-участниц ЕС: новые цели и мониторинговые инструменты / Стра-

тегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы : сборник научных статей 

: в двух томах. Т. 2. / ред. кол.: В.Л. Гурский [и др.]; Национальная академия наук Беларуси; Институт экономики 

НАН Беларуси. Минск: Право и экономика, 2021. 522 с. С. 37–42. URL: http://economics.basnet.by/files/Conf2021-

2.pdf/ 
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походження, як-от незавершена фінансова інтеграція, недостатньо ефективне фі-

скальне управління, низькі показники інновацій тощо. Зменшення регіональної 

дивергенції потребує концентрації політики ЄС і національних урядів держав-

учасниць на вирішенні таких завдань, як підвищення виробничої спеціалізації 

європейських регіонів, використання потенціалу міжкраїнної співпраці в іннова-

ціях та економіці міських агломерацій, посилення переваг відкритих і конкурен-

тних ринків в умовах цифровізації, посилення ефективності бюджетних інстру-

ментів Євросоюзу задля сприяння його продуктивній модернізації тощо27. 

З 2018 р. під егідою Єврофонду діє Центр моніторингу конвергенційних 

процесів у ЄС (EU Convergence Monitoring Hub), діяльність якого сфокусована на 

вивченні моделей і динаміки соціальної конвергенції. Застосовувана методологія 

досліджень Центру охоплює чотири виміри – (І) зайнятість, (ІІ) умови праці, (ІІІ) 

умови життя та (IV) вплив соціально-економічних факторів, – і базується на спе-

ціально визначених типах конвергенції та дивергенції, що характеризують розви-

ток як держав-учасниць зокрема, так і ЄС загалом. А саме таких28: 

o висхідна конвергенція (upward convergence) – поліпшення усереднених пока-

зників соціально-економічного розвитку Євросоюзу, що супроводжується змен-

шенням різниць між показниками держав-членів протягом певного періоду;  

o строга висхідна конвергенція (strict upward convergence) – поліпшення по-

казників розвитку усіх без винятку держав-членів з одночасним зменшенням 

диспропорцій по ЄС; 

o низхідна конвергенція (downward convergence) – погіршення усереднених 

показників соціально-економічного розвитку ЄС за одночасного зменшення 

різниць між показниками розвитку держав-членів; 

 
27Pina Á., Sicari P. Enhancing regional convergence in the European Union. OECD Economics Department Working 

Papers. December 2021. No. 1696. OECD. 2021. 47 р. URL: https://dx.doi.org/10.1787/253dd6ee-en/ 
28 Бурлай Т. Роль соціально-економічної конвергенції (дивергенції) у розбудові європейського інтеграційного 

проекту / Оцінка інтеграції України до європейського економічного простору : колективна монографія / за заг. 

ред. д.е.н., проф. О.О. Борзенко; ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». К., 2021. 486 c. С. 88–

136. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2022/05/Оцінка інтеграції України до ЕЕП.pdf/ 

https://dx.doi.org/10.1787/253dd6ee-en
http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2022/05/Оцінка%20інтеграції%20України%20до%20ЕЕП.pdf
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o висхідна дивергенція (upward divergence) – поліпшення усереднених пока-

зників соціально-економічного розвитку Євросоюзу за одночасного збіль-

шення диспропорцій у розвитку держав-членів; 

o строга висхідна дивергенція (strict upward divergence) – поліпшення пока-

зників розвитку усіх без винятку держав-членів із одночасним збільшенням 

диспропорцій по ЄС; 

o низхідна дивергенція (downward divergence) – погіршення усереднених по-

казників соціально-економічного розвитку ЄС за одночасного збільшення дис-

пропорцій у розвитку держав-членів. 

Результати комплексного дослідження29 Центру моніторингу конверген-

ційних процесів у ЄС показують, що протягом періоду 1995–2017 рр. сформува-

лися тенденції як конвергенції, так і дивергенції, – залежно від сфери та напряму 

соціально-економічного розвитку, що досліджувалися. Так, за даними Центру, 

серед 37 соціально-економічних індикаторів конвергенції / дивергенції в ЄС, по-

чинаючи з 2010 р. позитивну динаміку показали 23, а саме: 

– тенденції висхідної конвергенції сформувалися за 14 показниками, демон-

струючи зменшення диспропорцій між країнами-учасницями (у т.ч. щодо рівня 

освіти, гендерної рівності, тривалості життя, бідності, матеріальної нерівності 

тощо); 

– тенденції висхідної дивергенції, за якої динаміка показників поліпшу-

ється, але посилюється неоднорідність соціально-економічного розвитку країн 

Євросоюзу, зафіксовані за 9 індикаторами (у т. ч. ВВП на душу населення, вало-

вим коефіцієнтом заміщення, погодинною оплатою праці, рівнем зайнятості, рі-

внем безробіття та ін.); 

– тенденції низхідної дивергенції в ЄС (погіршення показників розвитку 

держав-членів при одночасному збільшенні диспропорцій між ними) 

 
29Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators. European Foundation for the Improvement of 

Living and Working Conditions (Eurofound). 2018. 65 р. URL: https://www.eurofound.europa.eu/sites/de-

fault/files/ef_publication/field_ef_document/ef18003en.pdf/ 
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встановлено за 10 показниками (у т.ч. рівнем довгострокового безробіття, рівнем 

вимушеної зайнятості за сумісництвом, рівнем задоволеності життям, рівнем 

трудової бідності, часткою населення, охопленого ризиками бідності та соціаль-

ної ексклюзії, рівнем загальних видатків на соціальний захист, показником нері-

вності доходів тощо); 

– тенденції низхідної конвергенції, характеризуючи погіршення соціально-

економічної динаміки окремих держав ЄС за одночасного зменшення неоднорі-

дності між ними, мали місце лише за 4 індикаторами (у т. ч. впливом соціальних 

трансфертів на скорочення бідності, якістю державного управління та ін.). 

Загальний аналіз наведених результатів дослідження Центру моніторингу 

конвергенційних процесів у ЄС дає підстави для висновку щодо низької ефекти-

вності та наявності серйозних бар’єрів для конвергування країн-учасниць у соці-

альній сфері. Лише 38% із майже сорока досліджених індикаторів засвідчили на-

явність “хорошої” конвергенції між ними, за якої одночасно поліпшуються по-

казники країн об’єднаної Європи та зменшуються диспропорції між країнами. 

Фактично, загальна тенденція соціальної дивергенції стала домінуючою на тере-

нах Євросоюзу ще з 2010 року. На сьогодні високо ймовірним є поглиблення цієї 

тенденції, а також її поширення на макроекономічну сферу у зв’язку з шоковими 

випробуваннями європейських суспільств, спричиненими розповсюдженням па-

ндемії COVID-19 з березня 2020 р. і початком повномасштабної воєнної агресії 

Російської Федерації проти України наприкінці лютого 2022 року. Таке тривале 

гальмування конвергенційних тенденцій в ЄС і натомість – посилення диверген-

ційних, несе загрозу для всієї інтеграційної конструкції Європейського Союзу та 

відповідно посилює вимоги щодо стабільності та конкурентоспроможності соці-

ально-економічних систем країн – претендентів на вступ до цього інтеграційного 

об’єднання. 
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10.2. Сучасні гібридні загрози та війни як чинники соціально-економічної 

конвергенції / дивергенції держав і регіонів світу 

На початку 2000-х років у активний експертно-науковий, а також політико-

дипломатичний обіг увійшли породжені відповідними науковими концепціями 

поняття “гібридних загроз” та “гібридної війни”, найчастіше використовувані 

для оцінок конфліктного потенціалу між різними акторами30 та альянсами, що 

діють у безпековому середовищі на певних рівнях – від індивідуального до гло-

бального. Характеристика гібридності у даному випадку відображає аспекти по-

єднання компонент у різних вимірах: старих і нових елементів тактики та стра-

тегії; концептуальних моделей та інструментів досягнення стратегічних цілей ак-

торів; ресурсів “жорсткої сили” (економічний потенціал, природні ресурси, 

озброєння або збройні сили, державний апарат тощо) та “м’якої сили” (ідеологічні 

наративи, дипломатія, соціальні зв’язки, публічні заходи, громадська активність 

тощо). У такому контексті, зважаючи на неухильне загострення глобальних про-

тирічь та невирішених конфліктів інтересів як регіональних, так і глобальних ак-

торів, поточний період суспільно-історичного розвитку можна охарактеризувати 

як “епоху гібридних загроз”31. 

За визначенням фахівців Європейського центру передового досвіду з про-

тидії гібридним загрозам (European Centre of Excellence for Countering Hybrid 

Threats – HybridCoE), концепт «гібридна загроза» опосередковує дії, що здійс-

нюються державними або недержавними суб'єктами, метою яких є підірвати ос-

нови або завдати шкоди супротивнику шляхом поєднання відкритих і прихова-

них військових і цивільних засобів. Гібридні дії характеризуються неоднознач-

ністю, оскільки гібридні актори розмивають звичні кордони міжнародної полі-

тики та діють у сфері взаємодії між зовнішнім і внутрішнім, законним і 

 
30А́ктор – індивідуальний або колективний суб’єкт соціальної дії (індивід, організація, соціальна група, маси), 

який чинить вплив на інших людей; активний учасник перетворень, урухомлюваний власними мотивами, метою, 

інтересами; відносно автономний раціональний індивід, що вступає в кооперацію з іншими, реалізуючи власні 

стратегії поведінки. (Див.: Петренко-Лисак А.О. Актор соціальний. Електронна версія «Великої української ен-

циклопедії». 2022. URL: https://vue.gov.ua/Актор соціальний). 
31Smith H. In the era of hybrid threats: Power of the powerful or power of the “weak”? Hybrid CoE Strategic Analy-

sis.No. 1. European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats. October 2017. URL: https://www.hybrid-

coe.fi/wp-content/uploads/2020/07/Strategic-Analysis-1-Smith.pdf 
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незаконним, миром і війною. Така неоднозначність створюється поєднанням зви-

чайних і нетрадиційних засобів – дезінформації та втручання в політичні дебати 

чи вибори, пошкодження чи атаки на критичну інфраструктуру, кібероперації, 

різні форми злочинної діяльності та, зрештою, асиметричне використання війсь-

кових засобів і бойових дій.  

Таким чином, гібридні загрози (hybrid threats) європейськими експертами 

визначаються як32: 

• скоординовані та синхронізовані дії, що свідомо спрямовані на дося-

гнення системної вразливості демократичних держав та інституцій за допомогою 

застосування супротивником широкого спектру засобів; 

• діяльність, яка має різні пороги виявлення та атрибуції, передбачає 

використання державних і недержавних акторів, а також застосування різних ін-

терфейсів (війна – мир, внутрішня – зовнішня безпека, місцева –державна влада, 

національний – міжнародний вимір тощо); 

• діяльність щодо впливу на різні форми ухвалення рішень супротив-

ником на місцевому (регіональному), державному чи інституційному рівні, що 

призначена для подальшого просування до своїх стратегічних цілей та/або їх до-

сягнення при одночасному підриві інституційних основ та/або завдавання шкоди 

супротивнику. 

Гібридні загрози у ході розгортання конфлікту створюються у так званій 

“сірій зоні” переходу від конфронтації до прямого військового зіткнення, тобто 

від миру до війни, який умовно поділяють на три фази: “уставляння запалу” → 

дестабілізація → військове примушення (насильство). Таким чином, у вказаному 

фазовому переході гібридна війна може розглядатися як жорстке завершення, фі-

нальна точка процесу акумуляції та реалізації гібридних загроз. Вочевидь, краща 

підготовка держави до протистояння гібридним загрозам у “сірій зоні” розгор-

тання конфлікту зменшить необхідність застосування силових дій та/або 

 
32Hybrid threats as a concept. European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats. 2022. URL: https://www.hy-

bridcoe.fi/hybrid-threats-as-a-phenomenon/ 
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традиційних воєнних засобів у сценарії ескалації гібридної війни33. Теоретично 

універсального поняття такого виду війни досі не вироблено, що пов’язано з над-

звичайною мінливістю сучасного глобалізованого світу, накопиченим потенціа-

лом значних геополітичних зрушень, а також стрімким розширенням інструмен-

тарію гібридних загроз, обумовленим формуванням трендів екологізації та циф-

ровізації, прискореним розвитком інформаційно-мережевих технологій і техно-

логій штучного інтелекту, удосконаленням соціально-інженерних технологій, 

у т. ч. технологій впливу на “психологію мас” тощо.  

Різниця між конвенційною (узвичаєною, традиційною) та сучасною гібри-

дною війною опосередкована низкою переходів такого змісту34: 

– від безпосереднього руйнування до безпосереднього впливу; 

– від прямого знищення супротивника до його внутрішнього розпаду; 

– від війни зі зброєю та технікою до війни культур; 

– від застосування конвенційних збройних сил до застосування спеціально 

підготовлених збройних сил і комерційних нерегулярних військових угруповань 

(приватних військових компаній); 

– від традиційного (у 3D-вимірі) поля битви до інформаційно-психологічної 

війни та війни сприйняття; 

– від прямого військового зіткнення до безконтактної війни; 

– від поверхневої та фрагментованої війни до тотальної війни, включаючи 

внутрішню сторону і базу противника; 

– від війни у фізичному середовищі до війни у людській свідомості та у кі-

берпросторі; 

– від симетричної до асиметричної війни, яка передбачає поєднання політи-

чних, економічних, інформаційних, технологічних та екологічних кампаній; 

– від війни, що ведеться в певний проміжок часу, до перманентної війни як 

природного стану національного життя. 

 
33Giannopoulos G., Smith H., Theocharidou M. The Landscape of Hybrid Threats: A conceptual model. Publications 

Office of the European Union, Luxembourg, 2021. 52 р. Р. 36–42. 
34Bērziņš J. Russia’s New Generation Warfare in Ukraine: Implications for Defense Policy. Military Operations. 2014. 

Vol. 2. No. 4. Р. 4–7. URL: 

https://www.tjomo.com/article/47/Russias_New_Generation_Warfare_in_Ukraine_Implications_for_Defense_Policy/ 
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Хоча гібридна війна (hybrid warfare) є війною нового покоління, вона збе-

рігає сутнісно-змістовні характеристики феномену конвенційного воєнного кон-

флікту, і тому часто розглядається через воєнно-історичну призму. Дослідники 

наводять численні приклади гібридних методів і підходів на тактичному, опера-

тивному та стратегічному рівнях, що пов’язані ще з працями китайського філо-

софа Сунь Цзи, датованими імовірно V ст. до нашої ери, або класичного трактату 

про військове мистецтво прусського офіцера Карла фон Клаузевіца, написаного 

на початку ХІХ ст. нашої ери. Відповідно до вказаного підходу гібридну війну 

визначають як “конфлікт, що охоплює поєднання конвенційних військових сил 

та нерегулярних сил (партизани, повстанці, терористи), який може включати як 

державних, так і недержавних акторів, орієнтованих на досягнення спільної по-

літичної мети” (Петер Р. Мансур), а також як “загрози, що містять повний спектр 

різних способів ведення війни, включаючи конвенційні можливості, нерегулярні 

тактики і формування, терористичні акти, невибіркове насильство та примус, а 

також кримінальні заворушення, здійснені обома сторонами конфлікту та різ-

ними недержавними акторами” (Френк Дж. Хоффман)35. 

В інтерпретації експертів Центру дослідження миру при Арктичному уні-

верситеті Норвегії, гібридна війна передбачає взаємодію або синхронізоване по-

єднання звичайних і особливих інструментів впливу і засобів підривної діяльно-

сті задля використання слабкостей супротивника і досягнення синергетичного 

ефекту. До того ж гібридна війна має дві особливі ознаки. По-перше, розмитість 

межі між війною та миром – ситуація, за якої важко ідентифікувати або виділити 

поріг війни. По-друге, високий рівень невизначеності, що ускладнює чи унемож-

ливлює ідентифікацію цілей, акторів чи інструментів гібридних загроз – часто 

країна, яка стала їх мішенню, неспроможна до розроблення відповідної стратегії 

 
35 Wither J. Making Sense of Hybrid Warfare. Connections: The Quarterly Journal. 2016. Vol. 15. No. 2. Р. 74, 75. 

DOI:10.11610/Connections.15.2.06 
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та політики для протидії супротивнику, оскільки або нездатна розпізнати гібри-

дну атаку, або не може ідентифікувати державу, яка її здійснює чи спонсорує36.  

На переконання інших європейських дослідників, сучасна гібридна війна 

має більше специфічних рис, а саме37:  

(1) використовує комбінацію багатьох засобів, включаючи військові, політи-

чні, економічні, юридичні, культурні, соціальні, інфраструктурні, кібернетичні 

та інформаційні;  

(2) ворожий актор прагне уникнути виявлення та намагається заплутати чи 

мінімізувати вашу ситуаційну обізнаність;  

(3) ворожим актором можуть бути державні, недержавні чи довірені суб'єкти, 

або ж всі вони одночасно;  

(4) супротивник намагається створити ситуацію, що веде до загострення існу-

ючих соціальних відмінностей і соціальних невдоволень у країні-супротивнику. 

Часто це робиться в цивільній сфері невійськовими засобами, наприклад, за допо-

могою кібератак на критичну інфраструктуру або кампаній дезінформації. 

У сучасних умовах гібридна війна є асиметричною і мультимодальною 

вздовж її горизонтальної та вертикальної структурних осей, а також ставить по-

силений акцент на креативності, неоднозначності та когнітивних елементах її ве-

дення. Концептуальна модель гібридної війни передбачає, що її актори викорис-

товують власні інструменти сили (військові, політичні, економічні, цивільні та 

інформаційні) для впливу на існуючі точки вразливості (політичні, військові, 

економічні, соціальні, інформаційні та інфраструктурні) у системі супротивника 

з тим, щоб посилити власні можливості для досягнення бажаних цілей38. Вказані 

інструменти сили акторів гібридної війни у даному контексті фактично є інстру-

ментами активації чи акумуляції гібридних загроз, перелік яких на сьогодні вже 

дуже значний і продовжує розширюватися унаслідок появи нових інформаційно-

 
36Білял А. Гібридна війна – нові загрози, складність і «довіра» як антидот. NATO Review. 30 листопада 2021. URL: 

https://www.nato.int/docu/review/uk/articles/2021/11/30/gbridna-vjna-nov-zagrozi-skladnst-dovra-yak-

antidot/index.html 
37Freedman J., Hoogensen G., Razakamaharavo V. Identity, Stability, Hybrid Threats and Disinformation. Journal 

ICONO-14. Vol. 19. No. 1. January – June 2021. Р. 38–69. DOI: 10.7195/ri14.v19i1.1618     
38Reichborn-Kjennerud E., Cullen P. What is Hybrid Warfare? NUPI Policy Brief. No. 1. Norwegian Institute of Interna-

tional Affairs (NUPI). 2016. URL: http://hdl.handle.net/11250/2380867 
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мережевих, цифрових, військово-промислових, соціально-інженерних, біомеди-

чних, політичних технологій, технологій аналізу “великих масивів даних” (Big 

Data), штучного інтелекту, екологічного керування тощо. 

Одним із прикладів ведення новітніх форм війни може розглядатися гібри-

дна війна Російської Федерації проти України, чіткі атрибути якої гостро про-

явилися у ході російської анексії АР Крим та тимчасової окупації територій Дон-

басу у 2014 році39. Як обґрунтовано багатьма дослідниками, ще з 1990-х років і 

особливо активно – з початку 2000-х, Російська Федерація, реалізуючи історично 

притаманне їй імперсько-державницьке бачення, веде гібридні війни на постра-

дянському40 і постсоціалістичному просторі41, вважаючи їх зоною своїх націона-

льних інтересів. Зокрема, за вказаний період як повноцінні гібридні війни або ж 

гібридні воєнні агресії зарубіжні експерти розцінюють відповідні системні дії 

Росії проти України42, Грузії43, Молдови44, Болгарії45, Польщі46, країн Балтії47, а 

також ряду інших держав.  

Американські дослідники, аналізуючи події російсько-грузинської війни 

2008 року, а також російської анексії Криму та захоплення частини Донбасу у 

2014 році, вважають їх надзвичайно характерними кампаніями у рамках 

 
39Левченко О. Еволюція гібридної війни Російської Федерації проти України. Наука і оборона. 2017. № 2. С.11–

16.DOI: https://doi.org/10.33099/2618-1614-2017-0-2-11-16/ 
40Polese A., Kevlihan R., Beacháin D.Ó. Introduction: hybrid warfare in post-Soviet spaces, is there a logic behind? –

Small Wars & Insurgencies. 2016. Vol. 27. No. 3. Р. 361–366. DOI: 10.1080/09592318.2016.1151660/  
41 Fox A.C. Hybrid Warfare: The 21st Century Russian Way of Warfare. School of Advanced Military Studies, United 

States Army Command and General Staff College. Fort Leavenworth, Kansas, USA. May 2017. 73 р. DOI: 

10.13140/RG.2.2.35922.38086/ 
42Bērziņš J. Russia’s New Generation Warfare in Ukraine: Implications for Latvian Defense Policy. Policy Paper. April 

2014. No. 2. 13 р. Center for Security and Strategic Research, National Defence Academy of Latvia. URL: 

https://sldinfo.com/wp-content/uploads/2014/05/New-Generation-Warfare.pdf/ 
43Seskuria N. Russia’s “Hybrid Aggression” against Georgia: The Use of Local and External Tools.Center for Strategic 

and International Studies. September 2021. 5 р. URL: https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publica-

tion/210921_Seskuria_Russia_Georgia.pdf?__d9rw2TtaDba9xaHASf6lCEmJ.oqhA7/ 
44Bucliș M. Analysis of the Hybrid War effects on the security of the Republic of Moldova in the present security context. 

AntePortas – StudianadBezpieczeństwem. 2018. No. 1. Р. 97–103. DOI: 1(10)10.33674/120187/  
45Xаджитодоров С., Соколов М. Сочетание методов ведения войны нового поколения и мягкой силы: гибридные 

измерения российско-болгарских отношений. Connections: The Quarterly Journal. 2018. Vol. 17. No. 1. P. 5-

22.URL: http://connections-qj.org/ru/article/sochetanie-metodov-vedeniya-voyny-novogo-pokoleniya-i-myagkoy-sily-

gibridnye-izmereniya/ 
46FiszerM., Gruszczyński J., Puttré M. Manufactured Migrant Crisis on Polish Border Is a Form of Hybrid Warfare. 

Discourse. November 18, 2021. MercatusCenter at George Mason University. URL: https://www.discoursemaga-

zine.com/politics/2021/11/18/manufactured-migrant-crisis-on-polish-border-is-a-form-of-hybrid-warfare/ 
47Radin A. Hybrid Warfare in the Baltics: Threats and Potential Responses. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2017. 

48 р. URL: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1577.html/ 
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відповідних гібридних воєн. Ці кампанії продемонстрували, що Росія під час ве-

дення сучасної гібридної війни об’єднує конвенційні, інформаційні, військово-

кібернетичні операції, а також нетрадиційні заходи у єдиний “пакет ефектів 

впливу”, який дає змогу тактичним військовим формуванням створювати наба-

гато більші ефекти на полі бою, ніж це роблять аналогічні формування інших 

армій. Таким чином, експерти США називають гібридну війну російським спо-

собом ведення воєн у ХХІ столітті, якому слід шукати протидію48. У цьому кон-

тексті воєнна агресія РФ проти України, розпочата 24 лютого 2022 року, – над-

звичайно масштабна з точки зору театру воєнних дій, понесених людських 

жертв, руйнувань населених пунктів, господарських об’єктів та інфраструктури, 

а також потенційних економічних, соціальних і демографічних наслідків, – фак-

тично є складовою повномасштабної гібридної війни. 

Вкрай важливим для вибору стратегії і тактики протидії гібридним загро-

зам і здобуття перемоги у сучасних гібридних війнах видається з’ясування гли-

бинних причин, що їх обумовлюють49. Однією з них і зарубіжна, і вітчизняна 

академічна наука вважає формування нового світового порядку (тобто формату, 

правил і норм міжнародних відносин у глобальному інституційному просторі), 

що відбувається нині і передбачає трансформацію системи полярності світу та пе-

реформатування відносин між його провідними державами, у тому числі за підсу-

мками гібридних воєн. На думку зарубіжних науковців, боротьба за місце в ієра-

рхії нового поліцентричного світового порядку буде тривалою та жорсткою, і в 

перерозподілі питомої ваги різних центрів впливу на міжнародній арені найістот-

ніші (хоча і різновекторні) зміни стосуватимуться Китаю, США, Заходу в цілому, 

Індії, Росії, а також низки держав регіонального рівня. Поряд із розмежуваннями 

по лініях США – Китай та Росія – Захід головна системна інтрига у формуванні 

 
48 Fox A.C. Hybrid Warfare: The 21st Century Russian Way of Warfare. School of Advanced Military Studies, United 

States Army Command and General Staff College. Fort Leavenworth, Kansas, USA. May 2017. 73 р. DOI: 

10.13140/RG.2.2.35922.38086/  
49 Бурлай Т. Державна політика реагування на сучасні гібридні загрози / Формування ефективної системи управ-

ління та публічного адміністрування в умовах транзитивної економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. інте-

рнет-конф., 21 вересня 2022. Харків: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бе-

кетова, 2022. 344 с. С. 302–305. URL: 
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світового порядку, що народжується, пов’язана з системою глобальних взаємо-

відносин “центр – периферія”50. 

Українські вчені аргументовано доводять, що особливістю сучасного фор-

мування нового світового порядку є його глобальний характер, що передбачає 

поєднання різнорідних, багаторівневих і багатосферних перетворень на єдиний 

гібридний революційно-трансформаційний процес. У рамках цього процесу і роз-

кривається гібридний характер війни Росії проти України. Хоча бойові дії прос-

торово локалізовані на території України, фактично війна має глобальний харак-

тер, зважаючи на постачання зброї, дипломатичну, економічну, фінансову та ін-

формаційну підтримку України з боку США та ЄС. Це локальне здійснення гло-

бального конфлікту, що відбувається у новій гібридній системі “мир – війна”, 

що стала сучасною формою зміни світоустрою, у якому результат гібридних воєн 

безпосередньо визначається цивілізаційною, економічною та інформаційно-ци-

фровою складовою51. 

У контексті змін світового порядку і появи спряжених з цим глобальних 

кризових явищ розглядають гібридну війну Росії проти України і провідні фахі-

вці МВФ, закликаючи запобігти остаточному руйнуванню нинішнього глобаль-

ного економічного порядку. Безумовно, російське вторгнення в Україну у лю-

тому 2022 р. відкрило новий розділ у міжнародних відносинах, запустивши про-

цес прискореної фрагментації усталених порядків глобальної економіки та гло-

бальної політики, причому зі слабко прогнозованими наслідками. Триваюча ро-

сійсько-українська гібридна війна спричинила «раптове зрушення основних гео-

політичних тектонічних пластів» і небезпека полягає в тому, що ці пласти будуть 

віддалятися ще більше, фрагментуючи глобальну економіку на окремі економічні 

блоки з різними ідеологіями, політичними системами, технологічними стандар-

тами, транскордонними платіжними та торговими системами і резервними 

 
50 Барановский В.Г. Новый миропорядок: преодоление старого или его трансформация? МЭиМО. 2019. Т. 63. 

№ 5. С. 7–23. DOI: 10.20542/0131-2227-2019-63-5-7-23/ 
51 Grytsenko A. Hybrid System «Peace-War» as a Modern Form of the Changing World Order. In: Proceeding Book of 

the Second International Symposium on the Study of War. Economic Development and Social Research Institute. Ankara, 

Turkey. May 20-21, 2022. Р. 67–73. 
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валютами. Такий “тектонічний зсув” спричинить за собою високі витрати на при-

стосування та довгострокові втрати ефективності, оскільки ланцюжки поставок 

та виробничі мережі будуть переконфігуровані, а також стане дуже серйозним 

інституційним викликом для системи регулювання міжнародних і економічних 

відносин52. 

Надзвичайна серйозність проблеми полягає і в тому, що воєнна агресія Ро-

сійської Федерації проти України наклалася на триваючу пандемію COVID-19, що 

створило подвійну кризу, призводячи до загибелі людей, розриву торговельно-ви-

робничих ланцюжків, уповільнення економічного зростання, різкого посилення 

волатильності на фінансових ринках, п також значного прискорення інфляції – 

насамперед, за рахунок небувалого «зльоту» цін на енергоносії та продовольс-

тво, що важким тягарем лягає на бюджети домогосподарств, компаній і держав 

по всьому світі. Нещодавні дослідження МВФ показують, що глобально значи-

мими наслідками війни в Україні стане потенційне посилення як геоекономічної 

дезінтеграції, унаслідок якої від скорочення доходів постраждає населення 

практично усіх соціально-демографічних груп, так і технологічної фрагмен-

тації, яка для багатьох країн може призвести до втрати щонайменше 5% наці-

онального ВВП53. 

Таким чином, нинішнє кризове гальмування макроекономічного розвитку 

і надвисокий ризик нової глобальної рецесії доводить, що реалізація існуючих 

гібридних загроз і ведення сучасних гібридних воєн є надзвичайно впливовими 

чинниками соціально-економічної конвергенції / дивергенції держав і навіть ре-

гіонів світу. Мінімізація впливу цих чинників наразі постає пріоритетним завдан-

ням як на національному, так і міжнародному рівні.  

 
52 Gourinchas P.-O. Shifting Geopolitical Tectonic Plates. Finance & Development. June 2022. Vol. 59. Nо. 2. Р. 10–11. 

International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2022/06/shifting-geopolitical-tec-

tonic-plates-straight-talk 
53 Georgieva K., Gopinath G., Pazarbasioglu С. Why We Must Resist Geoeconomic Fragmentation – and How. IMFBlog. 

International Monetary Fund. May 22, 2022. URL: https://blogs.imf.org/2022/05/22/why-we-must-resist-geoeconomic-

fragmentation-and-how/ 
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10.3. Загальна оцінка впливу воєнної агресії Російської Федерації  

проти України на динаміку конвергенційних процесів в Європі54 

Реагуючи на воєнну агресію РФ, з початку війни і станом на кінець жовтня 

2022 р. Європейський Союз увів у дію вісім пакетів санкцій, зокрема, щодо ім-

порту російських енергоресурсів і певних видів сировини. При цьому запрова-

джені санкційні заходи у сфері торгівлі та ціноутворення зумовили нові виклики 

для макроекономічної і соціальної стабільності Євросоюзу. Офіційна статистика 

та соціологічні опитування фіксують прискорення негативної динаміки спожив-

чих цін та економічних очікувань в об’єднаній Європі. За даними Євростату, 

у вересні 2022 р. економічні настрої в ЄС-27 погіршувалися вже шостий місяць 

поспіль, а в єврозоні взагалі сягнули дворічного мінімуму. Фактичний рівень річ-

ної споживчої інфляції у вересні 2022 р. становив 10,9% у ЄС-27 та 9,9% – у єв-

розоні, тоді як роком раніше ці показники становили лише 3,6% і 3,4% відпо-

відно. Ціни виробників промислової продукції у серпні 2022 р. зросли у річному 

вимірі на 43,0% у ЄС-27 та на 43,3% – у зоні євро (у серпні 2021 р. аналогічні 

показники становили 13,5% і 13,4% відповідно). Ймовірним наслідком такої 

стрімкої інфляції стане скорочення реальних доходів і купівельної спроможності 

населення, а песимістичні очікування бізнес-середовища є передвісником ймовір-

ного загострення проблем безробіття та бідності в ЄС.  

На відповідні негативні тенденції також вказують прогнозні розрахунки 

Європейського інвестиційного банку. За його оцінками, війна в Україні серйозно 

похитнула стійкість енергетичних, торгівельних і виробничих ланцюжків у Єв-

ропі, які й до того вже значно постраждали від кризи, зумовленої пандемією 

COVID-19. Тому, за оцінкою Банку, подальша санкційна та військова ескалація 

можуть занурити економіку ЄС у рецесію, за якої частка збиткових європейських 

фірм зросте зі звичайних 8 до 15%, а частка фірм-банкрутів – відповідно, з 10 до 

17%. Прогнози Європейського інвестиційного банку також вказують на 

 
54Цей підрозділ підготовлено на основі джерела: Бурлай Т.В., Костриця В.І., Близнюк В.В., Левін Р.Я. Новітня 

політика соціальної якості ЄС: корисний досвід для повоєнного відновлення України. Економічна теорія. 2022. 

№ 3. С. 89–119. DOI: https://doi.org/10.15407/etet2022.03.089/ 
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посилення диференціації держав ЄС за рівнем бідності, що зумовлено міжкраїн-

ною різницею у рівнях заощаджень та доходів населення. Зростання цін на ене-

ргоресурси та продукти харчування може помітно вплинути на добробут і зао-

щадження європейських домогосподарств – згідно з розрахунками, у середньому 

в Євросоюзі підвищення темпів інфляції на 2,0–2,5 відсоткових пункти призведе 

до зниження обсягів приватного споживання на 1,1 відсоткового пункта55. Ці ж 

тенденції вже негативно позначилися і на рівні заощаджень європейських домо-

господарств: за інформацією Євростату, у ІІ кварталі 2022 р. цей показник для 

країн зони євро скоротився до 13,7% порівняно з 19,0% у відповідному періоді 

2021 року. 

Нинішню ситуацію в ЄС, пов’язану з різким зростанням споживчих цін і 

значним відставанням темпів зростання зарплат від темпів інфляції, експерти вже 

назвали європейською “кризою вартості життя” (cost-of-livingcrisis). У більшості 

країн Євросоюзу середній річний рахунок за електроенергію (у цінах липня 

2022 р.) нині перевищує щомісячну оплату праці працівника з мінімальною заро-

бітною платою. Для покриття вказаного рахунку в Нідерландах вже потрібно 48 

робочих днів, тоді як роком раніше – 28. У чотирьох країнах ЄС – Словаччині, 

Греції, Чехії та Італії – середній річний рахунок за електроенергію вже перевищує 

місячний заробіток працівника навіть із середньою зарплатою56. Навіть у Німеч-

чині, країні – незмінному локомотиві економіки ЄС, соціологічні дослідження по-

казують посилення негативних настроїв споживачів. За даними німецького Інсти-

туту вивчення громадської думки CIVEY, у липні 2022 р. понад 71% населення 

країни готувалися до тривалої економічної кризи, очікуючи, що їхнє фінансове 

становище погіршиться у найближчі п’ять років, і лише 11% німців вірили, що 

згодом ситуація покращиться. Серед опитаних 36% респондентів відзначили, що 

їхнє особисте матеріальне становище погіршилося через різке подорожчання 

 
55 How bad is the Ukraine war for the European recovery? European Investment Bank. June 2022. 34 р. 8–9, 11–14. DOI: 

10.2867/94550 
56 Lynch E. Trade unions on the frontline in the cost-of-living crisis. Social Europe. 07 September 2022. URL: https://so-

cialeurope.eu/trade-unions-on-the-frontline-in-the-cost-of-living-crisis 
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енергоносіїв та продуктів харчування, а 58% громадян Німеччини оцінили пото-

чну економічну ситуацію в країні як найгіршу за останні п’ять років57.  

Наведені вище дані демонструють наявність загрози спричиненого війною 

РФ проти України погіршення соціальної якості життя європейців, яка стає сер-

йозним викликом для багатьох держав ЄС. Однак проблема полягає ще й у тому, 

що вищезазначена європейська “криза вартості життя” генерує серйозні ризики 

подальшого посилення соціальної дивергенції в Євросоюзі та її розповсюдження 

на макроекономічну сферу. В оприлюдненому в жовтні 2022 р. спеціальному звіті 

аналітики МВФ акцентують увагу на тому, що швидке та практично повсюдне 

підвищення цін в Європі, насамперед на продовольство та енергоносії, створює 

серйозні труднощі для європейських домогосподарств, особливо для бідних 

верств населення. Відповідно, стійкий і швидко зростаючий інфляційний тиск 

залишається найактуальнішою загрозою для добробуту європейців і сьогодні, і в 

майбутньому, скорочуючи реальні доходи, поглиблюючи “кризу вартості 

життя”, продовжуючи стагнацію у зоні євро та підриваючи макроекономічну ста-

більність регіону Європи загалом, який лише нещодавно почав відновлюватися 

після шоків пандемії COVID-1958. Відповідні фактичні та прогнозні дані МВФ за 

2021–2023 рр. наведено в табл. 10.3. 

Як показують розрахунки експертів Міжнародного валютного фонду, різке 

підвищення цін на енергоносії збільшило вартість життя для європейських дома-

шніх господарств у 2022 році в середньому приблизно на 7% (від менше 1% 

в Угорщині до понад 20% в Естонії, табл. 10.4, незважаючи на широкомасштабні 

заходи, вжиті структурами ЄС і національними урядами країн-членів для полег-

шення цього тягаря59. 

 
57 Rahman M. 71% of German citizens expect financial problems within five years. July 27, 2022. URL: https://oop-

stop.com/71-of-german-citizens-expect-financial-problems-within-five-years/ 
58 World Economic Outlook: Countering the Cost-of-Living Crisis. International Monetary Fund. October 2022. 166 р. 

Р. 6–9, 42, 66–67. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-octo-

ber-2022 
59 Kammer A. Europe Must Address a Toxic Mix of High Inflation and Flagging Growth. IMF Blog. October 23,2022. 

International Monetary Fund. 2022. URL: https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/10/23/europe-must-address-a-

toxic-mix-of-high-inflation-and-flagging-growth 
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Таблиця 10.3 

Показники динаміки виробництва, споживчих цін і безробіття  

в регіоні Європи у 2021 р. (факт) та 2022–2023 рр. (прогноз), % за рік 

Регіон, країна, 

група країн 

Реальний ВВП Індекс споживчих цін Рівень безробіття 

2021 р. 2022 р. 2023 р. 2021 р. 2022 р. 2023 р. 2021 р. 2022 р. 2023 р. 

Європа в цілому 5,9 2,1 0,6 4,9 15,3 10,9 … … … 

Розвинені країни 

Європи 
5,5 3,1 0,5 2,6 8,4 6,2 6,9 6,1 6,4 

Країни зони євро 5,2  3,1 0,5 2,6  8,3 5,7 7,7  6,8 7,0 

Німеччина  2,6 1,5 –0,3 3,2  8,5 7,2 3,6  2,9 3,4 

Франція  6,8 2,5 0,7 2,1  5,8 4,6 7,9  7,5 7,6 

Італія  6,7  3,2 –0,2 1,9  8,7 5,2 9,5 8,8 9,4 

Іспанія  5,1 4,3 1,2 3,1  8,8 4,9 14,8  12,7 12,3 

Бельгія  6,2  2,4 0,4 3,2  9,5 4,9 6,3  5,4 5,6 

Австрія  4,6 4,7 1,0 2,8  7,7 5,1 6,2  4,5 4,6 

Ірландія  13,6 9,0 4,0 2,4  8,4 6,5 6,3  4,7 4,8 

Португалія  4,9 6,2 0,7 0,9 7,9 4,7 6,6  6,1 6,5 

Греція  8,3 5,2 1,8 0,6  9,2 3,2 15,0  12,6 12,2 

Словенія  8,2 5,7 1,7 1,9  8,9 5,1 4,8  4,3 4,3 

Фінляндія  3,0 2,1 0,5 2,1  6,5 3,5 7,6  7,0 7,4 

Литва  5,0 1,8 1,1 4,6  17,6 8,4 7,1  7,3 7,0 

Латвія  4,5 2,5 1,6 3,2  16,5 8,0 7,6  7,4 7,2 

Естонія  8,0 1,0 1,8 4,5  21,0 9,5 6,2  6,6 6,8 

Швейцарія  4,2 2,2 0,8 0,6  3,1 2,4 3,0  2,2 2,4 

Швеція  5,1 2,6 –0,1 2,7  7,2 8,4 8,8  7,6 7,4 

Чехія  3,5 1,9 1,5 3,8  16,3 8,6 2,8  2,5 2,3 

Словаччина  3,0 1,8 1,5 2,8  11,9 10,1 6,8  6,2 6,2 

Країни з ринком, 

що формується,  

і країни, що розви-

ваються, регіону 

Європи 

6,8 0,0 0,6 9,5 27,8 19,4 … … … 

Російська  

Федерація  
4,7 –3,4 –2,3 6,7 13,8 5,0 4,8 4,0 4,3 

Туреччина  11,4 5,0 3,0 19,6  73,1 51,2 12,0  10,8 10,5 

Польща  5,9 3,8 0,5 5,1  13,8 14,3 3,4  2,8 3,2 

Румунія  5,9 4,8 3,1 5,0  13,3 11,0  5,6  5,5 5,5 

Україна*  3,4 –35,0 … 9,4 20,6 … 9,8  … … 

Угорщина  7,1 5,7 1,8 5,1  13,9 13,3 4,1  3,4 3,8 

Білорусь  2,3 –7,0 0,2 9,5  16,5 13,1 3,9  4,5 4,3 

Болгарія  4,2 3,9 3,0 2,8  12,4 5,2 5,3  5,1 4,7 

Сербія 7,4 3,5 2,7 4,1 11,5 8,3 10,1 9,9 9,7 

Хорватія  10,2 5,9 3,5 2,6  9,8 5,5 8,1  6,9 6,6 

Примітка. *Для України всі прогнози на 2022–2027 роки, за винятком індикаторів реального 

ВВП і споживчих цін, опущено через надзвичайно високий ступінь невизначеності. Статис-

тичні дані не включають АР Крим і м. Севастополь. 

Джерело: World Economic Outlook: Countering the Cost-of-Living Crisis. International Monetary 

Fund. October 2022. 166 р.Р. 42, 100. URL: https://www,imf,org/en/Publications/WEO/Is-

sues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022 
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Таблиця 10.4 

Оцінка зростання вартості життя в країнах ЄС-27 у 2022 р, під впливом цін 

на енергоресурси, % середньої вартості споживання домогосподарств 

Діапазон зростання Країна ЄС-27 

< 1% Угорщина  

1% – 5% Франція, Німеччина, Словенія, Іспанія, Фінляндія, Португалія, 

Швеція, Люксембург, Хорватія, Словаччина, Ірландія  

5% – 10% Австрія, Польща, Болгарія, Кіпр, Румунія, Литва, Латвія, Бельгія, 

Греція, Румунія 

10% – 20% Чехія, Італія, Данія, Нідерланди, Естонія 

Джерело: Kammer A. Europe Must Address a Toxic Mix of High Inflation and Flagging 

Growth.IMF Blog. 23 October 2022. International Monetary Fund. 2022. URL: 

https://www,imf,org/en/Blogs/Articles/2022/10/23/europe-must-address-a-toxic-mix-of-high-infla-

tion-and-flagging-growth 

Намагаючись протидіяти масштабному розгортанню «кризи вартості 

життя» в ЄС, уряди держав-учасниць впроваджують певні заходи щодо підтри-

мки громадян. Здійснювані заходи позитивно сприймаються європейським насе-

ленням, хоча профспілки в деяких країнах (включаючи, наприклад, Францію, Ні-

меччину та Нідерланди) критично ставляться до урядових заходів щодо змен-

шення споживчих витрат на енергоносії та вважають за краще, щоб вони були 

націлені передусім на людей із низькими доходами і мали постійний, а не разо-

вий характер. Окремі приклади заходів, які впроваджуються в країнах Євросо-

юзу для підтримки населення, що потерпає від шокового зростання цін на енер-

гоносії, зумовленого російським вторгненням в Україну60: 

• Австрія: здійснюється податкова реформа для скасування “холодної про-

гресії” оподаткування та коригування соціальних виплат відповідно до темпів 

інфляції. Коригуючи прогресію податків відповідно до темпів споживчої інфля-

ції, платники податків будуть убезпечені від підвищення рівня оподаткування. 

Податкові пільги, а також соціальні та сімейні виплати будуть збільшуватися ав-

томатично, у відповідності до темпів споживчої інфляції; 

• Латвія: підтримка домогосподарств шляхом покриття витрат на опа-

лення. За оцінками уряду, 300 тисяч домогосподарств отримають фінансову 

 
60The cost-of-living crisis and energy poverty in the EU: Social impact and policy responses – Background paper. Euro-

found. October 2022. 8 р. Р. 3–4. URL:https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2022/the-cost-

of-living-crisis-and-energy-poverty-in-the-eu-social-impact-and-policy-responses-background/ 
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підтримку для покриття витрат на централізоване опалення, природний газ та 

електроенергію для опалення, деревні пелети, брикети та дрова; 

• Греція: впровадження спеціальної програми “Power Pass”, що передба-

чає значну фінансову допомогу для покриття витрат побутових споживачів на 

електроенергію. Для людей із сімейним доходом після оподаткування у розмірі 

до 45 тис. євро (у 2020 році), 60% суми збільшення рахунку за електроенергію, 

спожиту домогосподарством, буде субсидовано урядом на суму до 600 євро. 

Проте, незважаючи на вживані урядами країн ЄС заходи, соціальні про-

блеми та протиріччя там продовжують загострюватися. Ураховуючи вищезазна-

чені загрози, зумовлені війною в Україні, європейські експерти акцентують увагу 

на інституційній та соціальній небезпеці зміцнення тенденцій дивергенції в Єв-

росоюзі, оскільки це поглиблює соціальну нерівність, суперечить цілям євроін-

теграції, викликає у громадян почуття соціальної несправедливості та нестабіль-

ності, розпалюючи антиєвропейські настрої61. Таким чином, ведення надзви-

чайно жорстких гібридних воєн, що на сьогодні здійснюється в умовах дестабі-

лізації світової економіки, наростання виробничих та фінансових диспропорцій, 

скорочення обсягів міжнародної торгівлі, поглиблення соціальних протирічь, 

веде до ослаблення і деформації інтеграційних взаємодій у ЄС, що посилює не-

обхідність модифікації геоекономічної стратегії Європейського Союзу62, а також 

пошуку додаткових інструментів для подолання дивергенції та сприяння конве-

ргенції соціально-економічних систем країн-учасниць. 

10.4. Перспективи забезпечення соціально-економічної конвергенції  

держав Європейського Союзу та України в період  

її післявоєнного відновлення 

Дуже вагомий вплив на конвергенційні процеси між країнами Євросоюзу 

та Україною в період її післявоєнного відновлення матимуть соціально-еконо-

мічні та гуманітарні наслідки російського воєнного вторгнення для самої 

 
61 Monitoring convergence in the European Union: Looking backwards to move forward – Upward convergence through 

crises. Eurofound. 2022. 111 р. Р. 3–4, 60, 101–104. URL: http://eurofound.link/ef21008/ 
62 Елецкий А.Н. Модификация геоэкономической стратегии ЕС в условиях глокализации мировой экономики. 

Российский внешнеэкономический вестник. 2020. № 5. С. 93–100. URL: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3953245/ 
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України63. За оцінками Міжнародної організації міграції, оприлюдненими у ве-

ресні 2022 р., внаслідок війни загинуло 5,7 тис., і поранено 8,2 тис., мирних ук-

раїнських жителів (реальні втрати можуть бути набагато вищими), понад 7,0 млн 

людей вимушено стали біженцями від війни за кордон і ще 6,9 млн – внутрішніми 

переселенцями64. 

Через воєнні дії чимало територій нашої країни охоплено гуманітарною ка-

тастрофою, на початок осені 2022 р., гуманітарної допомоги та захисту термі-

ново потребували 17,7 млн українців. Наприкінці жовтня лише за багатоцільо-

вими програмами допомоги УВКБ ООН соціальну та матеріально-фінансову під-

тримку надано 2,5 млн постраждалим українським громадянам65. 

Війна також загрожує колосальними економічними втратами: за оцінкою 

Міністерства економіки України, скорочення реального ВВП держави у ІІ квар-

талі поточного року, порівняно з аналогічним періодом 2021 р., сягнуло 37,2%. 

Згідно з оновленим прогнозом Світового банку, у цілому за підсумками 2022 р. 

реальний ВВП України може скоротитися на 35%, вітчизняний експорт товарів і 

послуг – на 60%, а валові інвестиції в основний капітал – на 80%. Ці прогнози 

зроблено з урахуванням воєнно-економічного шоку, що нині переживає Україна, 

у т. ч. – масштабів знищення її виробничих потужностей, втрат сільськогоспо-

дарських угідь і врожаю, а також різкого зменшення робочої сили (вже понад 14 

млн українців стало біженцями від війни за кордон або вимушеними внутріш-

німи переселенцями). За оцінками Світового банку, потреби у відновленні та ре-

конструкції інфраструктурного, виробничого та соціального секторів України 

сягають щонайменше 349 млрд дол. США, що у 1,5 раза перевищує ВВП країни 

за 2021 рік. За альтернативними оцінками, загальні витрати на реконструкцію 

 
63 Бурлай Т.В., Костриця В.І., Близнюк В.В., Левін Р.Я. Новітня політика соціальної якості ЄС: корисний досвід 

для повоєнного відновлення України.  
64 IOM Chief Statement Following Meeting with President Zelenskyy and Visit to Ukraine. IOM in Ukraine. 14 Septem-

ber 2022. URL: https://ukraine.iom.int/news/iom-chief-statement-following-meeting-president-zelenskyy-and-visit-

ukraine/ 
65 Ukraine Emergency: UNHCR Operational Response, Weekly Delivery Updates – 26 October 2022. UNHCR Office in 

Ukraine. 2022. URL: https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2022/10/UNHCR-Ukraine-Weekly-

Update_26-October-2022.pdf/ 
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складуть від 750 млрд. до 1,1 трлн дол. США, або приблизно 500% – 700% ВВП 

України за 2019 рік. При цьому в Україні у 2022 р. очікується щонайменше 3–5-

тикратне зростання бідності, зокрема, частка населення з доходом нижче націо-

нальної межі бідності може зрости з 18% до 60% і вище – за умов ескалації війни 

і ослаблення енергетичної та продовольчої безпеки України66. 

Воєнні шоки справили значний негативний вплив і на сферу зайнятості 

України. За оцінками НБУ67, через глибокий спад економічної активності та ви-

соку споживчу інфляцію сталося карколомне зростання безробіття – до майже 

35% у червні 2022 р. (за даними Держстату, на початок року цей показник скла-

дав 9,8%) і скорочення реальних доходів населення. НБУ прогнозує, що у 

2022 р., зарплати українців у реальному вимірі скоротяться щонайменше на 27%. 

У міру розгортання воєнного конфлікту в Україні поглиблюються дисбаланси 

ринку праці, а можливості працевлаштування стрімко скорочуються – станом на 

1 липня 2022 р. кількість заявлених роботодавцями вакансій становила усього 25 

тис., що на 65% менше, ніж роком раніше. У середньому на одне вільне робоче 

місце претендувало 13 безробітних українців, тоді як роком раніше, у довоєнний 

час, – майже втричі менше (5 осіб)68. 

Згідно з прогностичними оцінками МОП, за підсумками 2022 року рівень 

зайнятості населення України знизиться на 15,5 відсоткових пункти (що в екві-

валенті становить 2,4 млн  робочих місць) порівняно з 2021 р,, коли воєнний кон-

флікт ще не почався. Це прогнозоване зниження не таке значне, як фахівці МОП 

очікували у квітні 2022 р., незабаром після початку російського вторгнення в 

Україну: тоді йшлося про втрату 4,8 млн робочих місць. Позитивна зміна пов'я-

зана зі скороченням кількості українських територій, що перебувають  під оку-

пацією, або на яких ведуться активні бойові дії. Зумовлені війною глибокі де-

струкції на ринку праці України посилюються наявністю великої кількості 

 
66 Social Protection for Recovery: Europe and Central Asia Economic Update (Fall). World Bank. October 2022. 161 

р.Р. 21–23, 157–158. DOI: 10.1596/978-1-4648-1928-5/ 
67 Інфляційний звіт. Липень 2022 року. Національний банк України. 2022. 55 с. С. 29–30. 

URL:https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2022-Q3.pdf?v=4/ 
68 Попит та пропозиція на зареєстрованому ринку праці у січні-червні 2022 року. Державна служба зайнятості 

України. 14.07.2022. 31 с. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/67/ 
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переміщених осіб та біженців, які шукають роботу на батьківщині або ж в інших 

країнах. 

За офіційною інформацією МОП, за кордоном у статусі біженців від війни зараз 

перебуває 1,6 млн українців (переважно жінки) або10,4% загальної чисельності 

зайнятого населення в Україні до початку війни, за результатами 2021 року. При 

цьому, згідно з соціологічними даними станом на серпень 2022 р., оплачувану ро-

боту чи можливість займатися індивідуальною трудовою діяльністю в країнах пе-

ребування змогли знайти лише 28% українських біженців. Це значно менше за ана-

логічний довоєнний показник, що свідчить про перешкоди на шляху біженців до 

працевлаштування. Проблеми з визнанням компетенції та кваліфікації, доступні-

стю мовних курсів і послуг з догляду за дітьми називаються самими біженцями від 

війни в Україні як основні перешкоди на їхньому шляху до працевлаштування в 

іноземних приймаючих громадах69. 

Подальше поглиблення в умовах повномасштабної війни Росії проти України 

проблем її соціального розвитку, неподолані наслідки гуманітарної катастрофи, 

а також надзвичайно глибокий спад реального ВВП України у 2022 році, тоді як 

практично всі, за невеликим винятком, держави Євросоюзу найближчими ро-

ками переживатимуть лише сповільнення, хоч і значне, темпів економічного зро-

стання (див. розділ 10.3, табл. 10.3), – все це вказує на об’єктивно обумовлену 

консервацію процесу соціально-економічної дивергенції на рівні Україна – ЄС у 

воєнний період і певний час після його завершення. Особливо серйозними на 

цьому шляху будуть соціальні виклики, що постають перед Україною, і пов’язані 

з подоланням наслідків демографічної катастрофи, а також надвисоких рівнів бі-

дності, безробіття та соціальної нерівності70. Для подолання дивергенції та пос-

тупового повернення України на трек конвергенції з державами об’єднаної Єв-

ропи необхідним видається використання можливостей оновленої Єврокомісією 

 
69 Конфликт в Украине и другие кризисы приведут к дальнейшему ухудшению ситуации на мировом рынке труда. 

Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Цен-

тральной Азии. 31.10.2022. URL: https://www.ilo.org/moscow/news/WCMS_859886/lang--ru/index.htm/ 
70Бурлай Т. Соціальні виклики повоєнної європейської інтеграції України / Ціннісно-орієнтований підхід в освіті 

і виклики євроінтеграції : матер. ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф. (Суми, 18 червня 2022 р.) / ред. Колегія : В.М. За-

вгородня, А.М. Куліш та ін. Сумський державний університет, 2022. С. 33–38. 
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у 2020 році процедури взаємодії з країнами, які претендують на вступ до ЄС71, а 

також формування та ефективна реалізація у повоєнний період вітчизняної дер-

жавної політики, спрямованої на активацію чинників протидії дивергенційним 

тенденціям у євроінтеграційних процесах, зокрема, таких72: 

o політична та ресурсна готовність Європейського Союзу прийняти Україну 

до своїх лав в осяжній перспективі; 

o збалансування положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у час-

тині захисту національних інтересів підписантів; 

o післявоєнне реконструктивне відродження вітчизняної економіки, параме-

три якого слід розраховувати, зважаючи на необхідність відновлення втраченого 

Україною ще у довоєнний період профілю високоіндустріалізованої держави та 

подолання значних негативних наслідків прискореної деіндустріалізації протя-

гом останніх років до початку російського вторгнення; 

o розробка і впровадження проконвергенційної державної політики України, 

яка у довоєнний період була відсутня. Першим кроком у цьому напрямі має стати 

створення відповідного нормативно-правового підґрунтя, зокрема, підготовка 

проекту Національної програми конвергенції з ЄС на довгострокову перспек-

тиву; 

o принциповий злам таких глибоко вкорінених в українському суспільстві 

деструктивних інститутів, як корупція та тіньова економіка; 

o зменшення ризиків макрофінансової дестабілізації та послаблення, зокрема, 

через механізми реструктуризації та списання, значного боргового навантаження 

на державний бюджет України, що значно обмежує бюджетні інвестиційні ресурси 

і повоєнний потенціал відновлення її економіки. 

 
71 Enhancing the accession process – A credible EU perspective for the Western Balkans. COM(2020) 57 final.  Direc-

torate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations, European Commission. February 5, 2020. URL: 

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/enhancing-accession-process-credible-eu-perspective-western-balkans/ 
72 Бурлай Т. Чинники протидії дивергенційним тенденціям у євроінтеграційних процесах України / Загальний 

механізм та чинники стабілізації соціально-економічного розвитку України : монографія / за ред. академіка НАН 

України Гейця В.М. та академіка НАН України Гриценка А.А.; ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України». Київ, 2022. 302 с. С. 246–267. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2022/08/Zagalnyj-mehanizm-ta-

chynnyky-stabilizacii.pdf 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ВОЄННІ ЦИКЛИ  

ЯК ФОРМА РУХУ І РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ  

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЛОКАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ 

11.1. Історичні форми глобальних соціально-економічних  

та воєнних циклів 

В історичній ретроспективі повноцінне розгортання глобальних соціально-

економічних циклів стало можливим завдяки процесам формування капіталісти-

чної світ-системи, яка з XVI ст. послідовно підкорювала собі усі інші історичні 

системи та набула глобальних масштабів.  

Однак зародження підґрунть для розгортання глобальних циклів відбува-

лося вже в умовах аграрного суспільства пізнього Середньовіччя. Окремі прото-

типи глобальних соціально-економічних циклів існували в умовах аграрного су-

спільства часів раннього та класичного Середньовіччя, розгорталися та трансфо-

рмувалися в умовах пізнього Середньовіччя, деякі з них перестали існувати 

в умовах капіталізму, а інші, зокрема довгі цінові цикли, продовжували розгор-

татися й інтегрувались у глобальну циклічну динаміку. 

В умовах капіталізму під глобальними соціально-економічними циклами 

слід розуміти ті соціально-економічні цикли, які утворюються динамікою супе-

речливої взаємодії політико-економічних систем найбільш розвинених країн 

ядра капіталістичної світ-системи, що неминуче впливає на розвиток решти 

світу, задаючи його циклічний ритм, який має індивідуальні характеристики 

в кожній країні напівпериферії та периферії капіталістичної світ-системи. 

У таких глобальних циклів капіталістичної світ-системи, як цикли гегемо-

нії, існування яких обґрунтоване І. Валлерстайном, довгі цикли світової полі-

тики, досліджені Дж. Модельські та В. Томпсоном, великі цикли кон'юнктури 

М. Кондратьєва, існували історичні прототипи часів аграрного суспільства. Та-

кими прототипами для циклів гегемонії та довгих циклів світової політики є 
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особливі форми воєнно-економічних циклів аграрного суспільства; для великих 

циклів кон'юнктури – довгі цінові цикли класичного та пізнього Середньовіччя1. 

Аграрному суспільству були притаманні такі історичні форми циклічності 

воєнно-економічних процесів, як цикли влади, що виражались у синхронності 

формування, зміцнення, занепаду правлячих династій у Китаї та степових імпе-

рій в Монголії, а також цикли ксенократичної держави, притаманні середньовіч-

ному Магрибу. Циклічна взаємодія кочівників та осілих землеробів відбувалася 

в аграрному суспільстві під впливом протиріч, обумовлених природно-географі-

чними факторами та боротьбою за надлишковий продукт2. 

Видатний представник арабо-ісламської філософії Ібн Хальдун (1332−1406), 

який жив у Тунісі, Єгипті, Марокко, Андалусії, створив у XIV ст.  концепцію цик-

лічності розвитку ксенократичної держави в країнах Магрибу, згідно з якою жит-

тєвий цикл такої держави становив приблизно 120 років (життя трьох поколінь), 

а його фази відображали генезис правлячих династій та їх зміну3. Циклічна взає-

модія кочівників та осілих землеробських цивілізацій середньовічного Магрибу 

відбувалася в процесі розгортання фази завоювання та примусового встанов-

лення кочівниками системи експлуатації землеробів; фази відносно стійкої соці-

ально-економічної та політичної взаємодії кочівників та експлуатованих ними 

осілих землеробських цивілізацій; фази руйнування інституційної практики екс-

плуатації кочівниками осілих цивілізацій, яка супроводжувалася загостренням 

політичних або воєнно-політичних конфліктів. Характер розгортання цих фаз 

визначався конкретно-історичними умовами. При цьому циклоутворювальним 

фактором розгортання циклів ксенократичної держави в середньовічному Маг-

рибі була криза влади, яка породжувалася внутрішньоелітною боротьбою за при-

власнення надлишкового продукту, який вилучався у підкорених. Криза влади 

проявлялась у втраті військової могутності держави і згуртованості знаті, що 

 
1 Подлєсна В. Г. Зародження глобальних соціально-економічних циклів в аграрному суспільстві. «Modern direc-

tions of scientific research development». Abstracts of the 13th International scientific and practical conference. Чикаго, 

США. 15−17 червня 2022 р. URL: sci-conf.com.ua/. 
2 Подлєсна В. Г. Воєнно-економічні цикли. Економічна теорія. 2018. № 3. С. 45−58. 
3 Кириченко О. И. Историософская концепция Ибн Хальдуна. Вестник Майкопского государственного техноло-

гического университета. 2009. Выпуск 1. С. 14–17. 
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призводило до неминучого розпаду держави і захоплення її території новою бе-

дуїнською асабійєю4.  

Протягом тривалого історичного періоду (III ст. до н.е. – середина XVIII ст.) 

на межі степу і Китаю існувала особлива система циклічної взаємодії кочових і 

землеробських суспільств, за якої початок смути і криз у китайському суспільстві 

призводив до недієздатності системи дистанційної експлуатації, застосовуваної 

кочівниками до Китаю, внаслідок чого імперська конфедерація кочівників розва-

лювалася на окремі племена; відновлення кочової імперії відбувалося в умовах, 

коли встановлювався мир і відновлювалася держава в Китаї5. Циклоутворюваль-

ним фактором взаємодії кочівників центральних степів і Китаю була динаміка со-

ціально-економічних і державотворчих процесів в Китаї (періодична зміна стану 

єдності китайської імперії, стабільності її державно-бюрократичної системи, еко-

номічного добробуту станом занепаду та фрагментації). Функцію каталізатора ци-

клічної взаємодії Китаю та кочівників монгольського степу виконувало встанов-

лення в Китаї влади іноземних династій, що походили з Маньчжурії6. 

Єдиною імперією кочівників з центральних степів, яка встановила свою 

владу на всій території Китаю, була створена Чингісханом у XIII ст. Монгольська 

імперія7, яка гарантувала безпеку міжнародної торгівлі; завдяки їй вперше великі 

економічні “ядра” (Європа, Іслам, Індія, Китай, Золота Орда) утворили повно-

цінну світ-систему, яка існувала недовго, розпалася на зламі XIV–XV ст., але 

стала однією з важливих передумов формування капіталістичної світ-системи8. 

Соціально-економічній динаміці світ-економік феодальної Європи в період 

класичного Середньовіччя було притаманне формування довгих цінових циклів. 

Ф. Бродель обґрунтував існування чотирьох столітніх циклів (хвиль) у динаміці 

 
4 Подлєсна В. Г. Воєнно-економічні цикли.  
5 Крадин Н. Н.  Кочевники в мировом историческом процессе. Философия и общество. 2001. Выпуск № 2(23). С. 

108–138. URL: https://www.socionauki.ru/journal/files/fio/2001_2/108-138.pdf; Барфилд Т. Дж. Опасная граница: 

кочевые империи и Китай (221 г. до н.э. – 1757 г. н.э.). URL: http://www.abirus.ru/user/files/History/Nomadic.pdf/ 
6 Подлєсна В. Г. Воєнно-економічні цикли.  
7 Барфилд Т. Дж. Опасная граница: кочевые империи и Китай (221 г. до н. э. – 1757 г. н. э.). URL: http://www.abi-

rus.ru/user/files/History/Nomadic.pdf/ 
8 Крадин Н. Н. Кочевники в мировом историческом процессе. Философия и общество. 2001. Выпуск № 2(23). 

С. 108–138. URL: https://www.socionauki.ru/journal/files/fio/2001_2/108-138.pdf/ 
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цін, які складаються з двох фаз цінових трендів – довгострокової фази зростання 

та низхідної тривалої тенденції зниження цін: I цикл: 1250−1507 (1510) рр. з мак-

симумом у 1350 р.; II цикл: 1507 (1510) − 1733 (1743) рр. з максимум у 1650 р.; 

III цикл 1733 (1743) – 1896 р. з максимумом близько середини 1810-х рр.. та IV 

цикл: 1896-? з максимумом близько середини 1970-х рр. Столітні цикли (хвилі) 

динаміки цін мають три важливі характеристики: 1) кожна з тенденцій у межах 

однієї хвилі є кумулятивним процесом, 2) цінові хвилі є ознакою формування 

ринкових мереж, що виникають у результаті розвитку міжнародної торгівлі та 

транспортних засобів, 3) просторове розширення торгових відносин, посилення 

обмінних операцій поступово утворюють єдиний ритм цін у різних країнах9. 

Циклічний суспільний розвиток – це спіралеподібний процес, який утво-

рюється циклічним повторенням фаз формування, розвитку та розкладання кон-

кретно-історичних форм суспільства; згадані фази утворюються єдністю різно-

маніття соціально-економічних циклів. У зрілому аграрному суспільстві розгор-

тання воєнно-економічних циклів, соціально-демографічних циклів, сільського-

сподарських циклів зміни урожайності, довгих цінових циклів утворювало цик-

лічний ритм розвитку феодального суспільства. 

Природні цикли, зокрема цикли сонячної активності, впливають на ефек-

тивність сільськогосподарської діяльності, що виражається у розгортанні цик-

лів зміни врожайності з давніх часів. Про чергування семи сприятливих для 

сільського господарства років та семи несприятливих згадується у Біблії. 

“Вікові” соціально-демографічні цикли були характерні для складних і осо-

бливо надскладних аграрних суспільств, де існували достатньо ефективні держа-

вні механізми, які гарантували певний соціальний порядок, до того ж чим міц-

ніше порядок і більш ефективна держава, тим більш вірогідним було виникнення 

таких циклів. Підґрунтям для розгортання соціально-демографічних “вікових” 

циклів у складних та надскладних аграрно-ремісничих суспільствах стала маль-

тузіанська пастка – майже неминуча небезпека опинитися в ситуації глухого кута 

 
9 Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV–XVIII вв. Т. 3. Время мира / пер. с фр. 

Л. Е. Куббеля. Москва, 2007. 732 с.; Протасов А.Ю. Системные циклы накопления Дж. Арриги и длинные волны 

инфляции. Вестник Санкт-Петербургского университета. 2013. Сер. 5. Вып. 3. С. 3–22. 
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та соціально-структурної кризи внаслідок перенаселення, яке стає можливим 

саме внаслідок швидкого та успішного розвитку10. Умови подолання мальтузіа-

нської пастки спочатку були сформовані в деяких країнах Північно-Західної Єв-

ропи, особливо в Англії та Голландії у другій половині XVI ст., а вихід із маль-

тузіанської пастки відбувався з другої половини XVI ст. до середини XIX ст. і 

був пов'язаний з модернізацією суспільства та переходом до індустріального 

принципу виробництва11.  

Механізм розгортання соціально-демографічних циклів аграрного суспільс-

тва зрозумілий з вичерпної характеристики їхніх фаз, розробленої С. Нефьодо-

вим: 1) період внутрішньої колонізації; 2) період стиснення; 3) екосоціальна 

криза. Періоду внутрішньої колонізації притаманні наявність вільних земель, 

швидке зростання населення, зростання посівних площ, низькі, але постійно зро-

стаючі ціни на хліб, відносно високий рівень споживання, який постійно змен-

шується, низький рівень земельної ренти, будівництво нових (або відновлення 

раніше зруйнованих) поселень, обмежений розвиток міст та ремесел, незначний 

розвиток оренди та лихварства.  

Період стиснення характеризується відсутністю вільних земель, селянським 

малоземеллям, високими цінами на хліб, низьким рівнем споживання основної 

частини населення, обмеженням демографічного зростання, зростанням врожай-

ності, високим рівнем земельної ренти, частими випадками голоду, епідемій, 

стихійних лих, стихійним обмеженням рівня народжуваності, розоренням селян-

власників, поширенням лихварства та оренди, високими цінами на землю, зрос-

танням великого землеволодіння, переміщенням розорених селян до міст, зрос-

танням міст, розвитком торгівлі, великою кількістю безробітних та жебраків, го-

лодними бунтами та повстаннями, активізацією народних рухів, спробами про-

ведення соціальних реформ, спрямованих на покращення стану народу, 

 
10 Гринин Л. Е. Модернизационные (постмальтузианские) ловушки. URL: https://publications.hse.ru/mir-

ror/pubs/share/folder/vdt3gs5agp/direct/134856821.pdf/ 
11 Гринин Л. Е. Модернизация и социально-политические кризисы. URL: 

https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/75227/ssoar-2018-grinin-__-

.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2018-grinin-__-.pdf/ 
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тенденціями до збільшення централізації та встановлення етатистської монархії, 

спробами збільшити продуктивність земель, стимулюючою політикою в галузі 

колонізації та еміграції, ввозом продовольства з інших країн, зовнішніми вій-

нами з метою набуття нових земель та зниження демографічного тиску. 

Під час розгортання фази екосоціальної кризи суспільство охоплюють го-

лод, епідемії, повстання, громадянські війни, зовнішні війни, руйнування або за-

пустіння багатьох міст, занепад ремесел та торгівлі, ціни на хліб зростають, від-

буваються перерозподіл майна та соціальні реформи, що в деяких випадках на-

бувають масштабів революції, яка породжує етатистську монархію, гинуть такі 

великі маси населення, що це набуває характеру демографічної катастрофи, гине 

значна кількість великих власників12.  

З характеристики фаз соціально-демографічних циклів випливає, що ці ци-

кли тісно пов'язані з політичними процесами. Рушійними силами політико-демо-

графічних циклів аграрного суспільства були внутрішньоелітна боротьба та су-

перечлива взаємодія між елітами та селянами – головною складовою продуктив-

них сил аграрного суспільства. На міжнародному рівні політико-демографічні 

цикли аграрного суспільства проявлялись у формі циклічних воєнно-економіч-

них процесів13. 

У XVI ст. починається трансформація європейської світ-системи, яка роз-

вивалася на основі феодальної економіки, у капіталістичну світ-економіку, яка з 

часом поглинула всі існуючі у світі соціально-економічні системи14. Провідну, ін-

тегруючу роль у циклічному розвитку глобальної економіки в індустріальну епоху 

розвитку капіталістичної світ-системи відігравали довгострокові соціально-еко-

номічні цикли, які зберігають визначальну роль і в умовах переходу до інформа-

ційно-мережевої економіки. Актуальною формою соціально-економічної цикліч-

ності у розвинених країнах того часу був промисловий цикл; саме у системі про-

мислового виробництва найбільш концентровано проявлялись протиріччя суспіль-

ного відтворення. Розгортання промислових циклів формувало довгострокові 

 
12 Нефедов С. А. Концепция демографических циклов. Екатеринбург: Издательство УГГУ, 2007. 141 с. 
13 Подлєсна В. Г. Зародження глобальних соціально-економічних циклів в аграрному суспільстві.  
14 Семёнов Ю. Философия истории. URL: https://scepsis.net/library/id_1086.html/ 
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соціально-економічні цикли, зокрема кондратьєвські цикли, які є структурно 

близькими довгим циклам світової політики; водночас “... ритм настання світо-

вих воєн, який визначає довгі цикли світової політики, означає також початок і 

кінець кондратьєвських хвиль”15.  

У теорії довгих циклів світової політики, яка була розроблена Дж. Мо-

дельскі та В. Томпсоном, обґрунтовано, що глобальні війни новітнього часу не-

одноразово виконували роль “макрорішень”, тобто прийняті через ці війни коле-

ктивні рішення на певний час ставали обов’язковими в масштабах світової сис-

теми; “... світові війни надавали форми політиці глобальної системи та кожному 

довгому циклу”16. Під час розгортання довгих циклів світової політики певні кра-

їни (Португалія, Нідерланди, Британія, США) послідовно досягали статусу сві-

тового лідера і тривалий час виконували його роль, цей процес у теорії предста-

влений у формі довгих циклів “накопичення досвіду”, які складаються з чоти-

рьох фаз: 1) “визначення порядку денного”, 2) “побудова коаліцій”, 3) 

“макрорішення”, 4) “виконання”. Фаза “макрорішення” триває приблизно 30 ро-

ків; розгортання фази “макрорішення” у п'ятому довгому циклі світової політики 

відбувалося під час глобального протистояння 1914–1945 рр.17. У процесі розго-

ртання довгострокових соціально-економічних циклів, зокрема кондратьєвських 

циклів та довгих циклів світової політики, формуються, накопичуються, загост-

рюються та вирішуються протиріччя глобалізації та локалізації суспільного від-

творення. 

Роль війн у циклічній динаміці глобальної капіталістичної економіки була 

досліджена М. Кондратьєвим; в його теорії великих циклів війни класифіковані 

залежно від їхньої функцій у розгортанні великих циклів: “проміжні війни”, які 

стимулюють економіку на початку фази підйому та “остаточні війни”, що відбу-

ваються в кінці фази підйому і вирішують протиріччя, які накопичились в цій 

 
15 Модельски Дж., Томпсон У. Волны Кондратьева, развитие мировой экономики и международная политика. 

Вопросы экономики. 1992. № 10. С. 49−57. 
16 Модельски Д. Эволюция глобальной политики (I). Полис: политические исследования. 2005. № 3. С. 62–82. 

URL: http://www.politstudies.ru/article/3564/ 
17 Модельски Д. Эволюция глобальной политики (I).  
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фазі великого циклу. Також роль війн у розгортанні довгострокових циклів капі-

талістичної економіки досліджена Дж. Голдстайном; згідно з його концепцією 

механізм довгострокового циклічного розвитку економіки формується саме вза-

ємодією воєн і виробництва. Нанесений війною збиток виробництву обумовлює 

зниження схильності держави до застосування для досягнення своїх цілей війсь-

кової сили, відбувається концентрація на відновленні і розвитку продуктивних 

сил. Великі війни викликають інфляцію в короткостроковій перспективі і висна-

жують економіку на довгострокову перспективу, але економічні проблеми зі свого 

боку обмежують великі війни. З часом забувається психологічний ефект поперед-

ньої війни, відновлюється і зростає виробництво, формуються нові підстави для 

розв'язування воєн між країнами, які претендують на гегемонію. Дж. Голдстайн 

розробив детальну довгохвильову схему, в якій війни, інновації, інвестиції та ре-

альна заробітна плата виконують функції взаємозміцнюючих механізмів в довгій 

хвилі, а також схему чотирьохетапних датувань і охарактеризував фази світової 

системи з точки зору цієї схеми (табл. 11.1)18. 

Таблиця 11.1 

Чотирифазна схема датування 

Фази розвитку  

світової системи 
Часовий період розгортання 

розширення (експансія) 1790–1803 рр. 1848–1860 рр. 1893–1910 рр. 1940–1968 рр. 

війна 1803–1814 рр. 1860–1872 рр. 1910–1920 рр. 1968–1980 рр. 

застій (стагнація) 1814–1830 рр. 1872–? рр. 1920–1933 рр. 1980–1995? рр. 

відродження 1830–1848 рр. ?–1893 рр. 1933–1940 рр. ?1995–2010 рр. 

Джерело: Goldstein Joshua S. The Predictive Power of Long Wave Theory, 1989-2004. Pre-

pared for NATO conference on Kondratieff Waves and Warfare, Covilha, Portugal, Feb. 2005. URL: 

http://www.joshuagoldstein.com/jgkond.htm 

Дж. Голдстайн обґрунтував наявність десяти воєнних циклів з 1495 р. 

(табл. 11.2) та обґрунтував однозначний зв'язок між воєнними піками (тривала 

війна з високим рівнем смертності, яка закінчує серію воєн із зростанням наси-

льства) і довгими хвилями в економіці: для дев'яти послідовних довгих хвиль до 

 
18 Меньшиков С.М., Клименко Л.А. Длинные волны в экономике. Когда общество меняет кожу. Москва: Между-

народные отношения, 1989. 272 с., Goldstein Joshua S. (Feb. 2005.). The Predictive Power of Long Wave Theory, 

1989-2004. Prepared for NATO conference on Kondratieff Waves and Warfare, Covilha, Portugal. URL: 

http://www.joshuagoldstein.com/jgkond.htm/ 
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1918 року кожен воєнний пік припадає ближче до кінця періоду фази підйому у 

розгортанні довгої хвилі в економіці19. 

Таблиця 11.2 

Хронологія довгих воєнних циклів 

Цикл 
Дата початку  

воєнного циклу 

Пікові воєнні 

роки 

Тривалість 

(років) 

Кінцева дата, що відповідає 

періоду фази довгої хвилі 

1 1495 1521–1529 35 1528 

2 1530 1552–1556 28 1558 

3 1558 1593–1604 47 1594 

4 1605 1635–1648 44 1649 

5 1649 1701–1713 65 1719 

6 1714 1755–1763 50 1761 

7 1764 1803–1815 52 1813 

8 1816 1870–1871 56 1871 

9 1872 1914–1918 47 1917 

10 1919 1939–1945 27 1968/1980 

Джерело: Goldstein Joshua S. Long Cycles: Prosperity and War in the Modern Age. New Haven: 

Yale University Press, 1988. URL: http://www.joshuagoldstein.com/jgcyc11.pdf/ 

Порівняння хронології розгортання підвищувальних хвиль 1−3-го великих 

циклів економічної кон’юнктури, яка була обґрунтована М. Кондратьєвим, з пе-

ріодами воєнних піків 7−9-го довгих воєнних циклів підтверджує наявність зв'язку 

між довгими воєнними циклами Дж. Голдстайна та великими циклами М. Конд-

ратьєва (табл. 11.3). 

Формування такого виду соціально-економічних циклів як системні цикли 

накопичення капіталу, що являють собою чергування фази матеріальної експан-

сії капіталу і фази фінансової експансії, почалося в умовах переходу до глобаль-

ної ринкової економіки, яка ґрунтується на міжнародному поділі праці і актив-

ному розвитку міжнародних економічних відносин. Дж. Аррігі виокремлював 

чотири системні цикли накопичення капіталу: генуезький; голландський; брита-

нський; американський. Зміна способів накопичення капіталу, тобто перехід від 

експансії капіталу у сфері виробництва і торгівлі до експансії капіталу у фінан-

совій сфері, пов’язана з кризами, які свідчать про вичерпання можливостей 

 
19 Goldstein J. S. Long Cycles: Prosperity and Warinthe Modern Age.  New Haven: Yale University Press. 1988. URL: 

http://www.joshuagoldstein.com/jgcyc11.pdf/ 
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зростання за рахунок розвитку виробництва і торгівлі 20; перехід від одного сис-

темного циклу накопичення капіталу до іншого – один із циклічних процесів, які 

забезпечували часткове вирішення протиріч глобалізації суспільного відтво-

рення в індустріальну епоху. Перехід від одного системного циклу накопичення 

до іншого характеризується високою турбулентністю, нестабільністю, воєнно-

політичною конфліктністю.  

Таблиця 11.3 

Хронологія воєнних піків у розгортанні довгих воєнних циклів  

та хронологія підвищувальних хвиль кондратьєвських циклів 

Номер 

воєн-

ного 

циклу 

Дата  

початку  

воєнного 

циклу 

Тривалість 

воєнного  

циклу 

(років) 

Пікові  

воєнні роки 

Період розгор-

тання підвищува-

льної хвилі конд-

ратьєвського  

циклу (років) 

Номер 

кондра-

тьєвсь-

кого  

циклу 

VII 1764 52 1803–1815 з кінця 1780-–х до 

1810–1817 

I 

VIII 1816 56 1870–1871 з 1844–1855 до 

1870–1875 

II 

IX 1872 47 1914–1918 з 1891–1896 до 

1914–1920  

III 

Джерело: складено на основі: Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предви-

дения. Избранные труды. Москва: Экономика, 2002. 766 с.; Пантин В. И. Мировые циклы и пер-

спективы России в первой половине XXI века: основные вызовы и возможные ответы. Дубна: 

Феникс+, 2009. 432 с.; Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика 

пузырей и периодов процветания: пер. с англ. Ф.В. Маевского. Москва: Дело, 2011. 232 с., Gold-

stein Joshua S. Long Cycles: Prosperity and War in the Modern Age. New Haven: Yale University 

Press, 1988. URL: http://www.joshuagoldstein.com/jgcyc11.pdf 

В умовах розгортання фази фінансової експансії кожного системного циклу 

накопичення відбувається конфлікт “боротьби за гегемонію” між великими дер-

жавами, який триває довгий час; боротьба за гегемонію націлена на отримання 

контролю над найбільш важливими джерелами надлишкового капіталу та на-

буття “організаційних можливостей” (влади), необхідних для проведення, орга-

нізації та регулювання нової, більш широкої та масштабної, фази капіталістичної 

експансії в цілому. Конфлікт “боротьби за гегемонію” проявляється як певна су-

купність численних дій, взаємодій, подій, які досить різноманітні за своєю 

 
20 Протасов А.Ю. Системные циклы накопления Дж. Арриги и длинные волны инфляции. С. 3–22. 
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формою і характером (світові війни, міждержавні війни різного роду інші конф-

лікти) і відбуваються протягом тривалого періоду 21. 

Існування “циклів гегемонії” було обґрунтоване І. Валлерстайном, який довів 

три самостійні випадки гегемонії в історії капіталістичної світ-системи: Об'єднані 

Провінції (Голландія) у 1625–1672 рр., Сполучене Королівство (Велика Британія) 

у 1815–1873 рр., Сполучені Штати Америки у 1945–1967 рр. Набуття гегемонії у 

кожному випадку досягалось шляхом тридцятирічної світової війни – наземної 

війни, яка залучала (не обов'язково постійно) майже всі основні воєнні держави у 

великомасштабні зіткнення, які були надзвичайно спустошливими для землі та на-

селення: Тридцятирічна війна 1618–1648 рр.; цикл Наполеонівських війн 1792–

1815 рр.; Євроазіатські війни 1914–1945 рр.22. Слід зазначити, що хронологія фаз 

“макрорішення” 4-го та 5-го довгих циклів світової політики капіталістичної епохи 

(1792–1815 рр. та 1914–1945 рр. відповідно)23 збігається з хронологією тридцяти-

річних світових війн XVIII−XX ст.24. Глобальне протистояння 1914–1945 рр. – ро-

згортання найбільш масштабної та значущої в ретроспективі довгих циклів світової 

політики фази “макрорішення”, внаслідок якої відбулися глибокі соціально-еконо-

мічні, інституційні та соціокультурні трансформації в глобальних масштабах. 

Розгортання глобалізаційних процесів відбувається циклічно: їх активіза-

ція періодично змінюється затуханням. Великі війни здійснюють сильний 

вплив на циклічну динаміку глобалізації. На початку XIX ст. континентальна 

блокада – система економічних та політичних санкцій, запроваджених імпера-

тором Наполеоном I у 1806 р. проти Великої Британії, Тільзитський мир (25 

червня 1807 р.), рішення США закрити свій ринок для всіх сторін, що воюють 

у Європі25 – призвела до дезорганізації міжнародної торгівлі через штучне 

 
21 Казаков В. C., Шевель І. П. Конфлікт “боротьби за гегемонію” в теорії системних циклів накопичення Джованні 

Аррігі. Вісник НТУУ "КПІ". Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. 2013. № 1 (17). С. 59–64. 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/7526/1/09_k-sh.pd/ 
22 Валлерстайн И. Три отдельных случая гегемонии в истории капиталистической мир-экономики. URL: 

https://www.gumer.info/bibliotek_ Buks/History/Article/vall_tri.php/ 
23 Модельски Д. Эволюция глобальной политики (I).  
24 Валлерстайн И. Три отдельных случая гегемонии в истории капиталистической мир-экономики.  
25 Шилько М. Ю. Анализ исторических предпосылок формирования современного понятия санкций и экономи-

ческих ограничений. URL: http://www.bseu.by:8080/bitstream/edoc/72500/1/Shilko_M._Yu..pdf/ 
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порушення торгових відносин, які історично склалися. Невдовзі після Наполео-

нівських воєн була започаткована кульмінація глобалізаційних процесів, яка відбу-

лася в кінці XIX – на початку ХХ ст.26, коли технічна революція привела до змен-

шення транспортних витрат, що дозволило збільшити обсяги світової торгівлі, 

зменшити тарифи, експансія світової торгівлі сприяла активізації руху потоків 

капіталу та міграційних потоків між Західною Європою та Америкою27. У період 

між Першою та Другою світовими війнами обсяги міжнародної торгівлі значно 

скоротилися; Велика депресія 1930-х років привела до посилення державного ре-

гулювання. Ідеї вільної торгівлі та вільного руху капіталів були замінені ідеями 

торговельного протекціонізму, актуалізувалось питання щодо необхідності фор-

мування нової фінансової архітектури28. Період між двома світовими війнами 

ХХ ст. характеризувався активним протекціонізмом та призупиненням процесів 

глобалізації29. Таким чином, циклічна динаміка глобалізації у XVIII−XX ст. була 

скоординована з розгортанням «циклів гегемонії» та довгих циклів світової по-

літики, що проявилось передусім в уповільненні та дезорганізації глобалізацій-

них процесів в умовах тривалого посилення глобального воєнно-політичного 

протистояння – тридцятирічних світових воєн, хронологія яких відповідає хро-

нології фаз “макрорішення” довгих циклів світової політики; завершення світо-

вих воєн започатковувало нову хвилю активізації глобалізаційних процесів30. 

В історичній ретроспективі, а також сьогодні вирішальну роль у розгортанні 

циклічних процесів формування та вирішення протиріч глобалізації та локаліза-

ції відіграють такі глобальні соціально-економічні цикли, як кондратьєвські ци-

кли, довгі цикли світової політики, системні цикли накопичення капіталу, цикли 

гегемонії; усі ці форми глобальних циклів мають воєнну складову.  

 
26 Мошенский С. З. От глобальных дисбалансов к «Великой депрессии» (1914–1939). London Xlibris. 2014. 222 с. 
27 Ефременко И. Н. Глобализация и цикличное развитие мировой экономики. Финансы и кредит. 2009. № 34 

(370). С. 33–38. 
28 Шапошников А. М. Экономическое устройство мира после пандемии: глобализация, регионализация или наци-

онализация? Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2020. Том 10. № 5А. С. 82–92. 
29 Ефременко И. Н. Глобализация и цикличное развитие мировой экономики. Финансы и кредит. 2009. № 34 

(370). С. 33–38. 
30 Подлесная В.Г. Цикличность глобализации. «Science and Global Studies»: Abstracts of scientific papers of VII 

International Scientific Conference (Prague, Czech Republic, April 15, 2021) / Financial And Economic Scientific Union, 

2021. С. 29−32. 
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В умовах розвинутої індустріально-ринкової системи відбулися техніко-тех-

нологічні трансформації, які забезпечили глобальну інформаційну пов’язаність, 

що все сильніше впливає на глобальні циклічні процеси. В таких умовах глобальні 

цикли вже у ХХ ст. стали набувати емерджентних рис, що багато в чому обумов-

лено формуванням глобального інформаційного простору, в якому створюються 

інформаційні передумови для загострення та вирішення суперечностей глобаліза-

ції та локалізації, в тому числі воєнно-політичних та воєнно-економічних. Розви-

ток соціальних мереж прискорює розгортання циклічних політичних та воєнно-

політичних процесів, при цьому розширюються можливості як конструктивної 

консолідації різних суспільних сил, так і маніпулювання суспільною свідомі-

стю з метою розгортання політичних та воєнних криз, які не мають об'єктивних 

передумов. Все це обумовлює емерджентність сучасних політичних та воєнних 

циклів. 

Таким чином, вже в умовах аграрного суспільства сформувались соціально-

економічні цикли, які розгорталися як циклічний процес зародження, накопи-

чення, загострення та вирішення соціально-економічних, воєнно-політичних, ци-

вілізаційних протиріч не лише в межах локальних суспільств, але й у межах вза-

ємодії різних суспільств і цивілізацій. До таких циклів відносяться насамперед 

воєнно-економічні цикли, обумовлені циклічною взаємодією кочівників та осі-

лих землеробів, а також довгі цінові цикли. У розгортанні воєнно-економічних 

циклів аграрного суспільства з найбільшою силою проявився циклічний процес 

формування, накопичення, загострення та вирішення протиріч суспільного роз-

витку на можливому для цього історичного періоду міжнародному рівні; розгор-

тання довгих цінових циклів, яке розпочалося в умовах переходу від класичного 

Середньовіччя до пізнього, свідчить про активізацію розвитку міжнародної тор-

гівлі та в цілому міжнародних господарських зв’язків. У сукупності ці циклічні 

процеси значною мірою обумовили формування капіталістичної світ-системи, 
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яка розвивається циклічно, а значить – розгортання глобальних соціально-еконо-

мічних циклів31. 

Провідну роль у забезпеченні руху і розв’язання суперечностей глобалізації 

та локалізації суспільного відтворення в індустріальну епоху відігравали довго-

строкові соціально-економічні цикли суспільного відтворення, що формувалися 

єдністю різноманіття циклічних соціально-економічних процесів, серед яких 

найбільш актуальними були промислові цикли. Домінуючою формою довгостро-

кових соціально-економічні циклів в індустріальну епоху були кондратьєвські 

цикли, які не втрачають свого значення і сьогодні в умовах постіндустріального 

суспільства. Кондратьєвські цикли, в яких проявляється динамізм науково-тех-

нічного розвитку, інституційних трансформацій, воєнно-політичних процесів та 

глобальний масштаб циклічності ринкової економіки, тісно пов’язані з довгими 

циклами світової політики, існування яких обґрунтоване Дж. Модельські та В. 

Томпсоном. Фази “макрорішення” в розгортанні довгих циклів світової політики 

є періодами масштабних війн, в результаті яких відбувається часткове вирішення 

глобальних протиріч. Важливу роль у глобальній циклічній динаміці відіграють 

системні цикли накопичення капіталу та “цикли гегемонії”. В історичній ретро-

спективі зміна системних циклів накопичення капіталу характеризується висо-

кою турбулентністю, нестабільністю, конфліктністю, зокрема – воєнно-політич-

ною. Рушійною силою розгортання “циклів гегемонії” є тридцятирічні війни, 

в ході яких певні держави, що претендують на статус геополітичного гегемона, 

борються за досягнення цього статусу. 

У циклічному розвитку капіталістичної світ-системи періодично настає етап 

великих трансформацій, коли відбувається вирішення її внутрішніх протиріч та-

ким чином, що дозволяє розвиватися капіталізму в новій трансформованій фо-

рмі, але не змінює його основний економічний закон. У результаті техніко-тех-

нологічних, соціально-економічних, інституційних, геополітичних перетворень, 

що відбуваються під час великих трансформацій, встановлюється новий техно-

логічний уклад, укорінюються відповідні йому інституційні практики 

 
31  Подлєсна В. Г. Зародження глобальних соціально-економічних циклів в аграрному суспільстві.  
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забезпечення безперебійності суспільного відтворення та загальні інституційні 

практики суспільного життя на національному рівні, а також інституційні прак-

тики міжнародного співробітництва, і в результаті трансформується суспільна 

свідомість та соціальна складова людини як біосоціальної істоти. 

Історична ретроспектива хронології розгортання довгострокових циклічних 

процесів у капіталістичній світ-системі дозволяє припустити, що у 2020−2050-х рр. 

слід очікувати розгортання підвищувальної хвилі чергового кондратьєвського 

циклу та фази “макрорішення” сучасного довгого циклу світової політики, заве-

ршення американського системного циклу накопичення капіталу та початку ма-

теріальної фази наступного системного циклу накопичення капіталу. Врахову-

ючи історично сформовані закономірності розвитку згаданих циклічних проце-

сів, капіталістична світ-система, незважаючи на покращення економічної 

кон’юнктури в ході розгортання підвищувальної хвилі 6-го кондратьєвського ци-

клу, в цей період буде надзвичайно нестабільною, тому слід припустити, що в 

середині XXI ст. може відбутися стрибкоподібна трансформація капіталістичної 

форми суспільства в нову форму суспільного життя 32. 

Глобалізація – один з магістральних довгострокових процесів суспільного 

розвитку, що визначає якісний зміст його сучасного етапу. Сьогодні глобалізація 

набуває перетворених форм, на перший погляд, антагоністичних, але за умови 

більш глибокого розуміння – тісно пов'язаних, як, наприклад, взаємопов'язані 

процеси глобалізації 4.0 та розвитку неофеодалізму33. Глобалізація 4.0, яка роз-

гортається на основі інтернетизації і цифровізації всіх сфер суспільного життя, 

призводить до поляризації і фрагментації капіталістичної світ-системи, що 

сприяє архаїзації капіталізму. Сьогодні “...глобалізацію супроводжує цілий ряд 

 
32 Подлесная В.Г. Взаимосвязь стабильности и нестабильности в циклической социально-экономической дина-

мике. Znanstvena misel. 2020. №38. Vol.1. С. 29−25 
33 Подлесная В.Г. Становление неофеодализма в условиях современного этапа глобализации. Education and sci-

ence of today: intersectoral issues and development of sciences: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceed-

ings of the II International Scientific and Practical Conference (Vol. 1), Cambridge, October 29, 2021. Cambridge-Vin-

nytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2021 С. 16-18 
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поворотів від модерну до архаїки”34. Вже зараз все яскравіше і повсюдно вияв-

ляються характерні симптоми Середньовіччя, технологічна витонченість стала 

ширмою для економічного хаосу, соціальних хвилювань, падіння моралі, нестри-

мних витрат і релігійної істерії35. Архаїзація, відновлення середньовічних інсти-

туційних практик суспільного життя періодично відбувається в процесі розгор-

тання циклів суспільного розвитку. “...”класичні” та “середньовічні” епохи зако-

номірно чергуються і в стійких цивілізаціях можна простежити маятникові рухи: 

античність – заперечення античності – Відродження...”36. 

Капіталістична світ-система, досягнувши піку свого розвитку у ХХ – на по-

чатку XXI ст. та занурившись з кінця 2008 р. у глибоку кризу, намагається збе-

регти стійкість за рахунок відродження елементів феодалізму на новій високоро-

звиненій науково-технічній основі. У таких умовах розв'язання суперечностей 

глобалізації – процесу, який визначає зміст розвитку сучасної капіталістичної 

світ-системи – відбувається шляхом трансформації глобалізаційних процесів у 

глокалізаційні процеси (глобалізація за рахунок регіоналізації), а також в побу-

дову нового глобального середньовіччя. Спираючись на вже існуючу структуру 

капіталістичної світ-системи (ядро, напівпериферія, периферія), глобалізація 

може піти по шляху створення неофеодальної геополітичної системи, що буде 

складатись з високорозвинених анклавів і ізольованих територій, які приречені 

на соціально-економічне і технологічне відставання. 

Шостий кондратьєвський цикл стане ключовим для вирішення подальшої 

долі капіталістичної світ-системи – вона повинна довести свою здатність відро-

джуватися на основі внутрішнього циклічного механізму вирішення протиріч ка-

піталістичного відтворення або зійти з історичної арени, поступившись місцем 

новій формі суспільного буття, яка може стати або трансформованою глобаль-

ною політико-економічною системою, що відтворює геополітичну конструкцію 

ядро-напівпериферія-периферія та внутрішньодержавну і глобальну систему 

експлуатації, тобто глобалізаційні процеси продовжаться, або 

 
34 Панарин А. С. Глобальное политическое прогнозирование. Фрагменты выступления на методологическом се-

минаре в МосГУ. Знание. Понимание. Умение. 2004 (1). С. 171–173. 
35 Параг Х. Как способы управления миром отстают от реальности. URL: https://globalaffairs.ru/articles/novoe-

srednevekove/. 
36 Померанц Г. «Корни будущего». Музыкальное обозрение. 2017. С. 4-5. URL: https://muzobozrenie.ru/grigorij-

pomerants-korni-budushhego/ 
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децентралізованою системою локальних цивілізацій, які значно відрізняються за 

рівнем техніко-технологічного, соціально-економічного розвитку та інституцій-

ною формою суспільного буття, тобто тенденція до локалізації посилиться. 

11.2. Формування та вирішення суперечностей глобалізації та локалізації  

в процесі розгортання соціально-економічних та воєнних циклів 

Під глобалізацією розуміють природно-історичний процес універсалізації 

та формування єдиних для всієї планети Земля структур, зв'язків і відносин в різ-

них сферах суспільного життя37. В концептуалізації процесів глобалізації існу-

ють три основні напрями гіперглобалізм, скептики і трансформісти. Скептики 

стверджують, що сучасний рівень взаємозалежності світової економіки не є не-

бувалим в історії, а глобалізація – не більше ніж підвищений рівень інтернаціо-

налізації; сучасна ситуація не просто не є глибокою інтеграцією економіки, а яв-

ляє собою яскраво виражену регіоналізацію; сучасний світ дуже чітко розділений 

на кілька політико-економічних і “культурних” блоків, і цей поділ продовжує 

посилюватися38. У трактуванні поняття глобалізації такий напрям в дослідженні 

процесів глобалізації, як скептики, виявляє ознаки плюрально-циклічного під-

ходу, вказуючи на поділ сучасного світу на регіональні і цивілізаційні блоки, що 

триває і сьогодні, а також світ-системного підходу, акцентуючи увагу на тому, 

що сучасна світова політико-економічна система демонструє ознаки сильної іє-

рархії, а в сучасній політиці та економіці конкурують домінуючі гравці. Поси-

лення протиріч між регіональними і цивілізаційними блоками означає посилення 

протиріч між процесами глобалізації та локалізації. Згідно плюралістичного ро-

зуміння історії, людство поділяється на кілька абсолютно автономних соціаль-

них утворень, кожне з яких має свою власну, абсолютно самостійну історію; вся 

історія людства являє собою нескінченне повторення безлічі однакових процесів, 

тобто сукупність безлічі циклів. У ході розгортання довгострокових циклічних 

 
37Чумаков А. Н., Юрченко П. С. Коронавирус и глобализация: знание vs домыслы. Евразийская интеграция: эко-

номика, право, политика. 2020. № 3. С. 112−122 
38 Кирьянова Л.Г., Мазурина О.А. Теории глобализации в контексте постклассической парадигмы. Известия Том-

ского политехнического университета. 2007. Т. 311. № 7. С. 115−120 
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політико-економічних процесів в світовій капіталістичній системі назрівають і 

вирішуються глибокі протиріччя, в тому числі геополітичні протиріччя, а зна-

чить – протиріччя глобалізації та локалізації суспільного відтворення. 

Періодизація глобалізації є предметом наукових дискусій, існують різні на-

укові інтерпретації цієї проблеми, зокрема, існує науковий підхід, згідно з яким 

у процесі глобалізації виділяють такі етапи: 1) глобалізація 1.0 (1492–1800 рр.), 

2) глобалізація 2.0 (1800–2000 рр., за винятком двох світових воєн), 3) глобаліза-

ція 3.0 (починаючи з 2000 р.), 4) глобалізація 4.0. – нова хвиля глобалізації, драй-

вером якої є цифрова революція39. Розгортання глобалізації та розвиток капіта-

лістичного суспільства – взаємообумовлені процеси, що підтверджується істори-

чною ретроспективою існування капіталістичної світ-системи – циклічного про-

цесу, в ході якого відбувається циклічне відтворення фази формування і накопи-

чення, фази загострення та фази часткового вирішення внутрішніх протиріч ка-

піталістичного суспільства, в тому числі протиріч глобалізації та локалізації. 

Взаємозв’язок циклічності глобалізаційних процесів та розвитку світової капіта-

лістичної системи проявляється також у тому, що глобалізація у XVIII−XX ст. 

була досить чітко скоординована з розгортанням кондратьєвських циклів, а відпо-

відно і з розгортанням циклів гегемонії та довгих циклів світової політики. Роз-

гортання кожної хвилі глобалізації у ХХ – на початку XXI ст. приводило до гли-

боких трансформацій світового ринку та методів глобального управління, що 

створювало умови для часткового вирішення протиріч глобальної капіталістичної 

системи.  

У сучасній світовій капіталістичній системі протиріччя між економічними, 

цивілізаційними об’єднаннями країн, а також між воєнно-політичними блоками 

посилюються, а значить загострюються протиріччя між процесами глобалізації 

та локалізації. Протиріччя глобалізації та локалізації обумовлені суперечливою 

сутністю глобальної капіталістичної системи, її глибокими внутрішніми проти-

річчями, що зовні проявляється у циклічній динаміці розгортання 

 
39 Кухарская Н. А. Глобализация 4.0 и ее направления. Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо-, та 

мікрорівнях: матеріали V науково-практичної конференції (Одеський національний політехнічний університет, 

6–7 червня 2019 p.). Одеса. 2019. 235 с. 
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глобалізаційних процесів. Сьогодні загострюються такі види протиріч глобаліза-

ції та локалізації: 1) соціально-економічні, 2) техніко-технологічні, 3) інститу-

ційні, 4) цивілізаційні; при цьому актуальними формами циклічного виникнення, 

накопичення, загострення та часткового вирішення протиріч капіталістичної 

світ-системи, а значить і глобалізації є такі довгострокові цикли – кондратьєвські 

цикли, довгі цикли світової політики, цикли гегемонії, системні цикли накопи-

чення капіталу, довгі воєнні цикли. 

Глобалізація у сучасному її вигляді є результатом суперечливої взаємодії 

продуктивних сил та виробничих відносин, яка є джерелом циклічного суспіль-

ного розвитку в цілому. Загострення протиріччя між продуктивними силами та ви-

робничими відносинами призводить до глибоких соціально-економічних потря-

сінь, а його вирішення відбувається шляхом сутнісних соціально-економічних та 

інституційних трансформацій. Сьогодні глобальна капіталістична система де-

монструє ознаки сильного загострення протиріччя між рівнем розвитку продук-

тивних сил та сучасними виробничими відносинами; цифровізація суспільства 

та економіки, що стимулюється методами боротьби з сучасною пандемією, та 

процеси переходу до інформаційно-мережевого суспільства не забезпечують ви-

рішення цього протиріччя 40. Глобалізація обумовлює загострення протиріччя 

між капіталом та працею, протиріч між розвиненими країнами та країнами, з ри-

нковою економікою, яка формується, а також країнами, що розвиваються. Про-

тиріччя між працею і капіталом проявляється, зокрема, в зіткненні транснаціона-

льних і національних інтересів. Економічні інтереси окремих країн реалізуються 

як через діяльність національних урядів, так і через діяльність “своїх” ТНК, які 

при цьому змушені в певній мірі підлаштовуватися під національні інтереси прий-

маючої країни. ТНК проникають у сферу господарської діяльності національних 

урядів і вносять корективи в їхню політику. Таким чином, національні уряди і 

 
40 Подлєсна В. Г. Актуальні протиріччя глобалізації. “Modern directions of scientific research development”. Ab-

stracts of the 4th International scientific and practical conference. Чикаго, США. 28-30 вересня 2021 р. URL: https://sci-

conf.com.ua   
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недержавні транснаціональні структури утворюють симбіоз двох систем, які вза-

ємодіють і конкурують41. 

Активізація глобалізаційних процесів, яка виражається в інтенсифікації 

міжнародного руху капіталу і робочої сили, обумовлює зниження соціальних 

стандартів і сприяє демонтажу соціальної держави в розвинених країнах, а також 

сприяє посиленню експлуатації найманих робітників в глобальних масштабах, 

що необхідно в сучасних умовах вичерпання потенціалу п'ятого технологічного 

укладу для виконання основного економічного закону капіталізму – виробництва 

додаткової вартості. Про загострення протиріччя між працею та капіталом в умо-

вах сучасної кризи світової економіки та пандемії свідчить також поглиблення 

внутрішньокраїнної соціально-економічної нерівності та збереження значного 

розриву за середнім рівнем доходів між країнами. Подальше розгортання четвер-

тої промислової революції, скоріш за все, посилить соціальну нерівність і розрив 

між якістю життя соціальних класів в XXI ст. На думку Ст. Хокінга, великі тех-

нологічні досягнення можуть зробити більшість людей «жахливо бідними»; тех-

нології частково винні в зростанні нерівності в доходах42. Зростання технологіч-

ного безробіття в процесі розгортання четвертої промислової революції обумов-

лює загострення суспільних протиріч на внутрішньокраїнному рівні та на між-

народному рівні. В порівнянні з минулими економічними кризами світової еко-

номіки, сучасна, посилена пандемією, криза створює ще більшу загрозу для країн 

з низькими доходами, які сильно залежать від доходу від грошових переказів 

своїх громадян, які працюють за кордоном. Глобальна природа сучасної кризи 

означає, що країни-одержувачі не тільки зіткнуться з зменшенням потоків гро-

шових переказів, але і в той же час з відтоком приватного капіталу та, можливо, 

зменшенням допомоги від донорів, які відчуватимуть труднощі43.  

 
41 Леденёва М.В. Глобализация как столкновение интересов. Экономический вестник Ростовского государствен-

ного университета. 2008. Т. 6. № 1. Ч. 3. C. 414 – 418. 
42 Hawking S. Technology is making inequality worse. URL: https://money.cnn.com/2015/10/12/news/economy/stephen-

hawking-technology-inequality/index.html/ 
43 Сайех А., Чами Р. Спасительная помощь под угрозой. Финансы и развитие. Ежеквартальный журнал Между-

народного Валютного Фонда. 2020. Вып. 57. № 2. С. 16–19. URL:https://www.imf.org/external/rus-

sian/pubs/ft/fandd/2020/06/pdf/fd0620r.pdf 
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Глобалізація здатна створювати такі негативні наслідки для всіх країн: не-

рівномірність розподілу переваг від глобалізації в розрізі окремих галузей наці-

ональної економіки; можлива деіндустріалізація національних економік; можли-

вість переходу контролю над економікою окремих країн від суверенних урядів 

до інших рук, в тому числі до сильніших держав, ТНК або міжнародних органі-

зацій; можлива дестабілізація фінансової сфери; потенційна регіональна або гло-

бальна нестабільність через взаємозалежність національних економік на світо-

вому рівні. Локальні економічні коливання чи кризи в одній країні можуть мати 

регіональні або навіть глобальні наслідки. Найбільш болючі наслідки глобаліза-

ції можуть відчути на собі менш розвинені країни, що належать до світової пе-

риферії. Основна маса з них, беручи участь в інтернаціоналізації як постачаль-

ники сировини і виробники трудомісткої продукції (а деякі з них – постачаль-

ники деталей і вузлів для сучасної складної техніки), опиняються у всебічній за-

лежності від передових держав і мають доходи менші та досить нестабільні, які 

залежать від кон'юнктури світових ринків. Глобалізація для таких країн породжує, 

крім вище зазначених, ще багато інших проблем, зокрема: збільшення техноло-

гічного відставання від розвинених країн; зростання соціально-економічного роз-

шарування, маргіналізацію; зубожіння основної маси населення; посилення зале-

жності менш розвинених країн від стабільності і нормального функціонування 

світогосподарської системи; обмеження ТНК здатності держав проводити націо-

нально орієнтовану економічну політику; зростання зовнішнього боргу, перш за 

все міжнародним фінансовим організаціям44.  

Важливим фактором загострення протиріч глобалізації та локалізації є су-

часна пандемія, при цьому соціальна форма її розгортання, яка визначається, 

перш за все, характером протиепідемічних заходів, є породженням загострення 

внутрішніх протиріч глобальної капіталістичної системи. Інституційна форма 

сучасних протиепідемічних дій в глобальних масштабах генерує ризики 

 
44 Владимирова И.Г. Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия. URL: 

https://www.cfin.ru/press/management/2001-3/10.shtml 
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обмеження прав людини і громадянина, про що застерігає ООН у своїй доповіді 

“COVID-19 і права людини. Це наше спільна справа” та ЮНЕЙДС у публікації 

“Права людини під час COVID-19. Уроки ВІЛ-інфекції – як забезпечити ефективні 

заходи за активної участі суспільства”45. ООН визнає, що нові технології, вклю-

чаючи штучний інтелект і великі дані, можуть використовуватися з метою дис-

кримінації, вторгнення в життя людей і посягання на недоторканність приват-

ного життя, або проти окремих людей або груп людей з цілями, що виходять за 

рамки заходів реагування на пандемію, при цьому високою є ймовірність злов-

живань, оскільки заходи, які були виправдані під час надзвичайної ситуації, мо-

жуть залишитися в силі і після закінчення кризи46. Обмеження прав і свобод лю-

дини і громадянина, залякування, тотальний контроль і каральні заходи стали 

буденністю в умовах пандемії і, цілком ймовірно, стануть компонентами інсти-

туційних практик управління політико-економічними процесами після пандемії, 

в тому числі глобалізацією. В таких умовах окремі країни проявляють ознаки 

локалізації, зокрема Швеція, реалізуючи особливу стратегію боротьби з панде-

мією, яка відрізняється від домінуючої у світі жорсткої форми обмежень, заборон 

і каральних заходів. М’яка шведська стратегія боротьби з пандемією протягом 

2020 р. була орієнтована на свідоме і добровільне виконання простих правил, які 

не обмежували суттєво звичний життєвий уклад. Тенденції до локалізації поси-

лились під час сучасної глобальної кампанії вакцинації: кожна з країн, що виро-

бляє вакцину від COVID-19, лобіює інтереси своїх виробників, які конкурують 

за ринки збуту вакцин. Загалом в глобальній кампанії вакцинації відображається 

загострення протиріч між провідними акторами геополітики.  

Розбалансованість системи глобального управління та розгортання з 1980-х 

років ліберальної хвилі у світовій економіці створили умови для переходу світо-

вої капіталістичної системи до турбулентного стану, в умовах якого економіка, 

політика, культура, весь соціум постійно генерують протиріччя, що підсилюють 

 
45 Права человека во время COVID-19. Уроки ВИЧ-инфекции – как обеспечить эффективные ответные меры при 

активном участии сообществ. URL: https://www.uiphp.org.ua/media/k2/attachments/human-rights-and-covid-

19_ru_unaids_2020.pdf/ 
46 COVID-19 и права человека. Это наше общее дело (апрель 2020 года). URL: 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/human_rights_and_covid19_russian.pdf/ 
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одне одного, а дії щодо їх подолання є різнонаправленими та недостатньо ефек-

тивними. В таких умовах загострюються соціально-економічні, техніко-техноло-

гічні, інституційні та цивілізаційні протиріччя між провідними країнами та краї-

нами, що поступаються їм за рівнем соціально-економічного розвитку, якістю 

життя та рівнем техніко-технологічного розвитку. Вищезгадані протиріччя є зо-

внішнім проявом базисних протиріч капіталістичного відтворення, які породжу-

ють розгортання довгострокових соціально-економічних циклів.  

Сучасна пандемія може певний час виконувати роль квазівоєнної події, яка 

буде створювати умови для переформатування глобальної капіталістичної сис-

теми, що раніше було функцією світових воєн. Під впливом сучасних протиепі-

демічних заходів руйнуються інституційні основи функціонування індустріа-

льно-ринкової економіки, все більша частина економіки і суспільних процесів 

набуває інформаційно-мережевого формату. Вже на початку сучасної пандемії 

керівники розвинених країн, зокрема Е. Макрон, А. Меркель, Б. Джонсон, 

Д. Трамп порівнювали пандемію COVID-19 з Другою світовою війною47. Панде-

мія певний час сприятиме переформатуванню світової капіталістичної системи, 

як надзвичайний стан вона може бути використана для здійснення тих соціально-

економічних та інституційних трансформацій, яким суспільство протидіє в умо-

вах відносної стабільності та безпеки. 

Кожна хвиля глобалізації з кінця XIX ст. змінювала світовий ринок та фор-

мати співробітництва і регулювання в системі міжнародних відносин, зокрема в 

процесі розгортання хвилі глобалізації, що розпочалася в кінці Другої світової 

війни, були створені основні міжнародні організації, які дотепер регулюють від-

носини на міжнародному рівні, тобто Бреттон-Вудська система міжнародних 

 
47«Мы на войне»: Макрон объявил о транспортной блокаде Франции и закрытии Шенгена. Европейская правда. 

2020, 16 марта. URL: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/03/16/7107597/; Меркель назвала COVID-

19 самым серьезным вызовом обществу после окончания Второй мировой войны. “Интерфакс-Украина”. 2020, 

18 марта. URL: https://interfax.com.ua/news/general/648190.html; Джонсон: Коронавирус - самый серьезный вызов 

Великобритании в послевоенный период. Pars Today. 2020, 27 апреля. URL: https://parstoday.com/ru/news/world-

i112805/; Дональд Трамп сравнил эпидемию COVID-19 со Второй мировой, не забыв и про Китай. Телеграф. 

2020, 7 мая. URL: https://telegraf.com.ua/mir/usa/5460457-donald-tramp-sravnil-epidemiyu-covid-19-so-vtoroy-

mirovoy-ne-zabyiv-i-pro-kitay.html/ 
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інститутів. Ліберальний прорив 1980-х років і закінчення конфронтації США і 

СРСР, поява “всесвітньої павутини”, привели до глобалізації 3.0, яка відновила 

вплив глобальних інститутів, зокрема ООН та системи її установ, а також запус-

тила інші механізми співпраці48. Глобалізація 4.0 збільшує в усьому світі нерів-

ність і викликає поляризацію і фрагментацію світової капіталістичної системи. 

У таких умовах загострюються протиріччя між країнами, що претендують на 

роль світового гегемона, а також протиріччя між країнами ядра капіталістичної 

світ-системи та країнами її напівпериферії та периферії49, все сильніше проявля-

ється криза сучасної системи глобальних інститутів, передусім ООН.  

Глобалізація призводить до поглиблення неоднорідності, до виникнення но-

вої моделі світу – світу 20:80, суспільства однієї п'ятої. 80 % всіх ресурсів конт-

ролює так званий “золотий мільярд”, який охоплює лише п'яту частину насе-

лення планети (в тому числі США і країни Західної Європи – 70 % світових ре-

сурсів). Процвітаючі 20 % країн розпоряджаються 84,7 % світового ВНП, на їх 

громадян припадає 84,2 % світової торгівлі і 85,5 % заощаджень на внутрішніх 

рахунках. З 1960 р. розрив між найбагатшими і найбіднішими країнами більш 

ніж подвоївся, що статистично підтверджує неспроможність обіцянок справед-

ливості в наданні допомоги країнам, що розвиваються 50.  

Четверта промислова революція створює умови для розгортання процесів 

суперглобалізації, які характеризуються недосяжною раніше дуже високою мо-

більністю факторів виробництва, виходом на екстремально високі рівні автома-

тизації і взаємозв'язку. Технології четвертої промислової революції забезпечу-

ють розвиток інфраструктури розподіленого виробництва і формування продук-

тивної економіки домогосподарств, в таких умовах глобалізація набуває гібрид-

них рис – структура економічної системи зберігає глобальний характер за посе-

редництва загального взаємозв'язку через Інтернет, але при цьому конфігурація 

 
48 Постел-Винай К. Глобализация 4.0 и новые модели международного сотрудничества. Вестник международных 

организаций. 2020. Т. 15. № 2. С. 82–92 
49 Подлєсна В.Г. Глобальне управління в умовах розгортання глобалізації 4.0. Modernization of today’s science: 

experience and trends: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and 

Theoretical Conference (Vol. 1), May 21, 2021. Singapore, Republic of Singapore: European Scien. pp. 10-12 
50Мартин Г.-П., Шуманн Х. Западня глобализации: атака на процветание и демократию: пер. с нем. Москва: Из-

дательский дом «АЛЬПИНА», 2001, С. 52—53. 
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системи набуває все більш децентралізованого характеру у вигляді розширення 

охоплення мережі локальних точок кастомізованого виробництва51. 

К. Шваб вважає, що “четверта промислова революція – повна оцифровка 

соціального, політичного та економічного – смикає саму тканину суспільства, 

змінюючи те, як люди ставляться один до одного і до світу в цілому. У цю епоху 

економіка, бізнес, спільноти і політика докорінно трансформуються”52. Зміню-

ються і глобалізаційні процеси, на які чинить все більший вплив обумовлена чет-

вертою промисловою революцією глобалізація 4.0. На думку К. Постел-Вінай, 

“... відповідь на проблему фрагментації, що характеризує глобалізацію 4.0, не 

може бути строго технічною, “вільною від цінностей”: нормативний вибір зда-

ється неминучим. Ухвалення цих рішень, швидше за все, спричинить за собою 

глобальну битву ідей і впливу”53.  

Руйнівний вплив четверта промислова революція здійснює на класову стру-

ктуру капіталістичного суспільства, загострюючи класові суперечності. К. Шваб 

стверджує, що “збільшується розрив між переможцями і переможеними в четве-

ртій промисловій революції. На вершині піраміди невелика група засновників, 

інвесторів та інших акціонерів формує фантастично багату еліту. У самому низу 

низькокваліфіковані працівники повинні розраховувати на мінімальну заробітну 

плату, щоб жити. Ряди середнього класу, колись сполучної тканини суспільства, 

стоншуються, і в результаті страждає соціальна згуртованість”54. 

“Переможцями” та “переможеними” в умовах розгортання четвертої промисло-

вої революції та відповідно глобалізації 4.0, виявляються не тільки представники 

різних соціальних класів, але й держави, що обумовлює загострення протиріч 

глобалізації та локалізації, зокрема країни, що конкурують в сфері інноваційних 

технологій та геополітичного впливу, вдаються до формування певних 

 
51 Спартак А. Н. Экономические, внешнеторговые и глобализационные аспекты четвертой промышленной рево-

люции. Российский внешнеэкономический вестник. 2018. № 6. С. 7-23. 
52 Шваб К. Глобализация 4.0. Новая архитектура для четвертой промышленной революции. URL: 

https://www.eijournal.ru/jour/article/view/213/198/ 
53 Постел-Винай К. Глобализация 4.0 и новые модели международного сотрудничества. Вестник международных 

организаций. 2020. Т. 15. № 2. С. 82–92. DOI: 10.17323/1996-7845-2020-02-04/ 
54 Шваб К. Глобализация 4.0. Новая архитектура для четвертой промышленной революции. 
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геополітичних та геоекономічних коаліцій для досягнення своїх стратегічних по-

літико-економічних цілей.  

Капіталістичне суспільство на кожному історичному етапі свого розвитку 

містить в собі застарілі, відживаючі інституційні форми і нові, які тільки заро-

джуються. Сучасна капіталістична система здатна на основі технологічного ба-

зису, у функціонуванні якого все більшу роль відіграють технології четвертої 

промислової революції, відтворювати і використовувати для забезпечення свого 

виживання середньовічні і тоталітарні інституційні практики. В таких умовах 

глобалізація стає реконструктивним процесом, який здатен розвиватися на ос-

нові суперечливих, різноспрямованих процесів, обертаючи їх собі на користь. 

Пандемія COVID-19 зумовила різке стиснення торгової і інвестиційної складової 

глобалізації, туристичних та міграційних потоків, глибоку кризу глобальної еко-

номіки, створила передумови для активізації націоналізму і ксенофобії, поси-

лення тоталітарних тенденцій і атак на права людини. В таких умовах висува-

ються припущення про “згасання глобалізації”, а також припущення про дегло-

балізацію. Однак більш імовірним в сучасних умовах видається початок нового 

етапу глобалізації, що базується на технологіях четвертої промислової револю-

ції. Нова форма глобального суспільства спиратиметься на глобальну технологі-

чну та інформаційну зв'язаність, що забезпечується технологіями четвертої про-

мислової революції, при цьому, швидше за все, буде орієнтована на соціальну 

роз'єднаність, посилення соціальної нерівності, медикалізацію, трансгуманізм55. 

Медикалізація масової свідомості, примусова цифровізація, перехід до глобалі-

зації 4.0 створюють підґрунтя для формування такої глобальної суспільної сис-

теми, яка дозволить політико-економічним елітам керувати процесами глобалі-

зації і коригувати ці процеси на догоду своїм інтересам.  

Сучасний стан глобалізації – одного з магістральних політико-економічних 

процесів світової капіталістичної системи, в якому зароджуються, накопичу-

ються, загострюються, вирішуються внутрішні протиріччя глобального капіталі-

зму, сигналізує про те, що не відбувається їх часткове вирішення, яке дозволило 

б циклічному механізму капіталістичної системи перейти до підвищувальної 

 
55 Подлесная В.Г. Глобализация в условиях четвертой промышленной революции и развертывания пандемии. 

World science: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. 

Perfect Publishing. Toronto, Canada. 2021. pp. 687−695. 
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динаміки на основі більш інтенсивного, ніж сьогодні, розгортання нової (четвер-

тої) промислової революції в глобальних масштабах. Водночас в умовах загост-

рення глобальної економічної кризи, яка підсилюється пандемією COVID-19, че-

тверта промислова революція все глибше пронизує всі сучасні політико-еконо-

мічні процеси. Протиепідемічні заходи, що застосовуються сьогодні більшістю 

країн світу, руйнують інституційні основи функціонування індустріально-ринко-

вої економіки, примусово переводячи все більшу частину економіки і суспільних 

процесів в інформаційно-мережевий формат. Обмеження прав і свобод людини і 

громадянина, примусове припинення ділової активності відбуваються на тлі не-

узгоджених дій в сфері вакцинації, при цьому системи охорони здоров'я розви-

нених країн, які продемонстрували низьку ефективність на початку пандемії, не 

були вдосконалені належним для подолання пандемії чином протягом 2020 року; 

весь тягар соціально-економічної кризи, що загострилася під впливом пандемії, 

перекладається на пересічних громадян; ЗМІ переважно формують у суспільстві 

атмосферу іпохондрії, страху. Сучасна пандемія прискорює процеси формування 

соціального класу «зайвих людей» і разом з четвертої промисловою революцією 

збільшує їх кількість. Зростання безробіття і зубожіння широких народних мас в 

умовах сильної інформаційної зв'язаності створюють загрози для політико-еко-

номічних еліт і стимулюють їх до пошуку нових більш досконалих методів уп-

равління суспільними процесами, зокрема управління глобалізацією. У перспек-

тиві можливим є примусове переведення частини соціально-економічних та со-

ціокультурних процесів в цифровий формат, а також формування за допомогою 

технологій четвертої промислової революції глобального уніфікованого дисцип-

лінарного простору, що стане деструктивним шляхом подолання протиріч гло-

балізації та локалізації. Технології четвертої промислової революції і сучасна па-

ндемія виконують важливу роль в процесах переходу до нового технологічного 

укладу і нової підвищувальної хвилі кондратьєвського циклу, руйнуючи устале-

ний уклад життя і звичні способи ведення господарської діяльності, що робить 

неминучим перехід до нової форми капіталізму, а значить і нової форми глоба-

лізації; все більш актуальною формою глобалізації стає глобалізація 4.056. 

 
56 Там же. 
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Зростання соціально-економічної нерівності в умовах формування інформа-

ційно-мережевого суспільства, коли існує досконала система глобальної інфор-

маційної зв’язаності, приводить до швидкого розгортання революційних проце-

сів, що можуть мати як прогресивний, так і деструктивний характер. 

В умовах розгортання четвертої промислової революції, переходу до шос-

того технологічного укладу та посилення викликів суспільному розвитку, які ство-

рюються сучасною пандемією та екологічними проблемами, глобалізаційні про-

цеси сприяють загостренню протиріччя між капіталом та працею на національ-

ному та глобальному рівнях, протиріч між розвиненими країнами та країнами, з 

ринковою економікою, яка формується, а також країнами, що розвиваються. Про 

загострення внутрішніх протиріч сучасної глобальної капіталістичної системи 

свідчить посилення її нестабільності, зростання соціальної нерівності та активі-

зація геополітичних та геоекономічних конфліктів57. 

Розгортання в глобальній економіці шостого кондратьєвського циклу, яке 

вже починається, але стримується загостренням геополітичних протиріч між су-

часними провідними цивілізаціями, відкриє новий системний цикл накопичення 

капіталу. Перехід від британського системного циклу накопичення капіталу до 

американського характеризувався високою турбулентністю і нестабільністю. 

Для американського системного циклу накопичення капіталу найбільш актив-

ним періодом першої фази його розгортання – матеріальної фази накопичення 

капіталу – стало “славне тридцятиріччя” після Другої світової війни. В рамках 

кожного такого циклу в другій фазі накопичення капіталу відбувається насампе-

ред за допомогою фінансових інструментів; фінансовий сектор домінує над реа-

льним. Середня тривалість системних циклів накопичення – 100 років58. Початок 

кожної фінансової експансії означає початок завершальної стадії життєвого ци-

клу відповідного домінуючого режиму накопичення59. Тому глибока фінансіалі-

зація, що спостерігається в сучасній економіці, а також посилення турбулентно-

сті в світовій геополітиці свідчать про завершення сучасного і наближення 

 
57 Подлєсна В.Г. Актуальні протиріччя глобалізації.  
58 Теняков И.М. Современный экономический рост как особая форма процесса накопления капитала. Философия 

хозяйства. 2016. № 2. С. 108–117. 
59Протасов А.Ю. Системные циклы накопления Дж. Арриги и длинные волны инфляции. С. 3–22 
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нового системного циклу накопичення капіталу. У сучасному світовому госпо-

дарстві загострюються протиріччя, розгортаються торгові війни, обумовлені 

тим, що розвиток процесів глобалізації у ХХ – на початку XXI ст. створив умови 

для технологічного та економічного прориву деяких країн, які раніше належали 

до периферії світового господарства, а низка розвинених країн переживає нега-

тивні наслідки надмірного експорту капіталу та деіндустріалізації. Несправедли-

вий розподіл благ від глобалізації породжує загрозу конфліктів на регіональ-

ному, національному та інтернаціональному рівнях. На глобальному рівні відбу-

вається поляризація доходів, у процесі якої країни, які швидко розвиваються, 

входять в коло багатих держав, а бідні країни все більше відстають від них60, що 

загострює протиріччя між прагненнями окремих країн до локалізації заради за-

хисту своїх політико-економічних інтересів та глобалізаційними ініціативами ін-

ших, більш успішних країн, що здатні отримувати вигоди від глобалізації.  

Сучасний капіталізм функціонує як глобальна політико-економічна сис-

тема, коливання якої “…стали сьогодні настільки сильними та безконтрольними, 

що ніхто вже не може впоратися з ними”61. Циклічний розвиток глобальної полі-

тико-економічної системи, а значить і процеси глобалізації, сьогодні наближа-

ються до точки біфуркації. У стані біфуркації “…система має два взаємовиключні 

варіанти виходу з кризи, і обидва, по суті, цілком реальні”, при цьому “перебіг 

біфуркації хаотичний, а тому в цей час будь-яке найменше явище може мати зна-

чні наслідки”. У таких умовах система схильна до сильної хитавиці, час якої є 

перехідним періодом, результат якого зовсім не ясний, але рано чи пізно цей пе-

ріод закінчується, і люди опиняються в зовсім іншій історичній системі62. Про-

гнозуючи, якою буде ця система, слід виходити з того, що вже зараз капіталісти 

 
60Владимирова И.Г. Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия.  
61 Иммануил Валлерстайн о мир-системах, неизбежном конце капитализма и о комплексной социальной науке. 

2014. URL: http://gefter.ru/archive/13823/ 
62 Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение / пер. Н. Тюкиной. Москва: Издательский дом «Территория 

будущего», 2006. 248 с. 
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“...озираються у пошуках серйозних альтернатив, за яких вони зможуть зберегти 

своє привілейоване становище у системі іншого типу”63.  

Загострення геополітичних та геоекономічних протиріч в сучасній світ-сис-

темі є настільки сильним та масштабним, що створює за існуючого нині рівня 

техніко-технологічного розвитку, загрози існуванню людства, тому їх хоча б ча-

сткове вирішення повинне бути конструктивним та невідкладним. Геополітична 

ситуація сьогодні ускладнюється тим, що у розгортанні такої форми циклічних 

воєнно-економічних процесів, як довгі цикли світової політики (довгі цикли «на-

копичення досвіду», в процесі розгортання яких певні держави набувають пози-

ції лідера у світовій системі), близько 2026 р. повинна початись фаза 

“макрорішення”, роль якої в історичній ретроспективі неодноразово виконували 

глобальні війни новітнього часу; прийняті внаслідок цих воєн колективні рі-

шення на певний час ставали обов'язковими в масштабах світової системи64. 

У таких умовах головними орієнтирами удосконалення системи глобального 

управління, здійснюваного на благо всього суспільства, а не виключно його пану-

ючих класів, повинні бути дотримання закону техно-гуманітарного балансу, згідно 

з яким чим вище потужність виробничих і бойових технологій, тим досконаліші 

засоби культурної регуляції необхідні для збереження суспільства65 та побудова 

більш егалітарного суспільства, що дозволить частково вирішити протиріччя гло-

бального суспільства, в тому числі протиріччя глобалізації та локалізації. 

11.3. Кейнсіанський підхід до регулювання післявоєнного  

циклічного розвитку економіки 

Війни є невід’ємною складовою цивілізаційного розвитку, в процесі якого 

вони стають все більш руйнівними та смертоносними, у все більших масштабах 

створюють загрози для мирного населення, а також – однією з рушійних сил те-

хніко-технологічного розвитку та засобом впливу на економічну кон’юнктуру.  

 
63 Иммануил Валлерстайн о мир-системах, неизбежном конце капитализма и о комплексной социальной науке.  
64 Модельски Д. Эволюция глобальной политики (I).  
65 Назаретян А. П. Воспитательный потенциал синергетики: гипотеза техно-гуманитарного баланса. Научный ре-

зультат. Педагогика и психология образования. 2014. № 2. С. 98−105. 
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Комерціалізація війни та безперервна гонка озброєнь з самого початку при-

таманні західному шляху розвитку капіталізму. Вже італійські міста-держави, 

розвиваючи систему найманої праці у справі ведення війни та державного буді-

вництва, практикували воєнне кейнсіанство, яке перетворювало частину їхніх 

витрат на захист у доходи, тому війни ставали самоокупними66. Автор концепції 

довгих хвиль у капіталістичній економіці, породжених війнами, їх наслідками та 

підготовкою до них, Дж. Голдстайн вважає, що війна стимулює хвилю інновацій, 

а це сприяє зростанню виробничого та військового потенціалу, тому що інновації 

неминуче впливають на винахід нових, ефективніших та більш руйнівних видів 

зброї. Війни обумовлюють підвищення цін, що негативно впливає на реальну за-

робітну плату, але через прибуток сприяє зростанню капіталовкладень та вироб-

ництва. З часом заробітки також починають зростати, що сприяє поступовому 

“забуванню” досвіду попередньої війни67. 

У ХХ ст. у подоланні Великої депресії та повоєнному відновленні капіталіс-

тичної економіки вагому роль зіграло кейнсіанство, зокрема така його складова, 

як воєнне кейнсіанство. Впровадження воєнного кейнсіанства на практиці дозво-

ляє за рахунок військових витрат держави створити умови для зростання доходів 

громадян, податкових надходжень та ресурсів фінансування нових військових 

витрат68.  

Кейнсіанська теорія обґрунтовує доцільність збільшення впливу держави на 

економіку; реалізація кейнсіанської теорії на практиці приводить до того, що саме 

держава формує стимули економічної поведінки суб'єктів господарювання. 

Дж. М. Кейнс вважав, що його теорія “... вказує на життєву необхідність створення 

централізованого контролю у питаннях, які зараз в основному передані приватній 

ініціативі, багато обширних сфер діяльності залишаються незачепленими ... 

 
66 Арриги Дж. Адам Смит в Пекине: Что получил в наследство XXI век. Москва: Институт общественного про-

ектирования, 2009. 456 с. URL: https://coollib.com/b/489930-dzhovanni-arrigi-adam-smit-v-pekine/ 
67 Меньшиков С.М., Клименко Л.А. Длинные волны в экономике. Когда общество меняет кожу.  
68Арриги Дж.Адам Смит в Пекине: Что получил в наследство XXI век.  
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Установи централізованого контролю, необхідного для забезпечення повної зайня-

тості, потребують, звісно, значного розширення традиційних функцій уряду”69. 

На думку Дж. М. Кейнса, “спорудження пірамід, землетруси, навіть війни зда-

тні слугувати стимулом для збільшення багатства, якщо виховання наших дер-

жавних діячів на принципах класичної політичної економії не дозволяє обирати 

будь-який кращий шлях”70. Дж. М. Кейнс був переконаний, що “... як витрати на 

ведення війни є єдиною формою величезних витрат, що фінансуються за допо-

могою позик, яку державні діячі вважають виправданою, так і видобуток золота 

є єдиним приводом для такого копання ям у землі, яке банкіри готові вважати 

здоровою фінансовою діяльністю. Обидва види діяльності відіграли свою роль у 

прогресі через відсутність кращого”71. 

Послідовник Дж. Кейнса Г. Мінські вважав необхідним активне макроеко-

номічне та інституційне втручання держави в економіку. На його думку, макро-

економічна роль держави полягає насамперед у попередженні фінансового кола-

псу в періоди спадів та депресій, тобто у підтримці грошових надходжень виро-

бничих та фінансових одиниць. Для цього у фазі рецесії необхідно здійснювати 

стимулюючу (експансіоністську) фіскальну та грошову політику. Г. Мінські вва-

жав, що інституційна політика держави спроможна позбавити капіталістичну 

економіку від нестабільності. Вона повинна складатися, по-перше, зі стимулю-

вання змін у структурі сукупного попиту та технологій виробництва. У сукуп-

ному попиті повинна підвищуватися частка споживання, а технології повинні 

стати більш трудомісткими: «... економіка, що орієнтована на виробництво спо-

живчих товарів менш капіталомісткими методами <...>, буде в меншому ступені 

піддана фінансовій нестабільності та інфляції»72. По-друге, така політика по-

винна полягати в такому спрощенні фінансової системи, яке виражається 

 
69 Кейнс Дж. М. Избранные произведения. Москва: Экономика, 1993. 543 с. 
70 Там же. 
71 Кейнс Дж. М. Избранные произведения. 
72 Minsky H. P. The Financial Instability Hypothesis: A Restatement / Arestis P., Skouras T. (eds.) Post-Keynesian Eco-

nomic Theory: A Challenge To Neoclassical Economics. Brighton: Wheatsheaf, 1985. P. 24–55 
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насамперед в обмеженні короткострокового кредитування довгострокових інве-

стиційних проектів, тобто в обмеженні спекулятивного та Понці-фінансування73. 

Один із найвідоміших послідовників Дж. Кейнса Е. Хансен, досліджуючи 

проблему взаємозв’язку державної політики та циклічного розвитку економіки, 

визнав суттєвий вплив у 1947−1950 рр. фіскальних операцій уряду, включаючи 

величезні військові витрати мирного часу та програми надання допомоги інозе-

мним державам, на економічне становище США, тобто вплив вимог національ-

ної безпеки на економічну кон’юнктуру74. Воєнне кейнсіанство (величезні ви-

трати на переозброєння) та соціальне кейнсіанство (урядові програми повної зай-

нятості та зростання масового споживання), що впроваджувалися розвиненими 

західними країнами після Другої світової війни, дозволили уникнути повоєнного 

спаду у світовій економіці75. 

Г. Мінські обґрунтовував необхідність трансформації капіталістичної сис-

теми в капіталізм з меншими інвестиціями та більш високим споживанням, зда-

тний підтримувати повну зайнятість та забезпечити функціонування менших за 

розміром організацій. Він дуже скептично ставився до тверджень щодо можли-

вості наближення до повної зайнятості без безпосереднього створення робочих 

місць державою. На його думку, лише держава здатна створити попит на робочу 

силу, який характеризується нескінченною еластичністю, що є необхідною умо-

вою для повної зайнятості. Вдалими прикладами комплексних програм робото-

давця останньої інстанції він вважав програми зайнятості, що здійснювалися в 

США під час реалізації Нового курсу, зокрема, створення Цивільного корпусу 

охорони природних ресурсів та Національного управління у справах молоді. 

Програми зайнятості здатні замінити більшість витрат на виплату соціальної до-

помоги та допомоги по безробіттю, надаючи їх учасникам більше можливостей, 

ніж сучасні програми, а також підтримуючи їх почуття власної гідності. Ці 

 
73 Мински Х. Стабилизируя нестабильную экономику. Москва; Санкт-Петербург: Изд-во Института Гайдара, Фа-

культет свободных искусств и наук СПбГУ, 2017. 624 с. 
74 Классики кейнсианства: в 2-х т. Т II. Экономические циклы и национальный доход. Ч. III-IV / Э. Хансен. 

Москва: Экономика, 1997. 431 с. 
75 Арриги Дж. Адам Смит в Пекине: Что получил в наследство XXI век 
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програми були б менш інфляційними. Крім того, Г. Мінські запропонував запро-

вадити універсальну допомогу на дітей76.  

Вважаючи, що розмір банку пов'язаний з розмірами компаній, які обслуго-

вуються ним, учений виступав за політику підтримки малих та середніх кредит-

них організацій. У 1990-х роках Г. Мінські разом з іншими вченими Інституту 

економіки Леві намагався переконати владу у необхідності створення системи 

“місцевих банків розвитку”; він підтримав Р. Філліпса, вченого з Інституту Леві, 

який виступив з ініціативою створення системи “вузьких банків”, які б приймали 

депозити населення, але володіли лише найбезпечнішими активами (цінними па-

перами казначейства США)77. 

Враховуючи рівень розвитку сучасних військових технологій, зростання їх 

смертоносності, а також зростання кількості жертв серед мирного населення з 

кожним новим етапом розвитку військових технологій та способів ведення воєн-

них дій, у використанні кейнсіанства для виходу сучасної капіталістичної еконо-

міки з глобальної кризи, яка має комплексний характер, необхідно максимально 

змістити акценти на користь соціального кейнсіанства та забезпечити зростання 

платоспроможного споживчого попиту, насамперед малозабезпечених верств 

населення. Водночас важливою умовою успіху кейнсіанської економічної полі-

тики є посилення ролі держави в господарській сфері, зокрема держава повинна 

“брати на себе більшу відповідальність за пряму організацію інвестицій”, яку 

Дж. Кейнс називав “соціалізацією інвестицій”78.  

У країнах з високим рівнем соціальної нерівності, до яких належить і 

Україна, необхідно застосувати заходи, що спрямовані на більш справедливе 

оподаткування доходів фізичних осіб та збільшення податків для надбагатих верств 

населення. У США та Франції існує досвід запровадження податку на доходи най-

заможніших верств населення. У 1935 р. у межах реалізації “Нового курсу” Ф. Ру-

звельта щодо річних доходів понад 500 тис. дол. було запроваджено ставку при-

буткового податку у розмірі 75 %. Кошти, вилучені таким чином у заможних 

 
76 Мински Х. Стабилизируя нестабильную экономику 
77 Там же.  
78 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Москва: Прогресс, 1978. 494 с. 
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громадян, спрямовувалися на фінансування витрат державного бюджету79. 

У Франції солідарний податок на статок був введений урядом соціалістів 

у 1982 р. у вигляді податку на великі статки, скасований правоцентристським 

урядом Ж. Ширака в 1986 р., а у 1989 р. знову введений. Солідарний податок на 

статок (l’impôt de solidarité sur la fortune, ISF) стягувався з майна фізичних осіб, 

якщо його вартість на початок податкового періоду перевищувала встановлений 

рівень (1,3 млн євро на початок 2015 р.)80, у 2018 р. цей податок було замінено 

на податок на розкіш81 (la fortune immobilière, IFI). IFI – оподаткування нерухо-

мого майна загальною вартістю 1,3 млн євро і більше. На відміну від ISF, в поле 

дії податку потрапляє тільки приватна нерухомість, комерційна і підприємни-

цька до цієї категорії не належить. Також до переліку дії податку не входять інші 

капітали приватної особи: машини, акції, цінні папери, загальний фінансовий 

стан, рухоме майно. Однак враховується загальна вартість некомерційної неру-

хомості. Ставка по податку – 0,5−1,5 %. IFI стосується громадян Франції (фізичні 

особи, сім'ї, власники нерухомості за кордоном); резидентів інших країн, які пра-

цюють і проживають у Франції. IFI стосується тільки фізичних осіб, до того ж як 

окремої людини, так і цілої родини. Загальний розрахунок податку стосується: 

сімейних пар в офіційному шлюбі; сімейних пар у цивільному шлюбі; власність 

неповнолітніх дітей також враховується в загальному сімейному капіталі (пов-

нолітні діти не беруть участі в податковій оцінці IFI разом з батьками). Є мож-

ливість задекларувати оподаткування по IFI окремо для подружжя, але для цього 

необхідно виконати ряд умов. Що стосується іноземних громадян, то податок на 

розкіш з них стягується тільки в тому разі, якщо вони володіють нерухомістю на 

території Франції на суму в 1,3 млн євро. При підрахунку IFI житло за межами 

 
79 Бабич С. Н. Экономическое значение налоговых реформ в США в конце ХХ – начале XXI века. URL: 

http://iskran.ru/docs/avtoreferat_Babich_SN.pdf/ 
80 Комиссарова Ж. Н. Налоговая система Франции. URL: https://mirec.mgimo.ru/upload/pdf/2015-02/komissarova-

french-tax-system.pdf/ 
81 Налоги во Франции. URL: https://tranio.ru/france/taxes/ 
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Франції враховуватися не буде. Податок не поширюється на громадян Франції, 

чий основний заробіток – здача в оренду власної нерухомості82.  

Найбільш успішною реалізація концепції держави загального добробуту, 

що досягалася завдяки кейнсіанським методам регулювання економіки, була за 

часів “славного тридцятиріччя” після Другої світової війни (1946−1975 рр.), яке 

характеризувалося високими темпами економічного зростання і вражаючим під-

вищенням соціальних стандартів життя в розвинених капіталістичних країнах. 

Зважаючи на те, що базисом створення держави загального добробуту в розви-

нених країнах стала масштабна перерозподільна політика, спрямована на подо-

лання класових протиріч83, доцільним є реформування вітчизняної системи опо-

даткування доходів фізичних осіб, спираючись на розроблений А. Гриценком на-

уковий підхід, що ґрунтується на законах архітектоніки. Цей науковий підхід пе-

редбачає поділ платників податку на доходи фізичних осіб на три різні за своїми 

масштабами соціальні групи: 1) люди, які залежно від різних природних, соціаль-

них та інших обставин не можуть забезпечити себе необхідними засобами існу-

вання (наприклад інваліди); 2) люди, які своєю працею створюють необхідний 

продукт і можуть себе забезпечити; 3) люди, які володіють монопольними фак-

торами впливу на процес виробництва (власність, креативні здібності), що приво-

дить до суттєвого збільшення обсягів створюваного продукту незалежно від тру-

дового внеску. Першу групу доцільно повністю звільняти від оподаткування до-

ходів. Доходи другої групи слід оподатковувати за ставкою 15 % (за законами ар-

хітектоніки це та межа, за якою починають зростати ризики для стабільного фун-

кціонування господарської одиниці). До третьої групи доцільно застосовувати 

прогресивне оподаткування від 15 до 38 %, що також випливає із законів архітек-

тоніки84. 

 
82 IFI – расшифровка налога на недвижимое состояние во Франции. URL: 

https://hermitageriviera.com/ru/blog/16/ifi-decoding-of-real-estate-tax-in-france/ 
83 Павроз А. В. Государство всеобщего благосостояния: сущность политики и фундаментальные противоречия. 

Политика и общество. 2011. № 11. С. 21–29 
84 Гриценко А. А. Чинники посилення нерівності у глобальному та локальних проявах. Соціальні нерівності: 

сприйняття українським суспільством. URL: http://sau.in.ua/app/uploads/2019/07/ZVIT_SOCZIALNI-

NERIVNOSTI_2018_.pdf 
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Для подолання кризи вітчизняної економіки держава повинна стимулю-

вати інвестиційний попит шляхом реалізації масштабних модернізаційних та 

інноваційних проектів в промисловості та щодо розвитку інфраструктури. Особ-

ливу увагу при цьому слід приділяти житловому будівництву та розвитку транс-

портної інфраструктури. У сучасних умовах ці проекти повинні орієнтуватись на 

впровадження технологій четвертої промислової революції, зокрема на розвиток 

Індустрії 4.0, але не на шкоду зайнятості. Проблема технологічного безробіття, 

що породжується науково-технічним прогресом, може бути частково вирішена 

за рахунок державних інвестицій в освіту, науку, охорону здоров'я та культуру. 



РОЗДІЛ 12 

414 

АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ  

ПОВОЄННОГО РЕКОНСТРУКТИВНОГО РОЗВИТКУ 

Внаслідок війни ВВП України у 2022 році може впасти на 35−50 %. Тому 

будь-які інструменти для прискорення темпів економічного зростання є пріори-

тетним завданням регуляторів, особливо для повоєнного відновлення та реконс-

трукції економіки. З метою пришвидшення цих процесів ми розробили іннова-

ційну модель макроекономічної динаміки (СМІ-модель), в рамках якої пропону-

ються інструменти максимізації темпів економічного зростання та зайнятості за 

прийнятної інфляції для різних видів регуляторної політики (ми вже розробили 

інструменти для монетарної політки). Тут пропонуються такого роду інструме-

нти для здійснення антимонопольної політики. Це дозволить забезпечити синер-

гетичний ефект від різних видів регуляторної політики з метою пришвидшення 

економічного зростання, особливо під час повоєнного відновлення та реконстру-

кції. Одночасно з’являється можливість поєднати моделювання на різних ієрар-

хічних рівнях (фірма, галузь, економіка) та здійснити порівняння на рівні еконо-

мік різних країн, що дозволяє кількісно оцінити деякі аспекти суперечності та 

взаємодії глобалізації та локалізації.  

12.1. Відомі кількісні показники контролю монополій  

та проблеми їх застосування при антимонопольному регулюванні 

Монополія в різних її формах є невід’ємною складовою будь-якої еконо-

міки. До того ж її вплив на економіку постійно зростає разом з розвитком еконо-

міки. Об’єктивно цьому сприяє постійне зростання кількості та видів товарів і 

послуг, а також відносна обмеженість виробничих ресурсів для кожного проду-

кту. Суб’єктивно — “природне” бажання фірми до монополізації ринку з метою 

отримання прибутків вище середнього рівня.  

Наслідки економічної діяльності монополії можуть бути як негативними 

(монопольна влада), так і позитивними (зменшення питомих витрат виробництва 
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при збільшенні його обсягів, концентрація капіталу, підвищення ефективності 

інвестиційної та інноваційної політики, розширення та захист ринків збуту 

тощо). Але негативні наслідки, що зумовлені владою монополій, можуть бути 

настільки руйнівними для економіки, що практично кожна країна має антимоно-

польного регулятора, основна мета якого полягає саме в нейтралізації цих нега-

тивних наслідків. Положення ускладнюється ще й тим, що розвиток монополіза-

ції економіки виходить на міжнаціональний рівень разом із створенням трансна-

ціональних корпорацій, що лише збільшує владу монополій. І це потребує вдос-

коналення інструментарію контролю за монополіями як в рамках національних 

інституцій, так і в рамках міжнаціональних. Таким чином, проблема контролю 

монополій належить до тих проблем, значення яких з часом зростає. 

Термін “монополія” вживається у двох розуміннях при практичному вико-

ристанні. З одного боку, монополія є однією з категорій. У цьому сенсі під моно-

полією розуміється наявність одного продавця на ринку, який може впливати на 

ринкову ціну у напрямі підвищення при одночасному скороченні виробництва в 

порівнянні з досконалою конкуренцією. Така можливість впливати на ринкову 

ціну з боку окремого продавця характеризує ступінь його монопольної або рин-

кової влади1. З іншого боку, під монополією розуміється будь-яке відхилення від 

умов досконалої конкуренції з боку окремого продавця, тобто будь-яке відхи-

лення його кривої попиту від горизонталі. У цьому сенсі монополія існує на будь-

якому ринку, який не є досконалим. 

Економічні методи контролю монополій можна розділити на дві групи: 

1) прямі та 2) непрямі. Прямі методи базуються на аналізі ринкових та конкуре-

нтних цін, граничних прибутків (MR) та граничних витрат (MC) і теоретично до-

зволяють безпосередньо оцінити негативний вплив монополії на ринок та еконо-

міку. Непрямі методи базуються на нецінових показниках (наприклад, концент-

рація або доля фірми на ринку) та визначають лише потенційну загрозу від 

 
1Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. Москва: Дело ЛТД, 1993. С. 252. 
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монополії, але не дозволяють визначити, чи дійсно монополія негативно впливає 

на ринок, а також ступінь такого впливу.  

Вочевидь, найбільш ефективним є прямий контроль за монополіями. Однак 

у рамках традиційних методів прямий контроль монополій залишається неможли-

вим, оскільки практично важко визначити хоча б один із трьох показників: 1) гра-

ничний дохід (MR); 2) граничні витрати (МС) або 3) величину “нормальної” (“при-

родної”) ціни, яка б відповідала досконалій конкуренції на ринку (Р0). 

Прямі показники контролю монополії. Можна визначити кілька спроб 

запропонувати теоретичні прямі показники монопольної влади з точки зору ок-

ремої фірми, хоча їх можна адаптувати до ситуації групи фірм, що діють узго-

джено (наприклад, домінантна фірма та численні другорядні фірми на ринку або 

олігополія, що наразі є найбільш поширеними формами монополії). Ці показ-

ники загалом випливають зі статичної теорії фірми і мають накладені на неї об-

меження. Найбільш відомі показники були запропоновані на початку ХХ ст. На-

приклад, показник перехресної еластичності попиту, індекс Ротшильда 

(Rothschild’s Index), індекс Папандреу (Papandreou’s Index), індекс рентабельно-

сті Бейна (Bain’s Index of Profitability)2. З того часу суттєвого покращення в їх 

методології не було здійснено, що, зокрема, пояснює відсутність показників мо-

нопольної влади як в антимонопольному законодавстві, так і у відповідній судо-

вій практиці. За винятком індексу Лернера, практична корисність цих показників 

не є великою, оскільки вони передбачають певні знання про еластичність попиту, 

які зазвичай важко отримати.  

Індекс Лернера (Lerner Index), мабуть, є одним із найвідоміших індексів, 

за допомогою якого намагаються виміряти монопольну владу фірми. Цей індекс 

може бути рівним, більшим або меншим за нуль залежно від того, чи продукт про-

дається відповідно до граничних витрат, вище за них або нижче за ці витрати. Для 

багатьох економістів індекс Лернера, який вимірює ступінь перевищення ринко-

вої ціни фірми над її граничними витратами при максимізації прибутку в процесі 

 
2 Miller J. Measures of Monopoly Power and Concentration: Their Economic Significance. Business Concentration and 

Price Policy. Prinston University, 1955. P. 119−140. URL: http://www.nber.org/chapters/c0957/ 
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виробництва, є найбільш прийнятним теоретичним виміром монопольної або ри-

нкової влади фірми. У стандартній моделі монополії індекс Лернера дорівнює3: 

L = (P – MC)/P = 1/ер,                                                 (1) 

де Р – ринкова ціна для продукту виробництва фірми; МС – граничні витрати за 

рівня виробництва, що максимізує випуск; ер – еластичність попиту за ціною для 

продукту фірми. 

Для монополії, що максимізує чистий прибуток, індекс Лернера дорівнює 

величині, оберненій абсолютному значенню ер. У випадку структури ринку з од-

нією домінантною фірмою та численними другорядними фірмами, що покрива-

ють залишковий попит на ринку, індекс Лернера можна представити у вигляді4:  

L = S / (|hm| + (1 – S) ef)                                              (2) 

hm – еластичність попиту домінантної фірми; ef – еластичність попиту другоряд-

них фірм; S – частка домінантної фірми на ринку; (1 – S) – частка другорядних 

фірм на ринку.  

Проблему з доказовою базою, що спирається на частку ринку легко пока-

зати. Припустимо, що фірма має частку ринку 70 % і, отже, вважається, що вона 

має монопольну владу. Але припустимо, що абсолютне значення еластичності 

попиту домінантної фірми (hm) дорівнює 2, а еластичність попиту другорядних 

фірм (ef) також дорівнює 2. У цьому випадку індекс Лернера буде:L = 0.7 / (2 

+2*0.3) = 0.27. Тобто шляхом одностороннього скорочення виробництва доміну-

юча фірма зможе підвищувати ціну, доки граничні витрати не стануть на 27 % 

нижче ціни. Припустимо, що інша фірма має частку ринку 40 % і, отже, вважа-

ється, що вона не має монопольної влади. Якщо її значення еластичності попиту 

дорівнює 1,25, а еластичність попиту другорядних фірм (ef) дорівнює 0,25, індекс 

Лернера буде L = 0.4 / (1.25 +0.25*0.6) = 0.29. Тобто фірма з 40 % частки ринку 

має більшу монопольну владу, ніж фірма з 70 % частки ринку5. 

 
3Ibid. 
4Roger D. Blair R., Carruthers C. The economics of monopoly power in antitrust. Antitrust laws and economics, ed. K. 

Hylton. Encyclopedia of law and economics. Edward Elgar Publisher. UK, Northampton, MA, USA. 2010. Vol. 4 (311). 
5Ibid. 
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У граничному випадку фірми, що максимізує прибуток, у рівновазі індекс 

Лернера є оберненим до еластичності попиту, і тому його можна сприймати як 

характеристику попиту на продукт фірми. Але у випадку фірми, що не максимі-

зує прибуток, цей індекс не є орієнтиром щодо природи попиту. В кращому ви-

падку індекс Лернера є обмеженим індексом щодо результатів. Хоча він вказує 

на розбіжність між граничними витратами і ціною, він нічого не говорить про те, 

наскільки ринковий тиск або адміністративні дії змушують фірму тримати ви-

трати на мінімумі з огляду на існуючі технології6.  

Важливим обмеженням індексу Лернера є те, що індекс «не розрізняє», яке 

відхилення P від MC походить від ефективного використання ефекту від масш-

табу, підвищення ефективності виробництва, а яке пов’язане з необхідністю по-

криття постійних витрат. Також обмеженням використання індексу Лернера є те, 

що небагато фірм відповідають підручниковому опису досконалої конкуренції. 

Структура витрат фірм у багатьох галузях, які керуються «високими» технологі-

ями (наприклад, програмне забезпечення, фармацевтика), має значну частку по-

стійних витрат на початку діяльності. Установлення ціни на рівні граничних ви-

трат у цих галузях є ані можливим, ані бажаним7. 

Індекс Лернера буде відрізнятися навіть серед чистих монополій. Напри-

клад, чистий монополіст, який стикається з відносно рівним попитом, може вва-

жати, що оптимальним буде працювати там, де ер = −5, тоді як іншим може вва-

жатися оптимальним виробляти там, де ер = −2. Незважаючи на те, що обидві 

фірми є чистими монополістами, індекс Лернера для першої фірми становить 0,2, 

а для другої — 0,5. Це може призвести до певної плутанини та неоднозначностей 

в антимонопольних судових процесах.  

До того ж плутанини додає і той факт, що монополісти з дуже різними ве-

личинами ринкових цін та граничних витрат можуть мати однаковий індекс Лер-

нера. Наприклад, припустимо, що для одного монополіста ціна певного товару, 

що максимізує прибуток, становить 15 дол., а граничні витрати − 5 дол. Тоді 

 
6Miller J. Measures of Monopoly Power and Concentration: Their Economic Significance.  
7Elzinga K., Mills D. The Lerner Index of Monopoly Power: Origins and Uses. University of Virginia, Department of 

Economics. 2011. 
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різниця між ціною та граничними витратами становить 10 дол. Припустимо, що 

для іншого монополіста оптимальна ціна його товару становить 90 дол., тоді як 

граничні витрати − 30 дол., а різниця між ціною та граничними витратами − 60 

дол. При цьому обидва монополісти мають однаковий індекс Лернера L = (15 – 

5)/15 = (90 – 30)/90 = 0,67. 

Також слід визнати неоднозначність, пов’язану з вимірюванням величини 

монопольної влади, коли її існування як таке було встановлено8.  

Оскільки величини МС чи MR неможливо отримати з бухгалтерської звіт-

ності9, то об’єктивно існує значна асиметрія інформації між фірмою та регулято-

ром. Тому використання індексу Лернера для оцінки монопольної влади є скла-

дним завданням із заздалегідь неоднозначними результатами. Як вихід пропону-

ється, наприклад, норма прибутку як міра ймовірності існування монопольної 

влади (замінити МС на АС), що, зокрема, вирішує проблеми доступності даних 

для її кількісного визначення. Хоча в такий спосіб не можна однозначно оцінити 

величину монопольної влади. Для розрахунку норми прибутку бажано викорис-

товувати величину довгострокових середніх витрат (LAC). Однак, оскільки тех-

нічно неможливо побудувати криву LAC, то потрібно використовувати серію по-

слідовних короткострокових кривих середніх витрат (АС). Однак автори ідеї ви-

знають, що норма прибутку не може слугувати повноцінним показником моно-

польної влади10. 

Проблема в тому, що дуже незначна кількість фірм показує у звітності ви-

сокі надприбутки. Здебільшого фірми намагаються оптимізувати оподаткування, 

зменшуючи доходи та збільшуючи витрати, тобто зменшуючи норму прибутку. 

Крім того, монополія може не намагатися мінімізувати свої витрати, як це роб-

лять конкурентні фірми. За відсутності конкуренції монополія може вести «легке 

життя»: мати власні літаки, літати першим класом у відрядження, працювати 

 
8 Roger D. Blair R., Carruthers C. The economics of monopoly power in antitrust.  
9 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика; Roger D. Blair R., Carruthers C. The economics of monopoly 

power in antitrust 
10Bain J. The Profit Rate as a Measure of Monopoly Power. The Quarterly Journal of Economics. 1941. Vol. 55 (2). Pp. 

271−293. 
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в люксових офісах, наймати більше, ніж необхідно, персоналу, влаштовувати ви-

тратні корпоративи за кордоном тощо. І всі ці витрати відображати у звітах, об-

ґрунтовуючи в той чи інший спосіб їх необхідність. Хоча подібні витрати логічно 

покривати за рахунок прибутків. Тим більше, що нормативну норму прибутку на 

капітал вже закладено у величині LAC.  

Також фірми можуть неефективно витрачати ресурси з точки зору суспіль-

ства (а не власної) для захисту свого монопольного становища. Наприклад, три-

мати зайві потужності, щоб ускладнити доступ на ринок конкурентам, лобіювати 

власні інтереси, забезпечити певну концентрацію політичної влади тощо. Такого 

роду витрати також занижують норму прибутку, що робить практично мало при-

датною ідею використання цієї норми як міри монопольної влади.  

Зазначені вище недоліки роблять індекс Лернера ненадійним окремим по-

казником ступеня монопольної влади. Оскільки існують різні потенційні пояс-

нення цієї величини індексу Лернера, то важко сказати, наскільки вагомим пови-

нен бути цей індекс як міра монопольної влади в антимонопольному законодав-

стві. Тому не дивно, що суди (принаймні в США) не прийняли індекс Лернера як 

відповідну міру ринкової або монопольної влади в тій мірі, в якій це мають нау-

ковці з питань антимонопольного законодавства. Не відомо про кількість неза-

реєстрованих антимонопольних випадків, у яких індекс Лернера відіграв певну 

роль, але він був процитований у висновках лише в кількох зареєстрованих ви-

падках11. 

Непрямі методи. Коефіцієнт концентрації. Протягом багатьох років най-

помітнішим непрямим доказом монопольної влади залишається частка ринку, 

концентрація виробництва. Коефіцієнт концентрації є підходом здорового 

глузду, який розглядає сектори економіки на рівні галузі, а не на рівні фірми. Але 

галузева концепція порушує серйозні класифікаційні проблеми як теоретичного, 

так і практичного характеру: проблеми окреслення кордонів галузі з точки зору 

асортименту продукції та фірм, а також географічного району, який включає га-

лузь. Коефіцієнт концентрації не розрізняє види конкуренції, тобто між 

 
11 Elzinga K., Mills D. The Lerner Index of Monopoly Power: Origins and Uses.  
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ситуаціями, коли конкуренція набуває форми суперництва за ціною, і ситуаці-

ями, коли вона спрямована на збут або диференціацію продукту. Більше того, 

концентрація жодним чином не свідчить про можливості та стимули для ство-

рення або застосування нових технологій. Чи сприяє висока концентрація еконо-

мічному прогресу, чи вона сприяє «марнотратній» неціновій конкуренції, зали-

шається під питанням.  

Більш серйозні труднощі виникають при інтерпретації високих коефіцієн-

тів концентрації. У таких випадках зрозуміло, що ринок має певні монополістичні 

характеристики. І типовою точкою зору є те, що висока концентрація сприяє по-

дальшій монополізації. Але не зрозуміло, чи існує висока кореляція між ступе-

нем концентрації та ступенем монополізації. Навіть теоретично непрямі показ-

ники можуть довести лише можливість існування монопольної влади, але прак-

тично неможливо довести факт використання цієї влади монополією.  

В основі непрямих методів контролю класичної форми монополії є очеви-

дна теза: щоб обмежити її негативний вплив, потрібно встановити межі, з яких 

підприємство може суттєво впливати на ринок у власних інтересах. Так виник 

метод визначення частки на ринку тієї чи іншої компанії, яка рахується як відно-

шення річного обороту компанії до сумарного обороту всіх можливих конкуре-

нтів на ринку12. 

Але, незважаючи на зовнішню простоту, використання його на практиці 

призводить до виникнення неоднозначностей. Головною проблемою такого ме-

тоду є визначення меж релевантного ринку, тобто визначення кількості можли-

вих конкурентів. Але межі релевантних ринків залежать від багатьох факторів, 

кількість яких зростає з часом. Так, при формуванні меж релевантного ринку 

спочатку враховували технологічні та географічні фактори. Згодом стало зрозу-

мілим, що потрібно враховувати ще й можливість доступу на ринок13. Але і зараз 

залишається відкритим питання: в якій мірі мають враховуватись товари 

 
12 Roger D. Blair R., Carruthers C. The economics of monopoly power in antitrust. 
13 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика.  
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замінювачі, або наявність технологічно близьких потужностей, чи виробники з 

інших регіонів.  

Іншими словами, до кінця не зрозуміло, як мають включатися до релеван-

тного ринку потенційні конкуренти. Якщо релевантний ринок визначено занадто 

вузько, фірма без значущої монополії буде розглядатися як монополіст. З іншого 

боку, якщо такий ринок визначено занадто широко, буде вважатися, що фірма зі 

значною монопольною владою її не має. Для антимонопольних цілей суди США 

визнали, що визначення меж ринку має вирішальне значення для підтвердження 

монопольної влади, оскільки без цього неможливо виміряти здатність фірми зме-

ншити або знищити конкуренцію. Все це призводить до того, що частка одного і 

того ж підприємства на ринку може коливатися від 100 до 5 % та менше14, що 

стимулює виникнення великої кількості судових антимонопольних процесів.  

Найбільше поширення отримав такий комплексний показник концентрації, 

як індекс Харфіндаля-Хіршмана (ННІ)15. Індекс ННІ визначається як сума квад-

ратів ринкових часток всіх фірм у галузі. У знаменнику – частка всіх конкурентів 

на ринку. Якщо частки ринку вимірюють дробами, тоді HHI буде від 0 до 1. В ан-

тимонопольній практиці частки ринку зазвичай виражаються у відсотках, тому 

HHI знаходиться від 0 до 10000. На базі цього індексу забороняють злиття та 

поглинання компаній, якщо це призводить до збільшення концентрації фірми на 

ринку вище певного критичного рівня.  

Однак критичне значення ННІ ще не доводить, що монополія зловживає 

монопольним становищем та шкодить економіці. Іноді суд може дозволити 

злиття, навіть у випадку перевищення критичного рівня ННІ на національному 

рівні, якщо це злиття допоможе фірмі краще конкурувати на міжнародному, ви-

користовуючи доволі суб’єктивне “правило доцільності”. 

Для ілюстрації зазначених недоліків непрямих методів контролю монопо-

лій розглянемо судовий процес “США проти Дюпон, 1956”, оскільки проблеми 

непрямих методів, що були виявлені протягом цього процесу, були типовими і 

 
14 Roger D. Blair R., Carruthers C. The economics of monopoly power in antitrust; Фишер С., Дорнбуш Р., Шма-

лензи Р. Экономика. 
15 Bain J. The Profit Rate as a Measure of Monopoly Power; Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика.  
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проявлялися практично в усіх подібних процесах у подальшому. Так, антимоно-

польний регулятор звинуватив фірму “Дюпон” в тому, що вона захопила майже 

80 % ринку целофану в США і тому до неї потрібно застосувати антимонопольне 

законодавство. Однак “Дюпон” наполягала на помилковому визначенні кількості 

її конкурентів, оскільки вона виробляє не чистий целофан, а пакувальний мате-

ріал з целофану. Тому до числа її конкурентів потрібно включити всі фірми, що 

виробляють гнучкі види пакувального матеріалу (вощений та жиронепроникний 

папір, фольга, пергамент та різні види штучного пакувального матеріалу). У та-

кому випадку частка “Дюпон” на ринку пакувальних матеріалів не перевищувала 

20 %. Аналогічний прийом з розширенням кількості конкурентів (меж релевант-

ного ринку) з метою зниження рівня концентрації на ринку згодом використову-

вали й інші фірми16.  

На практиці, хоча частка ринку не може бути беззаперечним доказом, на 

неї посилалися багато судів, що зрештою схвалив і Верховний суд США, який 

встановив, що 80-відсоткова частка ринку забезпечує достатню основу для ви-

сновку про монопольну владу. Водночас виникає питання про порогові значення 

концентрації. Вважається, що частка ринку понад 70 % є ознакою монопольної 

влади, тоді як частка ринку нижче 50 % зазвичай виключає висновок про моно-

польну владу. У справах, пов’язаних із домінуючою фірмою з часткою ринку від 

50 до 70 %, були різні судові рішення17.  

Іншим показником, за допомогою якого антимонопольний регулятор нама-

гається довести в суді факт існування монопольної влади, є наявність бар'єрів 

для входу на ринок. До них належать високі капітальні витрати, обмежені поста-

вки важливих ресурсів, довгострокові контракти на поставку, юридичні ліцензії, 

мережеві ефекти, інтелектуальна власність та торгові марки тощо. Довговічність 

влади монополіста критично залежить від ймовірності того, що на ринок вийдуть 

нові конкуренти. Тому разом з оцінкою величини перевищення монопольної 

ціни над конкурентною, антимонопольне розслідування повинно також 

 
16 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика.  
17 Bain J. The Profit Rate as a Measure of Monopoly Power.  
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визначити можливі замінники монопольного продукту та оцінити величину 

бар’єрів входу на ринок. Однак проблема деяких із цих бар’єрів для входу поля-

гає в тому, що їх заробила фірма з тривалою історією економічної діяльності. 

Наприклад, будь-які переваги споживачів щодо комп’ютерів із “Intel Inside” були 

зароблені Intel за роки виробництва високоякісних мікропроцесорів. Фірми мо-

жуть конкурувати з визнаним брендом, пропонуючи продукти високої якості, аг-

ресивні ціни та будучи надійним джерелом постачання18.  

Аналізуючи вади існуючих показників контролю монополій, можна визна-

чити деякі основні риси, які повинен би мати новий, більш досконалий показник 

монопольної влади, який буде предметом наших подальших досліджень: 

1) бути динамічним (а не статичним) показником, що оцінює як сам факт вико-

ристання влади монополією, так і ступінь її прояву на різних ієрархічних рівнях 

(економіка, галузь, фірма) та в режимі реального часу; 2) мати здатність відокре-

мити у новому показнику монопольної влади інноваційну складову у витратах 

монополіста на різних ієрархічних рівнях; 3) відображати зв’язок показника мо-

нопольної влади з фазами бізнес циклу; 4) здійснювати прямий контроль за мо-

нополіями через контроль за різницею між ринковою та конкурентною цінами, 

що можливо робити безперервно, практично в режимі “online”, а не дискретно, 

як в існуючих методах. Також контроль за цінами не потребує конфіденційної 

інформації про діяльність підприємства. 

12.2. Визначення шляхів та інструментарію підвищення  

ефективності антимонопольної політики на різних ієрархічних рівнях  

в умовах реконструктивного розвитку 

Загальновідомо, що сама по собі монополія не є злочином с точки зору ан-

тимонопольного законодавства більшості країн. Злочином є використання моно-

польної” або “ринкової” влади. Тобто ці дві категорії, що використовуються, фак-

тично, як синоніми, втілюють негативний економічний вплив монополії.  

 
18 Roger D. Blair R., Carruthers C. The economics of monopoly power in antitrust. 
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Цікаво, що походження цих двох термінів невідоме. Зі статичної теорії мо-

нополії випливає, що для безпосередньої (прямої) оцінки негативного впливу мо-

нополії на ринок необхідно мати інформацію про граничні витрати фірми (МС), 

а також про ринкову (Р) та конкурентну (Р0) (або природну чи нормальну) ціну її 

продукції. У 1934 р. А. Лернер запропонував кількісний показник (індекс) оцінки 

впливу монополії на рівні фірми (L = (P – MC)/ P), який наразі залишається най-

кращою теоретичною розробкою для такого роду показників. І термін 

“монопольна” (“ринкова”) влада, який виник ще до роботи Лернера, почав асо-

ціюватися саме з індексом Лернера19.  

За відсутності надійного способу визначення природної ціни (Р0), форма-

льної формули для визначення монопольної влади на основі суто цінових показ-

ників не було запропоновано. Однак ще А. Пігу так писав про потенційну ефек-

тивність контролю монополій через контроль саме за цінами: “Якщо державі вда-

сться встановити ціни, які відповідають умовам конкуренції (досконалої), то 

вона непрямим шляхом забезпечить також і належний обсяг продукції... Отже, 

в основному державний контроль (над монополією) зводиться до контролю за 

рівнем цін”20. 

Наразі індекс Лернера залишається лише теоретичним кількісним показ-

ником впливу монополії, зокрема тому, що граничні витрати (МС) практично не-

можливо визначити, оскільки необхідні для цього дані не входять до бухгалтер-

ської звітності та є комерційною таємницею фірми.  

Деякі автори зазначають, що індекс Лернера вимірює скоріше недоскона-

лість ринку, а не монопольну владу21.У будь-якому разі категорії 

“недосконалість ринку” та “монопольна влада” є тісно пов’язаними між собою, 

оскільки обидві визначаються як відхилення ринкової ціни від умов 

 
19 Elzinga K., Mills D. The Lerner Index of Monopoly Power: Origins and Uses.  
20 Пигу А. Экономическая теория благосостояния. Т. 1. Москва: Прогресс, 1985. С. 297.  
21 Elzinga K., Mills D. The Lerner Index of Monopoly Power: Origins and Uses.  
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конкурентної рівноваги, яка оцінюється або за граничними витратами, або за ці-

ною, що відповідає досконалій конкуренції.  

На нашу думку, термін “недосконалість ринку” є більш широким понят-

тям, ніж “монопольна влада”, оскільки остання є одним із чинників недоскона-

лості ринку. Однак недосконалість ринку може бути зумовлена також і числен-

ними групами факторів, що впливають на попит та пропозицію, але які не є ре-

зультатом цілеспрямованої дії саме монополії. Незалежно від того, з яких причин 

зросла ринкова ціна, сам факт її зростання дозволяє монополії збільшити прибу-

тки за інших рівних умов. Можна стверджувати, що термін “монопольна влада” 

є окремим випадком терміна “недосконалість ринку”. Тобто монопольна влада є 

результатом цілеспрямованої дії монополії, яка призводить, зокрема, і до збіль-

шення недосконалості ринку.  

Крім того, D. Roger і R. Blair22 на конкретних прикладах доводять, що ін-

декс Лернера просто не здатен вимірювати монопольну владу. Цей індекс може 

бути корисним інструментом для визначення факту існування монопольної 

влади, але навряд чи він може бути корисним для оцінки ступеня цієї влади. Ін-

декс Лернера також не «розрізняє» використання монопольної влади для запро-

вадження інновацій від простого покриття постійних витрат.  

Не відомо жодного випадку, у якому цей індекс відіграв ключову роль у 

судовій практиці. В антимонопольній практиці ступінь монополії вимірюється 

не стільки індексом, скільки різними непрямими показниками, такими як конце-

нтрація ринку, бар’єри для входу та конкретна поведінка відповідної фірми. Ан-

тимонопольне законодавство не встановлює жодного кількісного виміру моно-

польної влади23.  

Таким чином, саме доказова база щодо використання монополією своєї 

влади і є проблемою, яка, в загальному випадку, не має однозначного рішення. 

Відсутність ясності є довготривалою проблемою в законодавстві про 

 
22 Roger D. Blair R., Carruthers C. The economics of monopoly power in antitrust.  
23 Elzinga K., Mills D. The Lerner Index of Monopoly Power: Origins and Uses.  
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монополізацію. Частиною проблеми є нездатність розробити теорію та кількісні 

показники монополізації, які можна було б застосувати до судової практики. 

Оскільки прямі показники монопольної влади визначаються щодо стану 

досконалої конкуренції, то було б корисно нагадати основні ознаки, сукупність 

яких і визначає цей стан. За умов досконалої конкуренції24: 

1) у галузі існує багато відносно невеликих фірм і багато відносно дрібних 

покупців однорідного товару; 2) конкурентні фірми приймають ринкову ціну, як 

задану для максимізації прибутку, тобто вони не мають контролю над ринковою 

ціною; 3) досконало конкурентоспроможні фірми можуть легко входити на ри-

нок і виходити з нього. Тобто відсутні бар’єри для входу на ринок та виходу з 

нього; 4) ринкова ціна дорівнює витратам, тобто економічний прибуток фірми 

дорівнює нулю; 5) максимізується соціальний добробут, надлишки споживачів 

та виробників. Зокрема, це є наслідком припущень, про безкоштовний вхід та 

вихід з ринку, гомогенності товарів та повноти інформації (відсутності її асиме-

трії); 6) мінімізуються витрати у сфері виробництва, тобто розподіл ресурсів є 

ефективним у сфері виробництва, якщо неможливо перерозподілити сукупні об-

сяги виробництва будь-якого блага між фірмами так, щоб знизити сукупні зага-

льногалузеві виробничі витрати даного блага25.  

Для коректного порівняння ефективності технологічних систем, які є ос-

новою економічних, необхідно зафіксувати на однаковому рівні або кількість ре-

сурсів на вході, або результати на виході з систем. У першому випадку критерієм 

ефективності системи буде максимізація виходу з системи. У другому випадку 

критерієм ефективності буде мінімізація ресурсів на вході в систему. Тобто 

ознаки досконалої конкуренції 5) та 6) є, по суті, ідентичними.  

У реальності повністю конкурентних ринків не існує, тобто важко уявити 

собі конкурентну рівновагу, за якої багато продавців виробляють однорідний 

 
24 Roger D. Blair R., Carruthers C. The economics of monopoly power in antitrust.  
25 ФишерС., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика.  



 

428 

продукт з постійною віддачею від масштабу, відсутня інформаційна асиметрія та 

бар’єри входу і де P = MC більш-менш тривалий час. Але стан досконалої кон-

куренції може слугувати точкою відліку, щодо якої можна оцінити, зокрема, сту-

пінь відхилення поточної ринкової рівноваги від конкурентної внаслідок впливу 

монополії.  

До того ж прямі методи контролю монополій (зокрема, індекс Лернера) 

пристосовані для оцінки монопольної влади на мікрорівні. Однак важливо також 

мати можливість кількісно оцінити вплив монополії на макрорівні, що залиша-

ється наразі невирішеним завданням. Можливо тому деякі науковці сумніва-

ються, що її взагалі можна вирішити. Наприклад, В. Лагутін26 наголошує, що не-

можливо оцінити рівень монополізму на рівні всього суспільного виробництва 

(національного ринку) на основі системи національних рахунків (макроекономі-

чної статистики).  

Однак у рамках СМІ-моделі макроекономічної динаміки з’являється мож-

ливість запропонувати кількісні показники впливу монополії на економіку, оскі-

льки в цій моделі запроваджується додаткова (до монетарної) одиниця виміру 

виробничих витрат ресурсів, що дозволяє отримати “природну” (незмінну) точку 

відліку для системи національних рахунків. У рамках суто монетарних одиниць 

виміру такої точки відліку не існує. 

У своєму дослідженні ми плануємо використати модель кумулятивної не-

досконалості ринків (СМІ-модель)27, в рамках якої є можливість запропонувати 

кількісні показники контролю монополій на різних ієрархічних рівнях, оскільки 

в її основі лежить порівняння досконалої та недосконалої конкуренції на окремих 

ринках. Базою для цього є можливість розрахунку “природної” (“нормальної”) 

ціни для будь-якого ринку (Ро), яка відповідає умовам досконалого ринку, навіть 

якщо такі умови ніколи не були реалізовані в реальності. А різниця між ринко-

вою та “природною” (конкурентною) ціною (∆Рі), яка характеризую ступінь 

 
26 Лагутін В. Д. Монополія та конкурентна політика: політико-економічні проблеми. Економічна теорія. 2015. 

№ 4. С. 89−97. 
27 Бандура О. В. Загальна модель економічних циклів — модель кумулятивної неефективності ринків. Економічна 

теорія. 2016. № 1. С. 86−100. 
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недосконалості і-го ринку, може дозволити хоча б приблизно оцінити величину 

монопольної влади. 

Для цього пропонується введення в економічні оцінки додаткової (до мо-

нетарної) одиниці виміру витрат ресурсів з метою одночасного та безпосеред-

нього відображення всієї специфіки законів сфер виробництва та обміну, що мо-

жливо якщо для кожної з цих сфер застосовується своя окрема одиниця виміру. 

Оскільки гроші є природною мірою у сфері обміну, ексергія (придатна енергія) 

пропонується як єдина та незалежна (від ринкових умов) міра витрат ресурсів у 

сфері виробництві.  

Ексергетичні витрати складаються як з природної складової (на відміну від 

монетарних), так і з виробничої (трудової) складової (в такий самий спосіб, що і 

монетарні витрати ресурсів). Тобто питомі ексергетичні витрати для і-го сектора, 

де видобувають природні ресурси, мають вигляд:  

 Ei = Eabs, + Eprod                                                                                        (1) 

де Eabs – хімічна ексергія або абсолютна (природна) цінність природного ресурсу, 

яку він має, навіть за повної відсутності економічної діяльності; Еprod – витрати 

виробничих ресурсів на одиницю випуску. Для решти секторів економіки Eabs = 0. 

Величина хімічної ексергії Еаbs, j характеризує абсолютну цінність природ-

ного j-го ресурсу, яку він має навіть за повної відсутності економічної діяльності. 

Ця величина є свого роду природною ціннісною константою в умовах планети 

Земля, яка була розрахована в термодинаміці для основних видів природних ре-

сурсів28. Для порівняння, ринкова (монетарна) цінність природного ресурсу до-

рівнює нулю, якщо відсутні витрати на його видобування.  

Для розрахунку питомих виробничих витрат в ексергетичному вимірі ви-

користовується відома модель “витрати-випуск” В. Леонтьєва, яка дозволяє най-

більш повно врахувати потоки виробничих ресурсів в економічній системі для 

розрахунку вектору ексергетичних витрат. Якщо використати матрицю 

 
28 Szargut J., Morris D. Cumulative Exergy Consumption and Cumulative Degree of Perfection of Chemical Processes. 

EnergyResearch. 1987. Vol.11.P. 245−261 
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“витрати-випуск” для розрахунку виробничих витрат у монетарному вимірі, то 

математично неможливо визначити набір технологій, що мінімізує питомі ви-

трати цих ресурсів, оскільки квадратна матриця рівнянь для визначення ціни ви-

робництва, в якій права частина дорівнює нулю, не має однозначного та єдиного 

рішення. Тобто в монетарному вимірі будь-яка технологія може бути оптималь-

ною залежно від співвідношення цін на виробничі ресурси.  

Натомість при використанні цієї ж матриці для визначення ексергетичних 

витрат забезпечується не рівність нулю правої частини рівнянь (яка дорівнює ве-

личині Eabs) для секторів економіки, що видобувають природні ресурси. Тому в 

ексергетичному вимірі можна отримати однозначне та єдине рішення системи 

рівнянь, тобто лише один набір технологій, що мінімізує питомі витрати вироб-

ничих ресурсів.  

Однак не будь-яке значення витрат Еі із (1) відповідає пропорціям доско-

налої конкуренції, природним цінам, а лише мінімальні значення (Еmin,і). Для мі-

німізації величин Е автор пропонує просту та приблизну, але достатню для прак-

тичних розрахунків, методику: 1) вектор Е розраховується для декількох кален-

дарних періодів (декілька таблиць "витрати-випуск", чим більше таблиць – тим 

краще); 2) обираються мінімальні значення Еmin,i з кожного вектора:  

𝐸min,𝑖 = min
1≤𝑡<𝑛

𝐸𝑖𝑡
     (2) 

де 𝐸𝑖𝑡
− питомі ексергетичні витрати для і-го сектору в період часу t, n− кількість 

періодів часу, для яких існують таблиці "витрати-випуск".  

У такий спосіб вектор ексергетичних витрат (2), який формує відповідні 

міжгалузеві пропорції, визначається незалежно від ринкової кон'юнктури.  

З одного боку, новий вектор Еmin (2) є реальним, оскільки кожна його компо-

нента була досягнута на практиці в той чи інший момент часу. З іншого боку, він 

є ідеальним, оскільки одночасно всі компоненти вектора Еmin,і ніколи не були 

сформовані, так само, як і відповідні до них ідеальні міжгалузеві пропорції. Та-

ким чином, величини Еmin,і відображають максимально можливу ефективність 

виробництва для кожного сектору, яка коли-небудь досягалась в минулому, 
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тобто ця величина відображає середні витрати галузі вдовгостроковій перспек-

тиві (LAC) в ексергетичних одиницях виміру.  

В основі ринкових цін лежить грошова маса (згідно з відомим рівнянням 

монетарної теорії), а в основі питомих ексергетичних витрат — ∑Eabs — сума для 

всіх секторів, що видобувають природні ресурси. Якщо помножити величину 

Еmin,і з (2) на коефіцієнт перерахункуk = М/∑Еавс, який є однаковим для всіх сек-

торів економіки, то можна перерахувати ексергетичні витрати в монетарні оди-

ниці, але зі збереження міжгалузевих пропорцій, що визначаються ексергетич-

ними витратами: 

P0,i = Emin,i * k ,                                              (3) 

Формула (3) визначає вектор «природних» цін, який відображає середні ви-

трати галузі в довгостроковій перспективі (LAC), але в монетарних одиницях 

виміру. Таким чином, грошова маса може бути одночасно розподілена між сек-

торами економіки згідно з пропорціями, що визначаються як питомими ексерге-

тичними витратами (неринковий механізм), так і ринковими цінами. 

Відомо, що за умов досконалої конкуренції всі товари та послуги виробля-

ються з мінімально можливими витратами ресурсів. При оцінюванні ресурсів у 

монетарній формі мінімум витрат ресурсів означає мінімум витрат грошей, а при 

оцінюванні тих самих ресурсів в ексергетичній формі – мінімум витрат ексергії. 

Як наслідок, маємо два мінімуми залежно від вибору одиниці виміру. У загаль-

ному випадку величини цих мінімумів не збігаються, тобто результати оптиміза-

ції за ексергетичними та монетарними витратами призводять до вибору різних 

технологій виробництва. Типова оптимізація за монетарним критерієм призво-

дить до виникнення прихованих перевитрат ресурсів в ексергетичному вимірі 

(∆Еі), які скорочують фізичну кількість ресурсів, що можна використати для ви-

робництва. Ці перевитрати можна оцінити за різницею (∆Рі) між ринковою ціною 

цих товарів і послуг (Рі) та їх природною (конкурентною) ціною (Роі)
29.  

 
29 Бандура О. В. Загальна модель економічних циклів — модель кумулятивної неефективності ринків. 
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Запропонований підхід дозволяє обґрунтувати безпосередній взаємозв'я-

зок між мікро- та макрорівновагою, забезпечити мікроекономічне підґрунтя для 

макроекономіки. У загальному випадку існує три варіанти співвідношення рин-

кової та природної ціни у часі для окремого і-го ринку (рис. 12.1а, б, в). На рис. 

12.1а поточна ринкова ціна постійно перевищує природну ціну, на рис. 12.1в – 

природна ціна постійно перевищує ринкову, що свідчить про недосконалість ри-

нків типу (а) і (в). Рис. 12.1б віддзеркалює випадок ідеальної конкуренції для ок-

ремого ринку.  

Таким чином, для будь-якого і-го сектору економіки або фірми ринкова 

ціна (Рi) може бути представлена у загальному вигляді: 

Рi = РоіРi                                                         (4) 

де Роі – природна ціна для і-го сектору економіки або фірми; Рi – відхилення 

ринкової ціни від природної. 

Саме відхилення Рi є кількісною мірою ступеня недосконалості і-го ри-

нку (фірми), а тому і монопольної влади. Чим менше відхилення природної ціни 

від ринкової, тим вище ступінь досконалості ринку. Випадок, коли таке відхи-

лення (Рі) → 0 (рис. 12.1б), тобто природна та ринкова ціна збігаються, відпо-

відає випадку досконалої конкуренції за визначенням, а мікрорівновага, що від-

повідає такому стану, буде ідеальною, а ринок досконалим. Цей випадок відпо-

відає всім ознакам досконалої конкуренції (які можливо однозначно кількісно 

контролювати), зазначеним вище. Зокрема, виробництво здійснюється за мініма-

льних питомих витрат ресурсів як у монетарному, так і в ексергетичному вимі-

рах. Іншими словами, мінімізація витрат ресурсів за монетарним та ексергетич-

ним критеріям призводить до вибору однакових технологій виробництва. У ви-

падку досконалих ринків приховані перевитрати ресурсів ∆Еі= 0 для кожного ри-

нку. Одночасно природна та ринкова ціни чисельно збігаються (тобто ∆Рі=0), 

тому економічний прибуток дорівнює нулю.  

               P а)                                             P б)                                   P в)  
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Рис. 12.1. Можлива динаміка ринкової та природної цін  

для і-го сектору економіки або фірми 

Примітки: Pi – ринкова ціна; Poi – природна ціна; ±∆Р = Р0,і – Рі; Т – час. 

Природно припустити, що стан економіки, коли для виробництва ВВП ви-

користовується мінімальна кількість ресурсів, не повинен залежати від суб’єкти-

вно обраної міри тих ресурсів. Тому стан економіки у випадку, коли індекси 

ринкових та природних цін чисельно збігаються, пропонуємо визначати як 

стан макроекономічної рівноваги та, одночасно, як стан досконалої (опти-

мальної) конкуренції на макрорівні. Тобто як для досконалої, так і для недоско-

налої конкуренції стан макроекономічної рівноваги визначається як проста сума 

станів мікрорівноваги на всіх ринках. 

У загальному випадку, використовуючи запропоноване тут визначення 

стану макрорівноваги, можна записати вираз для величини кумулятивної недос-

коналості ринків (яка є пропорційною до агрегованих перевитрат ресурсів, ∆Е) 

для економіки в цілому30:  

±∆𝑷 = 𝑃О − 𝑃 =
∑ (𝐸𝑚𝑖𝑛𝑖

𝑋𝑖)𝑛
𝑖=1

∑ (𝑃𝑖
𝑏𝑎𝑠𝑒𝑋𝑖)𝑛

𝑖=1

×
𝑀𝐶𝑀𝐼

∑ (𝐸𝑎𝑏𝑠𝑦𝑋𝑦)𝑚
𝑖=1

−
∑ (𝑃𝑖𝑋𝑖)𝑛

𝑖=1

∑ (𝑃𝑖
𝑏𝑎𝑠𝑒𝑋𝑖)𝑛

𝑖=1

              (5) 

де Р, Ро – індекси ринкових та природних цін відповідно, Рі
base – ринкова ціна ба-

зового року для і-го сектору; Мсмі− величина не нейтральної грошової маси; m – 

кількість секторів економіки, де видобуваються природні ресурси; Еаbs, у – питома 

хімічна ексергія природного ресурсу (у); Xy – кількість природного ресурсу, що 

видобуваються в секторі у фізичному вимірі; Emin,i – питомі ексергетичні витрати 

в і-му секторі; Хі – випуск товарів або послуг для і-го сектору економіки; n – кі-

лькість секторів, до яких агрегована економіка; Рі – ринкова ціна в і-му секторі. 

 
30 Бандура О. В. Загальна модель економічних циклів — модель кумулятивної неефективності ринків. 

Poi 

T 

+P Pi 

 
T 

 

T 

 



 

434 

Згідно зі СМІ-моделлю, якщо Р> 0 для всієї економіки, то спостерігається 

економічне зростання, якщо Р < 0, то виникає рецесія. Точки де Р = 0 є пово-

ротними точкам економічного циклу та макрорівноваги одночасно. Доки вели-

чина ∆P не стане від'ємною, економіка здатна поглинати зовнішні шоки без ре-

цесії, лише з уповільненням. 

Оскільки величина кумулятивної недосконалості ринків дорівнює нулю 

(або є мінімальною) в точках, де ∆Р→ 0 (при ∆Е → min.), то біля цих точок темпи 

зростання повинні бути максимальними (бум) за такої комбінації ринкових умов, 

тобто рівність нулю виразу (5) є умовою максимізації темпів економічного зрос-

тання. Натомість у точках, в яких ∆Р → mах (при ∆Е → max.), кумулятивна не-

досконалість ринків повинна бути максимальною, що зумовлює зміну (корекцію) 

макроекономічного тренду, повертаючи економічну динаміку в напрямку до рі-

вноваги, до мінімальної величини кумулятивної недосконалості ринків. Таким 

чином, величина Р є рушійною силою макроекономічної динаміки. Зазначені 

вище теоретичні висновки були підтверджені емпірично на прикладі економік 

США (з 1970 до 2022) та України (з 1996 до 2015)31. 

Таким чином, в рамках СМІ-моделі встановлюється взаємозв’язок між сту-

пенями недосконалості окремих ринків та основними макроекономічними пока-

зниками (темпами зростання, зайнятістю та інфляцією), а також фазами бізнес-

циклу32. Це дає можливість кількісно оцінити влив монополії (в тій чи інший фо-

рмі) як на окремий ринок, так і на економіку загалом. Тобто за впливом монополії 

на приріст показника ∆Рі на рівні фірми та сектору економіки, а також показ-

ника ∆Р на рівні всієї економіки можна оцінити вплив монополії на різних ієрар-

хічних рівнях.  

У випадку досконалої конкуренції сукупний продукт виробляється з міні-

мальними витратами як грошей (∆Рі=0), так і ексергії (∆Еi=0) одночасно, Тобто 

забезпечення конкурентної мікрорівноваги на кожному ринку (∆Рі=0 та ∆Еi=0) 

 
31 Там само. 
32 Бандура О. В. Циклічність як форма прояву стабільності та нестабільності. Економіка і прогнозування. 2019. 

№ 4. С.7−23. 
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автоматично забезпечує конкурентну макрорівновагу (∆Р= 0 та ∆Е= 0) для еко-

номіки загалом.  

Однак у реальності досконалих риків практично не існує. Типовою є ситу-

ація, коли Рі ≠ 0, а тому і ∆Еi ≠ 0 на кожному з ринків протягом тривалого часу 

(рис. 12.1а, 12.1в). Тобто кожен ринок є недосконалим в тій чи іншій мірі. Однак, 

незважаючи на те, що стан мікрорівноваги на кожному ринку не відповідає дос-

коналій конкуренції, проте макрорівновага для всієї економіки згідно з рівнян-

ням (5) може бути досягнута. Це може бути, коли сума позитивних відхилень 

частини ринків від досконалої конкуренції (+Рі) буде урівноважена (дорівню-

вати) сумою (сумі) негативних відхилень іншої частини ринків від досконалої 

конкуренції (- Рі). Тоді, згідно з (5), стан макрорівноваги буде досягнутий, коли 

∆Р= 0, але ∆Е≠ 0 для всієї системи. Оскільки величина сукупної недосконалості 

ринків ∆Р = 0, то такий стан макроекономічної рівноваги можна назвати квазі-

досконалим. До того ж як сукупні перевитрати ресурсів в ексергетичному вимірі 

для всієї економіки ∆Е≠ 0, так і перевитрати для кожного з ринків ∆Еi ≠ 0. Однак 

ці перевитрати у стані квазідосконалої макрорівноваги є мінімально можливими 

для цього рівня технологій та інституціонального середовища. Будь-яке відхи-

лення від квазідосконалої макрорівноваги призводить до збільшення перевитрат 

∆Е та ∆Еi в порівнянні технологічно досяжним мінімумом.  

Оскільки природна цінність природного ресурсу Eabs в ексергетичному ви-

мірі в (1) не дорівнює нулю(на відміну від ринкової), то природна ціна природних 

ресурсів зазвичай є вищою, ніж їх ринкова ціна, тобто природні ресурси є здебіль-

шого недооціненими (рис. 12.1в, або (+ Рі)). Натомість природна ціна кінцевих 

продуктів є нижчою за їх ринкову ціну, тобто кінцеві продукти є здебільшого пе-

реоціненими (рис. 12.1а, або (- Рі)).  

Однак важливим з точки зору макроекономіки є сумарний баланс між 

недо- та переоціненими секторами економіки, тобто саме в стані, коли ∆Р = 0, 

досягається максимізація темпів економічного зростання та зайнятості за такої 

інфляції. Найменший негативний ефект на економіку спостерігається при 
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незначних амплітудах величин ±∆Рі для окремих секторів. Якщо баланс ∆Р = 0 

можна досягти за малої амплітуди ±∆Рі, то темпи економічного зростання є біль-

шими, ніж тоді, коли баланс ∆Р = 0 можна досягти за великої амплітуди ±∆Рі для 

окремих секторів економіки33.  

Однак відносна дешевизна (недооцінка) природних ресурсів зумовлює при-

наймні два негативних ефекти на економіку в цілому: 1) призводить до посиле-

ного вичерпування та споживання природних ресурсів і, як наслідок, до підви-

щення забруднення навколишнього середовища в порівнянні з технологічно до-

сяжним мінімумом; 2) надто дешеві природні ресурси сприяють консервації те-

хнологічної відсталості економіки, оскільки втрачаються стимули для впрова-

дження ресурсозберігаючих технологій.  

Яскравим прикладом цього можуть слугувати Скандинавські країни. Не-

зважаючи на те, що, наприклад, Норвегія є одним із найбільших експортерів на-

фти, ціни на бензин у цій країні є одними з найвищих у світі (за рахунок податку 

на сировину, який спрямовується на соціальний захист населення). Внаслідок 

цього, ця країна є одним зі світових лідерів у «зелених» технологіях. І, незважа-

ючи на порівняно високий рівень цін, громадяни Норвегії мають один із найви-

щих рівнів життя у світі та одне з найчистіших навколишніх середовищ. Зокрема, 

цей приклад доводить, що високий рівень цін та високі зарплати є кращими за 

низький рівень цін та низькі зарплати, оскільки пересічний громадянин може до-

зволити собі найдорожчі та найкращі технологічні винаходи людства. Так, на-

приклад, кількість електромобілів Tesla на душу населення є найбільшою у світі 

саме в Норвегії.  

Будь-яка інноваційна діяльність фірми, що спрямована на зниження вироб-

ничих витрат, збільшує в короткостроковій перспективі монопольну владу фі-

рми, оскільки збільшує прибуток за інших рівних умов. Однак у довгостроковій 

перспективі цей прибуток зникає, коли конкуренти роблять схожі інновації. При 

цьому інновації за багатьма напрямами зумовлюють позитивні ефекти на еко-

номіку загалом: зменшення інфляції, заощадження природних ресурсів, 

 
33Там само.  
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зниження шкідливих викидів, збільшення виробничого потенціалу, тощо. Тому 

тимчасове збільшення монопольної влади та відповідних прибутків фірми вна-

слідок інновацій може розглядатись як компенсація фірмі за розробку та ризики 

впровадження інновацій. 

Для секторів економіки з ∆Рі> 0 (якщо Р0,і> Рі), тобто для секторів, де ви-

добуваються природні ресурси, відображенням негативних ефектів на економіку 

від відносної дешевизни природних ресурсів є збільшення недосконалості ринків 

(∆Рі) внаслідок інноваційної діяльності, спрямованої на зменшення виробничих 

витрат. Для секторів економіки з ∆Рі< 0 (якщо Р0,і< Рі) інноваційна діяльність, 

спрямована на зменшення виробничих витрат, зумовлює зменшення недоскона-

лості ринків (∆Рі) 

Проте, незважаючи на те, які саме товари чи послуги є недооціненими 

(+Рі), а які — переоціненими (-Рі), саме їх дисбаланс і визначає в реальному 

часі рушійну силу макроекономічної динаміки згідно з (5). Якщо сумарна недо-

оцінка (+ Рі) буде більшою, ніж сумарна переоцінка (- Рі), то економіка буде 

зростати. Якщо навпаки, то економіка буде у фазі рецесії. Тому регуляторна по-

літика держави повинна бути спрямована на забезпечення позитивного значення 

величини Р в рамках всієї економіки. 

На базі СМІ-моделі можна запропонувати дві групи показників контролю 

монополій. Перша група оцінює величину монопольної влади. Друга — ступінь 

впливу цієї влади на економіку загалом та на різні її сегменти.  

Величинумонопольної (ринкової) влади на рівні фірми можна оцінити за 

формулою: 

±𝐌𝐏𝒇 =  
∆𝑃𝑓

 𝑃𝑓

=
 𝑃0,𝑓−  𝑃𝑓

 𝑃𝑓

                                       (6) 

де ∆𝑃𝑓  — ступінь недосконалості ринку для фірми; 𝑃0,𝑓— природна (конкурен-

тна) ціна продукції фірми; 𝑃𝑓 — ринкова ціна продукції фірми.  
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Різниця між величинами ±𝐌𝐏𝒇 для різних моментів часу оцінює приріст 

монопольної (ринкової) влади фірми за відповідний період часу.  

Величину монопольної (ринкової) влади на рівні сектору економіки (галузі) 

можна оцінити за формулою: 

±𝐌𝐏𝒔 =  
∆𝑃𝑠

 𝑃𝑠
=

 𝑃0,𝑠−  𝑃𝑠

 𝑃𝑠
                                        (7) 

де  ∆𝑃𝑠 — ступінь недосконалості ринку для сектору економіки;  ∆𝑃𝑠
𝑡— середня 

природна (конкурентна) ціна для сектору економіки; 𝑃𝑠 — середня ринкова ціна 

для сектору економіки. 

Різниця між величинами ±𝐌𝐏𝒔 для різних моментів часу оцінює приріст 

монопольної (ринкової) влади в секторі економіки за відповідний період часу.  

Також можна запропонувати кількісні показники ступеня впливу монопо-

лії на різних ієрархічних рівнях, як на мікро-, так і на макрорівнях.  

Ступінь впливу недосконалості ринку (монопольної влади) на окремий сек-

тор економіки внаслідок дій монополії на рівні фірми можна оцінити за формулою:  

±𝐌𝐈𝒇 =
𝑃0,𝑓𝑋𝑓− 𝑃𝑓𝑋𝑓

 𝑃𝑠 𝑋𝑠
=  

∆(𝑃𝑓𝑋𝑓)

 𝑃𝑠 𝑋𝑠
                                     (8) 

де Xs, Xf — відповідно, обсяги випуску сектору економіки та фірми з цього сек-

тору в натуральних одиницях виміру; 𝑃0,𝑓— природна (конкурентна) ціна на про-

дукцію фірми; Pf — ринкова ціна на продукцію фірми з цього сектору; 𝑃𝑠  — 

середня ціна в цьому секторі економіки. 

Індекс (8) показує, яка частина недосконалості ринків для цього сектору 

економіки припадає на окрему фірму. Різниця між величинами ±𝐌𝐈𝒇 для різних 

моментів часу оцінює приріст ступеня впливу монопольної (ринкової) влади фі-

рми на сектор економіки за відповідний період часу.  

Ступінь впливу недосконалості ринку (монопольної влади) на економіку за-

галом внаслідок дій монополії на рівні сектору економіки можна оцінити за фор-

мулою:  

±𝐌𝐈𝒔 =
𝑃0,𝑠𝑋𝑠− 𝑃𝑠𝑋𝑠

∑ (𝑃𝑖𝑋𝑖)𝑛
𝑖=1

=  
∆(𝑃𝑠𝑋𝑠)

∑ (𝑃𝑖𝑋𝑖)𝑛
𝑖=1

                                  (9) 
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де 𝑃0,𝑠, 𝑃𝑠— відповідно, середні природна (конкурентна) та ринкова ціни для 

цього сектору економіки; Xs, Xi — відповідно, обсяги випуску цього та решти і-

х секторів економіки в натуральних одиницях виміру; Pі — середня ринкова ціна 

на продукцію і-го сектору економіки, n — кількість секторів, що складають еко-

номіку в цілому; ∑ (𝑃𝑖𝑋𝑖)𝑛
𝑖=1  — номінальний ВВП економіки.  

Індекс (9) показує, яка частина сукупної недосконалості ринків для всієї 

економіки припадає на окремий сектор економіки. Різниця між величинами 

±𝐌𝐈𝒔 для різних моментів часу оцінює приріст ступеня негативного впливу мо-

нопольної (ринкової) влади цього сектору на економіку загалом за відповідний 

період часу. 

Якщо в індексі (9) замінити ∆(𝑃𝑠𝑋𝑠) на ∆(𝑃𝑓𝑋𝑓), то можна оцінити ступінь 

впливу приросту недосконалості ринку (монопольної влади) на економіку зага-

лом внаслідок дій монополії на рівні фірми. 

Нарешті, можна показати, що ступінь впливу приросту недосконалості ри-

нку (монопольної влади) на економіку загалом внаслідок дій монополії на рівні 

всіх секторів економіки разом дорівнює величині монопольної (ринкової) влади 

на рівні економіки в цілому: 

∑ 𝐌𝐈𝒔
𝑛
𝑖=1 =

∑ (∆𝑃𝑖𝑋𝑖)𝑛
𝑖=1

∑ ( 𝑃𝑖 𝑋𝑖)𝑛
𝑖=1

 =
∑ (∆𝑃𝑖𝑋𝑖)𝑛

𝑖=1 ∑ ( 𝑃𝑖
 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑋𝑖)𝑛

𝑖=1

∑ ( 𝑃𝑖 𝑋𝑖)𝑛
𝑖=1 ∑ ( 𝑃𝑖

 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑋𝑖)𝑛
𝑖=1

 =
∆𝑷

 𝑷
        (10) 

де ∆Р = 
∑ (∆𝑃𝑖 𝑋𝑖)𝑛

𝑖=1

∑ (𝑃𝑖
𝑏𝑎𝑠𝑒𝑋𝑖)𝑛

𝑖=1

 — сукупна недосконалість ринків для всієї економіки з (5); Р 

= 
∑ (𝑃𝑖𝑋𝑖)𝑛

𝑖=1

∑ (𝑃𝑖
𝑏𝑎𝑠𝑒𝑋𝑖)𝑛

𝑖=1

 – дефлятор ВВП.  

Формула (10) показує безпосередній взаємозв’язок амплітуди та періоду 

фази економічного циклу з впливом монополій та ефективністю антимонополь-

ної політики.  

Розрахунок показників (6) ÷ (10) потребує значної інформаційної бази да-

них, що можна віднести до недоліків цих показників. Однак більшість із цих не-

доліків є технічними, тобто здебільшого їх можна усунути.  
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Так, на рівні економічного сектору та всієї економіки потрібно мати якомога 

більш деталізовані таблиці “витрати-випуск”. На жаль, в Україна ці таблиці агре-

говані трохи більше, ніж до одного десятка секторів економіки, на відміну від ро-

звинених країн світу, де рівень деталізації може досягати 400 і навіть 800 секторів 

економіки. Треба зазначити, що в Україні була спроба скласти такі таблиці з дета-

лізацією до понад 70 секторів економіки у 2005 р. Однак це був поодинокий випа-

док. Також на рівні секторів економіки існують дані про випуск у натуральному 

вимірі, які варто максимально розширювати для підвищення точності розрахунків 

питомих ексергетичних витрат для кожного сектору економіки.  

Для покращення інформаційної бази розрахунків індексів (6) ÷ (10) можна 

було б включити у звітність кожної фірми їх витрати виробничих ресурсів у на-

туральних одиницях виміру. Такі витрати визначаються технологіями, що фірма 

використовує, і такі дані можна навіть поєднати у збірнику, що описує існуючі 

технології та їх світові аналоги. Альтернативою для даних про обсяги витрат у 

натуральному вимірі є дані про ціни на виробничі ресурси, що фірма закуповує, 

та обсяги таких закупівель.  

У табл. 12.1 наведені авторські розрахунки про питомі ексергетичні ви-

трати та відповідні природні ціни деяких секторів економіки США.  

Маючи дані про витрати виробничих ресурсів у натуральному вимірі для 

фірми, можна помножити ці дані на відповідні питомі ексергетичні витрати для 

секторів економіки, щоб отримати питомі ексергетичні витрати для фірми. Якщо 

ці витрати будуть нижчими, ніж секторальні (галузеві), то фірма здійснює 

ефективні інновації і навпаки. А якщо ці витрати помножити на коефіцієнт пе-

рерахунку(k1997 = 23,13 дол./МДж, k2015 = 39,28 дол./МДж – авторські розраху-

нки), то з (3) можна отримати природні (конкурентні) ціни для продукції фірми 

(Рf) з формул (6)÷ (9).  

Таблиця 12.1 

Мінімальні питомі ексергетичні витрати та природні (конкурентні) ціни 

для деяких секторів економіки США у 1997 та 2015 роках 
Сектор економіки Питомі ексергетичні 

витрати для сектору 

економіки, (Es); 

1997/2015 роки 

Природні ціни для 

сектору економіки, 

(Рs);  

1997/2015 роки 

Середні ринкові 

ціни для сектору 

економіки, (Р);  

1997/2015 роки 

Продукція фермерства 25,06 / 19,65 МДж/т  579 / 772 дол./т 428 /599 дол./т  



 

441 

 

Електроенергія  0,0030/ 0,0022 

МДж/кВт-год 

0,07 / 0,09 

дол./ кВт-год 

0,0922/ 0,1606 дол./ 

кВт-год 

Продукція чорної мета-

лів 

30,35 / 29,78 МДж/т  702 / 1170 дол./т 1038 /1971 дол./т  

Продукція з деревини 31,65 / 26,48 МДж/т  732 / 1040 дол./т 836 /1155 дол./т  

Джерело: авторські розрахунки  

На рис. 12.2, 12.3 представлені динаміка питомих мінімальних виробничих 

витрат (Еmin), які, по суті, є кривими довгострокових середніх витрат (LAC) у ек-

сергетичному вимірі відповідно для секторів генерації електроенергії та вироб-

ництва продуктів фермерства економіки США. Теоретично крива LAC може 

бути або спадною (за ефективної інноваційної політики), або горизонтальною (за 

відсутності ефективних інновацій). А ефективність самих інновацій можна оці-

нити за темпами зниження питомих ексергетичних витрат. 

 
Рис. 12.2. Динаміка середніх довгострокових витрат при генерації  

електроенергії (LAC) в ексергетичному вимірі  

для відповідного сектору економіки США 
Джерело: авторські розрахунки 

Як видно з рисунків, у наведених прикладах криві LAC є спадними у часі, 

що відображає вплив інновацій в цих секторах економіки.  
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Рис. 12.3. Динаміка середніх довгострокових витрат  

при виробництві осередненого фермерського продукту  

в ексергетичному вимірі (LAC) для відповідного сектору економіки США 
Джерело: авторські розрахунки 

Використовуючи дані табл. 12.1, наведемо приклади розрахунку кількіс-

них показників монополії за формулами (7) та (9). 

Якщо перерахувати величини Еmin в монетарні одиниці (за допомогою ко-

ефіцієнта k, описаного вище), то отримаємо відповідні криві природних (конку-

рентних) цін (Р0), які можна порівняти з кривими ринкових цін, що представлено 

на рис. 12.4, 12.5. Тобто вектор природних цін (Р0) відображає середні довгостро-

кові витрати по секторах економіки (LAC) в монетарному вимірі.  

 

Рис. 12.4. Динаміка ринкових (Р) та природних (Р0) цін генерації  

електроенергії для відповідного сектору економіки США 
Примітки: P0

I — природна ціна електроенергії за відсутності інновацій, яка відповідає LAC в 

ексергетичному вимірі у 2005 році (рис. 11.2). Різниця між кривими P0
I та Р0 після 2005 року 

характеризує інноваційну складову питомих витрат в секторі генерації електроенергії.  

Джерело: авторські розрахунки 

 
Рис. 12.5. Динаміка ринкових (Р) та природних (Р0) цін на осереднену про-

дукцію фермерства для відповідного сектору економіки США 
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Примітки: P0
I— природна ціна продукції за відсутності інновацій, яка відповідає LAC в ексе-

ргетичному вимірі у 1997 році (рис.3). Різниця між кривими P0
I та Р0 після 1997 року характе-

ризує інноваційну складову питомих витрат в секторі фермерства.  

Джерело: авторські розрахунки 

Ступінь недосконалості ринку (монопольної влади), на рівні сектору еко-

номіки (галузі) у 1997 та 2015 роках згідно з (7):  

для сектору генерації електроенергії (МРеl) 

MP1997
el = (0,07 – 0,0922) /0,0922 = - 24%; MP2015

el = (0,09 – 0,1606) /0,1606 =- 44% 

∆МР = MP2015
el - MP1997

el= -44 –(-24) = -20% 

для сектору виробництва фермерської продукції (МРfm):  

MP1997
fm = (579 – 428) /428 = 35,3%; MP2015

fm = (772 – 599) /599 = 28,9% 

∆МР = MP2015
fm - MP1997

fm= 28,9 – 35,3 = -6,4% 

Як видно з розрахунків, монопольна влада сектору генерації електроенергії 

з 1997 до 2015 р. зросла на 20%. Водночас за цей самий період монопольна влада 

сектору виробництва фермерської продукції, навпаки, зменшилась на 6,4 %.  

Як видно з рис. 11.4, 11.5, з’являється теоретична можливість відокремити 

інноваційну складову від загальних витрат галузі (фірми), що неможливо зро-

бити для існуючих показників монопольної влади. Різниця між кривими P0
I та Р 

може бути цілком законним доходом з точки зору антимонопольного законодав-

ства, оскільки його можна розглядати протягом певного періоду часу як компен-

сацію виробника за ефективну інноваційну політику.  

Якщо б сектор генерації електроенергії взагалі не застосовував інновації 

(рис. 12.4), то величина монопольної влади становила б: 

MPІ2015
el = (PI

0,el– Pel)/Pel = (0,12 – 0,1606) /0,1606 =- 25,3 % 

Тоді приріст монопольної влади для сектору генерації електроенергії з 

1997 до 2015 становив би не 20 %, а лише 1,3 %:  

∆МРІ = MPІ2015
el - MP1997

el= -25,3 –(-24) = -1,3 % 

Тобто зростання ∆МРІ
el = 20 – 1,3 = 18,7 % зумовлено інноваціями, тому 

цю величину можна вважати компенсацією сектору за ефективні інновації. А 
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залишок у прирості монопольної влади лише на 1,3 % можна розглядати як до-

волі ефективну антимонопольну політику щодо сектору протягом цього періоду 

часу.  

Аналогічний розрахунок для сектору виробництва фермерської продукції 

(рис. 12.5) показує: 

MPІ2015
fm = (PI

0,fm– Pfm)/Pfm = (1006 – 599) /599 = 68 % 

Тоді приріст монопольної влади для цього сектору з 1997 до 2015 становив 

би: ∆МРІ = MPІ2015
fm – MP1997

fm= 68 – (35,3) = 32,7 % 

Тобто, якби не ефективна інноваційна політика в секторі, то монопольна 

влада зросла б на 32,7 %, а не зменшилась на -6,4 % внаслідок інновацій протя-

гом того періоду часу.  

Наведені розрахунки показують, що сектор генерації електроенергії має бі-

льше монопольної влади, ніж сектор виробництва фермерської продукції. Більш 

того, цей сектор сільського господарства є практично конкурентним.  

Період часу між 1997 та 2015 роками обраний нами для ілюстрації. Пи-

тання кількості часу, коли сектор (фірма) може використовувати монопольну 

владу як компенсацію за ефективні інновації, тут не розглядається.  

Наведемо приклад визначення ступеня впливу недосконалості ринку (мо-

нопольної влади) на економіку загалом унаслідок дій монополії на рівні сектору 

економіки: для секторів генерації електроенергії (МІеl) та виробництва фермер-

ської продукції (МІе,fm) у 1997 та 2015 роках згідно з (9)34: 

для сектору генерації електроенергії (МІеl) 

MІ1997
el = (0,07 – 0,0922)*3492,2*109 /8577,6*109 = - 0,9%; 

MІ2015
el = (0,09 – 0,1606)*4077,1*109 /18219,3*109 = - 1,58% 

∆МІ = MІ2015
el - MІ1997

el= -1,58 –(-0,9) = -0,18% 

для сектору виробництва фермерської продукції (МІfm):  

MІ1997
fm = (579 – 428) *499631*103 /8577,6*109 = 0,88%;  

 
34Xfm — обсяги виробництва продукції фермерства, 103 т (авторські розрахунки згідно 

зhttp://www.fao.org/faostat/en/#data/FO); Xel — обсяги генерації електроенергії, 109кВт/год. 

(https://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.php?t=epmt_1_01); ∑ (𝑃𝑖𝑋𝑖)
𝑛
𝑖=1  — номінальний ВВП еко-

номіки США (https://www.bea.gov) 
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MІ2015
fm = (772 – 599) *659205*103 /18219,3*109= 0,63% 

∆МІ = MІ2015
fm - MІ1997

fm= 0,63 – 0,88 = -0,25% 

Розрахунок показує, що ступінь впливу монопольної влади на економіку 

загалом з боку сектору генерації електроенергії збільшилась на 0,18 %, а з боку 

сектору виробництва фермерської продукції, навпаки, зменшилась на 0,25 % 

протягом цього періоду часу.  

Як видно з формул (6) ÷ (10), вплив монополій не обмежується тільки ок-

ремим ринком, але і може змінювати конфігурацію економічного циклу. На кон-

фігурацію економічного циклу впливають фактично всі види регуляторної полі-

тики одночасно (монетарна, антициклічна, антимонопольна, інноваційна тощо), 

оскільки всі вони, так чи інакше, впливають на ринкові та природні ціни, а тому 

і на ступінь недосконалості ринків, монопольну владу.  

Запропоновані в роботі показники прямого контролю монополій дозволя-

ють усунути деякі основні недоліки існуючих методів контролю (зокрема, інде-

ксу Лернера):1) показники є динамічними (а не статичними) та дозволяють оці-

нити як сам факт використання влади монополією, так і ступінь її прояву на різ-

них ієрархічних рівнях (економіка, галузь, фірма) в режимі реального часу; 

2) з’являється можливість відокремити в рамках нових показників монопольної 

влади інноваційну складову у витратах монополіста на різних ієрархічних рів-

нях; 3) відображають вплив показників монопольної влади на амплітуду та пе-

ріод економічного циклу; 4) здійснюють прямий контроль за монополіями через 

контроль за різницею між ринковою та конкурентною цінами, що можливо ро-

бити безперервно, практично в режимі “online”, а не дискретно, як в існуючих 

методах. Також контроль за цінами не потребує конфіденційної інформації про 

діяльність підприємства. 

Зазначені вище конкурентні переваги запропонованих кількісних показни-

ків монополії дозволяють на новому інноваційному рівні модернізувати заходи 

антимонопольної політики з метою пришвидшити відновлення та реконструкцію 

національної економіки.  
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РОЛЬ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПЕРІОД ВІЙНИ  

І ПІСЛЯВОЄННОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ 

РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ  

ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЛОКАЛІЗАЦІЇ 

13.1. Посилення матеріальних і цифрових диспропорцій  

та нівелювання їхніх наслідків в умовах глобалізації та локалізації  

в період післявоєнної реконструкції економіки 

Забезпечення післявоєнної реконструкції економіки повинно ґрунтуватися 

на принципово нових технічних і технологічних засадах завдяки цифровізації 

всіх галузей і сфер економіки та організації самого процесу післявоєнного відно-

влення на цифровій основі. До того ж головним напрямом прискорення процесів 

цифровізації, на наш погляд, повинна бути активна роль держави в регулюванні 

цифрових трансформацій шляхом підтримки та розвитку ІТ-бізнесу, створення 

національної цифрової інфраструктури та переходу до використання цифрових 

виробництв. Українській економіці необхідно здійснити відновлення в стислі те-

рміни та забезпечити свій подальший і стійкий розвиток на якісно новому рівні. 

Упродовж останніх років процес цифровізації вітчизняної економіки від-

бувався активно, внаслідок чого сформовано достатньо потужний вітчизняний 

ІТ-сектор, який має світове визнання. На початок 2022 р. в Україні здійснювали 

діяльність 1701 розробник технологічних продуктів і 533 постачальника ІТ-пос-

луг. Постійно зростає кількість стартапів та R&D-центрів. Найбільша частка ІТ-

компаній була зосереджена в Київському (68,6 %), Львівському (11,8 %), Харків-

ському (8,8 %), Одеському (4,2 %) та Дніпропетровському (3,9 %) кластерах, а з 

квітня 2022 р. розпочали формуватися два нових кластери – Закарпатський та 

Івано-Франківський1. 

 
1Експорт ІТ-послуг зріс у 2021 році на 36 % – до $6,8 млрд. FINBALANCE. 21.01.2022. URL: 

https://finbalance.com.ua/news/eksport-it-posluh-zris-u-2021-rotsi-na-36---do-68-mlrd (дата звернення: 24.04.2022) 
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Відповідно до опитувань Європейської бізнес-асоціації щодо цифрової тра-

нсформації, в 2021 р. найкращих результатів Україна досягла у сферах цифровіза-

ції державного управління та бізнесу. Завдяки функціонуванню порталу держав-

них послуг «Дія» 62 % респондентів оцінили обсяги та якість електронних держа-

вних послуг як високі або задовільні. Рівень цифровізації бізнесу 44 % керівників 

підприємств вважають високим або дуже високим, 47 % – помірним і 9 % – низь-

ким. Однак лише 22 % опитаних вважають рівень цифрової трансформації галузей 

вітчизняної економіки високим, 55 % – помірним, а 23 % – низьким2.  

Головними сферами діяльності вітчизняних ІТ-компаній є аутсорсинг про-

грамного забезпечення та надання ІТ-послуг, зокрема розроблення цифрових 

технологій для маркетингу та медіа (16,9 %), створення програмного забезпе-

чення для бізнесу та HR (16,0 %), а також вдосконалення фінансових техноло-

гій (10,0 %). ІТ-компанії також активно займаються розробками для е-комер-

ції, е-банкінгу, Інтернету речей, хмарних сервісів, штучного інтелекту, поведін-

кового аналізу та машинного навчання. Головними країнами-споживачами пос-

луг вітчизняних ІТ-сервісних компаній є США, Велика Британія, Німеччина, 

Швейцарія, Нідерланди та Канада. 

На початок лютого 2022 р. в Україні працювало майже 285 тисяч ІТ-спеці-

алістів, а їх кількість порівняно з 2016 р. зросла більш ніж утричі. Разом з тим, 

незважаючи на високі темпи зростання кількості фахівців, потреба в них через 

збільшення попиту на ІТ-послуги залишається високою і перевищує можливості 

підготовки фахівців відповідного профілю у вищих навчальних закладах. Тому 

на перспективу підготовка фахівців для сфери ІТ-технологій залишиться одним 

із найбільш нагальних завдань розвитку системи освіти та підготовки кадрів. 

У зв’язку з нестачею фахівців варто позитивно оцінити рішення Кабінету 

Міністрів України, ухвалене в 2020 р., щодо встановлення квоти на імміграцію 5 

тисяч спеціалістів з інших країн для роботи в українських ІТ-компаніях. Насам-

перед це стосується білоруських ІТ-фахівців, які можуть скористатися достатньо 

 
2 В Украине определили «Индекс цифровой трансформации» для частных и государственных компаний. 

PCWEEK.UA. 03.06.2021. URL: https://www.pcweek.ua/themes/detail.php?ID=163293 (дата звернення: 28.04.2022) 
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широкими професійними та соціальними правами, що надаються їм у межах 

проєкту IT Relocate Belarus. У перспективі такі заходи державної підтримки ІТ-

спеціалістів доцільно розвивати й надалі. 

У 2021 р. обсяг інвестицій, залучених українськими ІТ-компаніями для здій-

снення своєї діяльності, становив 1,68 млрд дол. США і збільшився за шість ро-

ків у десять разів (табл. 13.1). 

Таблиця 13.1 

Показники розвитку ІТ-сектору України в 2016-2021 рр.3 

Рік 
Чисельність  

ІТ-фахівців, тис. осіб 

Інвестиції в ІТ-компа-

нії, млн дол. США 

Експорт ІК-технологій  

і послуг, млн дол. США 

2016 90 165 1975 

2017 116 265 2485 

2018 145 323 3205 

2019 185 544 4174 

2020 225 571 5026 

2021 270 1680 6830 

Джерело: складено на основі: Експорт ІТ-послуг зріс у 2021 році на 36% – до $6,8 млрд. 

FINBALANCE. 21.01.2022. URL: https://finbalance.com.ua/news/eksport-it-posluh-zris-u-2021-

rotsi-na-36---do-68-mlrd (дата звернення: 24.04.2022) 

Головними інвесторами вітчизняної ІТ-сфери є великі зарубіжні компанії та 

венчурні фонди, на які припадає майже 90 % загального обсягу залучених інвес-

тицій. Українські інвестори, в тому числі й держава, ще недостатньо активно ін-

вестують у розвиток сучасних технологій, хоча потреба в них дуже велика. 

У зв’язку з цим варто зазначити, що в період відновлення економіки потрібні 

будуть значні обсяги як приватних, так і державних інвестицій у розвиток Big 

Data, CRM-технологій, HR-процесів, штучного інтелекту, Інтернету речей, хма-

рних технологій, робототехніки тощо. Для державного сектору актуальними за-

лишаться питання розширення спектра послуг цифрового уряду, створення циф-

рових робочих місць державних службовців, електронної митниці, проведення 

цифрового перепису населення, використання технологій “смарт-сіті”, розвиток 

 
3 Експорт ІТ-послуг зріс у 2021 році на 36% – до $6,8 млрд. FINBALANCE. 21.01.2022. URL: 

https://finbalance.com.ua/news/eksport-it-posluh-zris-u-2021-rotsi-na-36---do-68-mlrd (дата звернення: 24.04.2022) 
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державних систем освіти, охорони здоров’я, транспорту, громадської безпеки, 

охорони навколишнього середовища тощо. 

Достатньо вагомими є результати роботи вітчизняного ІТ-сектору. У 2021 

р. обсяг експорту ІК-технологій і послуг, розроблених вітчизняними ІТ-фахів-

цями, становив 6,83 млрд дол. США, що дорівнює 3,4 % ВВП України, і збіль-

шився порівняно з 2016 р. майже в 3,5 раза (табл. 13.1).За прогнозами компанії 

“IT Ukraine”, експортний потенціал вітчизняної ІТ-галузі у найближчі роки може 

становити близько 9−11 млрд дол. США на рік4.  

Таким чином, проведений аналіз свідчить про високий рівень розвитку віт-

чизняного ІТ-сектору та його системну інтеграцію з бізнесом, а також про здат-

ність виробляти та використовувати сучасні ІК-технології, що дозволяє ствер-

джувати про наявність потенційних можливостей для подальшого зростання з 

метою здійснення успішної цифрової трансформації вітчизняної економіки в пе-

ріод її відновлення. 

У зв’язку з великими обсягами руйнувань під час військових дій значну ча-

стину економіки доведеться відбудовувати заново, що висуває на перше місце 

необхідність її прискореної цифровізації на основі повсюдної заміни або суттєвої 

модифікації «аналогових» технологій і процесів на “цифрові” шляхом переходу 

від «аналогових» до програмно-керованих систем. Практична реалізація такого 

підходу повинна передбачати не лише використання нових ІК-технологій, а й 

зміну організаційних, управлінських і регулятивних підходів та бізнес-моделей, 

щоб у перспективі забезпечити необхідні умови для переходу до технологій 

“Індустрії 4.0”. 

Головними складовими цифровізації економіки та суспільства в період піс-

лявоєнного відновлення економіки, на наш погляд, повинні бути: 

1) цифрова інфраструктура;  

2) цифрова індустрія (ІТ-сектор); 

3) цифровізація бізнесу та галузей і сфер економіки; 

4) цифровізація соціальної сфери та життєзабезпечення населення; 

 
4Ibid. 
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5) цифровізація державного управління; 

6) формування та розвиток цифрових навичок і цифрової культури. 

Функціонування цифрової економіки ґрунтується на тому, що більшість 

економічних процесів, реалізація яких відбувається на основі використання ІК-

технологій, здійснюються в режимі безперервної доступності до програм і серві-

сів, миттєвого завершення та автоматизованого оброблення транзакцій з викори-

станням сучасних технічних засобів і технологій зв’язку5. Однак реалізація таких 

механізмів можлива лише за наявності певного технічного, технологічного та 

програмно-сервісного середовища – цифрової інфраструктури, яка є основою ро-

звитку цифрової економіки. Тому одним із ключових завдань післявоєнної відбу-

дови економіки та переведення її на принципово новий рівень функціонування – 

цифровий – повинно бути відновлення та формування на якісно нових технічних, 

технологічних та організаційно-управлінських засадах національної цифрової ін-

фраструктури. 

Це обумовлено тим, що рівень цифрової інфраструктури в Україні до остан-

нього часу був недостатньо високим і потребував суттєвого реформування. За 

даними Європейської бізнес-асоціації, в 2021 р. рівень розвитку цифрової інфра-

структури України 47 % учасників ринку оцінювали як помірний, а 42 % – як 

низький або дуже низький6.  

Головне завдання формування та розвитку національної цифрової інфра-

структури в період післявоєнної реконструкції полягає в посиленні її впливу на 

розвиток окремих галузей економіки та сфер життєдіяльності людей шляхом 

сприяння створенню максимальної цінності для користувачів і, таким чином, 

підвищенню ефективності всіх соціально-економічних процесів7. 

Специфіка використання цифрової інфраструктури полягає в тому, що пе-

реважна більшість її складових функціонує на основі децентралізованих 

 
5 Гриценко А. А. Інформаційно-цифровий етап розвитку соціально-економічних систем. Економіка України. 

2022. № 1. С. 29–46. С. 34. URL: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.01.029/ 
6В Украине определили “Индекс цифровой трансформации” для частных и государственных компаний. 
7 Гриценко А. Цифровий розвиток: структура, капіталізація та соціалізація. Економічна теорія. 2018. № 4. С. 5–

20. С. 12. URL: https://doi.org/10.15407/etet2018.04.005/ 
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механізмів, що ускладнює реалізацію єдиних підходів і стандартів та містить у 

собі певні суперечності з точки зору управління та регулювання. Це обумовлено 

тим, що до цифрової інфраструктури, крім суто техніко-технологічних парамет-

рів, висувається багато інших вимог – прозорість функціонування, підзвітність 

власників об’єктів інфраструктури, інклюзивність, легітимність використання, 

дотримання регуляторних та етичних стандартів тощо8. 

Тому в період післявоєнного відновлення економіки підтримка та розвиток 

цифрової інфраструктури не повинні обмежуватися лише ініціативами операто-

рів телекомунікацій та провайдерів. Завдання держави полягають у створенні для 

бізнесу необхідних стимулів і забезпеченні ефективного регулювання, контролю 

та нагляду за функціонуванням національної цифрової інфраструктури, яку слід 

розглядати як невід’ємну складову цифрового суверенітету держави. З метою гар-

монізації національної цифрової екосистеми та запобігання конфлікту державних 

і корпоративних інтересів необхідне забезпечення їх певного консенсусу шляхом 

реалізації підходу, відповідно до якого ключові елементи цифрової інфраструк-

тури повинні перебувати у власності держави або під її контролем. 

Відновлення та розвиток цифрової інфраструктури на новій технічній та тех-

нологічній основі також повинні сприяти суттєвому зменшенню «цифрового ро-

зриву» шляхом забезпечення всім громадянам України вільного доступу до те-

лекомунікаційних технологій без обмежень технічного, організаційного чи фі-

нансового характеру. Насамперед це стосується широкосмугового доступу до 

мережі Інтернет, який повинен бути включений до переліку універсальних елек-

тронних комунікаційних послуг і за ціною, місцем і часом використання має бути 

доступним для переважної більшості користувачів. 

Фахівці ОЕСР під цифровою інфраструктурою розуміють сукупність ефек-

тивних, надійних і широкодоступних мереж широкосмугового зв’язку та послуг, 

програмного забезпечення та комплектуючих, на яких базується цифрова 

 
8 Naumenkova S., Mishchenko S., Dorofeiev D. Digital financial inclusion: evidence from Ukraine. Investment Manage-

ment & Financial Innovations. 2019. Vol. 16. Is. 3. P. 194–205. P. 197. URL: 

http://dx.doi.org/10.21511/imfi.16(3).2019.18/ 
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економіка9. Однак, на наш погляд, більш точним визначенням цифрової інфра-

структури була б її характеристика як взаємопов’язаного комплексу технічних і 

технологічних засобів, програмного забезпечення, сервісів і процесів, що забез-

печують використання ІК-технологій у всіх галузях економіки та сферах життя 

суспільства. 

Відповідно до характеру, функцій і виконуваних завдань, цифрову інфра-

структуру поділяють на техніко-технологічну (“тверду”) та програмно-сервісну 

(“м’яку”), кожна із яких містить різнорідні складові, які разом формують циф-

рове середовище та сприяють соціально-економічному розвитку. 

Техніко-технологічна інфраструктура включає такі головні компоненти: 

- фіксовану та мобільну телекомунікаційну мережу; 

- інфраструктуру цифрового телебачення; 

- радіоінфраструктуру LoRa для проєктів Інтернету речей; 

- інфраструктуру центрів оброблення та зберігання даних; 

- інфраструктуру кібербезпеки та захисту від кібератак; 

- спеціалізовані інфраструктури тощо. 

До програмно-сервісної інфраструктури відносять: 

- системи ідентифікації; 

- джерела та бази відкритих даних, а також системи накопичення, зберігання 

та обміну інформацією; 

- інфраструктуру інтероперабельності; 

- системи e-commerce; 

- транзакційно-процесингову інфраструктуру; 

- інфраструктуру надання державних послуг і життєзабезпечення; 

- геоінформаційну інфраструктуру; 

 
9 Digital Economy Outlook 2017. OECD Publishing. Paris. URL: https://dx.doi.org/10.1787/9789264276284-en/ (дата 

звернення: 09.05.2022) 
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- промислові цифрові інфраструктури («Індустрія 4.0», кібернетичні сис-

теми та суб’єкти, робототехніка)10.  

Таким чином, за своєю структурою національна цифрова інфраструктура є 

складною гетерогенною та динамічною системою, яка включає велику кількість 

різноманітних загальнонаціональних і локальних елементів, різнорідних за при-

родою, функціями, призначенням та цілями використання. 

Для забезпечення ефективного функціонування цифрової економіки велике 

значення має ефективне поєднання окремих елементів техніко-технологічної та 

програмно-сервісної інфраструктури, оскільки вони тісно пов’язані між собою, а 

відсутність одного із них не дозволяє забезпечити комплексну цифровізацію пе-

вного напряму діяльності або досягти бажаного результату. Використання про-

грамно-сервісної інфраструктури неможливе без наявності та ефективного фун-

кціонування техніко-технологічної інфраструктури, яка зі свого боку не може 

бути ефективно використана для забезпечення життєдіяльності, надання і одер-

жання інформації й послуг без якісного програмного та сервісного забезпечення, 

цифрових налаштунків тощо. Крім того, всі складові цифрової інфраструктури є 

дуже динамічними, і з часом одні елементи замінюються іншими, технічно та 

технологічно більш досконалими та зручними у використанні. 

Варто також зазначити, що завдяки використанню цифрових технологій рі-

вень розвитку цифрової інфраструктури суттєво впливає на стан існуючої «фізи-

чної» інфраструктури та сприяє підвищенню ефективності її функціонування. 

У період відбудови економіки найбільше значення це буде мати для відновлення 

інфраструктури електроенергетики, транспорту, комунального господарства, 

життєзабезпечення тощо. 

Аналіз сучасного стану цифрової інфраструктури України свідчить про те, 

що окремі її складові мають достатньо високий рівень розвитку та використання. 

Зокрема, це стосується таких елементів програмно-сервісної інфраструктури, 

як системи ідентифікації, e-commerce, e-banking, e-invoicing, e-government тощо. 

 
10 Фищук В. Цифровая инфраструктура экономического роста. Бизнес. 03.07.2017. URL: 

https://biz.nv.ua/experts/tsifrovaja-infrastruktura-ekonomicheskogo-rosta-1408403.html (дата звернення: 17.04.2022) 
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Разом з тим рівень розвитку таких компонентів техніко-технологічної інфраструк-

тури, як широкосмуговий Інтернет, технології мобільного зв’язку 5G, інфрастру-

ктури LoRa для Інтернету речей, інфраструктури кібербезпеки, а також 

“Індустрії 4.0”, залишається ще низьким. 

Одним із наслідків недостатнього рівня розвитку техніко-технологічних 

елементів є “цифровий розрив” у забезпеченні цифровою інфраструктурою ок-

ремих регіонів і сфер діяльності, а темпи впровадження багатьох ІК-технологій 

порівняно з іншими країнами залишаються низькими. Так, близько 20 % домаш-

ніх господарств у сільській місцевості ще не мають доступу до мережі Інтернет; 

недостатній рівень забезпечення сучасними ІК-технологіями в системі громад-

ської охорони здоров’я, сільських школах, органах управління територіальними 

громадами тощо. Після завершення військових дій, найімовірніше, ситуація буде 

ще гіршою. 

Тому в процесі післявоєнної реконструкції головну увагу необхідно зосере-

дити на створенні такої цифрової інфраструктури, яка забезпечить формування 

нової моделі економіки, що ґрунтуватиметься на комплексному використанні 

можливостей сучасних цифрових технологій, а не обмежуватиметься цифровіза-

цією окремих галузей чи сфер діяльності в межах існуючої “аналогової” моделі. 

До того ж варто зазначити, що формування нової національної цифрової ін-

фраструктури є складною та багатоплановою проблемою, оскільки вона має ро-

згалужену та взаємопов’язану структуру, а принципи та механізми її функціону-

вання принципово відрізняються від “фізичної” інфраструктури. Тому в умовах 

відновлення економіки розвиток національної цифрової інфраструктури повинен 

стати стратегічним пріоритетом держави. 

Для реалізації цього завдання потрібне використання системного підходу, 

який ґрунтується на поєднанні централізованого та децентралізованого механіз-

мів управління процесами формування та розвитку інфраструктури, а її нова 

структура повинна забезпечувати високий рівень функціональності та якості всіх 

техніко-технологічних складових, програм і сервісів. 
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На наш погляд, формування та розвиток національної цифрової інфраструк-

тури повинні здійснюватися на основі використання комбінованої моделі управ-

ління під егідою держави. Створення та фінансування переважної більшості 

об’єктів техніко-технологічної цифрової інфраструктури повинно здійснюватися 

за рахунок держави або коштів державно-приватних партнерств, а фінансування 

програмно-сервісної інфраструктури – за рахунок приватного сектору. Крім того, 

через наявність суттєвих техніко-технологічних та організаційно-правових від-

мінностей між окремими видами цифрової інфраструктури різними будуть і мо-

делі їх формування, функціонування та використання. Зарубіжна практика та віт-

чизняний досвід переконливо довели, що використання саме такої моделі є най-

більш ефективним напрямом розвитку національної цифрової інфраструктури11. 

Проведений аналіз свідчить про те, що головними напрямами формування 

національної цифрової інфраструктури в період відновлення економіки та пере-

ходу до цифрової моделі економічного розвитку повинні бути: запровадження ши-

рокосмугового Інтернету, використання технології зв’язку 5G, створення націона-

льної хмарної системи та національної системи розподілених реєстрів, розвиток 

технологій Інтернету речей, Big Data, машинного навчання та штучного інтелекту, 

а також перехід до широкого запровадження технологій “Індустрії 4.0”12. 

Перші кроки в цьому напрямі вже зроблено. У 2021 р. Кабінет Міністрів 

України, відповідно до вимог Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU), оголо-

сив про розроблення національного Плану розвитку широкосмугового Інтернету 

(National Broadband Plan, NBP), згідно з яким доступ до широкосмугових каналів 

зв’язку повинен стати універсальною цифровою послугою з чітко визначеними 

технічними та сервісними параметрами щодо сфер і масштабів охоплення, швид-

кості та якості. 

 
11 Міщенко В. І. Світовий досвід державної підтримки використання цифрових технологій та можливості його 

адаптації в умовах України. Інтернаука. Серія: Економічні науки. 2022. № 1 (57). С. 148–160. С. 156–158. URL: 
https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-1-7858 
12 Міщенко В. І. Стратегічне управління процесами цифрової трансформації економіки. Економіка України. 2022. 

№ 1. С. 67–81. С. 72–74. URL: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.01.067 
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У межах реалізації державної політики у сфері розвитку цифрової інфра-

структури План заходів щодо розвитку широкосмугового доступу до Інтернету 

на 2021−2022 рр. передбачав необхідність вирішення таких завдань: 

1) забезпечення до 2024 р. 95 % населення мобільним і широкосмуговим Ін-

тернетом на основі використання волоконно-оптичних технологій, що сприя-

тиме підвищенню рівномірності покриття території України мобільним зв’язком, 

доступності публічних електронних послуг, більш широкому використанню да-

них, а також зменшенню “цифрового розриву”; 

2) актуалізацію показників якості та їхніх граничних нормованих рівнів для 

послуг мобільного зв’язку; 

3) підключення до фіксованого широкосмугового Інтернету понад 6 тис. 

сільських загальноосвітніх шкіл, установ сфери охорони здоров’я та культури; 

4) створення державної платформи широкосмугового доступу до Інтернету – 

broadband.gov.ua13. 

Початок впровадження в Україні технології зв’язку 5G, відповідно до європей-

ського досвіду, передбачалося розпочати з використання діапазонів частот 700 МГц 

та 3400-3800 МГц. Було заплановано проведення перших тендерів на надання опе-

раторам телекомунікаційного зв’язку права на використання радіочастот для 5G та 

видачу ліцензій на здійснення відповідної діяльності. Однак у зв’язку з військовими 

діями заплановані заходи виконати не вдалося, а тому в період післявоєнного від-

новлення економіки їх реалізація повинна бути серед першочергових заходів. Крім 

того, в процесі розгортання технології зв’язку 5G необхідно визначити чіткі вимоги 

та синхронізувати її головні параметри з параметрами вже існуючих мереж (зок-

рема, 4G), а також забезпечити тісну взаємодію з країнами ЄС щодо підтримки єди-

них технічних і технологічних стандартів. 

Відмічаючи важливість і необхідність розвитку всіх видів цифрової інфрастру-

ктури, найбільше значення для післявоєнної відбудови економіки може мати 

 
13Про затвердження плану заходів з розвитку широкосмугового доступу до Інтернету на 2021−2022 роки. Розпо-

рядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2021 № 1069-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1069-

2021-%D1%80#Text/ (дата звернення: 19.04.2022) 
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активне використання технологій «Індустрії 4.0» – масового цифрового виробниц-

тва на основі широкого використанням штучного інтелекту, прогнозної аналітики, 

машинного навчання, M2M-комунікації, роботизації та автоматизації, 3D-друку, 

а також сучасних методів прогнозування, прийняття рішень та управління14. 

Впровадження технологій «Індустрія 4.0» дозволяє організувати виробниц-

тво на основі тісної взаємодії робочої сили та машин з використанням підходів, 

які принципово відрізняються від “аналогової” економіки завдяки суттєвому 

зменшенню втручання людини у виробничий процес або повній заміні ручних 

процесів автоматизованими та роботизованими, що дає можливість підвищити 

продуктивність праці, кардинально змінює організаційні та управлінські можли-

вості масового виробництва товарів. Головною передумовою такої автоматизації 

виробництва є використання промислового Інтернету речей (IIoT) та кіберфізи-

чних систем (CPS), завдяки яким відбувається процес управління фізичними 

об’єктами, що використовуються в процесі виробництва. 

Використання кіберфізичних машин і систем, які об’єднані в єдину мережу, 

інтегровані в усі виробничі процеси, можуть діяти в автономному режимі, само-

стійно «навчитися» новим моделям функціонування та адаптуватися до мінли-

вих умов, дозволяє оптимізувати виробничі процеси та забезпечити високий рі-

вень контролю за діяльністю підприємства завдяки використанню технологій 

планування ресурсів (ERP) та управління підприємством (CRM). 

Впровадження технологій “Індустрії 4.0” дозволяє оптимізувати всі вироб-

ничі процеси, забезпечує високий рівень гнучкості в процесі прийняття економі-

чних і управлінських рішень, а також сприяє вирішенню суперечностей між ци-

фровою та “аналоговою” економікою через забезпечення необхідних техніко-тех-

нологічних і організаційно-правових умов для функціонування кіберфізичних 

об’єктів і систем. 

В умовах післявоєнної реконструкції економіки України використання ци-

фрової архітектури виробничих систем, побудованих на принципах “Індустрії 

4.0”, дозволить здійснювати динамічне управління виробництвом з урахуванням 

 
14 Вишневський В. П. Цифрові технології та проблеми розвитку промисловості. Економіка України. 2022. № 1. С. 

47–66. С. 50. URL: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.01.047/ 
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сучасних вимог, насамперед у таких галузях, як фармацевтична, хімічна та хар-

чова промисловість, машинобудування, промисловість будівельних матеріалів, 

а також у цифровому землеробстві. 

У зв’язку з цим першочерговими напрямами інвестування повинно бути фі-

нансування розвитку саме цифрових технологій та наукових досліджень у таких 

галузях, як Big Data, штучний інтелект, хмарні обчислення, робототехніка, ма-

шинне навчання, доповнена реальність, промисловий Інтернет речей та кібербез-

пека. Крім того, повноцінна реалізація потенціалу «Індустрії 4.0»потребує висо-

кого рівня розвитку цифрової інфраструктури та забезпечення ефективного об-

міну й використання даних. 

На думку А. Каммера, завдання Європи полягає у відновленні зруйнованої 

економіки та інфраструктури України на основі надання значних обсягів фінансу-

вання зі значним грантовим елементом. Реконструкція допоможе біженцям повер-

нутися додому та відновити економічне зростання, а реформи по зміцненню інсти-

тутів і державної політики дозволять максимізувати результати реконструкції15. 

Водночас процес післявоєнного відновлення економіки варто розглядати не 

лише як можливість її суттєвої модернізації, а й як можливість сформувати нову 

економічну систему, яка здатна забезпечити економічне зростання, підвищення 

рівня конкурентоспроможності нашої країни та соціальний розвиток. 

13.2. Розвиток комунікацій в умовах післявоєнної реконструкції економіки 

на основі регулювання обміну та використання даних 

У сучасній економіці інформація та дані є важливим чинником забезпечення 

ефективного розвитку економіки та підвищення рівня її конкурентоспроможності. 

За даними Європейського порталу відкритих даних, у 2019 р. обсяг ринку відкри-

тих даних у країнах ЄС становив 184,45 млрд євро, а в 2025 р. може збільшитися 

до 200–334 млрд євро16. Однак ефект від використання даних вимірюється не лише 

 
15 Kammer A. War in Ukraine is Serious Setback to Europe’s Economic Recovery. BLOG IMF. April, 22. 2022. URL: 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=mm#inbox/FMfcgzGpFWVTdLJzDvcrGJmBBqkQfbkB/ (дата звернення: 

25.04.2022) 
16 Economic Impact of Open Data: Opportunities for value creation in Europe. European Data Portal. 2020. URL: 

https://data.europa.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf/ (дата звернення: 07.06.2022) 
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доходами, а насамперед визначається підтримкою розвитку інших галузей еконо-

міки та сфер діяльності, наприклад, поліпшенням медичного обслуговування, за-

безпеченням якісного навколишнього середовища, підвищенням ефективності ро-

боти транспорту, системи освіти, надання державних послуг тощо. 

Особливої важливості дані набувають у разі виникнення критичних або над-

звичайних ситуацій, коли необхідне своєчасне виявлення та задоволення урядо-

вих і суспільних потреб в якісній та своєчасній інформації. В умовах України це 

пов’язано з необхідністю проведення швидкої післявоєнної реконструкції еконо-

міки та забезпеченням соціальної стабільності у суспільстві й стосується вирішення 

широкого кола питань щодо відновлення виробничих об’єктів, інфраструктури, по-

шкодженого житла та майна громадян, вимушеного переміщення людей, на-

дання їм медичної та соціальної допомоги, прийняття екологічних рішень тощо. 

Важливість оперативності інформації для відновлення економіки підтверджу-

ється, наприклад, таким фактом, що вже станом на 23.04.2022 р. через єдиний 

портал державних послуг «Дія» в Україні було подано 78 тис. заявок на компен-

сацію за знищене в результаті військових дій майно. 

Головними вимогами до даних є забезпечення їх доступності, придатності для 

використання, надійності, актуальності, захищеності та безпечності, дотримання 

яких вимагає створення відповідних систем зберігання, оброблення та управління. 

Ретельне збирання, оброблення, аналіз і обмін даними необхідні передусім 

для розуміння та адекватного реагування на масштаби проблем, які потрібно 

розв’язувати в період післявоєнного відновлення економіки. Тому доступ до да-

них і обмін ними мають вирішальне значення для оцінки реального стану та під-

вищення управлінського потенціалу як державного, так і приватного секторів з 

метою подолання кризових явищ або підвищення ефективності заходів з пом’як-

шення їх наслідків і відновлення порушених економічних, організаційних, 

управлінських і соціальних балансів. 

Одними із найбільших баз даних є інформація, яка генерується, збирається та 

поширюється органами влади та державними установами на основі вільного дос-

тупу до них з метою використання широким колом користувачів. Тому загальною 
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тенденцією в багатьох країнах світу стало створення національних порталів від-

критих даних, які містять значні обсяги інформації про діяльність державних ус-

танов на всіх рівнях влади, забезпечуючи їх функціональність, різноманітність, 

ефективне використання та обмін. 

До 2021 р. в ЄС функціонували Європейський портал даних і Портал відк-

ритих даних ЄС, які Європейська комісія об’єднала в єдину інфраструктуру да-

них державного сектору країн-членів ЄС – офіційний портал Європейських від-

критих даних – data.europa.eu. В Україні Єдиний державний веб-портал відкри-

тих даних (data.gov.ua), який є одним із елементів національної цифрової інфра-

структури, було створено в 2016 р. Сьогодні його діяльність загалом відповідає 

принципам і стандартам функціонування загальноєвропейського порталу. 

З метою забезпечення належного використання відкритих даних і розши-

рення можливостей створення на їх основі нових послуг особлива увага повинна 

приділятися питанням підвищення актуальності, повноти та якості даних. У кра-

їнах ЄС для цього використовуються механізми систематичного та своєчасного 

збирання, моніторингу та публікації даних відповідно до стандарту DCAT-AP, а 

також інструменти розгортання та посилення пов’язаності даних між собою та 

між окремими базами (табл. 13.2). 

Таблиця 13.2 

Критерії оцінки актуальності, повноти та якості відкритих даних  

у країнах ЄС 
Критерій Характеристика 

Актуальність і 

повнота даних 

Забезпечення актуальності та повноти даних повинно здійснюватися на 

засадах комплексності та системності. Портали повинні бути запрограмо-

вані таким чином, щоб зміни в джерелах даних відображалися в них з мі-

німальною затримкою 

Моніторинг 

якості даних 

Існують надійні механізми моніторингу якості опублікованих даних і за-

безпечено їх відповідність умовам ліцензування 

Відповідність 

стандарту 

DCAT-AP 

Наявність керівних принципів, рекомендацій та навчальних матеріалів, 

які забезпечують відповідність опублікованих даних вимогам стандарту 

DCAT-AP 

Розгортання  

та пов’язаність 

даних 

Для оцінки якості розгортання даних використовується показник, що ха-

рактеризує частку опублікованих відкритих даних, які повністю відпові-

дають вимогам до їх якості та взаємної пов’язаності 

Джерело: складено на основі: Open Data Maturity Report 2021. Publications Office of the 

European Union. 2021. URL: http://dx.doi.org/10.2830/394148/ (дата звернення: 30.05.2022) 
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Особливість сучасних потоків даних полягає в тому, що з метою підвищення 

ефективності управління як уряди, так і бізнес використовують не лише відкриті 

дані, а й конфіденційні (особисті, комерційні) або такі, що не підлягають відкри-

тому поширенню та використанню через високий ступінь їх конфіденційності. Зо-

крема, це стосується даних щодо національної безпеки та оборони, кібербезпеки, 

комерційної таємниці, інтелектуальної власності, наукових досліджень тощо. 

У зв’язку з цим виникає потреба у регулюванні доступу до таких даних шля-

хом розроблення ефективних механізмів обміну ними, їх поширення та викори-

стання. До головних напрямів такого регулювання варто віднести: 

- використання адміністративних заходів щодо спрощення обміну даними; 

- визначення умов обміну даними між державним і приватним секторами; 

- використання механізмів перенесення даних; 

- укладення угод про партнерство у галузі використання даних; 

- підтримка механізмів транскордонної передачі та обміну даними; 

- стимулювання розвитку ринку даних і комерціалізації їх використання. 

Спрощення умов обміну урядовими даними дозволяє підвищити рівень до-

ступності та зручності надання державних послуг, посилює прозорість та інфор-

мативність урядових програм, витрат уряду, а також сприяє розв’язанню широ-

кого кола соціальних, економічних та екологічних проблем. 

У зв’язку з цим на особливу увагу заслуговує необхідність вдосконалення 

механізмів розкриття та обміну державними геопросторовими даними, які міс-

тять інформацію про географічне розташування та характеристики певних 

об’єктів і широко використовуються в географічних, агрокультурних, транспор-

тних, екологічних і безпекових системах. Такі дані включають значний обсяг ін-

формації про адреси, адміністративні одиниці, розташування кадастрових діля-

нок, геологічних і сільськогосподарських об’єктів, переміщення транспорту 

тощо та є основою для надання багатьох видів послуг у різних сферах економіки 

та життєдіяльності людей, що може бути особливо корисним широкому колу ко-

ристувачів в умовах відбудови економіки. 



 

463 

 

У світовій практиці накопичено значний досвід регулювання обміну та ви-

користання даних. Позитивним прикладом для України може бути прийняте у 

2018 р. австралійське законодавство про випуск та обмін даними (законодавство 

DS&R), в якому чітко визначено заходи щодо посилення довіри до даних держав-

ного сектору та підтримки процесів ефективного обміну ними, а також запрова-

джено інституційні механізми забезпечення цілісності системи даних та їх захи-

сту залежно від рівня конфіденційності. З метою реалізації цих завдань було 

створено спеціальні органи – Управління Національного комісара з даних і Пар-

тнерство з інтеграції даних17. 

Останнім часом уряди почали активно використовувати дані операторів мо-

більного зв’язку, які обслуговують широке коло клієнтів, що дозволяє їм збирати 

значні обсяги інформації з мобільних телефонів та інших мобільних пристроїв. 

Постачальники телекомунікаційних послуг також мають можливість отримувати 

значні обсяги геопросторових даних, які уряди можуть використовувати для ро-

зуміння реальних потреб і попередження суспільства. Досвід боротьби з панде-

мією COVID-19 показав, що завдяки записам мобільних пристроїв певні події 

можна відслідковувати в режимі реального часу, що дозволяє одержати важливу 

інформацію, яка може бути використана як урядом, так і бізнесом з метою визна-

чення реальних потреб громадян і бізнесу та зниження рівня невизначеності. 

Поширеним методом реалізації державних механізмів регулювання дос-

тупу та обміну даними є укладення їх власниками (розпорядниками) добровіль-

них двосторонніх або багатосторонніх угод про обмін шляхом створення дер-

жавно-приватних партнерств, метою діяльності яких є переважно досягнення 

соціальних цілей. Головні завдання участі держави у партнерствах з приват-

ними компаніями щодо обміну та спільного використання даних полягають у 

створенні додаткової суспільної цінності урядових даних, забезпеченні соціа-

льної стабільності та підвищенні на цій основі добробуту громадян. Приватний 

же сектор зацікавлений у спрощенні умов своєї діяльності та у широкому 

 
17 OECD Digital Economy Outlook 2020. November 27, 2020. URL: https://doi.org/10.1787/bb167041-en/ (дата звер-

нення: 01.06.2022) 
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співробітництві з постачальниками і користувачами даних для реалізації своїх 

комерційних цілей18. 

В Україні державно-приватне партнерство у сфері обміну даних ще не на-

було поширення, а тому з метою стимулювання цього процесу розроблено прин-

ципову структурно-логічну схему його організації (рис. 13.1). 
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Рис. 13.1. Структурно-логічна схема організації державно-приватного  

партнерства у сфері обміну та використання даних 

Джерело: авторська розробка 

Роль держави у регулюванні доступу та обміну даними в приватному сек-

торі полягає в підтримці та стимулюванні насамперед добровільних ініціатив 

шляхом розроблення договірних принципів укладення контрактів між приват-

ними компаніями в галузі обміну та використання даних. Уряди багатьох країн 

розглядають таке партнерство як своєрідну інвестицію в підвищення цінності да-

них і надають йому адміністративну, організаційну та фінансову підтримку, ви-

ступаючи в таких відносинах як незалежна третя сторона або як один із учасників 

державно-приватного партнерства. 

 
18 Міщенко В. І., Науменкова С. В. Методологічні засади формування стратегії інноваційно-інвестиційного роз-

витку економіки України. Причорноморські економічні студії. 2019. № 48. С. 116–122. С. 118. 
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Наприклад, Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії роз-

робило Контрактне керівництво, в якому викладено вимоги до оформлення кон-

трактів на використання даних. З метою підвищення ефективності та конфіден-

ційності обміну даними в Керівництві виокремлено три види контрактів: 1) на-

дання даних; 2) створення баз даних; 3) обмін даними. При цьому законодавство 

Японії визначає несанкціоноване придбання, розкриття та використання «захи-

щених даних» як недобросовісну конкуренцію. З метою підтримки ініціатив 

щодо обміну даними між приватним і державним секторами уряд Японії надає 

бізнесу адміністративні та податкові пільги. 

Завдяки функціонуванню належно організованого ринку даних приватні 

компанії можуть вільно використовувати не лише власні дані, а й відкриті дер-

жавні дані або отримувати доступ до даних з обмеженим рівнем відкритості для 

виконання державних замовлень, сприяння вирішенню завдань соціально-еконо-

мічного розвитку та відновлення економіки. До того ж варто зазначити, що доступ 

та обмін даними між приватними компаніями повинен здійснюватися виключно 

на добровільних засадах з дотриманням загальних ринкових підходів і умов кон-

куренції. Необґрунтоване державне регулювання доступу до даних приватного 

сектору може знизити стимули для інвестування в ІК-технології та стримати 

впровадження інновацій на ринку даних. 

Державне втручання в механізми функціонування ринку даних можливе 

лише у виняткових випадках, які пов’язані з необхідністю надання переваги су-

спільним інтересам. На практиці «дані, які мають суспільний інтерес», найчас-

тіше використовуються в таких галузях, як транспорт, енергетика, телекомуніка-

ції, а також у сферах оборони, безпеки, соціальної політики та для забезпечення 

функціональної сумісності інтелектуальних послуг. 

На сьогоднішній день в Україні рівень організації роботи з даними є відносно 

високим. У 2020 р., відповідно до Індексу відкритості даних, наша країна посіла 

45-те місце із 187 країн, тоді як у 2018 р. вона займала лише 89-те. Загальна 
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оцінка відкритості даних становила 63 бали, в т. ч. за рівнем охоплення – 60 ба-

лів, а за рівнем відкритості – 65 балів19.Однак уже в 2021 р., згідно зі Звітом про 

стан відкритих даних в європейських країнах, до якого Україну було включено 

вперше, нашу країну віднесено до групи країн-лідерів з високим рівнем відкрито-

сті та доступності даних (табл. 13.3). 

Разом з тим, незважаючи на високий рейтинг України в міжнародних інде-

ксах, ще залишаються певні проблеми щодо повноти та відкритості державних 

картографічних даних, даних про якість води та повітря, про державні витрати, 

права власності на землю, а також частково – про результати виборів і організацію 

самоврядування. Існують певні проблеми у сфері захисту даних від кібератак, на-

гальною залишається потреба у підвищенні рівня цифрових навичок широкого 

кола громадян з метою зменшення «цифрового розриву». Необхідне розроблення 

нових додатків і сервісів для мобільних пристроїв, за допомогою яких можна 

збирати необхідні дані, наприклад, щодо вимушених переселенців, переміщених 

осіб, пошуку рідних тощо. 

Враховуючи складність післявоєнного періоду розвитку економіки, необ-

хідні спільні дії органів державної влади, приватного сектору та широкого кола 

зацікавлених сторін для вдосконалення розвитку систем збирання, зберігання, 

оброблення та обміну даними з метою вирішення нагальних завдань відновлення 

соціально-економічного розвитку країни. 

Таблиця 13.3 

Групи європейських країн за рівнем відкритості та доступності даних 

у 2021 р. 

Група країн Характеристика Країни 

1. Лідери Країна реалізує прогресивну політику щодо відкритих 

даних з високим ступнем координації на всіх рівнях. Наці-

ональний портал надає широкий спектр послуг. Якість да-

них висока; використовується широкий спектр ініціатив 

для забезпечення публікації даних відповідно до стандарту 

DCAT-AP. Існують різні екосистеми відкритих даних, роз-

роблені навколо даних доменів з високим рівнем взаємодії 

Франція, Ірла-

ндія, 

Іспанія, 

Польща, Ес-

тонія, 

Україна 

 
19Open Data Inventory 2020/21.Annual Report.Open Data Watch. 2021. URL: 

https://odin.opendatawatch.com/Report/annualReport2020(дата звернення: 29.05.2022) 

https://odin.opendatawatch.com/Report/annualReport2020
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та повторного використання. Вимірювання повторного ви-

користання даних здійснюється відповідно до затвердже-

ної методології. Обмеження на публікацію та повторне ви-

користання даних відсутні 

2. Швидко 

зростаючі 

Країна демонструє активні заходи щодо підвищення рі-

вня відкритості, прискорення публікації та підвищення 

якості даних відповідно до стандарту DCAT-AP. Націона-

льний портал підтримує належний рівень функціональних 

можливостей для задоволення потреб широкого кола кори-

стувачів. Велика увага приділяється відстеженню та поси-

ленню повторного використання даних, докладаються певні 

зусилля для моніторингу впливу відкритих даних 

Австрія, 

Італія, Слове-

нія, Нідерла-

нди, Кіпр, 

Данія, Норве-

гія, 

Литва, Німеч-

чина 

3. Послідов-

ники 

Країна розробила політику в галузі відкритих даних. На 

порталі є стандартні функції, однак кількість функцій, які 

задовольняють потреби просунутих користувачів, обме-

жена. Реалізуються заходи для підвищення якості публіка-

ції даних, але системний підхід відсутній. Моніторинг по-

вторного використання та вимірювання впливу даних здій-

снюється частково, існують обмеження щодо публікації та 

повторного використання даних 

Фінляндія, 

Швеція, Хор-

ватія, Греція, 

Болгарія, 

Латвія, Руму-

нія, Чехія 

4. Початківці Країна започатковує процес організації відкритості та до-

ступності даних. Помітний прогрес у розробленні політики 

відкритих даних. Портал відкритих даних не створено або, 

якщо й створено, то він має обмежену кількість наборів да-

них. Моніторинг повторного використання відкритих да-

них здійснюється епізодично, а моніторинг оцінки впливу 

не проводиться. Стандарт DCAT-AP не прийнято. Існують 

проблеми зі строками публікації відкритих даних, а їх по-

вторне використання обмежене 

Люксембург, 

Португалія, 

Швейцарія, 

Велика Брита-

нія, Ісландія, 

Угорщина, 

Бельгія, Чор-

ногорія, Ма-

льта, Словач-

чина, 

Грузія 

Джерело: складено на основі: Open Data Maturity Report 2021. Publications Office of the 

European Union.2021. URL: http://dx.doi.org/10.2830/394148 (дата звернення: 30.05.2022) 

13.3. Управління ризиками цифрової трансформації як основа розв’язання 

суперечностей цифрової глобалізації та локалізації 

Негативними наслідками процесів цифрової трансформації, що іманентні їх 

природі, є часті, а інколи й дуже руйнівні кіберзагрози та кіберризики, кількість 

яких постійно зростає, а їх види стають все більш різноманітними та виточеними. 

Вони призводять до порушення умов діяльності підприємств і функціонування 

критичної інфраструктури, завдають значної шкоди громадянам. І хоча більшість 

підприємств та організацій роблять значні інвестиції в сучасні технології та 
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обладнання з метою захисту від кіберзагроз, масштаби та суми втрат у результаті 

їх реалізації постійно зростають, і, на думку більшості дослідників, ця тенденція 

буде посилюватися20. 

Значне збільшення обсягів даних і розширення можливостей доступу до них 

та інформаційних платформ, на яких вони зосереджені, посилило ймовірність не-

санкціонованого проникнення до баз даних підприємств і організацій, заволо-

діння ними та незаконного використання або поширення, що стає головним дже-

релом кібератак зловмисників на інформаційні ресурси підприємств і приватних 

осіб. При цьому варто зазначити, що технічні, технологічні та людські можливо-

сті більшості вітчизняних підприємств і організацій ще відстають від методів 

здійснення кібератак, а тому управління кіберризиками часто не відповідає су-

часним вимогам до цифрових трансформацій. 

Головними причинами посилення кіберзагроз є різке збільшення попиту на 

цифрові технології, накопичення значних обсягів даних, широке використання 

онлайн-сервісів, технологій віддаленої роботи та обслуговування, мобільних 

операцій, е-комерції, Інтернету речей, соціальних мереж тощо, які за певних 

умов стають потенційним джерелом інформаційних загроз і ризиків. Посилення 

мережевих зв’язків також сприяє розширенню поля для кібератак, завдяки чому 

підприємства та громадяни стають більш вразливими до кіберзагроз. 

Наслідками реалізації кіберзагроз є збитки, втрати, недоодержані доходи в 

результаті порушення або припинення діяльності підприємств і організацій, ро-

боти ІК-систем, програмного забезпечення та обладнання; втрата, пошкодження, 

викрадення або розголошення інформації та персональних даних, введення в 

оману користувачів ІК-систем; вимагання або заволодіння коштами чи іншими 

активами; прямі фінансові втрати тощо. В окремих випадках через посилення 

системних зв’язків вплив кіберризику може призвести до системних збоїв та ви-

никнення системного ризику. 

 
20 Білянський О. І., Липов В. В. Регулювання конкуренції в економіці платформ: проблеми та інструменти. Еко-

номіка України. 2022. № 2. С. 3–19. С. 12. URL: https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.02.003; Науменкова 

С. В., Міщенко В. І. Поняття системного ризику та підходи до визначення системно значущих банків. Соціально-

економічні проблеми сучасного періоду України. Львів: НАН України. Ін-т регіональних досліджень 2014. Вип. 1 

(105). С. 186–196. С. 192. 
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Переважна більшість підприємств, органів державної влади та громадян в 

усіх країнах світу вже зіткнулися з впливом кіберзагроз на свою діяльність. Згі-

дно зі звітом ФБР США про Інтернет-злочинність, у 2021 р. було одержано 

847376 скарг на кіберзлочини, що на 7 % більше, ніж у 2020 р.21. Центр стратегі-

чних та міжнародних досліджень США щомісяця реєструє в середньому десять 

значних кібератак. Все більшого поширення набувають програми-вимагачі та фі-

шинг. Наприклад, кількість атак програм-вимагачів починаючи з 2019 р. щорічно 

подвоюється22. Варто зазначити, що якщо в минулому кібератаки здійснювали 

окремі особи, то сьогодні набуває поширення кіберхакінг – діяльність технічно 

оснащених та організованих злочинних груп професіоналів ІТ-сфери. 

Найбільш поширеними видами кіберзлочинів є фішинг, викрадення або по-

шкодження персональних і корпоративних даних, BEC/EAC-атаки, вимагання. 

Однак за обсягами збитків, за даними Центру скарг на Інтернет-злочини ФБР 

США, найбільш руйнівними є BEC/EAC-атаки, шахрайство на довірі, крадіжка 

даних, інвестиції та спуфінг. Суттєво зросли обсяги витоку персональних даних 

під час пандемії COVID-19 у зв’язку з оформленням медичного страхування та 

наданням різноманітних форм державної допомоги. Найбільш вразливими до кі-

берзлочинів, зокрема до шахрайства на довірі, виявилися соціально незахищені 

верстви населення та люди старшого віку. Наприклад, у США в 2020 р. на вікову 

групу “старше 60 років” припадало 22,6 % випадків шахрайства, а за сумою втрат 

– 29,3 %. Якщо середня сума втрат на один випадок у віковій групі “30−39 років” 

становила 5570,0 дол. США, то у віковій групі «старше 60 років» – 9174,3 дол. 

США23. 

Ще більш значними були втрати від викрадення або пошкодження даних вна-

слідок використання шкідливого програмного забезпечення у корпоративному 

 
21Facts + Statistics: Identity theft and cybercrime. Insurance Information Institute. 2022. URL: https://www.iii.org/fact-

statistic/facts-statistics-identity-theft-and-cybercrime (дата звернення: 05.06.2022) 
22BoehmJ. et al. Cybersecurity trends: Looking over the horizon. McKinsey & Company. March 10, 2022. URL: 

https://www.mckinsey.com/business-functions/risk-and-resilience/our-insights/cybersecurity-trends-looking-over-the-

horizon (дата звернення: 28.05.2022) 
23 Internet Crime Report. FBI. 2020. URL: https://www.ic3.gov/Media/PDF/AnnualReport/2020_IC3Report.pdf/ (дата 

звернення: 01.06.2022) 
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секторі. За даними компанії Sonic Wall Capture Labs, щорічно у світі відбувається 

понад 5 млрд атак шкідливого програмного забезпечення, 92 % якого проникає 

через електронну пошту. Упродовж останніх років суттєво збільшилась кількість 

шкідливих програм для мобільних пристроїв та macOS, а з початку пандемії 

COVI19 кількість цільових фішингових атак зросла в сім разів24. 

Значну небезпеку для бізнесу та органів державної влади становлять загрози 

вимагачів. У 2021 р. на підприємства та органи державної влади було здійснено 

270 атак таких вимагачів, що на 31 % більше, ніж у 2020 р. За даними компанії 

Cybereason, у 2021 р. 35 % підприємств, які постраждали від вимагачів, запла-

тили викуп у сумі від 350 тис. до 1,4 млн дол., а 7 % – понад 1,4 млн дол. Крім 

того, більше ніж у половини підприємств унаслідок кібератак постраждала репу-

тація, 32 % втратили кваліфікованих ІТ-спеціалістів, 29 % вимушені були звіль-

нити частину працівників через погіршення фінансового стану, а 26 % взагалі 

припинили свою діяльність25. 

Загалом, у 2020 р. офіційно визнані грошові втрати світової економіки від 

кіберзлочинності становили 945 млрд дол. США і зросли порівняно з 2013 р. в 

3,15 раза. Разом зі збитками постійно збільшуються й корпоративні та урядові 

витрати на кібербезпеку, які в 2020 р. перевищили 145 млрд дол. США26. 

Підвищення рівня кіберстійкості та зменшення потенційного впливу кібер-

загроз на операційну діяльність, ресурси та активи на всіх рівнях управління по-

требують розроблення та реалізації ефективних захисних стратегій, що ґрунту-

ються на використанні широкого спектра сучасних методів та інструментів. 

Стратегічними напрямами посилення кібербезпеки, на наш погляд, повинні бути: 

1) вдосконалення інструментів доступу до даних, інформаційних платформ 

і хмарних сервісів; 

 
24 Sonic Wall Capture Labs. 2022. URL: https://www.sonicwall.com/lp/capture-labs/ (дата звернення: 31.05.2022) 
25 Ransomware: The True Cost to Business. A Global Study on Ransomware Business Impact. Cybereason. 2022. URL: 

https://www.cybereason.com/ebook-ransomware-the-true-cost-to-business/ (дата звернення: 03.06.2022) 
26 The Hidden Costs of Cybercrime. Report. McAfee. December, 2020. URL: https://www.mcafee.com/enterprise/en-

us/assets/reports/rp-hidden-costs-of-cybercrime.pdf (дата звернення: 03.06.2022) 



 

471 

 

2) автоматизація виробничих і управлінських процесів на основі активного 

використання технологій штучного інтелекту, машинного навчання та аналітики 

великих даних; 

3) навчання та підвищення рівня кваліфікації працівників і додаткове залу-

чення спеціалістів у галузі ІТ-технологій та кібербезпеки; 

4) посилення механізмів регулювання впровадження та використання ІК-те-

хнологій; 

5) розвиток систем кіберстрахування. 

З метою забезпечення надійного захисту і зниження рівня кіберризиків, 

пов’язаних з розширенням доступу до даних та їх використанням, захисні стра-

тегії повинні гуртуватися на застосуванні принципу «нульової довіри», поведін-

кової аналітики та гомоморфного шифрування. 

Дотримання принципу «нульової довіри» передбачає необхідність викорис-

тання нових технічних і технологічних рішень, що дозволяють надійно контро-

лювати процеси аутентифікації та авторизації користувачів, які отримують дос-

туп до певної інформації, технічних систем або мереж. 

Технології поведінкової аналітики можуть бути ефективно використані в 

процесі організації безпечної роботи працівників завдяки відслідковуванню за-

питів на доступ до інформації, виявленню аномальної поведінки користувачів 

або активності пристроїв, а також забезпеченню належного рівня аутентифікації 

та авторизації на основі оцінки ризиків. У перспективі такі технології дозволя-

ють забезпечити механізми автоматичного реагування на кіберінциденти. 

Технологія гомоморфного шифрування, яка сьогодні використовується в бага-

тьох додатках і сервісах, дозволяє користувачам працювати з зашифрованими да-

ними без попереднього їх розшифрування, тим самим підтримуючи більш безпеч-

ний доступ до даних. Крім того, її використання допомагає підприємствам дотри-

муватися вимог регуляторних органів щодо збереження конфіденційності даних. 

З метою забезпечення ефективного управління кіберризиками захисні стра-

тегії повинні ґрунтуватися на використанні ризик-орієнтованого підходу до 
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автоматизації виробничих і управлінських процесів, а також механізмів автома-

тичного реагування на кіберінциденти на основі використання технологій штуч-

ного інтелекту та машинного навчання27.Така автоматизація має враховувати по-

тенційну мінливість моделей і видів кібератак та максимально повно використо-

вувати захисні можливості й контрзаходи з боку підрозділів управління безпе-

кою. Насамперед це стосується управління ідентифікацією та доступом, техно-

логій автоматичного виявлення та виправлення невідповідностей у системах, ав-

томатизації робочих процесів, а також налаштування та оновлення програмного 

забезпечення. 

Комплексна система забезпечення кіберстійкості підприємств і організацій 

повинна ґрунтуватися на реалізації стратегій раннього виявлення кіберзагроз і 

розробленні адекватних політик кібербезпеки, передбачати мінімізацію негатив-

ного впливу від реалізації кіберзагроз, забезпечення цілісності, доступності та 

конфіденційності даних, які обробляються, зберігаються та передаються за до-

помогою телекомунікаційних систем, а також можливість відновлення діяльно-

сті до умов функціонування у стандартному режимі. Принципово важливим еле-

ментом такої системи повинно бути визначення мінімально допустимого (базо-

вого) рівня кібербезпеки підприємства. 

Контроль з боку регуляторних органів у контексті реалізації заходів кібер-

безпеки повинен ґрунтуватися насамперед на необхідності їх включення в тех-

нологічні можливості програмного забезпечення на всіх етапах його створення 

та використання за такими напрямами: 

1) розроблення безпечного програмного забезпечення (SSDLC) на основі тіс-

ної взаємодії фахівців з технологічної безпеки та ризиків з розробниками такого 

забезпечення, в яке органічно вбудовані вимоги до кібербезпеки; 

2) максимально повне використання переваг функціонування хмарних сер-

вісів (платформа як послуга, інфраструктура як послуга) на основі консолідації 

постачальників і диверсифікації партнерів; 

 
27 Науменкова С.В., Міщенко С.В. Оверсайт платіжних систем на засадах ризик-орієнтованого нагляду. Науковий 

погляд: економіка та управління. 2018. № 2(60). С. 149−157. С. 153. 
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3) стандартизація та кодифікація контрольно-інженерних і технологічних 

процесів в управлінні гібридними та мультихмарними платформами; 

4) специфікація програмного забезпечення та деталізація його структурних 

складових (компоненти з відкритим вихідним кодом, компоненти в кодовій базі, 

інструменти сканування коду, галузеві стандарти та вимоги)28. 

Важливим напрямом поліпшення управління кіберризиками з метою обме-

ження втрат може бути їх страхування. Аналіз зарубіжної практики свідчить про 

те, що попит на такий вид послуг постійно зростає. За даними консалтингової 

компанії Industry ARC, у 2021 р. світовий ринок кіберстрахування становив бли-

зько 10 млрд дол. США, а в 2026 р. досягне 22,4 млрд дол. й надалі буде зростати 

високими темпами. У деяких країнах кіберстрахування вже стало звичною прак-

тикою діяльності страхових компаній. Наприклад, в європейських країнах бли-

зько 23 % підприємств та організацій регулярно придбають поліси кіберстраху-

вання29. В Україні цей процес лише розпочинається. 

Сьогодні спектр видів страхового покриття збитків і втрат підприємств уна-

слідок реалізації кіберзагроз, які пропонують страхові компанії, є доволі широ-

ким і може включати: збитки (неодержані доходи), що виникли в результаті при-

пинення діяльності або перерв у роботі; збитки, пов’язані з порушеннями бази 

даних (викрадення, спотворення, знищення, розголошення конфіденційної інфор-

мації), функціонуванням телекомунікаційних мереж та модифікацією або пошко-

дженням програмного забезпечення; компенсацію витрат на врегулювання наслід-

ків кіберінциденту (витрати на експертизу, відновлення репутації тощо); збитки, що 

виникли в результаті віртуального вимагання (відшкодування викупної суми, 

сплаченої вимагачам, витрат на відновлення бази даних, програмного забезпе-

чення) та інші. 

Варто зазначити, що більшість страхових компаній, здійснюючи свою циф-

рову трансформацію, своєчасно реагують на зміни в цифровому середовищі, вра-

ховують унікальні потреби клієнтів у різних сегментах ринку, персоналізують 

 
28Global Cybersecurity Outlook 2022. Insight Report. WEF. January 2022. URL: https://www3.wefo-

rum.org/docs/WEF_Global_Cybersecurity_Outlook_2022.pdf/ (дата звернення: 01.06.2022) 
29Boehm J. et al. Cybersecurity trends: Looking over the horizon.  
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пропозиції та постійно вдосконалюють перелік форм і видів страхового покриття 

збитків унаслідок реалізації кіберзагроз. Окремі страхові компанії вже розробили 

автоматизовані програми для виявлення потенційної схильності підприємств до 

кіберзагроз і надають рекомендації щодо зменшення впливу кіберризиків на їх 

діяльність. Страхові компанії постійно вдосконалюють методи розрахунку поте-

нційних збитків і види страхового покриття, використовуючи технології штуч-

ного інтелекту та поведінкової аналітики30. Наприклад, через появу програм-ви-

магачів та збільшення обсягів втрат у результаті їх впливу в 2021 р. страхові ком-

панії підвищили премії за кіберстрахування в середньому на 180 %31. 

Таким чином, забезпечення високого рівня кіберстійкості на всіх рівнях 

управління вимагає реалізації комплексного, цілісного та систематичного під-

ходу, який ґрунтується на стратегічному мисленні керівників і використанні ши-

рокого спектра аналітичних методів протидії потенційним загрозам. 

За даними опитувань Центру кібербезпеки Всесвітнього економічного 

форуму, більшість керівників підприємств намагаються дотримуватися саме 

таких підходів, а головними напрямами підвищення рівня кіберстійкості на 

найближчу перспективу вважають подальшу цифрову трансформацію, уник-

нення, попередження та протидію кіберзагрозам, а також посилення регулято-

рних вимог (табл. 13.4). 

Найбільш перспективними технологіями, які можуть бути використані в про-

цесі управління ризиками цифрової трансформації з метою посилення кіберстійко-

сті, є штучний інтелект, поведінкова аналітика, машинне навчання, хмарні техно-

логії, квантові обчислення, управління віддаленим робочим місцем та інші. Разом з 

тим варто мати на увазі, що завдяки цифровій глобалізації такі технології стають 

доступними й кіберзлочинцям, а тому локалізація суперечностей їх використання 

повинна враховувати той факт, що вони будуть пронизувати всі аспекти процесів 

організації як кібербезпеки, так і здійснення кібератак, постійно змінюючи баланс 

між ними. У зв’язку з цим врахування потенційних переваг і вразливостей ІК-тех-

нології постійно повинно бути в полі зору керівників і служб безпеки підприємств 

та організацій на всіх етапах їх впровадження та використання. 

 
30Mishchenko S., Naumenkova S., Mishchenko V., Dorofeiev D. Innovation risk management in financial institutions. 

Investment Management and Financial Innovations. 2021. Vol. 18. Is. 1. Р. 190–202. С. 197. 
31 Global Cybersecurity Outlook 2022. Insight Report. 
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Таблиця 13.4 

Оцінка керівниками підприємств важливості окремих напрямів  

забезпечення кібербезпеки упродовж наступних двох років 

Напрями діяльності у сфері кібербезпеки 

Оцінка важливості напряму, % 

Керівники 

підприємств 

Керівники підроз-

ділів безпеки 

Цифрова трансформація підприємства 22 21 

Уникнення програмних кібератак  21 18 

Попередження та протидія кібератакам 16 19 

Посилення регуляторних вимог 11 20 

Увага засобів масової інформації до кіберінцидентів 10 5 

Перехід на дистанційне управління 7 6 

Джерело: складено на основі: Global Cybersecurity Outlook 2022. Insight Report. WEF. 

January 2022. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Cybersecurity_Out-

look_2022.pdf/ (дата звернення: 01.06.2022) 

Забезпечення належного рівня кіберстійкості суб’єктів ринку та громадян 

обумовлює необхідність розроблення національної стратегії цифрового сувере-

нітету, як однієї із складових механізму розв’язання суперечностей цифрової 

глобалізації та локалізації. Зміцнення цифрового суверенітету країни повинно 

передбачати забезпечення кіберстійкості на всіх рівнях використання ІК-техно-

логій та сприяти підвищенню рівня цифрової грамотності населення. 

Така постановка завдання обумовлена тим, що цифрова трансформація є 

якісно новим етапом розвитку технологій та суспільства, що характеризується 

кардинальними змінами у всіх сферах діяльності, формуючи нову глобальну но-

рмальність, наслідки якої будуть відомі лише через значний проміжок часу. Ва-

рто також врахувати й те, що системні ризики, які потенційно містить у собі про-

цес цифровізації, можуть посилити економічні суперечності глобалізації та ло-

калізації, а в крайньому випадку – навіть призвести до цифрової анархії як нега-

тивної форми локалізації. 

У зв’язку з цим необхідні активні міжнародні зусилля щодо організації спів-

робітництва всіх країн у цифровій сфері шляхом розроблення єдиних правил, до-

мовленостей та процедур у галузі регулювання та управління Інтернетом з метою 

дотримання балансу між вільним доступом до інформації (глобалізація) та його 

обмеженнями (локалізація); забезпечення гарантій відповідальної поведінки дер-

жав, Інтернет-посередників і користувачів у інформаційному просторі; 
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прийняття чітких стандартів і правил обміну даними; організації ефективної вза-

ємодії зацікавлених сторін з міжнародними організаціями та системами збору й 

поширення інформації про кіберзагрози, які вже створено в багатьох країнах і в 

міжнародних ІТ-компаніях, та інші. 

Складність проведення цифрової трансформації в умовах післявоєнної ре-

конструкції полягає в тому, що вона потребує значних матеріальних і фінансових 

ресурсів і повинна відбуватися паралельно з процесами відбудови, а тому необ-

хідно буде знайти баланс між потребами у відновленні найважливіших секторів 

зруйнованої традиційної економіки та переходом на якісно новий рівень її циф-

рового розвитку. 
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РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОМИСЛОВОСТІ  

ТА СФЕРІ ПОСЛУГ ЯК ФОРМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУПЕРЕЧЛИВОЇ  

ЄДНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЛОКАЛІЗАЦІЇ 

14.1. Особливості формування суперечностей глобалізації та локалізації, 

форм їх прояву під впливом цифровізації  

Глобальні проблеми економіки та суспільства необхідно розглядати як скла-

дну систему, розвиток якої є об’єктивним результатом соціально-економічного 

прогресу і характеризується високою динамічністю та невизначеністю (через вплив 

глобальних проблем на інтенсивність та спрямованість розвитку інших проблем). 

Зокрема, йдеться про зміну статусу і значення тих чи інших проблем (у середині 80-

х років минулого століття проблеми боротьби з міжнародним тероризмом та розпо-

всюдження СНІД мали відносно локальний характер, а сьогодні є глобальними), 

включення до вказаної системи нових проблем, як, наприклад, пандемія коронаві-

русу Covid-19, війна в Україні тощо. Звичайно, у людства завжди були та будуть 

проблеми, характер яких безперервно змінюється разом з кількісними та якісними 

змінами в суспільстві, тому “подолати” глобальні проблеми не реально, але потрі-

бно адекватно реагувати на глобальні ризики, ефективно використовувати світові 

ресурси, щоб негативні наслідки глобалізації не підривали основи життя на планеті. 

Є підстави стверджувати, що перехід від усвідомлення глобальних проблем до про-

цесів глобалізації зміниться інтересом до питань формування нового світового по-

рядку, щоб світ став безпечним та стабільним. Вирішення цього завдання пов'язане 

з необхідністю осмислення цифрової революції, як однієї з ключових причин зрос-

тання та загострення глобальних суперечностей. 

У цьому дослідженні ми спиралися на результати наукових праць учених1, 

присвячених проблемам цифровізації економіки України, питанням розвитку 

 
1 Grytsenko A., Yanenkova I. Transformation of Economic Systems Management under implementation the digital tech-

nologies. Proceedings of the 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems 

Management (SMTESM 2019). URL: https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/articles?q=&au-

thor=&keyword=&title=&page=2; Формування інституційної архітектоніки інформаційно-мережевої економіки: 

монографія / за ред. академіка НАН України А. А. Гриценка; НАН України, ДУ “Інститут економіки та 

https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917699
https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/125917699
https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/articles?q=&author=&keyword=&title=&page=2
https://www.atlantis-press.com/proceedings/smtesm-19/articles?q=&author=&keyword=&title=&page=2
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процесів глобалізації та локалізації у промисловості та сфері послуг, впливу ци-

фрових технологій на секторальну структуру економіки України. З орієнтуван-

ням на діалектику протиріч за Гегелем здійснена спроба виявити та осмислити 

форми розв’язання суперечностей глобалізації та локалізації у промисловості та 

сфері послуг. Розглядаються такі форми як інститути (оскільки вони виникають 

як форми опосередкування відносин, то розв’язують протиріччя) та цифровіза-

ція. Вихідною категорією є сумісно-розділена праця, оскільки вже доведено, що 

якщо умовно довести сумісність до межі, то отримаємо глобалізацію, а якщо до-

вести роздільність до межі – локалізацію. Таким чином, вся історія сумісно-роз-

діленої праці у суспільстві виступає розвитком суперечностей між глобалізацією 

та локалізацією. 

Формування «інформаційного суспільство» є одним із наслідків та одно-

часно чинників глобалізації, оскільки наявність вказаного суспільства в дер-

жаві, глобалізація інформаційних процесів, суттєве зростання ролі інформацій-

ної інфраструктури в різних сферах суспільного життя є визначальною перед-

умовою соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку держави та 

побудови ефективної системи державного управління. Інформаційне суспільс-

тва є суспільством принципово нового типу, основою якого є стрімкий розвиток 

та конвергенція інформаційних і телекомунікаційних технологій. Воно є перед-

вісником глобального суспільства, оскільки у ньому основою добробуту кожної 

людини і держави є знання, набуте завдяки безперешкодному доступу до інфо-

рмації та уміння її обробляти, обмін інформацією не має часових, просторових 

та політичних меж, рішення щодо підвищення якості життя приймаються на ос-

нові наукової обробки сучасного знання, а також у ньому створені всі переду-

мови для взаємопроникнення культур, що відкриває кожному нові можливості 

для самореалізації. Всесвітня інформаційна мережа, знищивши монополію на 

 
прогнозування НАН України”; ДННУ “Академія фінансового управління”. Київ, 2021. 736 c.; Комплементарність 

інформаційно-цифрових і соціально-економічних перетворень як умова стабільного розвитку суспільства: моно-

графія / за ред. чл.-кор. НАН України А. А. Гриценка ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». 

Київ, 2021. 400 с.; Яненкова І. Г. Світовий цифровий розвиток та нові глобальні виклики для України. Міжнародний 

науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2020. № 10(42). Т. 2. С. 83−92. URL: 

https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-10-6401/ 
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інформацію, перетворила її користувачів із пасивних об’єктів інформування на 

активних суб’єктів самостійного відбору та поширення інформації, визначила 

переваги нового етапу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Ін-

тенсивний доступ до інформації, у тому числі знань, визначає у сучасному сус-

пільстві відповідні моделі навчання, культурного самовираження, соціальної 

активності тощо, а потужні потоки інформації та новітні технології засобів 

зв’язку ущільнюють інформаційне середовище. Вони сприяють прискореному 

переміщенню символів, знань, зразків поведінки від одного суспільства до ін-

шого, служать джерелом стандартизації пропозицій та уніфікації потреб спожи-

вачів. Сектор, пов'язаний з обробкою та розповсюдженням інформації, домінує 

в економіці провідних країн світу, а спосіб виробництва та передачі знань ви-

значає темпи економічного зростання та науково-технічного прогресу, тобто є 

головним чинником розвитку постіндустріального суспільства. В орієнтованій 

на використанні знань економіці інтелектуальний потенціал, нові управлінські 

і маркетингові технології, інформаційні системи є пріоритетними напрямками 

інвестицій. Тому саме постіндустріальна економіка як сфера виробництва інно-

вацій та інформації створила технологічну основу глобальної інтеграції. Разом 

з тим варто зазначити, що процеси формування глобального інформаційного 

суспільства суттєво підсилили вплив найбільш потужних країн на світову полі-

тику та економіку, а за принципом мережної організації відбувається застосу-

вання інформаційних технологій в організаційно-технічному забезпеченні дія-

льності корпоративно-фінансових структур та ТНК, що також підвищило їх 

вплив у глобальному світовому просторі. Становлення інформаційного суспі-

льства є передумовою еволюційного переходу до наступної стадії розвитку 

людства − “інформаційної цивілізації”, цивілізаційно-технологічною основою 

якої є індустрія створення, обробки і передачі інформації, виробництва інтеле-

ктуальних інновацій і культурних стандартів. 

У контексті глобалізації під дією інформаційно-телекомунікаційних тех-

нологій на сучасний процес трансформації соціально-економічних систем 
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здійснюють вплив три чинники. По-перше, принципова зміна “технологічної” 

складової соціальних стосунків, оскільки інформаційно-телекомунікаційні тех-

нології надають нові можливості для передачі та обробки інформаційних пото-

ків. По-друге, формування культури інформаційного суспільства, як культури 

користування інформацією, оскільки досягнення в галузі інформаційно-телеко-

мунікаційних технологій все більше впливають на культуру всієї цивілізації. По-

третє, трансформація змістовної сторони соціальних стосунків в основних сфе-

рах суспільного життя, оскільки сучасні інформаційно-телекомунікаційні техно-

логії змінюють сутнісне наповнення соціальних стосунків у сфері виробництва, 

споживання, розваги, освіти, спілкування. 

Внаслідок розвитку та розповсюдження цифрових технологій спостеріга-

ється низка викликів та загроз прогресивному розвитку земної цивілізації, серед 

яких: поглиблення прірви між розвиненими країнами та країнами, що розвива-

ються, а також наростання відставання країн з традиційними індустріальними 

економіками від постіндустріальних країн; стрімке перетікання інтелектуальних 

ресурсів у найбільш розвинені країни та концентрація інформаційно-комуніка-

ційного потенціалу в державах постіндустріального типу та ТНК; уповільнення, 

а в деяких випадках і повне призупинення, науково-технічного прогресу в краї-

нах, які не належать групи до постіндустріальних країн і, як наслідок, зростання 

у них фінансово-економічних труднощів та соціальної і культурної деградації. 

Економічна глобалізація під впливом інформаційно-комунікаційних тех-

нологій поряд з відомими можливостями істотно змінює порогові критерії дер-

жавності та незалежності, породжує значні виклики та загрози реалізації націо-

нальних інтересів в економічній сфері, а відтак, висуває додаткові вимоги до під-

вищення ефективності державного управління забезпеченням економічної без-

пеки. Протистояти процесам економічної десуверенізації здатні лише ті держави, 

які вибудували ефективні системи державного управління забезпеченням еконо-

мічної безпеки та володіють механізмами адекватного реагування на виклики та 

загрози економічній безпеці. Йдеться про необхідність реалізації національних 

інтересів в економічній сфері та забезпечення економічної самодостатності 
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національної економіки. Лише в такому випадку держава зможе в повному обсязі 

використати здобутки економічної глобалізації. Це означає, що включення Укра-

їни у світогосподарські зв’язки зумовлює необхідність формування конкуренто-

спроможної та самодостатньої ринкової економіки. Проте деградація вітчизня-

ного виробничого потенціалу, переважання у структурі промисловості галузей з 

невеликою часткою доданої вартості та низький технологічний рівень вітчизня-

ної економіки посилює сировинну спеціалізацію держави, призводить до збід-

ніння структури експорту й імпорту товарів та послуг, закріплення за Україною 

ролі постачальника сировини і споживача готових виробів. За умов низьких те-

мпів впровадження цифрових технологій у промисловості відбувається послаб-

лення конкурентних позицій України на міжнародних ринках, вона змушена по-

ступатися національними ринками високорозвиненим країнам. Тому першочер-

говим завданням повоєнного відновлення країни є створення сприятливих умов 

для реалізації цифрових перетворень у національній економіці, насамперед у її 

виробничих сферах.  

14.2. Розвиток глобалізації та локалізації у цифрових трансформаціях  

промисловості та сфери послуг у мирний та військовий час 

Багато експертів стверджували, що глобалізація відійде на другий план, 

коли країни продовжуватимуть закривати кордони для подорожей та торгівлі для 

стримування пандемії коронавірусу. Але чи стане менше глобального бізнесу в 

економіці після пандемії та війни в Україні, оскільки зараз більшість країн праг-

нуть покластися на власні вітчизняні галузі та отримати більше контролю над 

своїми ланцюгами постачань? 

З одного боку, економіки більшості розвинених країн через коронакризу за 

результатами 2020 р. показали глибоке падіння, і тільки економіка Китаю пока-

зала не дуже високе, як для себе, але все ж зростання в 2,3 %. Падіння економіки 
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США оцінюється в 3,7 %, Німеччини – 5, Японії – 5,3, Франції і Італії – в 9,1, 

України – 4,0 %2.  

З іншого боку, очікуване у 2022 р. зростання не виправдалося через росій-

ську агресію в Україні та введені економічні санкції. Світовий банк тепер очікує 

зростання світової економіки в 2022 р. всього на 2,9 % проти колишнього про-

гнозу зростання на 4,1 %3. ОЕСР знизив свій прогноз ще суттєвіше – до 3 % із 

4,5 %4. Втрачені відсоток-півтора зростання – величезна сума з урахуванням 

того, що світовий ВВП цього року вперше має перевищити 100 трильйонів дола-

рів на рік.  

ВВП України 2022 р., за розрахунками Світового банку, впаде на 45 % і 

відновиться не скоро. “Наслідки війни відчуватимуться далеко за межами коро-

ткострокового прогнозу. Вона залишить на тілі української економіки глибокі 

шрами у вигляді знищених виробництв, випалених полів, виснажених людських 

ресурсів”5. 

Санкції та ембарго торкнулися імпорту та експорту не тільки нафти та газу, 

а й усього іншого. Обмеження для кредиторів, страховиків та перевізників торк-

нулися приблизно 3 % світової торгівлі, вважають економісти ОЕСР. З 4,5 тисячі 

основних товарів, якими торгує світ, вони виділили ті, де частка Росії та України 

на світовому ринку перевищує 15 %, і отримали сотню позицій, найбільш враз-

ливих для перебоїв в умовах війни. В основному це метали, продукція нафтохі-

мічної промисловості та продовольство. 

Обидва прогнози (Світового банку та ОЕСР) ґрунтуються на найбільш 

ймовірному з точки зору їхніх авторів припущенні, що війна в тій чи іншій формі 

триватиме не менше року, а санкції проти Росії та Білорусі залишаться чинними.  

 
2 OECD Economic Outlook, December 2021.URL: https://www.oecd.org/economic-outlook/december-2021// 
3 Global and Regional Outlooks, June 2022.URL: https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-pro-

spects/ 
4 OECD Economic Outlook, June 2022.URL: https://www.oecd.org/economic-outlook/ 
5 Яненкова І. Г. ІТ-сектор України у ланцюгах локальних форм здійснення глобальних процесів створення дода-

ної вартості в умовах воєнного стану. Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний 

досвід: зб. тез ІV Міжнародної наук.-прак. конф. (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). ТНПУ ім. В. Гнатюка. 

Тернопіль: Вектор, 2022. С. 421−424. 
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Як зазначають у СОТ, один із довгострокових ризиків полягає в тому, що 

війна може спровокувати розпад світової економіки на окремі блоки. «Економі-

чні санкції можуть призвести до того, що найбільші країни перейдуть до «роз'єд-

нання» з геополітичних міркувань з метою досягнення більшої самодостатності 

у виробництві та торгівлі. Навіть якщо формальних блоків не виникне, приватні 

суб'єкти можуть вирішити звести до мінімуму ризик, переорієнтувавши ланцю-

жки поставок», − сказано в аналізі6.У записці Секретаріату СОТ міститься попе-

редження про те, що втрати доходів у результаті такого розвитку подій «будуть 

серйозними, особливо для країн з ринком, що формується, і країн, що розвива-

ються». На глобальному рівні це може у довгостроковій перспективі скоротити 

ВВП приблизно на 5 %, зокрема за рахунок обмеження конкуренції та приду-

шення інновацій. Важливо відзначити, що падіння ВВП може бути серйознішим, 

оскільки в оцінці враховується лише обмежений набір вигод від торгівлі, які бу-

дуть втрачені. Для серйозного загальмування економік багатьох країн вистачить 

різкого зростання цін на нафту і пшеницю. Ситуація може погіршитися, якщо 

війна, розв’язана Росією, не закінчиться швидко (протягом року).  

Узагальнюючи прогнози міжнародних організацій, можна виділити низку 

ключових тез:  

- війна призводить до високих цін на сировинні товари, посилює перебої у 

постачанні, погіршує продовольчу безпеку та бідність, посилює інфляцію, 

сприяє жорсткішим фінансовим умовам, збільшенню фінансової вразливості та 

підвищенню невизначеності політики; 

- перспектива залежить від різноманітних негативних ризиків, у тому числі 

посилення геополітичної напруженості, наростання стагфляційних ефектів, зро-

стання фінансової нестабільності, тривалості напруженості з поставками та погі-

ршення продовольчої безпеки; 

 
6 WTO Secretariat note examines impact of the crisis in Ukraine on global trade and development. URL: 

https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/devel_08apr22_e.htm/ 
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- наявні ризики та наслідки війни підкреслюють важливість формування 

відповідних рішучих заходів макроекономічної та структурної політики на гло-

бальному та національному рівнях.  

Національний банк України провів опитування бізнесу щодо причин зни-

ження активності під час війни (рис. 13.1, табл. 13.1). Серед головних проблем 

виділяються дві: втрата ринку збуту та порушення логістики. У переробній про-

мисловості ще виділяється фактор – “Високі закупівельні ціни”, у будівництві – 

“Нестача персоналу”. 

Очікується погіршення оцінок за всіма складовими індексу. Найсуттєвіше на 

зниження ІДО вплинуло зниження оцінок респондентів щодо інвестиційних видат-

ків як на виконання будівельних робіт, так і на машини, обладнання та інвентар. 

 

Рис. 14.1. Причини зниження рівня завантаженості потужностей в Україні 

у II кварталі 2022 р. 

Джерело: опитування НБУ: Ділові очікування підприємств України. URL: 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/BOS_2022-Q2.pdf?v=4 
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Найскладніша ситуація склалася саме у галузі ГМК: світові ціни на метал, 

брухт та ЗРС обвалилися на чверть, і це лише початок – за прогнозами Австралії, 

найбільшого світового експортера, ціни на руду за кілька років можуть обвали-

тися до 55 дол. США. Це у півтора раза менше за її собівартість для українських 

підприємств, враховуючи багаторазове зростання вартості енергоресурсів та ім-

портної сировини. 

Враховуючи проблеми з логістикою, які тільки накопичуються, багато ук-

раїнських підприємств уже змушені були повністю зупинити виробництво 

(ІнГЗК, ПГЗК), або ж перевести роботу на мінімальних обсягах: так, на заводі 

"Каметсталь" групи "Метінвест" працює лише одна доменна піч з трьох, так само 

одна піч задіяна в "Арселор Міттал Кривий Ріг" (табл. 14.1). 

Таблиця 14.1 

Динаміка індексу ділових очікувань підприємств України  

та його складових, 2020−2022 рр. 

Очікування рес-

пондентів у на-

ступні 12 міся-

ців щодо: 

ІІ кв. 

2020 р. 

ІІІ кв. 

2020 р. 

ІV кв. 

2020 р. 

І кв. 

2021 р. 

ІІ кв. 

2021 р. 

ІІІ кв. 

2021 р. 

ІV кв. 

2021 р. 

І кв. 

2022 р. 

ІІ кв. 

2022 р. 

фінансово-еконо-

мічного стану  - 1,8 4,4 1,3 12,7 18,3 12,7 9,7 7,2 -17,1 

загальних обсягів 

реалізації проду-

кції власного ви-

робництва  - 0,1 9,8 7,1 18,0 21,0 27,7 21,8 17,0 - 19,0 

інвестиційних 

видатків на про-

ведення будіве-

льних робіт  - 16,1 - 4,7 - 4,5 1,4 6,4 9,7 6,9 0,9 -37,2 

інвестиційних 

видатків на ма-

шини, облад-

нання та інвентар  10,5 5,2 3,8 11,7 16,9 19,3 19,1 14,3 -34,7 

кількості праців-

ників -17,3 -10,8 -9,9 -1,9 -1,0 2,2 2,9 1,5 -29,0 

ІДО, % 90,8 100,8 99,6 108,4 112,3 114,3 112,1 108,2 72,6 

Джерело: опитування НБУ: Ділові очікування підприємств України. URL: 

https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/BOS_2022-Q2.pdf?v=4 

У ситуації, що склалася, єдиною надією бізнесу залишається державна під-

тримка – і в питаннях захисту інтересів експортерів на міжнародній арені, і в 
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побудові нових логістичних маршрутів. Для початку – державі необхідно спі-

льно з ДП «Укрзалізниця», західними партнерами, збільшити перепустку через 

західні переходи, зазначають експерти: зараз за добу пропускають не більше 

1,9 тис. вагонів. Для своєчасної доставки наших товарів до ЄС ця цифра має бути 

щонайменше вдвічі більшою. Це дасть шанс українським експортерам не втра-

тити своє місце на світових ринках і відповідно збільшить валютні надходження 

до бюджету. А збільшення вантажообігу автоматично призведе до збільшення 

доходів «Укрзалізниці», що дозволить їй вирішити свої інфраструктурні про-

блеми без підвищення тарифів на перевезення. 

Також, безумовно, бізнес потребує державної підтримки у питаннях тари-

фної та фіскальної політики: вона має передбачати комплексну трансформацію га-

лузей і бути спрямована виключно на пом'якшення умов ведення бізнесу. Важ-

ливо, щоб зниження податків мало стимулюючий характер для власного виробни-

цтва, було частиною комплексного підходу щодо зміни методів держрегулю-

вання економіки. 

Вторгнення Росії в Україну вдарило по експорту товарів та ключових га-

лузях економіки, як металургія чи агропромисловість. Так, у першому кварталі 

2022 року експорт українських товарів упав на 20 %. Падіння зафіксовано в та-

ких категоріях, як чорні метали — 38 %, продовольчі товари — 6 %.  

Водночас експорт послуг залишився на рівні минулого року, оскільки IT-

індустрія компенсувала падіння інших експортних послуг. ІТ-послуги залиша-

ються єдиною індустрією експорту послуг, що зросла упродовж п’яти місяців на 

27 %, свідчать дані “Опендатабот”. Минулого 2021 року лідером експорту були 

транспортні послуги, а IT посіли друге місце7. Туристична індустрія потерпає ще 

з початку спалаху коронавірусу, оскільки внутрішні та міжнародні поїздки про-

довжують залишатися обмеженими. Готельно-ресторанний бізнес частково зміг 

відновити свою діяльність. Однак є галузі, які, як мінімум, живуть краще, ніж 

інші. Це не означає, що вони переживають цю кризу неушкодженими. Швидше, 

 
7 IT — єдина індустрія, яка зростає у 2022 році. URL: https://www.globallogic.com/ua/about/news/why-it-is-growing/; 

Експорт ІТ-послуг зріс у 2021 році на 36 % – до $6,8 млрд. FINBALANCE. 21.01.2022. URL: 

https://finbalance.com.ua/news/eksport-it-posluh-zris-u-2021-rotsi-na-36---do-68-mlrd/ 

https://opendatabot.ua/analytics/itexport-increased-2022
https://finbalance.com.ua/news/eksport-it-posluh-zris-u-2021-rotsi-na-36---do-68-mlrd
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характер діяльності галузей в основному цифровий, що робить їх краще підгото-

вленими в цілому.  

Стрімке зростання ІТ-сектору на понад 50 % протягом 2019−2021 рр. три-

вало аж до війни і, за даними НБУ, у лютому 2022 р. досягло найвищого місяч-

ного показника експорту в історії українського IT-ринку – 839 млн дол. США., 

що на 43 % більше, ніж за аналогічний період 2021 р. (480 млн дол. США.). За 

підсумками 2021 р. галузь забезпечила 37 % експорту комп’ютерних послуг та 

6,8 млрд дол. надходжень в економіку України, сплатила 23,5 млрд грн податків 

і зборів. На початок 2022 р. в галузі працювало 285 тис. ІТ-фахівців (табл. 14.2). 

Таблиця 14.2 

Показники діяльності ІТ-сектора в Україні 

Показник/рік 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Обсяг експорту ІТ-послуг, 

млн дол. США 1975 2485 3204 4173 5026 6830 

Обсяг сплачених податків ІТ-

сектором до бюджету, млн 

грн 7117 9642 13048 16697 11550 23500 

Обсяг залучених інвестицій у 

ІТ-сектор, млн дол. США 80 265 345 544 571 1680 

Чисельність ІТ-фахівців, 

тис. осіб 90 116 145 185 225 270 

Джерело: складено автором за даними: ІТ-експорт у 2020. URL: https://brdo.com.ua/wp-con-

tent/uploads/2021/02/IT-eksport-u-2020-2.pdf; Sysoyev Y. Dealbook of Ukraine-2021. AVentures, 

2021. URL: https://www.slideshare.net/YevgenSysoyev/dealbook-of-ukraine-2021-edition (дата 

звернення: 11.12.2021); Експорт українського ІТ за 2019 рік зріс на 30 %. IT Ukraine, 

25.02.2020. URL: https://itukraine.org.ua/eksport-ukrainskogo-it-za-2019-rik-zris-na-30.html (дата 

звернення: 11.12.2021). 

У першому кварталі 2022 р. ІТ-індустрія забезпечила надвисокий експорт-

ний дохід у воєнний час – 2 млрд дол. США. Аналогічний показник у 2021 р. 

становив 1,44 млрд дол. Таким чином, обсяг ІТ-експорту збільшився на 28 %. 

Незважаючи на російську агресію в Україні, ІТ-індустрія продовжує зростати. За 

останні п’ять місяців частка ІТ становила майже половину всього експорту 



 

488 

послуг країни — 46 %8. Якщо динаміка буде триматись на такому ж рівні, обсяг 

експорту ІТ-послуг може досягти 7 млрд дол. США у 2022 р.  

Кількість пропозицій щодо роботи за перший місяць війни в Україні впала 

до 40 % порівняно з довоєнним рівнем для всіх видів технічних спеціалістів. На 

цей час триває поступове відновлення технологічних вакансій, яке на 1 червня 

2022 р. становило понад 50 тисяч, але довоєнного рівня 80 тисяч поки не досяг-

нуто. При цьому діапазон зарплат залишився практично незмінним. Водночас ге-

ографія пропозицій роботи кардинально змінилася. Збільшилася частка віддале-

них вакансій, а деякі українські компанії почали активно розміщувати пропозиції 

щодо роботи за кордоном (здебільшого у Польщі)9.З початку війни українські ІТ-

компанії відкрили понад 30 офісів за кордоном. Українські компанії взяли курс 

на відомі європейські кузні IT-талантів – Польщу, Румунію, Болгарію, Балкани. 

Спеціалістів там багато, зарплати – не дуже відрізняються від українських. Війна 

прискорила п’ятирічний план глобалізації на три напрямки: до Європи, Латинсь-

кої Америки та Азії. Така необхідність викликана бажанням розвивати бізнес та 

диверсифікувати команди, щоб заспокоїти замовників. На складнощі з пошуком 

нових контрактів вказують невеликі аутсорсери зі штатом у кілька сотень інже-

нерів, що працюють на великі іноземні компанії. Команда проєкту в Україні ро-

зглядається замовниками як ризик. Побоюються, що розробників у розпал ро-

боти мобілізують або ж вони опиняться під обстрілами. 

Найбільший відсоток релокації працівників за кордон спостерігається у 

компаніях з чисельністю понад 1200 осіб – 32 %, у компаніях, де працюють 

200−1200 осіб цей показник становить 24 %, у компаніях до 200 осіб – лише 

14 %. Основні країни переїзду – Польща, Німеччина, Іспанія, Румунія, Португа-

лія, Болгарія, Нідерланди, Туреччина, Чехія, Молдова, Хорватія10. 

Для подальшої ефективної роботи IT-галузі необхідна інфраструктурна 

стабільність, чітка законодавча взаємодія з клієнтами та стабільність людського 

 
8IT — єдина індустрія, яка зростає у 2022 році. Global Logic розказали чому. Global Logic Ukraine 

https://www.globallogic.com/ua/about/news/why-it-is-growing/ 
9Спільнота програмістів DOU. URL: https://dou.ua/lenta/articles/job-market-during-wartime/ 
10 Nation-wide platform, uniting key Tech players to develop the ecosystem. URL: 

https://techukraine.org/2022/05/14/ukrainian-%D1%96t-industry-reboot-in-the-wartime/ 

https://techukraine.org/2022/05/09/forbes-ukraine-ukrainian-it-companies-have-opened-18-offices-abroad-since-the-beginning-of-war/
https://forbes.ua/inside/v-ukraine-zakanchivayutsya-programmisty-it-kompaniya-intellias-otkryvaet-ofis-v-serbii-khot-razrabotchiki-tam-ne-deshevle-zachem-03022022-3500
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капіталу. Саме за таких умов IT-індустрія продовжить забезпечувати регулярне 

надходження валюти в економіку країни. 

Сектор цифрових послуг виявився значною мірою стійким. Але глобальні 

кризи, такі як пандемія COVID-19 та війна, вимагають безпрецедентного рівня 

глобальної співпраці та координації. 

Поява електронного бізнесу та конкурентний тиск з огляду на його глобаль-

ність стали для багатьох компаній викликом. У відповідь на це з’явилася дина-

мічна та швидкозростаюча галузь послуг з глобалізації та локалізації, яка допо-

магає організаціям зрозуміти та успішно вирішити проблеми, що стають глоба-

льно експансивними, але водночас локально чутливими. Ця галузь є центром 

уваги програми аналізу ринку компанії IDC, “eGlobalization and Localization Ser-

vices”, яка призначена для вивчення можливостей бізнесу та ІТ-послуг та викли-

ків, пов’язаних з наданням допомоги та наданням змоги компаніям позиціону-

вати свою присутність в Інтернеті, бізнес-ініціативи та відповідні товари та пос-

луги. світовий ринок. 

Поки цифрова революція є глобальною, темпи адаптації та політичні реакції 

будуть переважно національними чи регіональними, відображаючи різні еконо-

мічні структури та соціальні уподобання. Революція чітко позначиться на еконо-

міках, які є фінансовими центрами, таких як Сінгапур та Гонконг, інакше, ніж, 

наприклад, на спеціалізованих виробниках нафти, таких як Кувейт, Катар та Са-

удівська Аравія. Так само відповідь на автоматизовані технології виробництва 

відображатиме, можливо, різні суспільні погляди на захист зайнятості. Там, де 

преференції розходяться, міжнародна співпраця, найімовірніше, передбачатиме 

обмін досвідом, яка політика найкраще працює. Подібні міркування стосуються 

політичної реакції на зростання нерівності, яка, ймовірно, продовжуватиме су-

проводжувати поступове відкриття найкращого способу організації фірм на-

вколо нової технології. Нерівність зростає із збільшенням розриву в ефективно-

сті та ринковій вартості між фірмами, що мають нові бізнес-моделі, та тими, які 
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не реорганізовані. Ці прогалини усуваються лише після того, як старі процеси 

були в основному замінені. 

Враховуючи глобальний обсяг цифрових технологій та ризики, існує пот-

реба у політичній співпраці, подібній до світових фінансових ринків та морсь-

кого та повітряного руху. На цифровій арені така співпраця може включати ре-

гулювання поводження з персональними даними, за якими важко контролювати 

конкретну країну, враховуючи міжнародний характер Інтернету, а також немате-

ріальні активи, дещо аморфний характер та розташування яких можуть усклад-

нити оподаткування цифрових компаній. А системи фінансового нагляду, спря-

мовані на моніторинг операцій між фінансовими установами, матимуть про-

блеми із зростанням рівноправних платежів, у тому числі щодо запобігання фі-

нансуванню злочинності. 

Україна може запустити на власній території потужності для промислової пе-

реробки ближче до ЄС. Логістичні проблеми через коронавірус засвідчили, що ви-

робництво має бути ближче до споживчих ринків, щоб не потрібно було дуже да-

леко везти продукцію. Для європейських компаній це також є логічним, тому що 

Україна знаходиться поруч. Однак для того, щоб вони прийняли рішення про ін-

вестування у розміщення переробних потужностей, необхідне позитивне сприй-

няття ними України, довіра до інвестиційного клімату, захисту прав інвестора, су-

дової системи і, насамперед, закінчення війни. Також необхідно зупинити трудову 

міграцію та простимулювати повернення кваліфікованих українців. 

Якщо потрібне оновлення, локалізація – це застосовувана концепція курації 

вмісту, доки вона не дотримується переваг та нюансів цільового ринку чи ауди-

торії. Це в основному використовується у глобальних бізнес-стратегіях, оскільки 

змушує підприємства переглянути свій підхід до конкретних ринків. Замість 

того, щоб застосувати універсальний підхід, локалізація вимагає адаптації до ку-

льтури цільового ринку щодо продукту та маркетингового повідомлення. Лока-

лізація є причиною того, що, наприклад, McDonald’s має різні меню для кожної 

країни, оскільки визнає різні кулінарні смаки кожного їх ринку. 
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Пандемія та війна довели, що малий та середній бізнес, який покладався на 

місцеву базу споживачів та операції на місцях, дуже вразливий до економічних 

потрясінь. У такому випадку багато власників бізнесу сприйматимуть це як важ-

кий урок, чому важливо диверсифікувати свою клієнтську базу на ринки за ме-

жами свого населеного пункту та країни за допомогою електронної комерції. По-

трібні справді додаткові інвестиції від бізнесу, оскільки вони повинні підготу-

вати свою діяльність, щоб мати змогу прийняти світову аудиторію. Їм доведеться 

розробляти багатомовні веб-сайти та підтримувати багатомовні центри підтри-

мки клієнтів, щоб назвати декілька. Дійсно, електронна комерція зараз є новим 

звичним явищем, але коли COVID-19 чи війна сильно вдарить по місцевих біз-

нес-спільнотах, глобальний розвиток стає захистом від майбутніх криз, а також 

засобом зростання в часи економічного процвітання. 

Як відомо, підприємства використовують локалізацію, щоб гарантувати, що 

їх продукція, послуги, контент та бренд добре відгукуються на зовнішніх ринках. 

Але якщо взяти до уваги, що більше підприємств прагнуть вийти на світовий ри-

нок, а також галузі, які планують диверсифікувати свої моделі ланцюгів поста-

вок, то можна також побачити зростання попиту, наприклад, як на послуги пере-

кладу, так і на послуги локалізації.  

14.3. Застосування методів розв’язання суперечностей глобалізації  

та локалізації до вирішення завдань забезпечення  

стабільного розвитку промисловості та сфери послуг в Україні 

Вагомим зрушенням на шляху розвитку українського машинобудування 

стало ухвалення Верховною Радою України у грудні 2021 р. законопроєкту 

№ 3739 «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо 

створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промис-

ловості»» (так званого «закону про локалізацію в машинобудуванні»). Документ 

передбачає обов’язкове використання вимог локалізації для певних груп проду-

кції машинобудування при держзакупівлях і має на меті забезпечення сталого 

https://agropolit.com/zakonodavstvo/826--pro-vnesennya-zmin-do-zakonu-ukrayini-pro-publichni-zakupivli-schodo-stvorennya-peredumov-dlya-stalogo-rozvitku-ta-modernizatsiyi-vitchiznyanoyi-promislovosti
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розвитку виробничо-експортного потенціалу промислового сектору національ-

ної економіки, збереження наявних та створення нових робочих місць, підви-

щення добробуту громадян.  

Однак поодинокі ініціативи не здатні вирішувати комплексно проблеми галу-

зей. Забезпечення стабільного розвитку промисловості та сфери послуг в Україні 

значною мірою гальмується через низку причин, серед яких: недосконала орга-

нізація управління національним господарством, невідповідність діючої законо-

давчої бази вимогам цифрових перетворень, відсутність належних правових ін-

ститутів та процедур регулювання відносин та захисту прав в умовах швидких 

соціально-економічних змін. Такий стан справ підтверджується результатами 

аналізу шляху України до побудови розвинутого інформаційного суспільства11. 

Детальний аналіз наведеного у Матеріалах робочої групи “Диджиталізація” 

(липень 2022)12 до Плану відновлення України переліку діючих стратегій, кон-

цепцій, програм свідчить про недостатність та неузгодженість діючих нормати-

вно-правових документів для наближення до заявленої візії “Україна – держава 

з найзручнішими публічними послугами для громадян та бізнесу, високим про-

никненням високошвидкісного інтернету та розвиненою цифровою економікою. 

Система кібербезпеки в державі найсучасніша у світі”. 

До основних викликів у сфері законодавчого та нормативного забезпечення 

цифровізації можна віднести: 

- неузгодженість між собою (а також і відсутність) ключових стратегічних 

документів у сфері цифровізації, які повинні визначати напрями розвитку сфери, 

ключові завдання та терміни їх виконання; 

- імплементація актів ЄС у сфері електронної комерції до законодавства 

України; 

- створення правового поля для сфери застосування технологій штучного ін-

телекту, машинного навчання, Big Data та розвитку ринку віртуальних активів; 

 
11 Яненкова І. Г. Чинники та шляхи розвитку цифровізації в Україні. Економіка України. 2022. № 3. С. 04–22. 

https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.03.004 
12 Матеріали робочої групи “Диджиталізація” (липень 2022) URL: https://uploads-ssl.web-

flow.com/625d81ec8313622a52e2f031/62c4577defe5bf7afedc5b4a_%D0%94%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B8

%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf.  
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- необхідність адаптації нормативної бази України у сфері інформаційної 

безпеки під вимоги ЄС та НАТО, а також врахування практики більш розвинених 

країн. 

Реалії останнього десятиліття засвідчили, що часто розробляються неунор-

мовані законодавством документи планово-управлінського характеру із рейтин-

говими, замість економічних, індикативними показниками, слабким обґрунту-

ванням необхідних ресурсів (зокрема, фінансових) та дуже формальним механі-

змом координації та контролю. Розробляються концепції, як самостійні докуме-

нти, що окреслюють лише ідеї та напрями вирішення важливих проблем в еко-

номіці і не передбачають обов’язкового подальшого переходу до етапу розробки 

відповідних програм та не містять жодних обґрунтувань та запланованих показ-

ників, визначених виконавців та координаторів. Замість складної та відповідаль-

ної розробки комплексних державних цільових програм (ДЦП) міжгалузевого 

характеру розробляються більш узагальнені та менш обтяжливі в обґрунтуванні 

стратегії, які і за змістом, і за процедурами розробки, і за способом затвердження 

та введення в дію не мають законодавчих підстав. Як результат (переважно не-

належної розробки) більшість з цих стратегій та концепцій ніколи не викону-

ються і навіть не виносяться на розгляд Верховної Ради України. 

Окрім документів стратегічного характеру, слід звернути увагу на наявні 

прогалини у створенні правового поля для сфери застосування технологій штуч-

ного інтелекту, машинного навчання, Big Data та розвитку ринку віртуальних ак-

тивів, які задають світові тренди цифрового розвитку та надають конкурентних 

переваг тим, хто скористається раніше за інших.  

Так, 17 січня 2022 р. було ухвалено Закон України “Про віртуальні активи” 

(2074-IX). Огляд положень Закону дозволяє стверджувати, що документ є рам-

ковим, тобто таким, що встановлює “правила гри та поведінки” для основних 

учасників ринку віртуальних активів – держави в особі відповідних органів, опе-

раторів надання послуг та інших учасників. Вказаний Закон має бути узгодже-

ним із відповідними змінами до Податкового Кодексу України, Кримінального 
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кодексу або КУпАП, а деякі його норми потребують врегулювання та зміни. Зо-

крема, надання чіткого визначення поняття криптовалюти; як співвідносяться ві-

ртуальний актив та ключ віртуального активу; конкретизація визначення бездо-

ганної ділової репутації для суб’єктів з надання послуг з обороту віртуальних 

активі або спрощення вимог при реєстрації цих суб'єктів. 

У сфері застосування технологій штучного інтелекту було схвалено у 

2020 р. ‘Концепцію розвитку штучного інтелекту”, однак проєкт “Національна 

стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні 2021−2030”13, розроблений на 

її основі, залишився поза увагою уряду. 

Швидке поширення технологій “машинного навчання” та “великих даних”, 

неоднозначні результати використання цих технологій потребують адекватного 

реагування держави щодо регулювання використання даних та їх захисту. Так, з 

цією метою в ЄС було впроваджено новий закон під назвою General Data Protection 

Regulation (GDPR). GDPR – це Загальний регламент захисту даних, який з 25 тра-

вня 2018 р. регулює збір, уніфікацію й використання персональних даних у краї-

нах ЄС. Дія GDPR поширюється й на компанії за межами ЄС, тому підприємства, 

які здійснюють діяльність на території Євросоюзу або в процесі своєї діяльності 

збирають дані громадян ЄС, повинні відповідати вимогам GDPR. Що стосується 

питання захисту персональних даних в інших країнах, традиційно, найбільш роз-

виненою юрисдикцією вважається США. Однією з причин необхідності розвитку 

такого законодавства є значна кількість порушень у сфері персональних даних. У 

зв'язку з цим у 2020 р. у штаті Каліфорнія був ухвалений новий закон про захист 

персональних даних “California Consumer Privacy Act” (CCPA). Насамперед, його 

важливість полягає в тому, що в Каліфорнії знаходяться такі компанії як Facebook, 

Google, Apple, що працюють з персональними даними користувачів по всьому 

світу. Метою зазначеного закону є захист персональних даних, які обробляють 

юридичні особи приватного права та є розпорядниками такої інформації. Саме 

тому цим законом користувачам надається право дізнатися відомості про те, як 

 
13 Проєкт “Національна стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні 2021−2030”.URL: 

https://www.naiau.kiev.ua/images/news/img/2021/06/strategiya-110621.pdf (дата звернення: 13.12.2021). 
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компанія розпоряджається їхніми даними, а також можливість вимагати вида-

лення інформації про себе та зупинення її розповсюдження. 

Україна в питанні захисту персональних даних спирається на міжнародний 

досвід та прагне забезпечити відповідність національного законодавства законо-

давству ЄС. Для цього ще з 2018 р. розробляється законопроект, де за основу 

взято саме європейську модель захисту персональних даних GDPR. Наразі чин-

ними є Закон України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 № 2297-

VI (редакція станом на 19.07.2022)14, Закон України “Про інформацію” (2657-XII, 

поточна редакція − від 15.06.2022)15, Закон України “Про захист інформації в ін-

формаційно-комунікаційних системах” (80/94-ВР, поточна редакція − від 

01.07.2022)16, які націлені на уніфікацію національного та європейського законо-

давства в умовах розвитку нових видів правовідносин, які не врегульовані наці-

ональним законодавством. 

Українське законодавство не має чіткої класифікації персональних даних, а 

основною проблемою у процесі запровадження класифікації персональних да-

них, котра вимагає адекватного правового рішення, є те, що часто одні й ті самі 

персональні дані можуть бути одночасно віднесені до декількох видів. У свою 

чергу GDPR поділяє дані за критерієм “чутливості” на дані загального характеру 

і спеціальні особові дані. Згідно з поділом до вразливих спеціальних даних за-

стосовуються більш жорсткі процедури щодо їх обробки, збирання, зберігання 

та передачі третім особам (наприклад, щодо генетичних, біометричних даних або 

таких, що стосуються здоров’я). 

Першочергове завдання для сфери великих даних (Big Data) та машинного 

навчання полягає у визначенні (в узгодженні з діючими законами та норматив-

ними актами) основних прав і принципів, пов’язаних з цифровими технологіями 

 
14Закон України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 № 2297-VI (редакція станом на 19.07.2022). 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Tex/t 
15Закон України “Про інформацію” (2657-XII, поточна редакція — від 15.06.2022). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text/ 
16Закон України “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80#Text/ 
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і даними; формуванні національного класифікатора даних для подальшого ви-

значення (уточнення) та законодавчого закріплення умов та видів доступу, які 

необхідно надати кожному типу даних, як на національному, так і на міжнарод-

ному рівні. Чітке розуміння того, хто має право на отримання доступу до даних, 

контролю над ними та на їх використання є важливим для формування політики 

управління даними та їх потоками.  

Питання створення та використання інформації в електронній формі тісно 

пов’язані з кібербезпекою. У світовій практиці першочерговими об’єктами кіберза-

хисту визнано критичну інфраструктуру. Відповідно до прийнятого в США в бере-

зні 2022 р. Закону про поліпшення кібербезпеки федерального уряду17, організації, 

які володіють або управляють об’єктами критичної інфраструктури, зобов’язані на-

давати Агентству кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) інформацію про 

кібератаки або інші суттєві кіберінциденти та вжиті заходи реагування. Інформація 

про атаки програм-вимагачів повинна надаватися впродовж 72 годин, а про суму 

сплаченого викупу – впродовж 24 годин після кіберінциденту. 

У Законі України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки Укра-

їни»18 необхідно передбачити аналогічні заходи реагування на кіберінциденти на 

об’єктах критичної інфраструктури, визначити обсяг інформації, яка надається, 

та механізми взаємодії з Державним центром кіберзахисту з визначенням прав, 

обов’язків і відповідальності сторін. Акціонерні товариства – власники об’єктів 

критичної інфраструктури – обов’язково повинні розкривати певний обсяг інфо-

рмації про кіберінциденти своїм інвесторам та акціонерам. 

Доцільним також є створення Державним центром кіберзахисту репозита-

рію інформації про кіберінциденти з визначенням рівнів доступу до його даних 

для окремих підприємств і організацій. Необхідно визначити обсяг та зміст ін-

формації про кіберінциденти, яка передається до Державного центру кіберзахи-

сту, умови та засоби збереження її конфіденційності. Для оцінки потенційних 

 
17An Act to improve the cybersecurity of the Federal Government, and for other purposes. 117th Congress USA. 2D 

Session. S. 3600. URL: https://www.congress.gov/117/bills/s3600/BILLS-117s3600es.pdf/ 
18 Про основні засади забезпечення кібербезпеки України. Закон України від 05.10.2017 р. № 2163-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text/ 
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кіберзагроз та розроблення адекватних заходів реагування на них слід розробити 

механізм використання інформації про кіберінциденти, що міститься в репозита-

рії, який враховує вимоги щодо змісту, умов та засобів надання цієї інформації з 

метоюзапобігання витоку персоніфікованих даних, розголошення комерційної 

таємниці тощо. 

У контексті реалізації Закону України “Про основні засади забезпечення кі-

бербезпеки України”19 Кабінету Міністрів України доцільно розробити Методи-

чні рекомендації щодо управління кібербезпекою на підприємствах і в установах, 

які містять стандартні архітектури, процеси організації та метрики вимірювання 

рівня кіберзахисту, вимоги до компетенцій ключового персоналу та професійних 

сертифікацій, механізми управління вразливостями та реагування на кібератаки, 

а також порядок звітування про стан кібербезпеки. 

З огляду на інтеграцію до ЄС важливою є участь України у міжнародних 

програмах та проєктах. Так, у рамках програми Європейського Союзу 

EU4Digital20, яка підтримує гармонізацію цифрових ринків у країнах Східного 

партнерства, в Україні впроваджується ряд пілотних рішень, зокрема eDelivery, 

eCustom, eCommerce, які незабаром зможуть застосувати всі українські компанії, 

що дозволить прискорити цифрові трансформації у національній економіці. Мі-

ністерство цифрової трансформації є ключовим партнером у співпраці з 

EU4Digital для тестування цих рішень в Україні. У сфері електронної торгівлі 

EU4Digital підтримує сприяння торгівлі та гармонізацію між країнами – схід-

ними партнерами та ЄС, просуваючи спільні рамки для електронної комерції, 

електронної митниці та електронної логістики та працюючи над цифровими тра-

нспортними коридорами. Стандарти, пов'язані з електронною комерцією, впро-

ваджує Міністерство інфраструктури України, зокрема поштові стандарти забез-

печує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку 

та інформатизації. Впроваджуються міжнародні (UPU) та національні стандарти. 

 
19 Там само. 
20 Програма ЄС Eu4Digital. URL: https://eufordigital.eu/uk/ (дата звернення: 10.12.2021). 
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Україна є партнером Європейського комітету зі стандартизації. У рамках цієї іні-

ціативи ЄС підтримує зниження тарифів на роумінг, розвиток високошвидкіс-

ного широкосмугового зв’язку для стимулювання економіки і розширення елек-

тронних послуг, скоординованої кібербезпеки і гармонізації цифрових структур 

у суспільстві, у сферах від логістики до охорони здоров’я, підвищення кваліфі-

кації та створення робочих місць у цифровій індустрії. Розроблені Програмою 

EU4Digital рекомендації для України стосуються, зокрема, роботи щодо імпле-

ментації законодавчих та нормативних актів ЄС у сфері електронної комерції до 

відповідного правового поля України. Приєднання України у липні 2022 р. до 

Програми ЄС EU4Health21 сприятиме зменшенню прямих збитків, які виникли 

внаслідок військових дій, та фінансуватиме українські державні й приватні проє-

кти, які будуть реалізовані у процесі післявоєнного відновлення України. 

Вагомим стримуючим фактором цифровізації в Україні в цілому та імпле-

ментації законодавчих та нормативних актів ЄС щодо цифрової економіки та су-

спільства зокрема є відсутнє системне вивчення ІКТ-комплексу в частині визна-

чення його головної ролі у розбудові та розвитку цифрової економіки та інфор-

маційного суспільства. Нагальним питанням є здійснення структурування та на-

укового обґрунтування галузевого складу ІКТ-комплексу з використанням між-

народного досвіду та специфіки стану національного господарства України. По-

трібно також сформувати збірне статистичне угруповання “Сектор інформа-

ційно-комунікаційних технологій” для організації регулярного збирання первин-

ної статистичної інформації та накопичення необхідної статистичної звітності по 

цьому сектору. 

З метою забезпечення ефективності державної політики у сферах цифровіза-

ції, цифрового розвитку економіки та суспільства доцільно її формувати в узго-

дженні із цілями загального економічного розвитку країни та скоординовувати з 

науково-технічною та промисловою політиками. Потрібно інтегрувати розвиток 

інформаційних та комунікаційних технологій з високотехнологічними та наукомі-

сткими виробництвами в галузях мікроелектроніки, комп’ютерної техніки, засобів 

 
21Програма ЄС Eu4Health. URL: https://health.ec.europa.eu/publications/2022-eu4health-work-programme_en 
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автоматизації, робототехніки та зв’язку у таких принципово важливих нормати-

вно-правових актах, як Концепція та Стратегія розвитку цифрової економіки та 

суспільства в узгодженні з Концепціями державної промислової політики, держа-

вної інвестиційної політики та державної фінансово-кредитної політики з подаль-

шою розробкою на їх основі відповідних державних цільових програм. 

До переліку пріоритетних інноваційних видів промислової діяльності слід 

віднести: створення інформаційних і телекомунікаційних систем, приладів ком-

плексної автоматизації, комп'ютерних засобів високої продуктивності; інформа-

ційні технології контролю і управління промисловими об'єктами; сучасні комп'-

ютерні технології для вищих навчальних закладів; цифрові широкосмугові сис-

теми розподілу інформації; волоконно-оптичні кабелі; напівпровідникові мате-

ріали на основі надчистого силіцію, германію, арсеніду галію. Для забезпечення 

ефективної роботи за цими видами діяльності доцільним є налагодження тісної 

взаємодії наукових організацій сфери промисловості з науковими установами 

Національної академії наук України. 

Зокрема, на етапі деталізації Плану відновлення України доцільно передба-

чити в національній програмі №8 “Розвиток секторів економіки з доданою вар-

тістю” та у проєкті “Цифрова держава”: розроблення нормативно-правового за-

безпечення для формування виробничого сектору ІКТ, структуризації та відпра-

цювання механізмів його діяльності; створення умов для розвитку компаній-ви-

робників програмного забезпечення; сприяння поширенню експорту програм-

ного забезпечення; стимулювання внутрішнього ринку інформаційних техноло-

гій та послуг, а також забезпечення зростання їх експорту; створення і впрова-

дження нових видів кінцевих програмних продуктів; організації випуску вітчиз-

няної комп'ютерної та комунікаційної техніки з поступовим збільшенням ком-

плектуючих власного виробництва. 

Актуальним завданням вбачається проведення аналізу можливостей відне-

сення до пріоритетних виробництв сегменту галузей з виробництва волоконно-

оптичних кабелів та виробництва вимірювального, випробувального та 
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контрольного обладнання, продукція яких є критичною для створення систем ро-

зподіленої генерації, “розумних” електромереж та реалізації систем цифрового 

моніторингу в енергетичній сфері України. Доцільним є використання досвіду 

розвинених країн Європи та Азії щодо необхідності стимулювання розвитку га-

лузей мікроелектроніки та цифрової техніки для забезпечення конкурентоспро-

можності країни на світових ринках. Зокрема, Німеччини, Великої Британії, Сін-

гапуру, Китаю, Казахстану щодо розробки та впровадження державних цільових 

програм, особливо в частині виділення фінансових та інших ресурсів, встанов-

лення відповідальних за виконання, контролю термінів дії. 

Отже, глобалізація набуває нової форми, як це було завжди протягом тися-

чоліть. Попит на послуги локалізації в цілому не зменшиться. Багато підпри-

ємств та світові галузі матимуть у них більшу потребу, оскільки зараз вони роз-

мірковують, як відновити свої ринкові позиції в економіці після COVID-19 та 

внаслідок війни в Україні. 

Серед перешкод, які доводиться долати глобалізації чи локалізації виробни-

цтва, найважливішою є забезпечення якості, щоб, незалежно від того, де вироб-

ляється продукція чи надаються послуги, вони мали однаково високий рівень 

якості. Крім того, важливо звести до мінімуму підтримку з боку країни похо-

дження бренду, щоб кожне зарубіжне місцезнаходження стало самостійним. 

У контексті глобалізації під дією інформаційно-телекомунікаційних техно-

логій на сучасний процес трансформації соціально-економічних систем здійсню-

ють вплив три чинники. По-перше, принципова зміна “технологічної” складової 

соціальних стосунків, оскільки інформаційно-телекомунікаційні технології на-

дають нові можливості для передачі та обробки інформаційних потоків. По-

друге, формування культури інформаційного суспільства, як культури користу-

вання інформацією, оскільки досягнення в галузі інформаційно-телекомуніка-

ційних технологій все більше впливають на культуру всієї цивілізації. По-третє, 

трансформація змістовної сторони соціальних стосунків в основних сферах сус-

пільного життя, оскільки сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології 

змінюють сутнісне наповнення соціальних стосунків у сфері виробництва, спо-

живання, розваги, освіти, спілкування. 
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Зростанню української IT-індустрії протягом останніх років сприяють від-

сутність втручання держави і регулювання ринку, збереження вільного вибору 

контрактної моделі взаємодії компаній і IT-фахівців і стабільно високий профе-

сійний рівень українських IT-фахівців. 

Пандемія та війна прискорили цифрові перетворення та усвідомлення кері-

вниками того, що посилення цифровізації − один із головних факторів розвитку 

організації. Компаніям доводиться переосмислювати, чого хочуть клієнти і як 

їм це реалізувати. Щоб відповідати мінливим потребам і поведінці клієнтів, не-

обхідні працівники нового цифрового покоління та інвестиції у розвиток люд-

ського капіталу. 

Основними викликами законодавчого та нормативного забезпечення циф-

ровізації є: неузгодженість між собою (а також і відсутність) ключових стратегі-

чних документів у сфері цифровізації, які повинні визначати напрями розвитку 

сфери, ключові завдання та терміни їх виконання; імплементація актів ЄС у сфері 

електронної комерції до законодавства України; створення правового поля для 

сфери застосування технологій штучного інтелекту, машинного навчання, Big 

Data та розвитку ринку віртуальних активів; необхідність адаптації нормативної 

бази України у сфері інформаційної безпеки під вимоги ЄС та НАТО, а також 

врахування практики більш розвинених країн. 

У процесі деталізації Плану відновлення України доцільно: 

- передбачити в національній програмі № 8 “Розвиток секторів економіки з до-

даною вартістю” та у проєкті “Цифрова держава”: розроблення нормативно-пра-

вового забезпечення для формування виробничого сектору ІКТ, структуризації 

та відпрацювання механізмів його діяльності; створення умов для розвитку ком-

паній-виробників програмного забезпечення; сприяння поширенню експорту 

програмного забезпечення; стимулювання внутрішнього ринку інформаційних 

технологій та послуг, а також забезпечення зростання їх експорту; створення і 

впровадження нових видів кінцевих програмних продуктів; організації випуску 

вітчизняної комп'ютерної та комунікаційної техніки з поступовим збільшенням 

комплектуючих власного виробництва; 



 

502 

- здійснити структурування та наукове обґрунтування галузевого складу ІКТ-

комплексу з використанням міжнародного досвіду та специфіки стану націона-

льного господарства України; сформувати збірне статистичне угрупування 

“Сектор інформаційно-комунікаційних технологій” для організації регулярного 

збирання первинної статистичної інформації та накопичення необхідної статис-

тичної звітності по даному сектору. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕМЕНТАРНОСТІ ЦИФРОВОГО  

ТА ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЯК ФОРМА РОЗВ’ЯЗАННЯ  

СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЛОКАЛІЗАЦІЇ  

У ВІЙСЬКОВИЙ ТА МИРНИЙ ЧАС 

15.1. Теоретико-методологічні засади дослідження механізму  

комплементарного розв’язання суперечностей  

між глобалізацією та локалізацією у процесі цифровізації 

Військова агресія Росії в Україні може слугувати яскравим прикладом су-

перечливого поєднання процесів глобалізації та локалізації у сучасному світі. 

Наслідки військових дій, які початково іменувалися країною-агресором як локальна 

“Спеціальна операція по захисту Донецької та Луганської народних республік” 

фактично охопили усю територію України. Безпосереднє вторгнення збройних 

сил Російської Федерації або ракетні обстріли здійснюються по периметру від 

державного кордону з Республікою Білорусь і аж до одеського узбережжя, вглиб 

усієї території країни. Більше того, агресивні дії виходять далеко за межі Укра-

їни, Східної Європи, усього європейського континенту, набули глобальних масш-

табів. Гібридний характер інструментарію, застосовуваного для здійснення ти-

ску, призводить до того, що наслідки військового конфлікту безпосередньо або 

опосередковано відчувають на собі країни усього світу. Мільйони біженців з 

України у країнах ЄС, зростання цін на вуглецеві ресурси, загроза продовольчої 

кризи у країнах, що розвиваються та слаборозвинених країнах, посилення еколо-

гічних загроз – далеко не повний перелік проблем, що постали у результаті акти-

візації військової агресії перед країнами, розташованими за тисячі кілометрів від 

України.  

За даними дослідників McKinsey £ Kompany, вже наприкінці квітня понад 

7 млн 700 тис. осіб, або 17,4 % від усієї кількості мешканців в Україні, були ви-

мушені покинути свої домівки через воєнні дії. Лише до Польщі виїхало понад 
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3,06 млн осіб, що становить 8,1% від загальної кількості населення цієї країни. 

Частка мігрантів з Україна становила 7% населення Словаччини, 5,4− Угорщини, 

4,3 – Румунії, 3,7 – Молдови, 2,8% − Чеської Республіки. Криза вдарила по дохо-

дах європейських домогосподарств. Зросла волатильність світових ринків. За 

очікуванням експертів, ціни на продукти харчування за рік можуть зрости від 20 

до 45 %. Перед загрозою продовольчої кризи постає значна кількість країн Бли-

зького Сходу, Африки та Азії. Обмеження постачання вуглецевих та інших міне-

ральних ресурсів з Росії зумовлює значне зростання цін та необхідність приско-

рення переорієнтації джерел постачання, ланцюжків створення доданої вартості 

у багатьох галузях виробництва, зміни структури споживання. Суттєво зроста-

ють бюджетні витрати на оборонні цілі1.. 

На відміну від інших військових конфліктів останніх десятиліть минулого 

і початку поточного тисячоліть наслідки агресії Росії в Україні майже одразу на-

були глобальних масштабів. Ця глобальність проявляє себе як за територіальним 

поширенням наслідків військової агресії, так і за охопленням сфер суспільної 

життєдіяльності, які долучаються до здійснення впливу на суперника або відчу-

вають на собі його результати. До того ж керівництво Російської Федерації від-

верто заявляє про геополітичний зміст своїх цілей.  

Мультивекторність глобального наповнення зумовлює необхідність враху-

вання у процесі визначення теоретико-методологічних засад дослідження меха-

нізму комплементарного розв’язання суперечностей між глобалізацією та лока-

лізацією військовими засобами напрацювань не лише економічної теорії, а й вій-

ськової науки, політології, соціології, міжнародних відносин, сучасного інститу-

ціоналізму та постінституціоналізму, зокрема того його напрямку, що досліджує 

теоретичні підстави забезпечення комплементарності процесів соціальної взає-

модії, геополітики та геоекономіки. 

 
1 White O., Buehler K. et. al. War in Ukraine: Twelve disruptions changing the world. McKinsey £ Kompany. 2022.17.05. 

URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/war-in-ukraine-

twelve-disruptions-changing-the-world?cid=other-eml-nsl-mip-

mck&hlkid=455d6c45b48440d08473c53b6a91a37f&hctky =12381659&hdpid=33922ebe-3072-4213-9c4a-

fc3c1cbce9ef/ 
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Глобальний характер наслідків військової агресії зумовлює звернення до 

теоретичних напрацювань геополітики та геоекономіки як визначення відправ-

них засад дослідження2. Ключова відмінність між двома дисциплінами полягає у 

різному баченні вихідних операційних передумов. Логіка взаємодії у геополітиці 

передбачає гру з нульовим результатом. Водночас взаємодія в економічній сфері 

відкриває можливості отримання позитивного підсумку усіма її учасниками. Як 

зазначає у роботі “Шлях до загального процвітання” М. Мандельбаум, “серце по-

літики – влада; мета економіки – багатство. Влада за своєю природою обмежена. 

Тому прагнення влади здатні призводити до конфліктів. Це гра з нульовою су-

мою ... Багатство, навпаки, не має меж, завдяки чому економіка стає грою з по-

зитивною сумою”3. Геополітика – метод аналізу та інструмент проведення зовні-

шньої політики, зосереджений на тлумаченні, поясненні та передбаченні дина-

міки розвитку міжнародного середовища насамперед на засадах врахування 

впливу на ці процеси географічних складових4. Натомість геоекономіка, окрім 

відповідного аналізу, передбачає використання економічних інструментів для 

реалізації та відстоювання національних інтересів та досягнення позитивних ге-

ополітичних результатів з урахуванням наслідків економічних дій інших країн 

для геополітичних цілей5. 

Ще у другій половині ХІХ ст. засновник геополітики Ф. Ратцель вперше 

застосував для пояснення політичних подій просторовий підхід6. Вчений висуває 

тезу про державу як живий організм, що вкорінений в території. Еволюція наро-

дів, їх демографія, на думку Ф. Ратцеля, виявляються тісно пов’язаними з геог-

рафічними умовами життя, природним середовищем, яке впливає на культурне 

 
2Липов В. Геоекономіка в контексті міждисциплінарних досліджень: еволюція теоретико-методологічних засад. 

Міжнародні відносини Серія" Економічні науки". 2018. № 1 (29). URL: 

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view File/3285/2962/. 
3
Mandelbaum M. The Road to Global Prosperity. New York: Simon and Shuster. 2014. P. xvi. 

4Tuathail G., Dalbi S., Routledge P. The Geopolitics Reader. London: Routledge, 1998. 342 p. 
5Blackwill R., Harris J. War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft. Cambridge: Harvard University Press, 2016. 

384 p. 
6Ратцель Ф. Человечество как жизненное явление на земле. Москва: Либрком, 2000. 58 с.; Хаусхофер К., Ратцель Ф. 

Теория «жизненного пространства». Москва: Алгоритм, 2019. 240 с.; Хаусхофер К., Ратцель Ф. Политическая геогра-

фия (в изложении Л. Синицкого). В КН.: Геополитика : Хрестоматия.. Санкт-Петербург: Питер, 2007. С. 15–36. 
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й історичне становлення народів.  

Визнання впливу просторового чинника знайшло відображення в роботі 

Х. Маккіндера “Географічна вісь історії”7. “Віссю історії” (пізніше Хартлендом) 

вчений називає усю Південно-Східну частину Євразії. У роботі “Демократичні 

ідеали та реальність” (1919) вчений сформулював свою знамениту максиму: Хто 

контролює Східну Європу, той командує Хартлендом. Хто контролює Хартленд, 

той командує Світовим островом (тобто Євразією й Африкою). Хто контролює 

Світовий острів, той командує світом8. 

Подальший розвиток геополітики пов’язаний з напрацюваннями К. Хаус-

хофера. Геополітика розуміється як вчення про залежність політичних подій від 

землі, географічного простору, відповідно вона спирається на фундамент полі-

тичної географії як вчення про політичні просторові організми й їх структури. 

Світ, згідно з його концепцією, розподілений на три самодостатніх регіони-автар-

кії: Пан-Америку (ядро – США), Євро-Африку (ядро – Німеччина) та Пан-Азію 

(ядро – Японія)9. 

Вплив географії на міжнародні відносини в сучасному світі досліджує Р. Ка-

план. Він стверджує, що географія, хоча не є абсолютним детермінантом місця та 

ролі держави у світі, але обмежує її можливості й одночасно зумовлює, провокує 

потенційні напрями розвитку, швидше «накладає», а не «розташовує»10. 

Вже сучасник та земляк К. Хаусхофера, історик Ф. Реріг, на основі дослі-

дження середньовічної Ганзи робить висновок про провідну роль в геополітиці еко-

номічного чинника. Визнається необхідність поєднання політичної, географічної та 

економічної компонентів геоекономічних досліджень. 

К. Жан та П. Савона акцентують увагу на взаємозв’язку геополітики та ге-

оекономіки. Політика беззастережно враховує економічні інтереси, економіка 

 
7Mackinder, H. J. The Geographical Pivot of History. The Geographical Journal, Vol. 23, No. 4. (Apr., 1904). Р. 421-

437, те саме: Маккиндер X. Дж. Географическая ось истории. Полис. 1995. №4; Маккиндер X. Дж. Географиче-

ская ось истории. В кн.: Маккиндер X. Дж. Географическая ось истории. Москва: АСТ, 2021. С. 41 – 82. 
8Mackinder H. J. The Round World and the Winning of Peace. Foreign Affairs. XXI, 1943. №4. Р. 39–53, те саме: 

Маккиндер X. Дж. Земной шар и обретение мира. В кн. Маккиндер X. Дж. Географическая ось истории. Москва: 

АСТ, 2021. С. 267 – 285. 
9Хаусхофер К. О геополитике. Работы разных лет. Москва: Мысль, 2016. 460 с. 
10Каплан Р. Месть географии. Что могут рассказать географические карты о грядущих конфликтах и битве против 

неизбежного. Москва: КоЛибри, 2015. 384 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0
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надає політиці ресурси, необхідні для здійснення політичних цілей, вона може 

використовуватися як зброя (економічні санкції, ембарго) політичної боротьби в 

глобальному світі11. Геоекономіка є дисципліною, що вивчає ті аспекти міжна-

родної конкуренції, в яких головною діючою особою є держава. Геоекономіка 

набуває значення економічної політики, яка йде на зміну переважно військовій 

геополітиці минулого. Сама геоекономіка, її закони та механізми набувають зна-

чення парадигми адміністративно-правової організації держави. Геоекономічний 

підхід об’єднує всі складові економічної стратегії та структури певної країни в 

єдину стратегію, яка враховує загальносвітову ситуацію. У цьому контексті варто 

зазначити, що повернення у другій половині ХХ ст. в активний науковий обіг 

терміна геоекономіка пов’язується з ім’ям Е. Люттвака, дослідника, вченого і 

практика, основні роботи якого присвячено вивченню саме стратегій міжнарод-

ної взаємодії минулого і сучасності12.  

Традицію поєднання економічної, політичної та історичної складових ево-

люції капіталізму як геополітичного та геоекономічного явища закладає Ф. Бро-

дель13. Учений звертається до дослідження його історії на основі поєднання со-

ціальних наук, охоплення в дослідженні не лише політичної, а й економічної, 

культурної сфер, використання даних історичної географії, історії клімату, мате-

ріальної культури, повсякденного життя, класичної політичної історії. Визначаль-

ний внесок у розвиток світ-системного аналізу, як напрямку, що поєднує історію, 

економіку та політику, зробив І. Валлерстайн14. У центрі уваги – дослідження іс-

торії розвитку регіональних світ-систем (світ-економік і світ-імперій) у процесі 

набуття європейською (капіталістичною) світ-економікою домінуючої ролі. Гло-

бальність капіталістичної конкуренції актуалізує розробку глобальних стратегій 

завоювання та збереження лідерства. Зі свого боку М. Геффернер зосереджує 

 
11Жан К., Савона П. Геоэконномика. Господство экономического пространства. Москва: AdMarginem, 1997. 208 с. 
12Люттвак Э. Стратегия и логика войны и мира. Москва: Университет Дмитрия Пожарского, 2012. 392 с. 
13Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV-XVIII ст. Київ: Основи. Том 1. Структура по-

всякденності: можливе і неможливе, 1995, 543 с.; Т. 2. Ігри обміну, 1997, 585 с.; Т. 3. Час Світу, 1998, 631 с. 
14Валлерстайн И. Мир-система Модерна: В 4-х тт. Москва: Университет Дмитрия Пожарского. Т. 1. 2015. 552 с.; 

Т. 2. 2016. 528 с.; Т. 3. 2016. 528 с.; Т. 4. 2016. 496 с. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
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увагу на дослідженні географічних передумов та історичних витоків формування 

ідеї єдиної Європи15. 

Провідні співробітники Ради з міжнародних відносин США Р. Бексвіл та 

Дж. Харріс у праці “Війна іншими засобами. Геоекономіка та мистецтво управ-

ління державою”16 критикують уряд країни за те, що економічні методи держав-

ного управління поступово стають у США втраченим мистецтвом. Автори зазна-

чають, що цілий ряд країн світу, і насамперед Китай та Росія, активно викорис-

товують економічні, геоекономічні засоби для досягнення своїх стратегічних ці-

лей. Вони набувають провідної ролі. Економіка й політика у міжнародних відно-

синах виявляються безпосередньо пов’язаними, комплементарно пов’язаними 

між собою. Таке комплементарне поєднання передбачає суттєве розширення ін-

струментарію дослідження та вирішення проблем, що виникають у процесі між-

народної геоекономічної взаємодії.  

Вже сама розглянута вище історія становлення геополітики та геоеконо-

міки свідчить про значно ширше коло наукових дисциплін, задіяних у геоеконо-

мічних дослідженнях, їх міждисциплінарність. Сучасні геоекономічні дослі-

дження все частіше використовують досягнення економічної психології, еконо-

мічної соціології, теорії ігор, інституційного підходу, спеціальних економічних 

та суміжних наукових дисциплін. Особливої актуальності набувають теоретичні 

напрацювання у галузі військової науки17. 

У ході військової агресії Росії в Україні найбільш повно та яскраво прояви-

лася ціла низка особливості війни ХХІ століття, що відрізняють її від війн Нового 

часу, епохи модернізації. Серед них: 

- геополітичний характер конфліктів та глобалізованість опосередкованого 

залучення до участі та сприйняття негативних наслідків військових дій; 

 
15 Геффенер М. Значення Європи. Географія та геополітика. Київ: Дух і літера, 1998. 464 с. 
16 Blackwill R., Harris J. War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft. Cambridge: Harvard University Press, 

2016. 384 p. 
17 Див. напр.: Creveld M.The Transformation of War: The Most Radical Reinterpretation of Armed Conflict Since 

Clausewitz. New York: Free Press Free Press, 1991.272 p.; Куманьков А. Война в ХХ веке. Москва: ИДВШЭ, 2020. 

296 с.; Курочкин Ю. Экономическая война. Новосибирск: Сибирское научное издательство, 2001. 1192 с. 
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- зростання ролі, значення та спектру нелетальних засобів впливу на супер-

ника, передусім економічних та ідеологічних (активізація та розширення спектра 

напрямів та інструментарію ведення економічних та ідеологічних гібридних війн); 

- знецінення обмежень у засобах військових дій, заснованих на міжнарод-

ному праві, звичаях та військовій етиці; 

- зростання ролі та значення засобів терористичного впливу на цивільне 

населення; 

- асиметрія статусу учасників, сил і засобів ведення військових дій; 

- опора на політику ідентичності як обґрунтування військового втручання; 

- комплексний, комплементарний характер інструментів впливу на супер-

ника та посилення значення синергетичних ефектів від їх застосування; 

- посилення ролі та значення інформаційного супроводження військових 

дій та розширення напрямів застосування цифрових технологій як у безпосеред-

ньому забезпеченні військових дій, так і їх мультивекторної підтримки. 

Передумови цих змін закладалися у період закінчення холодної війни як 

результат розгортання глобалізації, швидкого розвитку технологій, кризи дер-

жави та приватизації апарату насильницьких дій. Варто враховувати, що окремі 

елементи, способи ведення “Нових війн” мали місце й у попередній історії вій-

ськових конфліктів. Але їх синергетичне поєднання стало можливим лише в умо-

вах інформатизації практично всіх складових соціального життя суспільства, 

у тому числі й такої його складової, як військові дії.  

Свій внесок у аналіз логіки розгортання військових конфліктів у сучасних 

умовах здатна зробити й економічна теорія. Опора на економіко-теоретичні за-

сади пояснення механізму розгортання військових конфліктів передбачає враху-

вання таких принципів18: 

 
18Braur J., Tuyll van H. Castles, Battles and Bombs. How Economics Explains Military History. Chicago: The University 

of Chicago Press, 2008. 424 p. 
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1) обмеженість економічних ресурсів і необхідність вибору між альтерна-

тивними варіантами їх ефективного використання у процесі розв’язання конфлі-

ктів військовими засобами; 

2) вплив на поведінку, визначення мети та вибір засобів її досягнення сус-

пільних цінностей, внутрішньої мотивації, “споживчих” переваг та зовнішніх 

стимулів суб’єктів, що ведуть військові дії; 

3) прийняття рішень, що визначають динаміку розгортання військового 

конфлікту на підставі врахування співвідношення додаткових вигід та витрат; 

4) перевага у разі наявності альтернатив і за умов рівності інших чинників, 

менш витратного з варіантів досягнення військової мети; 

5) парадокс скорочення віддачі від використання певного ресурсу у процесі 

зростання обсягів його використання з метою досягнення військової переваги; 

6) опора на потенціал використання у ході військових дій асиметрії у дос-

тупі до даних, що мають важливе значення для отримання переваг однією зі сто-

рін, інформаційне маніпулювання. 

Комплексне врахування теоретичних досягнень суміжних наук, що дослі-

джують різні аспекти визначення передумов виникнення, логіки розвитку та ус-

унення конфліктів між суб’єктами господарювання у сучасних умовах, слугує 

основою успішного аналізу теоретико-методологічних засад механізму компле-

ментарного розв’язання суперечностей між глобалізацією та локалізацією, що 

набули форми військового протистояння. 

Умовою злагодженої діяльності елементів будь-якої інституційної сис-

теми, від мікроекономічного, локального, до глобального рівня, є їх комплемен-

тарність. Що складнішою виявляється система, то більше чинників впливає на 

забезпечення комплементарності її частині важливішим виявляється врахування 

їх впливу у процесі забезпечення злагодженого функціонування системи. Активне 

впровадження у господарське життя ІКТ, суттєво розширюючи можливості еко-

номічних суб’єктів, одночасно трансформує і ускладнює інституційні механізми 

суспільного відтворення. Актуалізується завдання своєчасного відслідковування 

та реагування на формування інституційної напруги, некомплементарності, 
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поновлення рівноваги елементів інституційних систем. У найбільш узагальне-

ному вигляді можна виділити два зрізи системної комплементарності: структур-

ний та функціональний19. 

Структурна комплементарність (СтК) відбиває взаємозв’язок форм го-

сподарювання, закладається на рівні соціальних орієнтацій ціннісної системи та 

ґрунтується на принципах подібності та взаємної доповнюваності. Принцип 

подібності передбачає ізоморфізм, подібність складових щодо домінуючих в 

економічній системі соціальних орієнтацій ціннісної системи. Принцип взаємної 

доповнюваності елементів економічної системи означає їх системний взає-

мозв’язок та взаємозалежність у межах єдиної структури. Отже, структурна 

комплементарність забезпечується ізоморфізмом складових економічної сис-

теми щодо основоположного принципу соціальної орієнтації відповідно до їх за-

вдань у рамках системи. СтК як на екзогенному, так і на ендогенному рівні визна-

чається подобою елементів, що утворюють систему, щодо домінуючого в суспіль-

стві принципу соціальних орієнтацій. СтК забезпечує інтеграцію елементів сис-

теми, а функціональна комплементарність – їх фрагментацію у СЕС. СтК забез-

печується поєднанням горизонтальних та ієрархічних відносин включеності – під-

порядкування, коли існування одного елемента системи можливе лише за умови 

входження до нього як невід’ємної складової іншого елемента, наявності певної 

кількості рівнів підпорядкованості між ними. Вона втілює ситуацію взаємодії 

елементів у межах єдиної економічної системи. Діалектика відносин альтернати-

вних (індивідуалізм /комунітаризм) принципів соціальної орієнтації в рамках 

структурної комплементарності передбачає існування в рамках системи як ці-

лого, заснованого на певному принципі соціальної орієнтації її протилежності, 

як “іншого”, що є необхідною умовою розвитку суперечності та взаємодії проти-

лежностей, що через еволюцію “свого” під впливом “іншого” забезпечують роз-

виток системи загалом. 

 
19Липов В. Институциональная комплементарность социально–экономических систем. Харьков: Изд-во ХНУ 

имени В. Н. Каразина, 2011. 484 с. 
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Функціональна комплементарність (ФК) у свою чергу характеризує фун-

кціональну та процесуальну цілісність системи, механізм та якість здійснюва-

них системою функцій, спирається на принципи процесуальної цілісності, 

зв’язності та послідовності. Принцип цілісності передбачає внутрішню єд-

ність функцій, здійснюваних інституційною системою, охоплення ними всіх ас-

пектів життєдіяльності системи, необхідні забезпечення її існування. Принцип 

зв’язності означає комплексну взаємодію та взаємообумовленість функцій еле-

ментів системи, коли кожна з них є умовою здійснення інших та одночасно як 

ресурсу власного існування використовує результати виконання функцій інших 

елементів системи. Принцип послідовності передбачає безперервний, упоряд-

кований, взаємообумовлений зв’язок функцій елементів системи, що здійсню-

ється у межах виконуваних ними завдань згідно з функціональною необхідністю. 

Поєднання Ст.К та ФК формує систему соціальної детермінації, диферен-

ціації та субординації. Ст.К забезпечує інтеграцію елементів соціальної системи, 

а ФК націлюється на забезпечення продуктивної ефективності суб’єктів господа-

рювання. Обидва типи ІК пов’язані і нерозривні. Ст.К належить до сфери явищ-

ного. ФК належить до сфери сутнісного – забезпечення відтворювальної активно-

сті людини, входить у сферу сутнісних основ життєдіяльності соціуму. Соціальні 

відносини проявляють себе насамперед як структуровані відносини. Функціональні 

обов’язки економічних суб’єктів виявляються вторинними щодо їх місця у соціаль-

ної ієрархії. Перетин Ст.К і ФК поєднує у собі дію (функціональний аспект, сут-

нісне) і форму втілення, істинність, реальність соціальних відносин, що виявляє 

себе через явища (явищний, формальний, структурний, аспект). Він вводить нас, 

за Гегелем, у сферу дійсного. Ми отримуємо реальне уявлення про дійсність 

(рис. 15.1). Загальна комплементарність (ЗК) забезпечує системну інтеграцію. 

У своїй сукупності, як ЗК інституційної системи, Ст.К і ФК забезпечують 

єдність глобальних, на ріні системи загалом, та локальних, на рівні окремих 

складових, її елементів. 
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Структурна комплементарність (Ст.К). 

Інституціональні форми. 

Сфера явищного 

Функціональна комплементарність (ФК) 

Інституціональні функції 

Сфера сутнісного 

Загальна комплементарність.  

Поєднання Ст.К и ФК 

Сфера дійсного 

Рис. 15.1. Місце типів комплементарності у відображенні  

соціальних відносин 

Джерело: створено автором. 

Прискорена цифровізація економічного життя зумовлює швидкі зміни се-

редовища господарювання. Вони передбачають не просто втрату конкуренто-

спроможності старих та появу нових, більш ефективних, суб’єктів господарю-

вання. Трансформуються внутрішні організаційні принципи, методи та інстру-

ментарій їх функціонування, моделі ведення бізнесу. Порушення Ст.К у резуль-

таті цих інновацій зумовлює втрату ФК і ЗК у цілому. Відбувається подальша 

еволюція від традиційної ієрархічної до мережевої і нарешті до платформної 

структури. 

Зміни на мікроекономічному рівні призводять до порушення комплемен-

тарних зв’язків спочатку на локальному, а потім і на глобальному рівнях. Інсти-

туційна напруга, некомплементарність старих і формованих у процесі еволюції 

нових інститутів веде до втрати ефективності функціонування економічної сис-

теми. Адже витоки її комплементарності лишаються спільними як на локаль-

ному, що може поширюватися від окремих мікро- до мезоекономічних суб’єктів, 

так і на глобальному рівні. Методом спроб і помилок економічна система еволю-

ційним шляхом трансформує механізми забезпечення комплементарності. Сут-

тєві економічні втрати, пов’язані з втратою ефективності взаємодії зумовлюють 

пошук шляхів прискорення та оптимізації процесів поновлення комплементар-

ності елементів системи. Постає завдання визначення передумов та перспектив 

еволюції інституційної системи як чинників трансформації засад комплементар-

ної взаємодії у процесі цифровізації. 

Економіко-теоретичні засади дослідження структурної складової механізму 

комплементарного розв’язання військовими засобами суперечностей між 
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глобалізацією та локалізацією в умовах цифровізації ґрунтуються на врахуванні 

принципів: 

➢ впливу суспільних цінностей, внутрішньої мотивації, «споживчих» пе-

реваг та зовнішніх стимулів суб’єктів, що ведуть військові дії, на поведінку, 

визначення мети та вибір засобів її досягнення;  

➢ обмеженості економічних ресурсів та необхідності вибору між альтер-

нативними варіантами їх ефективного використання у процесі розв’язання 

конфліктів військовими засобами; 

➢ прийняття рішень, що визначають динаміку розгортання військового кон-

флікту на підставі врахування співвідношення додаткових вигід та витрат.  

Дослідження функціональних складових механізму комплементарного 

розв’язання військовими засобами суперечностей між глобалізацією та локаліза-

цією в умовах цифровізації засновується на врахуванні принципів: 

➢ переваги, у разі наявності альтернатив і за умов рівності інших чинників, 

менш витратного з варіантів досягнення військової мети;  

➢ врахування скорочення віддачі від використання певного ресурсу у про-

цесі зростання обсягів його використання з метою досягнення військової пе-

реваги;  

➢ опори на потенціал використання у ході військових дій асиметрії у дос-

тупі до даних, що мають важливе значення для отримання переваг однією зі 

сторін. 

15.2. Вплив платформізації на еволюцію інструментарію  

комплементарного розв’язання суперечностей  

між глобалізацією та локалізацією у військовий час 

Одним із важливих наслідків швидкого проникнення на початку нового ти-

сячоліття практично в усі сфери суспільного життя цифрових технологій стала 

інтенсифікація соціальної взаємодії. Відповідно зростають взаємозалежність 

суб’єктів господарювання та значення забезпечення комплементарності усіх 

складових механізму суспільного відтворення. Активне поширення нової інсти-

туційної форми – цифрових платформ, що є результатом впровадження ІКТ, − 

спричинило суттєвий поштовх нової хвилі інституційних трансформацій. Ця 
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інституційна інновація охоплює практично всі сфери суспільного життя20. Вона 

набуває значення ключового інституту сучасної інформаційної економіки. зумо-

влює трансформацію всього комплексу пов’язаних з ними інституційних утво-

рень – інституційних рифів у термінології постінституціоналізму21. Зміни охоп-

люють увесь комплекс елементів інституційної системи від інституціоналізації 

нових рутин, правил, норм, ментальних, когнітивних моделей, цінностей, моде-

лей поведінки, суспільних конвенцій про прийняття нових інституційних утво-

рень, соціальних практик, механізмів спонукання до виконання певних дій і аж 

до інструментів та організаційних форм контролю дотримання інституціолізова-

них норм суспільної поведінки. 

Складність і непередбачуваність інституційних трансформацій на сучас-

ному етапі розвитку глобальної економіки зумовлюється принциповою відмінні-

стю інформаційних платформ як інституційної форми від інституційних форм, 

що набули поширення у попередні епохи, їх відмінністю від традиційних ієрар-

хічних і горизонтальних, мережевих і ринкових структур22. 

На відміну від традиційних ієрархічних структур, платформи спираються 

на використання ресурсів сторонніх організацій, основна частка доданої вартості 

створюється без участі власної робочої сили. До того ж невід’ємною частиною 

платформи стають користувачі її послуг. Одночасно вони залишаються незалеж-

ними суб’єктами. Відповідно, побудова ІП як організаційної структури передба-

чає подвійну суперечність відносин між складовими23.  

Її ядро вибудовується як ієрархія. Разом із тим необхідність забезпечення 

оперативного творчого реагування на зміни у середовищі господарської 

 
20Гриценко, А. А., Липов, В. В. Информационные платформы как сетевая институциональная трансформация. 

Journal of Institutional Studies,2020.12(2), 132−148. DOI: 10.17835/2076-6297.2020.12.2.132-148. 
20Cleaver F., Whaley L. Understanding Process, Power, and Meaning in Adaptive Governance: A Critical Institute Read-

ing. Ecology and Society,2018. Vol. 23, № 2, art. 49. https://www.ecologyandsociety.org/vol23/iss2/art49/; Frolov D. 

(2021). Transplantation of Economic Institutions: A Post-Institutional Theory (Expanded Verson). MPRA Paper. 

№ 108707. 55 p. 
21Ibid. 
22Липов В. Суперечності віртуальної конкуренції як результат алгоритмізації управління на цифрових платформах: 

інституційний контекст. Економічна теорія. 2022. № 1. С. 26–44. URL: https://doi.org/10.15407/etet2022.01.026/. 
23Гриценко, А. А., Липов, В. В. Информационные платформы как сетевая институциональная трансформация. 

Journal of Institutional Studies, 2020. № 2. С. 132-148. DOI: 10.17835/2076-6297.2020.12.2.132-148. 
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діяльності передбачають формування типу корпоративної культури «Інкубатор» 

за класифікацією Ф. Тромпенаарса та Ч. Хампеден-Тернера24. У ній мінімізу-

ється вплив ієрархічних зв’язків. Спрямованість на інновацію як умову та спосіб 

існування ІП зумовлює необхідність створення та підтримання творчої атмос-

фери. Це забезпечується дифузністю, спонтанністю та імпровізацією відносин у 

колективі колег з креативного процесу, у якому статус досягається на основі тво-

рчих досягнень. Ця креативна дифузність лише посилюється необхідністю опе-

ративної реакції на сигнали екосистеми ІП (зворотний ізоморфізм). 

Одночасно, з іншого боку, досвід успішних ІП свідчить про необхідність 

дотримання певної ієрархічності зв’язків у межах екосистеми ІП (прямий ізомо-

рфізм). Зрештою, розвиток екосистеми ІП забезпечує перехід від хаотичної, за-

снованої на спонтанній, спорадичній взаємодії учасників до “безмасштабної ме-

режі”. У її рамках найактивніші з них замикають на собі окремі групи користу-

вачів, структуруючи тим самим усю екосистему та вибудовуючи багаторівневу 

систему зв’язків. Найбільш показовим прикладом може бути історія становлення 

Facebook. Процес розширення кола учасників здійснювався поступово від обме-

ження однокурсниками, студентами інших університетів Ліги плющу, їх випуск-

никами, учнями інших навчальних закладів25. Ще одним прикладом може слугу-

вати виділення у мережевий екосистемі ІП груп рядових споживачів (зокрема 

постачальників та користувачів послуг) і груп незалежних програмістів, що з 

власної ініціативи створюють додатки, які розширюють можливості ІП. У свою 

чергу в рамках кожної з цих груп може виникати певна ієрархія, коли навколо 

одного з учасників починає формуватися мікрогрупа26. 

Залишаючись горизонтальною, подібна структура істотно впливає на сту-

пінь свободи поведінки, результативність, можливості зростання та інновацій-

ного розвитку окремих учасників. Ключове значення щодо їх ролі та місця у 

 
24Тромпенаарс Ф., Хампден-Тернер Ч. Национально-культурные различия в контексте глобального бизнеса. 

Минск: Попури, 2004. С. 357 – 363. 
25Моазед А., Джонсон Н. Платформа: Практическое применение революционной бизнес-модели. Москва: Аль-

пина Паблишерс, 2019. С. 200 – 202. 
26Gualdi, S., Mandel, A. On the Emergence of Scale-Free Production Networks. Journal of Economics Dynamics and 

Control, 2016. 73, Р. 61–77. 
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мережі набувають такі чинники, як доступні ресурси, передусім інформаційні, 

досвід роботи, спроможність мінімізувати агентські витрати. Асиметричність ін-

формаційних потоків, створюючи пріоритетні умови для ключових учасників, 

зрештою ієрархізує структуру, ставить одних учасників у залежне становище від 

інших27. До того ж ядро ІП має можливість встановлювати та оперативно зміню-

вати правила поведінки учасників екосистеми. 

На відміну від мереж, ІП спираються на залучення, кооптацію у свою еко-

систему якомога більшого числа учасників на основі створення умов для вирі-

шення ними власних ситуативних завдань. Довгострокове співробітництво замі-

нюється епізодичною взаємодією у межах екосистеми ІП на тристоронній основі. 

ІП як посередники забезпечують можливість віднайдення поточних збігів запи-

тів та пропозицій учасників екосистеми. Опора на цифрові технології створює 

можливість знаходження партнерів на основі зняття обмежень яку просторовій, 

так і у часовій сфері. Вона забезпечує постійний моніторинг запитів та пропози-

цій учасників екосистеми, практично моментальну ротацію кола партнерів. Дов-

гострокове співробітництво зі спільного створення будь-якого блага – лише 

один із варіантів взаємодії у межах ІП. Довіра як важливий елемент підтримки 

інституційної взаємодії у мережах заміняється на ІП механізмами рейтингування 

та ренкінгування, що стають основою створення репутації як передумови успіху. 

Взаємній лояльності учасників мережі протистоїть замикання ІП на собі потен-

ційних клієнтів з метою монополізації власної ринкової позицій. Кооптація уча-

сників супроводжується диктатом умов присутності в екосистемі ІП, намаганням 

підвищення витрат взаємодії учасників з ІП-конкурентами. 

На відміну від ринкових структур, ІП мають багатосторонній характер. Їх 

ядро може виступати у ролях посередника, продавця і покупця, кожний учасник 

екосистеми може одночасно приймати на себе обидві останні функції. ІП здатні 

виконувати функції центрів обробки, аналізу, зберігання, ретрансляції, 

 
27Barone, M., Coscia, M. Birds of a Feather Scam Together: Trustworthiness Homophily in a Business Network, Social 

Networks, 2018. 54, Р. 228–237. 
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перепродажу, банку або біржі даних; емітентів цінності, що створюється на ос-

нові виконання цих функцій; монетизації даних; функції кредитної установи, 

страхового агента, судових установ, клірингових палат, бухгалтерських та ауди-

торських. закладів. Водночас формування інформаційної асиметрії, коли ІП, на-

копичуючи бази даних, отримують можливість маніпулювати поведінкою учас-

ників екосистеми на основі управління інформаційними потоками на додаток до 

тенденції монополізації цілих сфер економічної діяльності, перетворює платфо-

рми на антиринки28. 

Особливу актуальність дослідженню впливу платформізації як докорінної 

інституційної інновації епохи цифрових технологій у контексті теми дослідження 

надає суттєва подоба організаційного устрою цифрової платформи та імперії, на 

відновлення якої орієнтується наш північний сусід. На останнє ще у 2008 р. у до-

слідженні “Нова холодна війна. Путінська Росія та загроза Заходу” звертав увагу 

Е. Лукас, стверджуючи: “Песимістично кажучи, Росія повертається до поведінки, 

яку востаннє бачили за радянських часів. Отже, перший крок до перемоги в новій 

холодній війні – це прийняти те, що відбувається”29. 

Своєрідний ключ до розуміння подоби та відмінностей імперських утво-

рень та цифрових платформ міститься у висловлюванні О. Мотиля: “Відносини 

ядра і периферії в імперіях можна уподібнити до недосконалого колеса, у якого 

є вісь і спиці, але немає ободу. Найбільш цікавим моментом виявляється не ная-

вність осі та спиць, бо вони є в кожній політичній системі, але саме відсутність 

ободу, або, використовуючи не таку метафоричну мову, дефіцит політичних та 

економічних відносин між периферійними фрагментами, а також між ними та 

політіями, що не входять до складу імперії”30. Організаційне ядро замикає на 

собі рух усіх ресурсів у межах імперського утворення. У свою чергу цифрова 

платформа, навіть за умов, коли матеріальними ресурсами та послугами безпо-

середньо обмінюються незалежні економічні суб’єкти, ставить саму можливість 

цього обміну у залежність від потоків даних, що циркулюють за тією самою 

 
28Peck, J., Phillips, R. The Platform Conjuncture. Sociologica, 2020. 14(3), Р. 73-99. 
29Lucas, E The new cold war : Putin’s Russia and the threat to the West. New York: Palgrave Macmillan, 2008. Р. 216. 
30Мотыль А. Пути империй. Упадок, крах и возрождение имперских государств. Москва: МШПИ, 2004. С. 13. 
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схемою, що є визначальною відзнакою імперських утворень. Варто зазначити, 

що ця близкість перетворює цифрові платформи на комплементарний ін-

струмент просування імперських інтересів на глобальному рівні. 

Розглянемо елементи подоби та відмінності імперій та платформ більш 

детально на основі визначення специфіки передумов структурної та функціона-

льної комплементарності їх складових.  

До структурний передумов подоби імперій і цифрових платформ можна 

віднеси наступні: 

1) імперії і ІП мають центр / ядро і периферію / екосистему. Перша скла-

дова концентрує на собі ресурсні потоки /потоки даних, на підставі чого забез-

печується контроль центра / ядра над периферією / екосистемою. В обох випа-

дках саме їх наявність і можливість концентрації / управління потоками стає 

джерелом життєвого потенціалу відповідних утворень; 

2) як імперії так і платформи здатні утворювати структурні форми, що пе-

редбачають просторову концентрацію, розірваність або гібридне поєднання 

обох варіантів просторового розташування учасників периферії / екосистеми. Їх 

фізична відстань від імперського центру /ядра платформи не відіграє вирішаль-

ної ролі. Обидві інституційні форми здатні поєднувати у різних співвідношеннях 

як формальні, так і неформальні інструменти владного впливу; 

3) аналогом екосистем цифрових платформ, що набувають форми «безмас-

штабних мереж», у яких окремі учасники периферії приймають на себе функції 

координації діяльності учасників окремого етапу створення цінності, виступає 

ступінчата структура імперій. У них імперський центр встановлює контроль 

над центром периферійного утворення, елітацентру імперії делегує частину 

своїх повноважень з управління периферією елітіпериферійного центру; 

4) як структурі елементи світової економіки імперії і цифрові платформи 

можуть проявляти себе на глобальному (Британська імперія / Microsoft) та регі-

ональному (Австро-Угорська імперія/ EU4Digital) рівнях; 
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5) як виникнення імперської інституційної моделі31, так і формування ци-

фрових платформ можуть вважатися історичними етапами процесу глобалізації, 

структурної перебудови світу; 

6) довіра як спільне в обох моделях інституційного устрою – важливий еле-

мент підтримки єдності як імперії32, так і платформи33; 

7) саме замикання руху інформації між центром / ядром і периферією / 

екосистемою опосередковано (у випадку з імперією) і безпосередньо (у випадку 

з цифровими платформами) забезпечує контроль центру / ядра над периферією / 

екосистемою. 

Серед складових близькості імперських утворень за функціональними 

ознаками можна виділити такі: 

1) поділ на центр / ядро і периферію / екосистему слугує інструментом оп-

тимізації функціональних взаємозв’язків між учасниками єдиної системи, що за-

безпечує підвищення ефективності використання ресурсної бази усіх учасників 

відповідного інституційного утворення у цілому; 

2) інформація виступає ключовим ресурсом, що забезпечує функціональну 

єдність як імперій, так і цифрових платформ; 

3) відсутні просторові обмеження функціонування імперських і платформ-

них утворень. Над розірваною Британською імперією, окремі периферійні скла-

дові якої були роз’єднані морями й океанами, ніколи не заходило сонце. Цілісна 

Російська імперія охоплювала п’яту частину суші планети. Так само й сучасні ци-

фрові платформи здатні включати до своєї екосистеми і забезпечувати інтерак-

тивну взаємодію учасників, які розташовані на різних континентах, за тисячі кі-

лометрів один від іншого; 

4) функціональна багаторівневість, коли, окрім центру імперії / ядра пла-

тформи, можуть формуватися проміжні центри / ядра, яким делегуються певні 

 
31Lal D. In Praise of Empires. Globalization and Order. New York: Palgrave Macmillan, 2004. 296 p. 
32Madden T. Empires of Trust. How Rome Built – and Amerika Is Building a New World. New York: A Plume Book, 

2008. 362 p. 
33Gandini, A., Pais I., Beraldo, D. Reputation and Trust on Online Labour Markets: The Reputation Economy of Elance. 

Work Organisation, Labour and Globalisation, 2016. 10(1), Р. 27-43.; Mohlmann, M. Digital Trust and Peer-to-Peer 

Collaborative Consumption Platforms: A Mediation Analysis. SSRN Electronic Journal, 2016.Р. 1-38, URL: 

http://www.ssrn.com/abstract=2813367. 
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організаційні функції на / у певних просторових / технологічних складових про-

цесу підтримки функціональної єдності імперії / забезпечення процесу функціо-

нування цілісної екосистеми платформи; 

5) нерівність систем взаємних зобов’язань у межах центру / ядра і периферії 

/ екосистеми як імперських, так і платформних інституційних структур. За свідчен-

ням дослідників, саме можливість експлуатації периферії використовувалась елі-

тами імперського центру як ресурс модернізаційних перетворень та мінімізації со-

ціальної нестабільності у метрополії34. Водночас необхідність створення умов для 

цього зумовлювала й зворотний рух ресурсів з центру на периферію35. Так само й в 

умовах платформної моделі бізнесу використання переваг асиметрії доступу до да-

них між ядром і учасниками екосистеми забезпечує першому можливість отри-

мання рентних доходів. Водночас користувачі виграють завдяки тому, що отриму-

ють доступ до більшої бази даних. 

Разом із тим необхідно враховувати й структурні та функціональні від-

мінності, що існують між імперськими утвореннями та платформами. 

За структурними ознаками можна виділити такі відмінності: 

1) імперські утворення мають яскраво виражений ієрархічний характер як 

у межах центру, між центром і периферією, так і між структурними елементами 

останньої. Натомість платформи, спираючись на цифрові технології, поєднують 

елементи ієрархічних та горизонтальних зв’язків як у відносинах у межах орга-

нізаційного ядра, так і взаємодією з іншими учасниками екосистеми. Ключовими 

структурними ознаками імперії є її периферія, а платформи – її екосистема. В 

обох випадках йдеться про системний характер інституційного утворення. Але у 

випадку з імперіями ця система спирається на роз’єднаність між собою перифе-

рійних утворень, залежних від центру. Як зазначає О. Мотиль, “метрополії, що 

 
34Тарле Е. Очерки истории колониальной политики западноевропейских государств (конец XV – начало XIX в.). 

Москва: Наука, 1965. 428 с. 
35Саме перебування у складі імперських утворень поклало початок модернізаційним процесам у більшості коло-

ній. Яскравим підтвердженням цього може слугувати збереження поділу країн-колишніх колоній за мовними, 

політичними, правовими ознаками, характерними для відповідних метрополій, формування у колишніх метропо-

ліях значних діаспор з вихідців з цих країн. 
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дозволяють своїм периферіям вільно контактувати одна з іншою, можна не вва-

жати імперіями... імперії вмирають не у той момент, коли ядро припиняє управ-

ляти периферіями, а коли імперське домінування перестає створювати перепони 

взаємодії периферійних зон між собою” (виділено мною. – В.Л.)36. Платформи зі 

свого боку, навпаки, спираються на забезпечення можливості взаємодії учасни-

ків своєї екосистеми. Вони опосередковують взаємодію між ними. І що більш 

інтенсивно здійснюється така взаємодія, то більш ефективною буде функціону-

вання платформи у цілому; 

2) попадання до імперської периферії не лише виключає можливість вста-

новлення безпосередніх відносин з іншими її учасниками, а й робить неможли-

вим встановлення зв’язків, що виходять за межі імперського утворення: «… від-

носини Р [периферія – В.Л.] – С [центр – В.Л.] − Р можуть бути як завгодно жо-

рсткими або вільними, проте імперія присутня лише до того часу, поки відносини 

Р-Р-Р або Z [зовнішнє оточення імперії – В.Л.] –P–Z будуть лишатися слабкими, 

несуттєвими або взагалі нікчемними» − зазначає О. Мотиль37. Натомість, хоч 

платформи і зацікавлені та здатні вживати заходів з обмеження можливостей 

присутності учасників своєї екосистеми у екосистемах інших платформ, урешті-

решт мультихомінг – можливість одночасної присутності на кількох платформах 

є неодмінною характеристикою платформних ринків; 

3) імперський центр опосередковує рух усіх видів ресурсів. Ядро платфо-

рми концентрується лише на даних, обмін якими через ядро платформи забезпе-

чує можливість подальшого безпосереднього обміну матеріальними ресурсами 

між учасниками екосистеми платформи; 

4)матеріальним проявом цілісності імперських утворень у просторовому 

вимірі зазвичай слугують мережі логістичного забезпечення (шосе, залізниці, 

трубопроводи, електричні мережі, канали). Саме такий вигляд – від столичного 

регіону, ядра імперії, у напрямку периферійних зон – вони мали у Римській, Ро-

сійській імперіях, Великій Британії. У випадку з розірваними імперіями 

 
36Мотыль А. Пути империй. Упадок, крах и возрождение имперских государств. С. 42. 
37Там само. С. 42. 
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(Бельгійська, Французька, Британська імперії) додатковим проявом їх фізичної 

присутності ставала портова інфраструктура, що пов’язувала ядра імперії з пе-

риферією. Натомість, зв’язок між учасниками екосистеми платформи має яск-

раво виражений віртуальний характер; 

5) імперія–військово-політичне утворення, макроекономічний суб’єкт у 

структурі якого у різному співвідношенні одночасно можуть бути присутні еле-

менти як унітарної, так і федеральної інституційної системи. Інструменти при-

мусу імперії поєднуються з інструментами стимулювання співпраці з імперсь-

ким центром. Насамперед ідеться про периферійні еліти, яким на основі форму-

вання взаємної зацікавленості можуть делегуватися певні управлінські функції. 

Цифрові платформи – мезоекономічний суб’єкт, державні та громадські платфо-

рми лише доповнюють економічні, комерційні, які перетворюються на ключовий 

суб’єкт цифрової економіки. Поточний збіг інтересів, насамперед економічних, і 

потреб учасників екосистеми ІП стає основним стимулом епізодичної взаємодії. 

Застосовувана ІП алгоритмічна система управління виключає залучення до 

прийняття управлінських рішень учасників екосистеми. 

До функціональних відмінностей можна віднести такі: 

1) функціональна взаємодія у межах імперії опосередковується виключно 

через центр згідно з його інтересами, цілями, завданнями. Цілком логічним і очі-

куваним продовженням такої ситуації стає замкнутість периферії на ядро без мо-

жливості безпосереднього зв’язку з суб’єктами, які не входять до імперської 

структури. «Коли я веду мову про відсутність ободу, я відповідно повинен мати 

на увазі той факт, що навіть найнезначніші взаємовідносини між сегментами пе-

риферії, а також між периферією у цілому та іншими політіями не можуть здійс-

нюватися без посередництва ядра», – зазначає О.Мотиль38. Відповідно виходячи 

з них визначається й актуальна комплементарність усіх імперських ресурсів. На-

томість функціональна взаємодія у межах платформи ґрунтується на пошуку збі-

гів між запитами та пропозиціями усіх учасників її екосистеми. У цьому разі збіг 

 
38Мотыль А. Пути империй. Упадок, крах и возрождение имперских государств. С. 35. 
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запиту ядра платформи і пропозиції учасника її екосистеми може бути лише ок-

ремим випадком; 

2) відрізняються механізми функціонування імперій та платформ. Центр 

інтегрує периферію в імперську структуру на основі використання інструментів 

жорсткого ієрархічного підпорядкування і контролю. Ядра цифрових платформ 

натомість кооптують учасників екосистеми на основі інформаційного забезпе-

чення задоволення їх потреб та встановлення чітких правил поведінки на плат-

формі. Відносини центр – периферія мають ієрархічний характер. Водночас уча-

сники екосистеми ІП лишаються незалежними економічними суб’єктами. Відно-

сини ядро платформи – учасники екосистеми мають горизонтальний характер. 

Політичні консультації, економічне, військове співробітництво, спільне забезпе-

чення безпеки можуть здійснюватися лише за ініціативою та під керівництвом 

імперського центру. Імперський центр визначає наповнення, напрями, обсяги, 

виступає ініціатором та організатором перерозподілу ресурсів між складовими 

імперії. На цифрових платформах ініціатива має зворотний характер, саме учас-

ники екосистеми платформи виступають ініціаторами взаємодії, визначають її 

зміст і напрямки. Ядро платформи зі свого боку лише забезпечує інформаційну 

підтримку та опосередковує її здійснення; 

3) імперії – насамперед військово-політичні утворення, що забезпечують 

можливість перерозподілу на користь імперського центру ресурсів периферії. 

Платформи у свою чергу за метою свого існування можуть поділятися на держа-

вні, некомерційні суспільні та комерційні організації, призначені сприяти взає-

модії громадян у процесі досягнення ними своїх цілей або отримання економіч-

ного прибутку у процесі забезпечення такої взаємодії. Комерційні платформи 

отримують економічну вигоду як плату за інформаційні та посередницькі пос-

луги, надавані учасниками екосистеми; 

4) часові обрії мотивації взаємодії у межах імперських утворень зумовлю-

ються довгостроковими цілями їх існування. Натомість саме довгострокове ус-

пішне функціонування цифрових платформ забезпечується їх здатністю забезпе-

чувати поточні, епізодичні, дискретні потреби учасників екосистеми. 
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5) використання цифрових технології є основою функціонування цифрової 

платформи. Для імперії опора на цифрові технології та навіть використання пла-

тформних організаційних форм може бути лише одним із можливих інструмен-

тів досягнення власних цілей; 

6) імперії – насамперед військово-політичне утворення, цифрова платформа 

за цільовим призначенням має дуже широкий спектр цілей існування, що охоп-

люють як комерційні, так і некомерційні засади, за формами власності можуть 

бути державними, приватними, суспільних організацій, національними та міжна-

родними. У цьому контексті важливо відзначити, що на відміну від економіки, де 

взаємодія суб’єктів господарювання на основі платформ може набувати форми 

“гри з ненульовою сумою” − забезпечувати виграш обом партнерам, у політичній 

сфері вона має форму “гри з нульовою сумою” через її спрямованість на встанов-

лення та підтримання влади над партнером. Об’єктивна схильність платформних 

ринків до монополізації відкриває додаткові можливості посилення інструмен-

тарію впливу суб’єкта-агресора у разі, коли він має ресурсні переваги у ство-

ренні, розповсюдженні та підтримці екосистем цифрових платформ. Його мож-

ливості зростають також завдяки подоланню платформною моделлю просторо-

вих і часових обмежень, здатності практично миттєво збирати, накопичувати, 

аналізувати та розповсюджувати дані, долаючи географічні обмеження та вико-

ристовувати алгоритмічну модель управління, яка виключає або мінімізує необ-

хідність залучення до керування елементами екосистеми (периферії імперського 

утворення) її учасників; 

7) відрізняються механізми формування довіри між імперським центром і 

периферією та потрійною структурою відносин довіри між ядром платформи і 

учасниками її екосистеми та учасників екосистеми у трансакціях між ними. 

У випадку з платформами вона націлюється на забезпечення поточних, епізодич-

них зв’язків між учасниками екосистеми та ґрунтується на монополізації позицій 

ядра платформи і залежності учасників екосистеми у системах доступу до даних. 

Вона вибудовується на основі систем рейтингування та ренкінгування у межах 
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алгоритмічної системи управління39. Натомість довіра периферії до центра імпе-

рії стає важливим джерелом забезпечення стабільності та самого існування ім-

перських утворень. Вона ґрунтується на довготерміновій підтримці балансу вза-

ємних зобов’язань обох сторін, що створює взаємну зацікавленість в існуванні 

імперії як мінімум з боку периферійних еліт40. Підрив або відсутність такої до-

віри дає початок розвалу імперського утворення. 

15.3. Механізми зняття суперечностей глобалізації та локалізації  

в економіці на основі комплементарності  

цифрового та інституційного розвитку у військовий час 

Геополітичний контекст військової агресії Росії в Україні лише підкреслює 

комплементарність локальних проявів (явищне, структурне) міжнародної взає-

модії та взаємозалежності (сутнісне, функціональне), що врешті-решт формують 

сучасний глобалізований світ (дійсне, загальне). Суперечливим та парадоксаль-

ним може виглядати вже той факт, що навіть потрійне роз’єднання (1 – спеціа-

лізація та розподіл праці виробників окремих компонентів єдиного товару; 2 – 

географічна спеціалізація та розподіл праці; 3 – територіальне роз’єднання 

суб’єкта і об’єкта виробничого процесу – віддалена праця)41 цієї взаємозалежно-

сті лише посилило її, зробивши тим самим ще більш важливим і актуальним за-

безпечення взаємної комплементарності усіх учасників глобального процесу су-

спільного відтворення. Водночас більш руйнівними стають випадки порушення 

цієї комплементарності.  

Саме на порушення традиційних комплементарних зв’язків й спира-

ються найбільш руйнівні інструменти геоекономічного суперництва, засто-

сування яких активізується у ході військових конфліктів. 

Дослідники виділяють цілу низку інструментів геоекономічної боротьби. 

До них відносять: 

 
39Липов В. Суперечності віртуальної конкуренції як результат алгоритмізації управління на цифрових платфор-

мах: інституційний контекст. Економічна теорія, 2022. № 1. С. 26 – 44. 
40Madden T. Empires of Trust. How Rome Built – and Amerika Is Building a New World. New York: A Plume Book, 

2008. 362 p. 
41Baldwin R. The Great Convergence. Information Technology and the New Globalization. Cambridge/London: Harvard 

University Press/The Belknap Press, 2016. 344 p. 
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1) економічні санкції; 

2) торгову політику; 

3) інвестиційну політику; 

4) кіберсферу та платформізацію як елемент геоекономічної боротьби у ву-

зькому розумінні її значення; 

5) фінансову допомогу; 

6) енергетичну та сировинну політику; 

7) контроль ланцюжків поставок. 

Розвиток ІКТ, впровадження цифрових платформ практично в усі сфери 

господарської діяльності людини зумовлює зростання їх ролі і значення в забез-

печенні функціонування глобальної економіки та підтримки усіх інструментів 

геоекономічної боротьби. Водночас варто розрізняти вузьке і широке розуміння 

процесів платформізації.  

У першому випаду (вузьке розуміння терміна платформізація) у контексті 

геоекономіки йдеться про механізми безпосереднього впливу на цифрову інфра-

структуру суперника. Воно може передбачати як імплантацію руйнівних елемен-

тів програмного забезпечення на платформах суперника, так і використання про-

грам-шпигунів, призначених для отримання даних, що становлять інтерес. 

У широкому розумінні значення терміна платформізація передбачає вико-

ристання можливостей, що вона надає для здійснення певних заходів в усіх ше-

сти напрямах. Йдеться про застосування ІП для забезпечення накопичення даних 

про середовище здійснення відповідної політики, її розроблення, реалізацію, 

оперативне реагування на динаміку розвитку ситуації, координацію, забезпе-

чення комплементарності та, зрештою, формування синергетичного ефекту від 

взаємодії між усіма напрямами геоекономічної політики та усіма учасниками 

цього процесу. 

Вплив структурної комплементарності на вибір напрямів та інструментів 

геополітичного впливу на військового суперника обумовлюється пріоритетними 

цінностями індивідуалізму чи комунітаризму. 
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Найбільш оперативним, широковживаним та афішованим інструментом 

впливу на агресора є санкції. Однак варто зазначити, що у західних, переважно 

індивідуалістичних, суспільствах ускладнюються можливості запровадження са-

нкцій, оскільки вони, крім безпосереднього, на противника, мають і негативний 

вплив на партнерів у такій взаємодії із країн Заходу, які потенційно могли б брати 

у ньому участь. Отже, суттєво зростає кількість суб’єктів впливу на процес прий-

няття урядових рішень. Через політичні відмінності країн, у яких домінують ін-

ститути, засновані на індивідуалістичній ідеології, інтереси окремих суб’єктів 

господарювання отримують пріоритетне значення й прийняття будь-яких санк-

цій, що їх зачіпають, вимагає тривалої процедури погодження та визначення ком-

пенсаційних заходів.  

На відміну від цього у країнах з домінуванням інститутів, що ґрунтуються 

на ідеології комунітаризму (країни з домінуванням Східної інституційної мат-

риці), уряди мають можливість ухвалювати рішення з більшою мірою незалеж-

ності від тих економічних суб’єктів, які потенційно можуть постраждати від за-

ходів, упроваджуваних урядом. Відповідно зростає оперативність та спектр його 

можливостей у сфері геоекономічної політики. Значно полегшуються умови за-

безпечення її послідовності у довготерміновій перспективі. 

Разом із тим зворотним боком ускладнень для урядів у забезпеченні геоеко-

номічної політики стає різновекторний вплив такої ситуації на підтримку функ-

ціональної комплементарності елементів економічної системи. Можливість еко-

номічних суб’єктів впливати на рішення уряду у геополітичній сфері, що пору-

шують комплементарність складових економічного механізму, сприяє збере-

женню їх функціональної єдності. Навіть у випадках, коли геополітичним цілям 

надається пріоритет перед негативними економічними наслідками їх упрова-

дження, уряд змушений шукати альтернативи, спрямовані на їх мінімізацію, ма-

ксимально можливе збереження функціональної комплементарності елементів 

системи. Мікроекономічні суб’єкти отримують можливість впливати на рі-

шення, що здатні призвести до економічних втрат таким чином, щоб забезпечити 

їх мінімізацію. 
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У контексті комплементарного взаємозв’язку між елементами економіч-

них систем особливого значення набуває врахування специфіки окремих інстру-

ментів геоекономічної політики і насамперед санкцій як засобу, що найбільш 

пристосований для швидкого реагування на поточні загрози. Адже зворотним 

боком переваг санкцій як інструменту, що дозволяє із залученням широкого спе-

ктра напрямів оперативно вплинути на агресора, стає велика ймовірність негати-

вних наслідків для сторони, яка їх запроваджує, та обмежені можливості прогно-

зування ефектів від їх упровадження42. Усе це впливає на порушення комплеме-

нтарних зв’язків між елементами економічних систем не лише країн –об’єктів 

санкційних заходів, а й на такі складові у країнах – ініціаторах санкцій. Г. Хоф-

бауер, Дж. Кімберлі, Е. Елліотт та Б. Оегг на базі аналізу багаторічного міжнаро-

дного досвіду 174 випадків запровадження санкцій звертають увагу на неодно-

значність результатів їх упровадження та недостатню ефективність43.  

Як свідчить дані, представлені у табл. 15.1, частка санкцій, що досягли по-

ставлених політичних цілей, становить лише 31% від проаналізованої їх кілько-

сті. Найбільш успішними виявляються санкції, спрямовані на часткову зміну по-

літики агресора – 51%. Натомість лише п’ята частина (21%) санкцій, спрямова-

них на припинення військової агресії, виявлялася успішною. 

Таблиця 15.1 

Успішність досягнення санкціями політичних цілей 

Політичні цілі 
Успі-

шні 

Випадки 

провалу 
Усього 

Частка успішних, % 

від загальної кількості 

Часткова зміна політики 22 21 43 51 

Зміна режиму та демократизація 25 55 80 31 

Припинення військової агресії 4 15 19 21 

Військова поразка 9 20 29 31 

Інші ключові політичні зміни 10 23 33 30 

Усього 70 134 204 34 

Джерело: Hufbauer, G., Kimberly, J., Elliott, A., Oegg, B. Economic Sanctions Reconsidered. 

Washington: Peterson Institute for International Economics, 2009.Р. 158. 

 
42Шморгун О. Міжнародні санкції як інструмент впливу на агресора: історія і сьогодення. Суспільно-політичні 

процеси, 2019. № 1. С. 377–457. 
43Hufbauer, G., Kimberly, J., Elliott, A., Oegg, B. Economic Sanctions Reconsidered. Washington: Peterson Institute for 

International Economics, 2009. 248 р. 
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Найбільш успішними виявляються санкції, що поєднують фінансові, експор-

тні та імпортні обмеження – 40,3 % від загальної їх кількості. На другому місці ви-

являються фінансові санкції (35,8 %). Разом із тим поєднання фінансових санкцій з 

обмеженням експорту забезпечувало успіх лише у 17,9 % випадків (табл. 15.2). 

Таблиця 15.2 

Успішність за типом санкцій 

Політичні цілі 
Успі-

шні 

Випадки 

провалу 
Усього 

Частка успішних, % від 

загальної кількості 

Фінансові, експортні та імпортні 25 37 62 40,3 

Фінансові 19 34 53 35,8 

Експорт або імпорт або разом 10 30 40 25 

Фінансові та імпорт 2 8 10 20 

Фінансові та експорт 5 23 28 17,9 

Джерело: Hufbauer, G., Kimberly, J., Elliott, A., Oegg, B. Economic Sanctions Reconsid-

ered. Vashington: Peterson Institute for International Economics, 2009. Р. 170. 

Досить промовистою виглядає статистика щодо середнього терміну дії санк-

цій, потрібного для досягнення поставленої мети (табл. 15.3). Найбільш ефектив-

ними стосовно строків виявилися санкції, спрямовані на припинення військового 

конфлікту. Середній термін досягнення успіху у цьому випадку становить 15 мі-

сяців. Натомість для повної військової поразки завдяки санкціям у середньому 

знадобилося 74 місяці. Дещо менші терміни дії санкцій знадобилися для частко-

вої зміни політики – 41 місяць, інших ключових політичних змін – 43 місяці, за-

міни режиму та демократизації – 64 місяці. 

Таблиця 14.3 

Успішність та тривалість санкційних епізодів за досягненням  

політичних цілей (середня кількість років) 

Політичні цілі Успішні Випадки провалу 

Часткова зміна політики 3,5 6,5 

Зміна режиму та демократизація 5,4 8,0 

Припинення військової агресії 1,3 6,1 

Військова поразка 6,2 11,7 

Інші ключові політичні зміни 3,7 9,8 

Усі випадки 4,4 8,4 

Джерело: Hufbauer, G., Kimberly, J., Elliott, A., Oegg, B. Economic Sanctions Reconsid-

ered. Washington: Peterson Institute for International Economics, 2009. Р. 171. 

Суттєвою умовою досягнення санкційним режимом успіху є злагодженість 

дій усіх учасників коаліції країн, що накладають санкції (табл. 15.4). 
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Співвідношення економічних потенціалів країн, які накладають санкції, та кра-

їни – об’єкта покарання, є важливим чинником досягнення успіху. Відповідно 

зростання кількості учасників коаліції, посилення її економічного потенціалу зу-

мовлює більшу ефективність санкцій. Однак суперечливим результатом розши-

рення коаліції стає ускладнення процедур погодження санкцій, подовження 

строків їх погодження, зростання вірогідності проявів різного роду опортуністи-

чної поведінки учасників, прагнення уникнути повноцінного виконання прийня-

тих зобов’язань. У випадку з погодженням санкцій країнами ЄС ми мали нагоду 

неодноразово спостерігати деструктивні дії таких країн, як Угорщина, Сербія.  

Таблиця 15.4 

Успішність досягнення політичних цілей  

та рівень міжнародної кооперації 

Політичні цілі Успішні Випадки провалу 

Часткова зміна політики 1,5 1,9 

Зміна режиму та демократизація 2,0 2,2 

Припинення військової агресії 2,5 2,2 

Військова поразка 2,9 2,4 

Інші ключові політичні зміни 2,5 1,8 

Усі випадки 2,1 2,1 

Примітка:⁕рівень міжнародної кооперації між країнами, що накладають санкції, де 1 – відсу-

тність кооперації, 2 –слабка кооперація, 3 –помірна кооперація, 4 – сильна кооперація. 

Джерело: Hufbauer, G., Kimberly, J., Elliott, A., Oegg, B. Economic Sanctions Reconsid-

ered. Washington: Peterson Institute for International Economics, 2009. Р. 174. 

Як засвідчують результати дослідження, рівень кооперації виявляється 

найбільш важливим для досягнення військової поразки (2,9), припинення вій-

ськової агресії (2,5), досягнення інших ключових політичних змін (2,5). Варто 

також зазначити, що навіть незначне скорочення рівня кооперації, у разі забез-

печення військової поразки з 2,9 до 2,5, і у разі припинення військової агресії з 

2,5 до 2,2 здатне призвести до негативних наслідків. Та навіть більше, у випадках 

часткової зміни політики та зміни режиму та демократизації більший рівень ко-

операції (відповідно 1,9 до 1,5 і 2,2 до 2,0) не приводив до досягнення мети вве-

дення санкцій. 
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Важливим економічним показником ефективності санкційного режиму є 

співвідношення між середньою вартістю санкцій для їхніх ініціаторів та успішні-

стю досягнення їх мети. Як засвідчують результати аналізу, представлені у табл. 

15.5, існує досить незначна кореляція між вартістю санкцій та їх успішністю (1,9 

–у випадку з успішними санкціями і 2,0 – у випадку з їх провалом).Відповідно, 

більші витрати зовсім не гарантують успіх. Спостерігається навіть зворотна зако-

номірність–зростання витрату випадках провалу санкцій. Лише у випадку з дося-

гненням військової поразки їх нарощування виправдовує себе (2,9 до 2,4). 

 

Таблиця 15.5 

Середня вартість санкцій для їх ініціаторів та успішність  

досягнення політичних⁕ 

Політичні цілі Успішні Випадки провалу 

Часткова зміна політики 1,7 1,9 

Зміна режиму та демократизація 1,6 1,7 

Припинення військової агресії 1,8 1,9 

Військова поразка 2,9 2,4 

Інші ключові політичні зміни 1,9 2,4 

Усі випадки 1,9 2,0 

Примітка: обсяг витрат підтримки санкційного режиму для його ініціаторів визначається за 

шкалою економічних та політичних втрат від 1 до 4, де 1 – їх відсутність для країн, що накла-

дають санкції, 2 – незначні втрати, 3 – помірні втрати добробуту, 4 – значні втрати для ініціа-

торів санкцій. 

Джерело: Hufbauer, G., Kimberly, J., Elliott, A., Oegg, B. Economic Sanctions Reconsidered. 

Washington: Peterson Institute for International Economics, 2009. Р. 177. 

Передумовою успіху запроваджуваного санкційного режиму є досягнення 

синергетичного ефекту від дії усього комплексу санкцій, що у своїй сукупності 

порушують сформовані у економічній системі комплементарні зв’язки між її 

елементами. У такому разі, навіть за умови збереження суттєвого економічного 

потенціалу окремих елементів, їх ефективне використання виявляється неможли-

вим або суттєво ускладненим через втрату комплементарної єдності її частин, по-

рушення у функціонуванні окремих елементів, ускладнення зв’язків між ними.  

Показовими у цьому плані виглядають санкції у паливно-енергетичному се-

кторі. Скорочення обсягів купівлі енергоресурсів країн ЄС у комплексі з заборо-

ною експлуатації Північного потоку 2, відмовою від страхування танкерів, що 
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транспортують російську нафту, забороною їх заходу у порти країн ЄС, відмовою 

у постачанні та технічному обслуговуванні технологічного устаткування, що за-

безпечує видобуток нафти та газу й їх транспортування трубопровідним транспо-

ртом, умовах обмежених можливостей використання альтернативних варіантів за 

усім ланцюжком створення та реалізації доданої вартості перетворюється на ваго-

мий інструмент впливу на агресора. Однак зворотним боком синергетичного ефе-

кту, що негативно впливає на споживачів не лише у країнах ЄС, а й усього світу, 

стає скорочення пропозиції енергоресурсів на світових ринках і зростання ціни на 

них. До того ж встановлення санкційного режиму відносно імпорту у ЄС російсь-

ких енергоресурсів здатне викликати у країнах Європи значні складнощі. Якщо 

необхідні обсяги імпорту нафти та нафтопродуктів відносно легко можна пересп-

рямувати з країн Перської затоки, то з газом ситуація виглядає значно складніше. 

Відсутність потужностей для переробки та транспортування необхідних обсягів 

скрапленого газу як альтернативи російському поєднується з неможливістю побу-

дови у короткі терміни газопроводів, здатних замістити російський газ. Водночас 

варіюванням умов та вартості енергоносіїв для окремих країн ЄС Росія відверто 

намагається порушити єдність країн ЄС. І подекуди їй це вдається. Цей випадок 

найбільш яскраво демонструє недолік санкцій як інструменту геоекономічної бо-

ротьби, пов’язаний з обопільним порушенням комплементарності елементів еко-

номічних систем у результаті їх впровадження.  

Як засвідчують представлені дані, звернення до санкційних заходів випра-

вдовує себе як поточна реакція на агресивні дії, але не може розглядатися як ефе-

ктивний інструмент припинення військової агресії та докорінної зміни стратегі-

чних установок агресора. 

Передумовою забезпечення успіху впроваджуваного санкційного режиму 

є їх комплексний, комплементарний характер; об’єктивне врахування можливо-

стей ініціаторів санкцій; мінімізація потенційних втрат в ініціаторів санкцій; мо-

ніторинг та завчасне попередження виникнення непередбачуваних результатів їх 

впровадження; розробка та пропозиція бізнесових альтернативі запровадження 



 

534 

варіантів компенсації споживачам та економічним суб’єктам країн-ініціаторів, 

що можуть мати збитки від санкцій; чітке представлення альтернативних варіа-

нтів поведінки суб’єкта, на якого накладаються санкції, як необхідної переду-

мови їх пом’якшення або зняття, здатної стимулювати корекцію поведінки агре-

сора. Одним із важливих чинників, які необхідно враховувати, виступає співвід-

ношення економічних потенціалів країн, що накладають санкції та країн, на які 

ці санкції накладаються. Постійний моніторинг результативності санкційного 

режиму, врахування багатовекторності впливу його результатів як на агресора, 

так і на ініціаторів є передумовою запобігання непередбачуваних наслідків його 

впровадження, вірогідність яких є досить високою. 

Найбільш показово недоліки впровадження санкційного режиму проявля-

ються у випадку, коли конфлікт має екзистенційний характер і геополітичне пі-

дґрунтя є основою довготермінових планів агресора, як це має місце в Україні. 

Санкції – лише один з інструментів геоекономічної політики. До того ж 

швидше допоміжний, вторинний, що передбачає реактивну відповідь на ситуа-

цію, що вже існує, її корекцію згідно з економічними та політичними цілями іні-

ціатора. Натомість, завдання геоекономічної політики – цілеспрямоване фо-

рмування ситуації, що відповідає довготерміновим інтересам її провідника. 

У цьому контексті значно більшу цінність мають інші її інструменти. Однак ефе-

ктивність їх застосування у визначальній мірі зумовлюється адекватним форму-

ванням кінцевої мети. Нажаль, пропозиції, що періодично лунали на початку вій-

ськової агресії Росії в Україні від лідерів таких країн, як Франція або Італія, шви-

дше засвідчують відсутність чіткого розуміння геополітичної, а звідси й геоеко-

номічної мети та послідовної політики Росії не лише відносно України, інших 

колишніх республік СРСР, країн Східної Європи, Заходу у цілому. Численні ро-

звідки дослідників на кшталт Е. Лукаса або О. Мотиля продовжують лишатися 

поза їх увагою44. Популізм, намагання сподобатись виборцям відкликаючись на 

їхні поточні потреби без урахування довготермінових наслідків таких дій, 

 
44 Див. напр.: Lucas, E The new cold war : Putin’s Russia and the threat to the West. New York: Palgrave Macmillan, 

2008. 268 р.; Motyl A. Imperial Ends: The Decay, Collapse, and Revival of Empires. New York: Columbia University 

Press, 2001. 128 р. 
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надмірне покладання на ідею побудови комплементарного економічного прос-

тору від Лісабону до Владивостока призвели до формування багатовекторної за-

лежності Заходу від Росії у сферах постачання енергетичних, мінеральних ресу-

рсів, збуту продукції власного виробництва, розбудови ланцюжків створення до-

даної вартості. Але ж керівництво Росії неодноразово й відкрито декларувало 

свою мету, спрямовану не лише на припинення існування України як незалежної 

держави, а й відновлення СРСР, а у перспективі й усього радянського блоку 

країн. Пасивне оперативно-тактичне санкційне реагування та очікування розвалу 

економіки країни, що за своїм природно-ресурсним, демографічним, економіч-

ним, військовим потенціалом набагато перевищує Північну Корею та Іран разом 

узяті, довготермінове санкційне покарання яких так і не призвело до очікуваних 

результатів, лише спонукає агресора до подальших дій. У цій ситуації пропоно-

вані заходи санкційного реагування швидше нагадують історію про «дбайли-

вого» господаря, який жаліючи свого пса відрізав йому хвоста невеликими час-

тинами, лише прирікаючи його тим самим на ще більші страждання. Цілком очі-

кувано сформована комплементарна взаємозалежність обертається суттєвими 

втратами як для сторони, на яку накладаються санкції, так і для сторони – їх іні-

ціатора. 

Єдиною альтернативою у цій ситуації може бути чітке формулювання та 

послідовне здійснення довготривалої, комплексної стратегії, спрямованої на фо-

рмування геополітичних та геоекономічних умов, коли сама логіка розвитку спо-

нукала б та створювала умови для кардинального перегляду країною-агресором 

своєї зовнішньо-політичної стратегії. Саме потреба у підтримці як внутрішньої 

комплементарності елементів економічної системи, так і її комплементарно-

сті глобальному економічному середовищу може стати відправним елементом 

геополітичної та геоекономічної стратегії, яка спонукатиме до відмови від ім-

перських зазіхань як єдиної умови виживання країни як цілісного утво-

рення та докорінної перебудови системи державного управління. Яскравою 
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метафорою ситуації може слугувати епізод з твору Р. Шеклі «Дипломатична не-

доторканність»: 

- Як ми знаємо, хаос – основа всього. З нього з’явився Всесвіт. Медуза Горгона щось таке, 

на що не можна дивитися. Пам’ятайте, хто погляне на неї, той одразу закам’яніє. А Дарріг 

знайшов спорідненість між хаосом і тим, на що не можна дивитися. Щодо посла, зрозуміло. 

- Посол не витримає зустрічі з хаосом! − вигукнув Меллі. 

- У тому то й справа. Посол здатний на нескінченну кількість змін та перетворень. Але 

щось основне – якась внутрішня структура – не повинна змінюватися, інакше від посла нічого 

не залишиться. А щоб знищити щось таке абстрактне, як структура, нам потрібні умови, за 

яких жодна структура неможлива. Стан хаосу. 

Увімкнули третій генератор перешкод. Осцилограма стала схожою на слід п’яної гусениці. 

- Ідею генераторів білого шуму подав Гаррісон, − сказав Серсі. – Я просто спустив за-

вдання: отримати електричний струм, позбавлений будь-якої впорядкованості. Ці генератори 

застосовують для глушення радіопередач. Перший змінює основні характеристики електри-

чного струму. Таке призначення: запровадити безсистемність. Другий усуває закономірність, 

випадково внесену роботою першого; третій усуває закономірності, які залишилися після ро-

боти двох перших. Отриманий сигнал знову надходить на вхід і сліди будь-яких закономір-

ностей систематично знищуються... сподіваюся. 

– Це аналогія хаосу? − спитав Меллі, дивлячись на екран. 

Шалено металася осцилограма, завивала апаратура. Але в кімнаті посла з’явилася якась 

туманна пляма. Вона колихнулася, стиснулася, розширилася... 

Потім почалося невимовне. Вони змогли лише здогадатися, що всі предмети, що опини-

лися всередині, зникли. 

- Вимкнути! − гаркнув Серсі. Гаррісон повернув рубильник. 

Пляма продовжувала рости. 

- Але чому ми дивимося на неї без шкоди? − здивувався Меллі, не відриваючи очей від 

екрану. 

- Пам’ятаєте щит Персея? − відповів Серсі. – Він дивився на Медузу, користуючись щитом 

як дзеркалом. 

- Зростає! − вигукнув Меллі. 

- Виробничий ризик, – незворушно сказав Серсі. – Завжди є можливість, що хаос вийде з-

під контролю. Якщо це станеться... 

Пляма перестала рости. Її краї колихнулися, посмикнулися брижами, пляма почала стис-

катися. 

- Закон упорядкування спрацював, − сказав Серсі і впав у крісло. – Як там посол? – спитав 

він за кілька хвилин. 

Пляма все ще коливалася. Раптом вона зникла. Гримнув вибух. 

Вакуум, що виник у кімнаті посла, увігнув усередину сталеві стіни, але вони витримали. 

Екран згас. 

- Пляма висмоктала у кімнаті все повітря, − пояснив Серсі. – Разом з меблями та послом. 

- Він не витримав, − сказав Меллі. – У повністю безладному стані не зберігається жодна 

система. Посол вирушив до свого Альферна. 

Історія з погодженням та накладанням шостого та у перспективі й сьомого 

пакета санкцій ЄС може слугувати найбільш яскравою ілюстрацією необхідності 

суттєвого розширення інструментарію геоекономічної політики. Адже поза ува-

гою залишаються значно більш вагомі геополітичні та геоекономічні 
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інструменти, здатні не лише вплинути на поточну ситуацію, а й стати важливим 

інструментом формування потенціалу післявоєнного відновлення України.  

Таким інструментом у сфері торговельної політики може стати введення 

спеціального збору на імпорт російських нафти, газу, цілої низки інших міне-

ральних ресурсів, що постачає Росія на світові ринки. Встановлення їх у розмі-

рах, які у кінцевому підсумку забезпечували б покриття витрат та видобуток і 

транспортування та виключали можливість відрахування коштів у федеральний 

бюджет, на фінансування війни з Україною, що, до речі, продовжує відбуватися 

у ході багатомісячного погодження країнами ЄС санкцій відносно заборони ім-

порту вуглецевих ресурсів, могло б стати суттєвим джерелом формування фо-

нду відновлення України. За умов жорсткого контролю за їх дотриманням і за-

безпечення неможливості експорту з Росії в обхід виконання країна-агресор по-

стає перед ситуацією вибору між згортанням цілих галузей промисловості, зро-

станням безробіття, падінням рівня життя населення, скороченням бюджетних 

надходжень не лише за рахунок експортних мит, а й податків на доходи відпо-

відних підприємств. До того ж Росія в умовах зростання цін на енергоресурси 

та скорочення імпортних поставок через західні санкції, може дозволити собі 

введення обмежень на поставки енергоресурсів, тим самим провокуючи пода-

льше зростання на них цін на світових ринках. Урешті-решт навіть за скоро-

чення абсолютних обсягів експорту виручка від нього зберігається на високому 

рівні. Водночас запропонований варіант торгової політики, навпаки, за підтри-

мки обсягу пропозиції енергетичних і мінеральних ресурсів на світових ринках 

не призводив би до зростання цін на них та підтримував залежність від збере-

ження обсягу пропозиції. 

Використання цифрових платформ як інструменту монітоингу експортно-

імпортних операцій Росії на глобальних ринках, забезпечення можливості своє-

часного реагування на неї у цих умовах набуває особливо великого значення.  

У ситуації, коли Росія починає свідомо обмежувати постачання енергоре-

сурсів, з новою силою висвічуються геополітичні та геоекономічні прорахунки 
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європейських політиків стосовно визначення стратегічних напрямів міжнародної 

торгівлі щодо мінімізації залежності від обмеженої кількості постачальників. Яс-

кравим їх прикладом же слугувати невдала історія проєкту газопроводу Nabucco, 

будівництво якого відкривало доступ до вуглецевих ресурсів Середньої Азії та 

Близького Сходу (рис. 15.2)45. Актуалізується завдання відновлення альтернати-

вних проєктів забезпечення Європи енергетичними ресурсами. 

 

Рис. 15.2. Схема комплексу проєктів газопроводів Nabucco та Blur Stream 

Джерело: Lucas, E. The new cold war: Putin’s Russia and the threat to the West / Edward 

Lucas. New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2008. P. 189. 

 
45Трубопровід Nabucco (також відомий як газопровід Туреччина-Австрія) був проектом газопроводу від Ерзу-

рума, Туреччина до Баумгартена-ан-дер-Марша, Австрія для диверсифікації постачальників природного газу та 

маршрутів доставки до Європи. Цей трубопровід мав зменшити залежність Європи від російської енергії. Проект 

підтримали декілька країн Європейського Союзу та Сполучені Штати, і він розглядався як суперник проекту 

газопроводу Газпром-Ені Південний потік. Основним постачальником мав бути Ірак з потенційними поставками 

з Азербайджану, Туркменістану та Єгипту. Проєкт розроблено консорціумом з шести компаній. Підготовка роз-

почалася у 2002 році, а міжурядова угода між Туреччиною, Румунією, Болгарією, Угорщиною та Австрією була 

підписана 13 липня 2009 року. Після оголошення про будівництво TANAP консорціум представив проект 

Nabucco-West, який мав здійснюватися від турецької – Болгарський кордон з Австрією. Це була модифікація 

оригінального проекту газопроводу Nabucco. Основним постачанням для Nabucco-West повинен був стати газ 

родовища Шах-Деніз через нині діючий Трансанатолійський трубопровід (TANAP). Після того, як консорціум 

Shah Deniz вирішив віддати перевагу Трансадріатичному газопроводу, а не Nabucco, план газопроводу Nabucco 

був остаточно скасований у червні 2013 року.URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Nabucco_pipeline 
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Особливого значення в епоху поглиблення глобального розподілу праці 

набуває політика стосовно обмеження участі підприємств, що представляють 

країну-агресора у глобальних ланцюжках створення доданої вартості. Йдеться не 

лише про їх виключення з процесу міжнародної кооперації виробництва як орга-

нізаторів – фірм-лідерів, технологічних платформ або рядових виконавців – кон-

трактних виробників. Значно більший ефект здатне створити введення обмежень 

на постачання до країни-агресора складових ланцюжка створення доданої варто-

сті що мають критичне значення для створення кінцевого продукту, але за пев-

них причин джерела їх постачання на світових ринках суттєво обмеженні, а ви-

конання заборони на їх поставку можуть бути проконтрольовані.  

Мікрочипи – лише вершина айсбергу, найбільш відомий приклад компле-

ктуючих, що можуть бути віднесені до критичного імпорту. Йдеться про вироб-

ників, яким вдалося успішно опанувати вузькі ніші у технологічних ланцюжках 

створення продукту. Поглиблення виробничої спеціалізації та зростання кілько-

сті технологічних етапі створення продукту призводить до зростання взаємної 

залежності учасників ланцюжка створення цінності, й випадіння лише одного з 

них може мати руйнівні наслідки для усього ланцюжка. Відповідно, заборона на 

експорт деталі, що може коштувати копійки відносно кінцевої вартості продукту, 

здатна порушити увесь технологічний процес, призвести до суттєвих втрат не 

лише на рівні окремого підприємства, а й економіки у цілому. Чим вище техно-

логічний рівень продукту, тим більша вірогідність присутності у ланцюжку ні-

шових виробників. Авіакосмічна галузь, виробництво обчислюваної техніки та 

засобів зв’язку, автомобілебудування, фармація, органічна хімія– далеко не пов-

ний перелік галузей, у яких нішове виробництво перетворилося на важливий 

складовий елемент інноваційного розвитку. Зворотним боком успіху стратегії 

«Блакитного океану»46, стратегії подолання ринкової конкуренції стає монополі-

зація пропозиції у вузькій продуктовій ніші. Активне використання потенціалу 

 
46Ким Ч., Моборн Р. (2019). Стратегія Блакитного Океану. Як створити безхмарний ринковий простір і позбутися 

конкуренції. Харків: Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля". 270 с. 
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цифрові платформи як інструменту моніторингу, накопичення даних, їх аналізу, 

забезпечення оперативного реагування на ситуацію, що швидко змінюється у 

цих умовах здатні відіграти ключову роль у спрямуванні геоекономічної полі-

тика наформування комплементарних зв’язків у економічній системі таким чи-

ном, щоб вони заохочували відмову Росії від імперських амбіцій. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ФОРМА РУХУ І РОЗВ’ЯЗАННЯ  

ЕКОНОМІЧНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЛОКАЛІЗАЦІЇ 

В ПІСЛЯВОЄННІЙ РЕКОНСТРУКЦІЇ 

16.1. Сутність та взаємозв’язок глобалізації і локалізації,  

роль інновацій у їх відтворенні 

Наприкінці 90-х років минулого століття в одній зі своїй публікацій дослід-

ник М. Чешков зазначивши, що глобалізація на противагу процесові диференці-

ації людства уособлює собою процес поєднання різноманітних компонентів люд-

ства впродовж його еволюції, водночас наголосив, що глобалізація, беручи по-

чаток з 80-х років століття XX ст., станом на кінець 90-х пройшла половину кон-

дратьєвського циклу і завершитися довга хвиля глобалізації повинна саме в 20-

ті роки XXI ст.1. Сучасні ж дослідження трактують глобалізацію як досягнення 

процесом або сукупністю процесів суспільного розвитку світового масштабу, 

коли кількість і характер викликаних ними впливів та взаємозв’язків набувають 

значення для життя всього людства. Розглядаючи глобалізацію як природно-іс-

торичний процес деякі вчені вважають, що ще у 70-ті роки XX ст. людство вже 

вступило в етап багатоаспектної глобалізації, який триває і до теперішнього 

часу2. Експерти виділяють три сфери прояву глобалізації: економіку, політику 

і культуру3. Втім, Г. Колодко зауважив, що визначальним є саме економічний 

зміст глобалізації, який обумовлює специфічні наслідки для культури, ідеології 

та політики4. Така думка є достатньо поширеним уявленням про сучасний стан 

глобалізаціїі відповідно до неї глобалізацію розглядають як зростання залежно-

сті між державами, а центральним її процесом вважають стрімку глобалізацію 

 
1
Чешков М. А. Глобализация: сущность, нынешняя фаза, перспективы. Pro et Соntrа. 1999. Т. 4, № 4. C. 114−127. 

2Чумаков А. Н. Глобализация. Контуры целостного мира: монография. 3-е изд. Москва: Проспект, 2017. 456 с. 
3
Мальцев А. А. Теоретические аспекты и современная практика глобализации мировой экономики. Глобализация 

и международная экономическая интеграция: сборник. Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2017. С. 55−67.  
4
Колодко Г. В. Глобализация, трансформация, кризис – что дальше? Москва: Магистр, 2011. 176 с.  
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економіки, головною рушійною силою якої є транснаціональні компанії. Відзна-

чаючи роль ТНК, дослідники зауважують, що на сучасному етапі транснаціона-

льні корпорації забезпечують не менше половини світового промислового виро-

бництва та понад дві третини обсягу світової торгівлі. Бюджет окремих ТНК пе-

ревищує бюджети країн, а тому з-поміж 100 найбільших економік світу 52 уо-

соблюють собою транснаціональні корпорації і лише 48 представляють держави. 

Вплив ТНК пов’язують із наявністю у них значного фінансового ресурсу, полі-

тичного лобі, зв’язків з громадськістю5. 

Прихильників різних трактувань глобалізації залежно від оцінки її наслід-

ків об’єднують у три групи: оптимісти, песимісти і реалісти6. Оптимісти тракту-

ють глобалізацію як позитивний і незворотний процес. Песимісти акцентують 

увагу на негативних сторонах глобалізації. Однією з таких є вестернізація, пара-

зитування багатих країн на бідних, посилення соціальної нерівності, втрата су-

веренного статусу, статусу особистості. Реалісти ж намагаються надати об’єкти-

вне трактування глобалізації настільки, наскільки це можливо. 

Також дослідники виділяють три напрями дослідження глобалізації7. Так, 

у межах горизонтального напряму процес глобалізації розглядається в природно-

історичному контексті. Вертикальний напрям передбачає вивчення структури 

феномена глобалізації. Тож глобалізація розглядається як системний феномен: 

аналізуються її основні напрями, виявляється їх ієрархічна підпорядкованість, 

досліджується трансформація механізму управління глобалізацією в історичних 

умовах. Горизонтальний і вертикальний напрями, будучи у тісному зв’язку, ут-

ворюють третій напрям, у рамках якого глобалізація трактується як багаторівне-

вий системний феномен, задля інтерпретації якого виділяються два підходи:  

а) уніфікаційний. Він передбачає, що глобалізація підтягує національні мо-

делі розвитку до зразка, визнаного за еталонний;  

 
5
Захарова О. В. Глобальные проблемы современности. Москва: Проспект, 2017. 112 с.  

6Ильин И. В., Лось В. А., Урсул А. Д. Устойчивое развитие и глобальные процессы. Москва: Издательство Мос-

ковского университета, 2015. 445 с. 
7Там же. 
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б) цивілізаційний. Він виходить з того, що глобалізація є певним плавиль-

ним котлом, який формує соціоприродну систему універсального різноманіття. 

У цьому зв’язку інтерпретацію сутності глобалізації де-факто ототожню-

ють з трирівневою структурою:  

• як об’єктивний, природний всесвітньо-історичний процес;  

• як універсалізація світового історичного процесу;  

• як соціально-політичний процес, що відображає зміну уявлень про державу.  

І з огляду на таку методологію, дослідники зазначають, що глобалізація – 

це природно-історичний і соціокультурний процес формування цілісної планета-

рної соціоприродної системи на основі взаємозв’язку та універсалізації як націо-

нальних, так і регіональних підсистем у всіх сферах функціонування сучасної 

цивілізації (економічна, політична, соціальна, наукова, інформаційна, екологі-

чна, культурологічна)8. Разом з тим висловлюється також думка, що, попри оче-

видність тісного зв’язку будь-яких проявів суспільного життя з глобальним роз-

витком людства, залежністю поведінки окремих індивідуумів, спільнот, країн 

одна від одної, нерозуміння, котре обумовлене неможливістю певної частини 

людей і навіть народів, через наявність відмінностей в їхній освіті, традиціях і 

духовному розвитку, до кінця зрозуміти та осмислити події, що відбуваються, 

автоматично робить їх об’єктом різного роду спекуляцій та маніпуляцій. А тому 

відзначається необхідність дослідження, розробки та імплементації нових меха-

нізмів управління процесами глобалізації, механізмів на основі більш досконалої 

системи відносин між суб’єктами, що беруть у них участь як на рівні країн і ма-

крорегіонів, так і на рівні адміністративних територій різних країн, що утворю-

ють регіональні об’єднання. При цьому зазначається, що процеси формування 

глобальної системи управління об’єктивно продовжують розвиватися. Стрімке 

зростання економіки і політичного впливу Китаю, а також посилення інтеграцій-

них процесів в рамках BRICS та висока імовірність суттєвого розширення остан-

нього завдяки вступу Аргентини та Ірану створює нову конфігурацію 

 
8 Там же. 
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геополітичного розвитку, що ускладнює спроби створення єдиного глобального 

управлінського центру під керівництвом США та їхніх європейських партне-

рів. Вочевидь, що зрушення в бік багатополярного, поліцентричного світу змо-

жуть надати нові можливості, реалізувати які вдасться лише з урахуванням дос-

віду, набутого у спробах вбудовування в попередню, так звану атлантичну сис-

тему глобального управління9. 

В економіці глобалізація набуває особливого прояву не лише у швидкому 

розвитку транснаціональних корпорацій, але і в поступовому зниженні частки 

національного регулювання за рахунок збільшення впливу на системи держав-

ного управління наднаціональних структур, які заміщають собою міжнародні 

економічні відносини, що формувалися на попередньому етапі і були засновані 

на розвитку міждержавного співробітництва10. Національна економіка та націо-

нальна культура розмиваються глобальними потоками товарів, людей, капіталу 

та інформації, що посилює роль інститутів глобального управління. Постійна 

взаємодія людей за допомогою глобальної комунікаційної інфраструктури приз-

водить до підвищення усвідомлення спільних інтересів і проблем, що зі свого 

боку призводить до формування глобального громадянського суспільства і гло-

бальної свідомості, про що пише низка дослідників11. Головним завданням при-

хильників глобалізації постає імплементація гасла на кшталт того, що глобаліза-

ція повинна стати більш гуманною, такою, яка враховуватиме інтереси всього 

людства12.  

Логічним є висновок дослідників про те, що, поширюючи практично без-

перешкодно свій вплив на все світове господарство, процеси економічної глоба-

лізації успішно розвиваються вшир. Однак процес економічної глобалізації 

вглиб, як-от вплив на бізнес-процеси, бізнес-культуру, інновації, уособлюється з 

реакцією національних, регіональних, локальних імперативів. Включення 

 
9Городилов А.А., Козлов С.Д. Геополитика. Калининград: ФГУИПП «Янтарный сказ», 2003. 160 с. 
10

Козлов С.Д. Глобализация и регионализация, локализация и глокализация: некоторые вопросы методологии 

исследования и преподавания процессов. URL: https://ipi1.ru/, дата звернення 12.01.2021. 
11

Булл X. Теория международных отношений: пример классического подхода. В кн.: Теория международных 

отношений: хрестоматия. Москва: Гардарики, 2002. С. 187‒200; Мантатов В. В. Глобализация, устойчивое раз-

витие и общество будущего. Век глобализации. 2009. № 1. С. 175‒184. 
12

Бхагвати Д. В защиту глобализации. Москва: Ладомир, 2005. 451 с. 
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суверенних економік у структуру світової економіки починає викликати на пев-

ному етапі оборонну реакцію національних спільнот і бізнес-структур13. Тож від-

биток цивілізаційного підходу на інтерпретації глобалізаційного процесу прояв-

ляється в теоріях "реальної регіоналізації" або "глобалізаційного скептицизму", 

котрі представлені такими вченими, як П. Хірст, Г. Томпсон, І. Валлерстайн14. 

С. Хантінгтон у роботі "Зіткнення цивілізацій" наголошує на тому, що сучасний 

світ розділений на цивілізаційні блоки, конфлікт між якими через принципові 

відмінності є неминучим. Захисною реакцією на процеси глобалізації постає на-

ціоналізм, культурний та ідеологічний фундаменталізм, що приводить до висно-

вку про утопічність ідей світового уряду в традиційній для держави формі і фу-

нкціях. Відтак, методи домінування одних цивілізацій над іншими за допомогою 

глобальної економіки, глобальної культури визнаються недостатньо ефектив-

ними. А тому, попри існування можливості точкового, дозованого впливу на рі-

зні регіони світу, це не рятує останнього від неминучого силового вирішення бі-

льшості міжцивілізаційних конфліктів, пом’якшити які буде вкрай важко15. Од-

нією з робіт, вже в назві якої автором надано вичерпну характеристику сучасним 

міжнародним відносинам, називають книгу Б. Барбера "Джихад проти Мак-

світу"16. На загал скептики глобалізації заперечують факт її існування та дово-

дять, що економічної інтеграції у світі немає. Навпаки, протистояння між силь-

ними регіонами стає більш активним, а світ на сьогодні є менш взаємозалежним, 

ніж сто років тому. 

На противагу скептикам лунає думка про те, що процес глобалізації зво-

диться до чергового етапу розвитку суспільства – до модернізації. Тож глобаліза-

ція розглядається як перманентний процес, який здійснюється за допомогою про-

ведення реформ та інновацій, що на нинішньому етапі означає перехід до постін-

дустріального, інформаційного суспільства. У цьому зв’язку здебільшого 

 
13

Авдокушин Е.Ф. Глокализация как объективный процесс и корпоративная стратегия. В кн.: Глобализация и 

международная экономическая интеграция: сборник. Москва: Магистр, 2017. С. 112−132.  
14

Hirst P., Thompson G. Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance. 

Cambridge: PolityPress, 1996; Валлерстайн И. Исторический капитализм. Капиталистическая цивилизация. 

Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2008. 176 с. 
15

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. Москва: ACT, 2006. 571 с.  
16Barber B. R. Jihad Vs. McWorld. The Atlantic Monthly. 1992. March. Vol. 269, No. 3. P. 53‒65 



 

546 

вживається термін “вестернізація”, котрий означає поширення західних інститутів 

модернізації, основу яких становлять капіталізм і демократія. Ця теорія є похід-

ною цивілізаційної методології і визначається як трансформізм. В умовах глоба-

льної економіки національна держава перестає бути основним системоутворюва-

льним елементом світової політики та економіки, а поділ на переможців і перемо-

жених змінюється на поділ за соціальними групами та класами. У виграші опиня-

ється транснаціональний клас менеджерів, фахівців з фінансів та інформаційних 

технологій. Іншою ключовою ідеєю трансформістів є констатація зростаючої ролі 

національної держави. Її автори стверджують, що під дією глобалізаційних про-

цесів спрацьовують певні механізми самозахисту, які викликають інтенсифікацію 

і відродження національної ідентичності17. Держави змушені розробляти стратегії 

поведінки в умовах глобалізації, реагувати на виклики глобалізації, що ще більше 

посилює їхню роль18. У цих умовах відбувається трансформація суті класичної 

держави, яка полягає в зміні характеру зв’язків між суверенністю, територіальні-

стю і державною владою. Така трансформація держави, як вважають дослідники, 

повністю відповідає логіці детериторизації та глокалізації, а також уніфікації та 

стимулюванню розвитку різноманітності19. 

Цивілізаційний підхід надає також й іншу можливість інтерпретації глоба-

лізації, припускаючи імовірність цілковитого руйнування деяких і, врешті-решт, 

всіх традиційних культур під впливом все нових і нових факторів глобалізації. 

Тож проголошується ідея нерівномірності процесу глобалізації, адже в різні іс-

торичні періоди її інтенсивність варіюється від суттєвого уповільнення до знач-

ного пришвидшення. Цей напрямок, який слідує логіці неолібералізму і вітає трі-

умф індивідуальності та ринкових механізмів над владою і гегемонією держави, 

називають гіперглобалізмом20. Прихильники цього напряму акцентують увагу на 

економічній інтеграції та формуванні єдиного інформаційного простору. 

 
17

Никифоров А. А. Идеи теории глобализации и взгляды ее представителей в области экономики и управления. 

Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экономический менеджмент». 2015. № 3. С. 28‒34.  
18

Berger P. Four Faces of Global Culture. National Interest. 1997. Vol. 49. P. 23‒29. 
19Никифоров А. А. Идеи теории глобализации и взгляды ее представителей в области экономики и управления. 
20

Коуэн Т. Среднего более не дано: Как выйти из эпохи Великой стагнации. Москва: Изд-во Института Гайдара, 

2015. 320 с.  
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Інноваційний розвиток як форма руху і розв’язання економічних суперечностей 

глобалізації та локалізації в післявоєнній реконструкції. 

Водночас на сьогодні нерідко висловлюються ідеї щодо завершення глоба-

лізації. Тут, поряд з міркуваннями про втому людства від нескінченних змін, про 

неприйняття уніфікації культур, про націоренесанс, що спалахнув у відповідь, 

йдеться також про пряму протидію процесу глобалізації з боку окремих держав. 

Більше того, лунає думка, що ця протидія може зупинити процеси глобалізації, 

оскільки зачіпає основи економічного благополуччя всіх країн світу. На думку 

певної частини експертів, безсумнівним є той факт, що глобалізація аж ніяк не є 

нешкідливим процесом, вона несе безліч проблем і загроз людству, як і багато 

інших історичних змін. Цей феномен є результатом об’єктивного ходу історії, 

процесом, уникнути якого неможливо. Історично це прояв загальних тенденцій 

самоорганізації, зростання різноманітності і складності організації суспільства, 

який відносно байдужий до формаційної структури21. Економічна криза, яку пе-

реживає світ, торкнулася багатьох сторін життя і змушує повернутися до ідеї на-

ціональних держав із замкнутою економікою, але інформаційну та культурну 

глобалізацію вже не зупинити22. Разом з тим сучасні процеси у КНР, зокрема 

щодо запровадження державою обмежень на користування населенням, школя-

рами насамперед, глобальною інформаційною мережею, не можуть не свідчити 

про зворотне. 

Територіально обумовлений процес розвитку як в рамках однієї, так і де-

кількох держав розуміють здебільшого в межах терміна «регіоналізація». Йде-

ться про інструмент розвитку, заснований саме на місцевому потенціалі, на 

кшталт місцевого населення, природних ресурсів, історії чи інших факторів, які 

характерні для цілком певного простору23. На нашу думку, об’єктивність всього 

 
21

Рандалова О. Ю. К проблеме изучения современного глобального развития. Вестник Бурятского государ-

ственного университета. Серия Философия. 2012. Вып. 6. С. 41‒43. 
22

Жамсаев М. Б., Чагдурова Э. Д. Глобализация как закономерный результат исторического процесса и ее совре-

менные интерпретации. Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2019. Вып. 1. С. 3‒9.   
23Козлов С.Д. Глобализация и регионализация, локализация и глокализация: некоторые вопросы методологии 

исследования и преподавания процессов. 
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того, що реалізується під егідою глобалізації і регіоналізації, певній частині до-

слідників не видавалась вже такою безапеляційною, а тому було запропоновано 

ввести своєрідний поділ. Тож, якщо глобалізація і регіоналізація, котрі відбува-

ються у світі, вважалися процесами, об’єктивність яких не викликає сумнівів, 

то глобалізм і регіоналізм постають продуктом свідомості людей з притаман-

ним йому суб’єктивним фактором. Так, глобалізм відображає уявлення про 

вплив світових процесів на країни, на політичні та економічні зв’язки, духовну 

і культурну сфери. Сьогодні глобалізм розглядається як поняття, що визначає 

сутність не лише нинішнього етапу розвитку цивілізації, але і проблем, що ви-

никають під час його перебігу, котрі є однаково актуальними для всього людс-

тва. Він проявляється і як напрям наукового, політичного, філософського мис-

лення, що відображає здатність до розуміння і сприйняття глобальних проблем, 

і як політика держав, ідеологія, доктрина, тип мислення. Регіоналізм розгляда-

ється як природний, органічний принцип територіальної організації соціальних, 

політичних, економічних і культурних аспектів життєдіяльності людських спіль-

нот. Для нього властивою є жорстка прив’язка до території. В економіці з’явля-

ється фактор взаємодоповнюваності господарюючих суб’єктів, які працюють 

на одній території. А для різних релігій, культур, традицій значущим фактором 

є сумісність спільних цінностей. Регіоналізм виступає як консолідуючий фак-

тор розвитку територій, що забезпечує в певних просторових рамках згуртова-

ність населення і подолання суперечностей в політичних, економічних, соціа-

льних і духовних сферах24.  

Дослідники наголошують, що регіоналізація тісно пов’язана з глобаліза-

цією. Тож чим активніше глобалізація охоплює різні сфери суспільного розви-

тку, тим більш вагомим явищем постає регіоналізація. Взаємозв’язок має глибо-

кий і різноманітний характер, Зростання національної самосвідомості, підви-

щення ролі місцевого самоврядування, активізація конкуренції територій і їх на-

селення призводять до посилення впливу на економіку регіонального чинника, 

 
24

 Плотникова О.В., Дубровина О.Ю. Глобализация и регионализация, их влияние на международное сотрудни-

чество регионов государств. В кн.: Власть. Москва, 2013. С. 134−136.  
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до регіоналізації. Остання, будучи згенерована глобалізацією економіки і світо-

господарських зв’язків, хоча нерідко і сприймається як противага глобалізації, 

є її наслідком і важливим додатковим ресурсом економічного розвитку світу. 

Для виробників товарів і послуг в умовах глобалізації ринків нагальним постає 

питання про адаптацію продукції до регіональних умов. Саме так вирішується 

ключова проблема міжнародного маркетингу, яка полягає в розширенні збуту 

продукції на основі кращого обліку і задоволення потреб покупців на різних на-

ціональних і регіональних ринках. Локалізація ж за своїм змістом є окремим ви-

падком процесу регіоналізації в економіці, який, постійно взаємодіючи з ініційо-

ваними глобалізацією процесами стандартизації та уніфікації, веде до подолання 

суперечностей між процесами глобалізації та регіоналізації в економіці, до їх си-

мбіозу, здатному забезпечити синергетику зростання на основі різноманітності 

інновацій. Як вважають деякі з дослідників, багато з того, що називається лока-

льним, насправді є нічим іншим, як локальними реакціями на глобальні про-

блеми. Глобальні та локальні реалії взаємодоповнююються і взаємопроникають 

один в одного. Водночас за певних умов вони можуть також вступати і в зітк-

нення один з одним, спричиняючи при цьому серйозні негативні наслідки25. 

Розглядаючи процеси глобалізації та регіоналізації в постіндустріальній 

економіці, дослідниками відзначається також стрімке зміцнення взаємозв’язку 

між глобальними і локальними процесами. Завдяки взаємодії глобалізації та ре-

гіоналізації, глибокому взаємопроникненню глобального і локального, їх син-

тезу, забезпечується поява інноваційних рішень і структур, котрі їх реалізують. 

Виробники починають усвідомлювати, що їх успіх цілковито залежить від ори-

гінальності, самобутності виробленого продукту. Відтак, адепти глобалізації 

змушені долати певне неприйняття стандартизованих товарів і послуг. Окрім 

того, проведення політики, спрямованої на абсолют уніфікації, призводить до 

швидкої олігополізації чи навіть монополізації, які вигідні лише олігархічним 

групам, котрі концентрують у своєму управлінні значну частину світових 

 
25

 Robertson, R. Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity. In: Featherstone, M., Lash, S. and Robert-

son, R., Eds., Global Modernities, Sage Publications, London, 1995. P. 25−44. 
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активів. При цьому значно скорочуються можливості для розвитку малого та се-

реднього підприємництва, знижується рівень пасіонарності суспільства, а рин-

кова економіка, трансформуючись у систему перерозподілу, підконтрольну дер-

жавній бюрократії та монополістичним групам, деградує. 

Нерідко тлумачення глобалізації експерти ототожнюють з інтеграцією і ін-

тернаціоналізацією. Сучасна інтеграція в більшій мірі представляється регіона-

лізацією або автаркією26. Світова фінансова криза 2008 р. призвела до того, що 

добре інтегровані економіки багатьох країн стали обговорювати питання про 

зниження залежності від обміну із зовнішнім середовищем, про економічне са-

мозабезпечення і захисний регіоналізм. Аналізуючи динаміку найбільших бір-

жових операцій, дослідники звернули увагу на ефект стиснення національних 

економік у відповідь на шокові екзогенні фактори планетарного масштабу. Та-

ким чином, було зроблено висновок, що якщо глобалізація як екзогенний фактор 

стає реальністю для залучених в неї національних економік, то він перетворю-

ється в їх внутрішній, ендогенний фактор через державну стратегію господарю-

вання. Тому регіоналізація розцінюється як внутрішня системна реакція на кри-

зові глобальні події та тренди27. 

В умовах глобальної кризи інтегровані в глобальний ринок держави почали 

шукати для свого цивілізаційного типу альтернативи, зокрема, повернення в стан 

регіональної держави. Регіональною державою називають країну, яка здатна до 

переходу на економічний режим самозабезпечення і самодостатнього ринку. 

Тобто йдеться про відкриття економіки всередину геоекономічного макрорегі-

ону на засадах регіональної автаркії. Так, блоком держав Перської затоки реак-

цією на глобальну фінансову кризу було розроблено модель регіональної зони 

динарів і дирхамів, які протиставили таким розрахунковим валютам, як амери-

канський долар, євро. Ці розробки зі створення міжрегіонального ринку, що не 

допускає форвардів, появи «грошових бульбашок», називають цивілізаційною 

альтернативою посткапіталізму28. 

 
26

Mittelman J.H. Rethinking the new regionalism. Global Governance. 1996. N 2. Р. 189–213. 
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Obstfeld M., Taylor A.M. Global capital markets: Integration, crisis, and growth. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2004. URL: www.cambridge.org/, дата звернення 12.01.2021. 
28

Axline W.A. Conclusion: external forces, state strategies and regionalism in the Americas. In: Foreign Policy and Re-

gionalism in the Americas. 2010. P. 199–218. 
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Таким чином, теорія автаркії на практиці проявляється в регіоналізації рі-

зних держав і міждержавних союзів, проте, без самоізоляції. Тож спостерігається 

поділ світу на кілька політико-економічних і культурних блоків, і цей поділ про-

довжує посилюватися. А зважаючи на те, що блоки локалізовані географічно, то 

відбувається поділ сучасного світу на регіональні і цивілізаційні блоки, що су-

проводжується нарощуванням конфліктності між ними. У цьому зв’язку відзна-

чається наявність не лише суттєвої диференціації рівнів суспільного добробуту 

в різних регіонах світу, але і адміністративних бар’єрів для факторів виробниц-

тва і готових товарів. Все це не дозволяє визнати світове господарство глобаль-

ним. На думку дослідників, задля переходу до глобальної форми ведення госпо-

дарської діяльності потрібен тривалий період часу. Водночас такий перехід на-

зивають переходом з невизначеним результатом як в частині тривалості процесу, 

так і в частині можливості самого факту функціонування глобальної форми ве-

дення господарської діяльності29.  

На основі сценарного аналізу процесів глобалізації та пов’язаних з ними 

змін функціонування національної держави описано три варіанти розвитку по-

дій: правовий, інформаційний та ресурсний30.  

Перший передбачає домінування правових засад у переважній більшості 

сфер життя суспільства при збереженні тенденції до домінування західної, євро-

пейської традиції розуміння права. 

Згідно з другим варіантом величезна роль інформації, яка існує на сьогодні, 

згодом посилиться. З’являться реальні можливості для країн, багатих людським 

потенціалом, поліпшити своє становище у світі. Нові лідери зможуть використо-

вувати існуючу правову інфраструктуру для забезпечення і захисту своїх інтере-

сів. Держава може втратити роль монопольного гаранта права. На зміну націона-

льній державі в його нинішньому вигляді можуть прийти нові форми 

 
29Никифоров А. А. Идеи теории глобализации и взгляды ее представителей в области экономики и управления. 
30

Блинов А. С. Национальное государство в условиях глобализации: контуры построения политико-правовой мо-

дели формирующегося глобального порядка. Москва, 2003. 
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державності. Ними можуть стати особливі наддержавні утворення з особливим 

статусом особистості, структур громадянського суспільства, правових регулято-

рів і демократичних процедур, в яких влада і функції будуть розподілені за декі-

лькома рівнями, а традиційна модель держави піддасться розмиванню.  

Виходячи з логіки третього сценарію – ресурсного, в результаті або різкого 

подорожчання енергоресурсів, або взагалі припинення їх постачання, або блоку-

вання каналів транспортування, нинішня, більшою мірою західна модель спожи-

вання, стане нежиттєздатною. Тим самим ставиться під загрозу саме існування 

західної цивілізації і системи цінностей. Як результат розвинені країни, володі-

ючи технологічною, військовою, економічною і політичною перевагами, можуть 

розробити концепції, згідно з якими надра і їх вміст будуть оголошені загально-

світовим надбанням. Внаслідок цього прогнозується конфлікт між країнами, що 

розвиваються і розвиненими країнами. Якщо країнам-експортерам вдасться від-

стояти свій суверенітет, то можна розраховувати на новий розквіт національної 

держави в його класичному вигляді, оскільки це буде відповідати інтересам пе-

реможців та об’єктивній ситуації, і буде нагода спостерігати нову хвилю індуст-

ріалізації. У разі ж перемоги розвинених країн на рівні міжнародного права може 

бути закріплена ієрархія держав, обсяг повноважень, юридичний статус яких 

буде істотно вирізнятися. 

На разі глобалізація являє собою процеси, в умовах яких національна дер-

жава перестає бути основним системоутворювальним елементом світової полі-

тики та економіки, а відтак посилюється роль інститутів глобального управління. 

З огляду на відзначені сценарії, дослідження ролі інновацій у відтворенні глоба-

лізації надає можливість зробити такі висновки: 

• інновації є визначальним фактором для адаптації глобальних товарів до 

локальних ринків, оскільки для виробників товарів і послуг в умовах глоба-

лізації ринків все гостріше постає питання успішної адаптації продукції до 

регіональних умов. Адже розширення збуту продукції і задоволення потреб 

покупців на різних національних і регіональних ринках – це та ключова про-

блема, вирішення якої знаходиться в площині використання інноваційних 
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технологій. А відтак, зініційовані глобалізацією процеси стандартизації та 

уніфікації здатні долати суперечності між глобалізацією та регіоналізацією в 

економіці та забезпечити синергетику зростання виключно на основі нових 

інноваційних рішень та прогресивних технологічних новацій; 

• інновації сприяють глобалізаційному та глокалізаційному процесам 

шляхом універсалізації споживчого попиту, адже не лише національна куль-

тура, але і національна економіка розмиваються глобальними потоками това-

рів, людей, капіталів та інформації. Використання інноваційної комунікацій-

ної інфраструктури з метою забезпечення постійної взаємодії людей у глоба-

льному інформаційному просторі призводить до підвищення усвідомлення 

спільних інтересів та проблем, що зі свого боку приводить до формування 

глобального суспільства і глобальної свідомості. А міжнародний аутсорсинг, 

створення спільних підприємств, купівля і транскордонне поглинання бізне-

сів є тим більш складним варіантом глокалізації, який особливо властивий 

транснаціональним виробникам інноваційної техніки, починаючи від най-

простіших електронних гаджетів і закінчуючи ракетними двигунами; 

• розвиток і застосування інформаційно-комунікаційних технологій має 

своїм наслідком трансформацію ролі держави через її перетворення на мере-

жеву організацію. Використання інтернет-технологій приводить до того, що 

повноваження держави скорочуються, а інституціалізація інформаційного 

суспільства є початком входження суверенної держави у кризу, в якій неми-

нуче відбувається децентралізація влади і передача владних функцій та ресу-

рсів регіональній і місцевій владі31. Отже, формується новий тип державного 

устрою, в якому взаємодія мережі новостворених політичних інститутів та 

органів прийняття рішень національного, регіонального, місцевого та 

 
31Скороходова В. П. К вопросу о соотношении глобализации и регионализации. Известия вузов. Северо-Кавказ-

ский регион. Общественные науки. 2010. № 2. С. 26−29 
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локального рівнів перетворює процес прийняття рішень у нескінченні пере-

мовини між ними32. 

• інновації, сприяючи глобалізації, використовуються як інструмент задля 

посилення глобальних диспропорцій, а відтак, поглиблюють майнове розша-

рування населення за рівнем отриманого доходу. Глокалізація, як процес, що 

об’єднує тенденції глобалізації та локалізації, веде до побудови нової ієрархії 

світового масштабу, котра за своїм змістом означає монополізацію можливо-

стей свободи дій. Наслідком такої монополізації називають парадокс, завдяки 

якому незначна кількість людства багатіє, а переважна його більшість бідні-

шає. При цьому новим інноваційним технологіям відводять роль свого роду 

каталізатора, який найбільш чітко бідним вказує на їх бідність, адже форму-

вання великих фінансових статків переноситься у віртуальну цифрову реаль-

ність, котра є не лише надійно ізольована від реального життя небагатих лю-

дей, але і робить чисельну когорту останніх зайвими в умовах глобалізова-

ного світу. 

Отже, результати узагальнення ролі інновацій у відтворенні глобалізації 

дозволяють охарактеризувати вплив інновацій як процес і масштабний, і водно-

час різнонаправлений, адже інновації в умовах глобалізації – це не стільки спосіб 

адаптації глобальних товарів до локальних ринків та сприяння глобалізації шля-

хом універсалізації споживчого попиту, скільки інструмент глобальної трансфо-

рмації інституту держави в певну мережеву організацію, а також фактор поси-

лення глобальних фінансових диспропорцій з подальшим невпинним майновим 

розшаруванням населення за рівнем отриманого доходу. 

16.2. Глокалізація, економічні суперечності та локальні реакції  

вітчизняної сфери інновацій в умовах глобалізації 

Сучасний розвиток світової економічної системи характеризується поєд-

нанням тенденцій щодо зростання ролі регіональних і локальних факторів та 

 
32

Кастельс М., Киселева Э. Россия и сетевое общество. Мир России. 2000. № 1. 



 

555 

 

загострення боротьби за глобальне лідерство. Вказані процеси лише активізува-

лися в умовах кризи, котра зумовлена пандемією коронавірусу і скороченням те-

мпів зростання світової економіки. Як наслідок, низка держав закцентували вла-

сну економічну політику на досягненні відносної автономності та підвищенні рі-

вня імпортозаміщення. Феномен глокалізації демонструє, що локальні процеси 

на сьогодні не мають первинного і самодостатнього характеру, адже втілюють у 

собі і послуговують формою прояву закономірностей глобалізації, які набули 

провідного і визначального значення. Водночас наявні симптоми глокалізації по-

казують, що на сьогодні потенціал глобалізації для повної загальнопланетарної 

уніфікації соціально-економічних відносин і світового ринку недостатній. Такий 

потенціал може бути реалізований лише за посередництва локальних форм, ме-

ханізмів та інструментів, за умови втілення місцевої специфіки і відображення 

відповідних локальних приватних інтересів. 

Пов’язуючи глобальні економічні трансформації з проявами чергової про-

мислової революції, саме останню визначають причиною турбулентності, клю-

чову роль у боротьбі за виживання в період якої покладено на національну інно-

ваційну систему. Ресурсні та політичні обмеження були і залишаються факто-

ром, який обумовлює необхідність підвищення ефективності управління НІС. Це 

стосується не лише вирішення завдання формування пріоритетних цільових орі-

єнтирів, на яких необхідно концентрувати наявний потенціал, але і пошуку діє-

вого виходу із ситуації, в якій так чи інакше опиняється сьогодні більшість дер-

жав, Адже, попри унікальність і прагнення до суверенітету, держави, свідомо чи 

вимушено долучаючись до глобальних процесів, потрапляють під вплив транс-

національних компаній. 

Відтак, у площині вирішення проблеми забезпечення інтенсивного розви-

тку НІС не уникнути необхідності врахування фактора глокалізації. 

Характеризуючи “за” і “проти” в оцінці сутності глокалізаційного процесу, 

відзначимо, що трактування категорії “глокалізація” концептуально є надто неод-

нозначними. До прикладу, Ю. Хабермас вважав локальні процеси європейської 
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інтеграції ідеально-типовою моделлю, яку неминуче доведеться перейняти решті 

країн світу, і саме в цьому вбачав стратегічне завдання для правлячих європейсь-

ких політичних партій33. Подібне трактування характерне і для У. Бек, який дово-

див, що локальне і глобальне не виключають один одного, що рух у фрагментарній 

мозаїці відбувається одночасно в різних напрямках – глобалізація і регіоналізація, 

зв’язок і фрагментація, централізація і децентралізація34. Глокалізація є процесом 

нової всесвітньої стратифікації, в ході якої вибудовується нова соціокультурна іє-

рархія, яка одночасно і охоплює весь світ, і самовідтворюється. Вона є моделлю 

транснаціонального недержавного світового суспільства, що являє собою різно-

маніття без єдності35. Тим самим У. Бек стверджував, що процеси глобалізації 

та глокалізації є одночасно процедурою і розпаду світової спільноти на рухливі 

фрагменти, і їх об’єднання в єдину глокальну мережу.  

Дж. Сорос свого часу наголошував, що для стабілізації і справжнього регу-

лювання світової економіки потрібна світова система прийняття рішень. Іншими 

словами, необхідною є нова світова спільнота для підтримки світової економіки. 

Світова спільнота не означає світову державу. Скасування держави не є ні реаль-

ним, ні бажаним; але існують спільні інтереси, що виходять за межі державних 

кордонів, і суверенітет всіх країн має бути підпорядкований міжнародному праву 

і міжнародним інституціям36. Таким чином, де-факто йдеться про побудову гло-

бальної моделі світового соціально-економічного і політичного устрою, в якій ін-

тереси більшості регіонів світу будуть підпорядковані інтересам суб’єктів, які на 

сьогодні у міжнародних інститутах домінують та трактують міжнародне право ви-

ключно з позиції власного, ідеологічно обумовленого, розуміння. І саме про це 

стверджував Дж. Сорос, зазначаючи, що, залишившись єдиною наддержавою, 

США не бажають підкорятися будь-якому міжнародному органу37. 

 
33

Хабермас Ю. Постнациональная констелляция и будущее демократии. Логос. 2003. № 5 (39). 
34

Бек У. Что такое глобализация? Москва, 2001. 
35 Там же. 
36

Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности. Москва, 1999. 
37 Там же. 
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Відповідаючи на запитання відносно сенсу такої моделі підпорядкування 

суверенітету держав певним інтересам, можна відзначити, що сенс саме в тому, 

що сутність таких спільних інтересів будуть визначати найбільш потужні в еко-

номічному та політичному відношенні країни38. Водночас не можна не погоди-

тися з позицією, що держави, як суб’єкти суверенних прав, настільки ж форма-

льно рівні, наскільки ж реально різні. Тому звести до спільного знаменника на-

стільки різноманітні національні егоїзми доволі складно, а на ґрунті меркантиль-

них інтересів, які превалюють в загальній масі інтересів, подібне завдання може 

взагалі не мати вирішення39. 

Саме в цьому і полягає конфліктність сучасних міжнародних економічних 

відносин, в яких не останню роль почали все частіше відігравати аргументи війсь-

кової сили, політичної та економічної могутності окремих держав чи їх об’єднань. 

Стверджувати про домінування міжнародного права як головного регулятора про-

цесів вирішення накопичених світових проблем є на сьогодні надто дискусійно, 

особливо з урахуванням практики доволі непоодинокого застосування подвійних 

стандартів щодо різних держав40.На думку Ю. Лопухової, принципова специфіка 

адаптивних процесів глокалізації полягає у тому, що вони вирішують загальне за-

вдання глобалізації – делокалізацію, а відповідно і універсалізацію, і уніфікацію 

світу – не прямо і безпосередньо, замінюючи локальне глобальним, а опосеред-

ковано, з розтягуванням у часі, через мережу проміжних, з плином часу дедалі 

більше делокалізованних станів і явищ. Тож у такий спосіб зміст глокалізації зво-

диться до інструментальної другорядної ролі задля виконання головного за-

вдання – реалізації масштабних процесів світової глобалізації41. 

Відтак, деякі дослідники обґрунтовують доцільність використання альтер-

нативного глокалізації поняття “конгломеративність”, яке втілює єдність 

 
38

Россошанский А. В. Глобализация и глокализация: соотнесение понятий. Известия Саратовского универси-

тета. 2012. Т. 12. Сер. Социология. Политология. Вып. 3. С. 90−94. 
39

Азроянц Э. А. Глобализация: катастрофа или развитие? Современные тенденции мирового развития и полити-

ческие амбиции. Москва, 2002. С. 119. 
40Россошанский А. В. Глобализация и глокализация: соотнесение понятий. 
41

Лопухова Ю. В. Толерантность в контексте глобализации. Изв. Самар. науч. центра РАН. 2009. Т. 11, № 4. С. 865. 
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різносутностей, а не поєднання в однорідності. Це єдність через співрозвиток рі-

зного, а не через злиття в однаковості. Відносини між анклавами в конгломератах 

побудовані не на синтезі і перетворенні одних форм в інші, а на паралельному, 

але різношвидкісному співрозвитку. Взаємодія анклавів є непрямою, вони взає-

мно впливають один на одного, але не зливаються, втрачаючи вихідні якості42.  

Тож такий підхід може стати найбільш доцільним для аналізу взаємин між 

поняттями глобалізації та локалізації, оскільки дозволяє враховувати реальне рі-

зноманіття світу і множинність конкретних інтересів різних спільнот і націона-

льних держав. З огляду на відзначене вище, більшість дослідників дотримуються 

універсалістської парадигми процесів глобалізації, в якій процеси глокалізації 

займають другорядне місце. Обумовлено це тим, що реальна міжнародна прак-

тика постійно демонструє інструментальне використання демократичних норм 

і принципів як привід для втручання у внутрішні справи суверенних держав і до-

сягнення завуальованих соціально-економічних та політичних інтересів провід-

них світових держав. У результаті здійснюється цілеспрямована активна експансія 

в різних регіонах світу і реалізується політика штучної універсалізації суспільно-

політичного та соціально-економічного устрою світу43. 

Проявами глокалізації в інноваційній сфері є такі види локальних реакцій 

держав на глобальні виклики44:  

• максимальна відкритість і сприйнятливість щодо дії глобальних тенденцій 

та інститутів;  

• забезпечення співіснування локальної специфіки з глобальними тенденці-

ями без будь-якого значного взаємовпливу та інтеграції;  

• трансформація глобальних тенденцій шляхом сильної локальної реакції;  

• захист локальної специфіки від глобалізаційних процесів;  

• регіоналізація у вигляді створення наднаціональних об’єднань нового 

типу.  

 
42

Богатуров А. Д. Современный мир: система или конгломерат? Опыт транссистемного подхода. В кн.: Богатуров 

А. Д. Очерки теории и политического анализа международных отношений. Москва, 2002. С. 133–134. 
43Россошанский А. В. Глобализация и глокализация: соотнесение понятий. 
44

Кравченко С. І. Регулювання національної інноваційної системи у глокалізаційному аспекті. Економіка проми-

словості. 2019. № 4 (88). С. 58−74. 
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Враховуючи те, що вибір певного виду локальної реакції хоча і визнача-

ється різними чинниками, але водночас жодна з них не може не бути експліко-

вана крізь призму глокалізації, з’ясуємо наскільки результативним виявився про-

цес врахування глобальних тенденцій при реалізації національної інноваційної 

політики на теренах України.  

Задля відображення економічних суперечностей та локальної реакції віт-

чизняної сфери інновацій на глобальні процеси зробимо дві групи узагальнень 

щодо реалізації державної політики розвитку науки, інновацій та промисловості 

з досвіду економічно розвинених країн.  

Перша група стосується сучасних головних тенденцій державного уп-

равління інноваційними розробками у промисловості, з-поміж яких виокрем-

лено такі: 

1) акцент у сфері регулювання науково-технологічного розвитку ро-

биться державами на примноженні інтелектуального потенціалу та формуванні 

бази інновативних знань як головного рушійного фактора розбудови нової еко-

номічної моделі; 

2) створюється паритетність у використанні прямих і непрямих методів 

державного впливу на розвиток наукомістких секторів виробництва; 

3) зосереджується увага та розширюється спектр податкових та амор-

тизаційних важелів стимулювання інноваційного розвитку економіки; 

4) домінуючим інструментом реалізації процесу модернізації техно-

логічного парку виробництва та відповідно тематичного оновлення науково-

дослідної бази створення прогресивних технологій виступає інструмент тех-

нологічного трансферу, і не лише внутрішнього трансферу – зі сфери освіти і 

науки у виробництво, але й зовнішнього міжнародного трансферу наукоміст-

ких технологій. 

Друга група узагальнень характеризує особливості використання елементу 

пріоритетів в інноваційній політиці, головними з яких є: 
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1) сутність більшості систем державних технологічних пріоритетів зво-

диться до прогнозованих ключових технологій наступного етапу розвитку гло-

бальної економіки; 

2) створення пріоритету полягає або в ідентифікації його з окремим тех-

нологічним напрямом, або в ототожненні з чітким переліком технологічних тем; 

3) кількісний аспект структури системи технологічних пріоритетів ви-

значається низкою обмежень: стратегічними цілями, завданнями, перспективами, 

ресурсними можливостями. Важливим елементом у процедурі формування сис-

теми національних пріоритетів є врахування міжнародного аспекту. 

В економіці ж вітчизняній справи далі, аніж формування базових елементів 

системи законодавчого регулювання інноваційних процесів, навіть в умовах ціл-

ковитої відкритості до впливу глобальних процесів, на жаль, не просунулись. 

Причиною тому став управлінський конформізм з боку держави в питаннях нор-

мативно-законодавчого удосконалення системи економічного сприяння розви-

тку високотехнологічної сфери економіки. Як наслідок, діючий масив правових 

норм з позиції їх якісного наповнення з часом так і не позбавився цілої низки 

недоліків. З-поміж них головними є: відсутність критеріально вичерпного трак-

тування сутності високих технологій, високотехнологічної продукції, високотех-

нологічного і наукомісткого виробництва; нечіткість структурних обмежень сто-

совно видів економічної діяльності, які підпадають під визначення високотехно-

логічних виробництв; відсутність нормативно встановленого переліку запропо-

нованих до реалізації на території України високих технологій; ототожнення ви-

соких технологій із законодавчо затвердженими стратегічними пріоритетами 

інноваційної діяльності; обмежене, з позиції економічних індикаторів, уявлення 

про очікувані результати від розробки та впровадження наукомістких техноло-

гій. У підсумку цілком прогнозованими виявилися ті, зрештою й отримані, низькі 

показники ефективності виконання таких поодиноких стратегічно важливих но-

рмативних документів у цій галузі, як Загальнодержавна комплексна програма 

розвитку високих наукомістких технологій в Україні. 
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З позиції практики здійснених перетворень, домінуючими чинниками реа-

лізації державної політики науково-технологічного та інноваційного розвитку 

економіки України стали такі сформульовані нами принципи, як принципи 

кон’юнктурності, непослідовності, неузгодженості та взаємовиключності. При-

чиною тому постало панування незмінної практики, коли інструмент пріоритетів 

в арсеналі засобів державної інноваційної політики успішно використовується 

переважно в інтересах певного кола представників політичного процесу, що не 

мало і не має ані найменшого позитивного впливу на ефективність розв’язання 

проблеми інноваційної розбудови економіки. Разом з тим надання пріоритетного 

статусу одному чи декільком інноваційним технологічним напрямам розвитку 

економіки не стільки характеризує наявні можливості держави щодо їх реаліза-

ції, скільки визначає стратегічні перспективи економічного зростання країни 

в обраних сферах. 

Нагальною, але не розв’язаною залишилася в інноваційній сфері України 

ледь не головна проблема – проблема удосконалення, чи радше формування си-

стеми фінансово-економічних, дієвих на практиці стимулів інноваційного розви-

тку економіки. Насамперед ідеться про стимули податкові. Відтак країна вияви-

лась приреченою продовжувати обговорювати і нескінченно констатувати акту-

альність та доцільність реалізації в економіці омріяних інноваційних перетво-

рень, так і не відчувши зрештою їх реальної ефективності.  

Водночас результати аналізу зарубіжного досвіду в частині формування 

системи податкового стимулювання інноваційного циклу розробки і впрова-

дження високих технологій доводять, що сегментація превалюючої частки світо-

вого ринку інноваційних технологій між доволі обмеженим колом економічно 

розвинених країн є свідченням високого рівня ефективності здійснюваної націо-

нальними урядами політики економічного стимулювання високотехнологічних 

розробок. Пріоритетність застосування саме податкової складової такої політики 

зумовлена розвитком процесів інтернаціоналізації наукових досліджень, 
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конвергенції технологічних напрямів пошукових розробок, а також підвищення 

рівня міжгалузевої спеціалізації використання нових технологій.  

Результати економічного аналізу здобутків України у сфері інноваційних 

перетворень доводять, що стан інноваційної активності, рівень впровадження 

інновацій, а також ступінь відтворення ринкового сегмента виготовленого інно-

ваційного продукту так і не набули рівня, достатнього для формування необхід-

них економічних передумов реалізації інноваційного прориву в країні. По-перше, 

промислові підприємства вдалися до скорочення виробництва інноваційної про-

дукції, передумовою чому постає збереження і надалі фінансово-економічних 

умов до відтворення власного виробництва без активізації процесу провадження 

інноваційної діяльності чи придбання інноваційних технологій. По-друге, вола-

тильність показників питомої ваги інноваційної продукції свідчить про відсут-

ність реальних зрушень у напрямі суттєвого розширення платоспроможного по-

питу на інновації на вітчизняному ринку промислової продукції, а рівень проде-

монстрованої волатильності пояснюється як змінами економічної кон’юнктури 

на зовнішньому ринку інноваційних товарів, так і особливостями звітності 

суб’єктів господарювання про напрями та обсяги реалізованої на власному вироб-

ництві інноваційної діяльності. По-третє, зміна у розвитку економічних тенденцій 

щодо результативності показників наукомісткості ВВП та інноваційного рівня ви-

робленої продукції слугує необхідною підставою для висновку про те, що процес 

впровадження новацій, котрі базуються на результатах вітчизняних наукових до-

сліджень, увесь попередній період відкритості країни до впливу процесу еконо-

мічної глобалізації відбувався в умовах домінування звуженого формату відтво-

рення сфери науки і техніки в Україні. 

Для вітчизняної сфери інноваційного розвитку притаманною стала доволі 

знакова ситуативність, зміст якої полягає у збереженні якісно низького рівня здо-

бутків процесу розбудови технологічної складової розвитку промисловості та не-

відповідності формального відображення стану справ у цій галузі реальному. Той 

факт, що за підсумком навіть окремо взятого одинадцятирічного етапу відновлю-

вального зростання наукомісткість і промислового виробництва, і ВВП де-факто 
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лише скоротилися, свідчить про те, що використовуваний державою арсенал ва-

желів стимулювання розбудови наукомісткої економіки в Україні навіть у період 

відновлювального зростання був малоефективним. Як наслідок – наявність вра-

жаючого рівня відставання від економічно розвинених країн за показником ство-

реної у переробній промисловості доданої вартості, екстраполяція динаміки ско-

рочення якого, особливо в період після 2013 року, не залишає жодної іншої про-

гнозної оцінки, окрім виключно довгострокового характеру часового періоду, 

необхідного задля ліквідації наявного навіть на кінець 2021 р. обсягу відставання 

України від середнього рівня економічно розвинених країн світу. 

Окрім того, у сфері науково-технологічного та інноваційного розвитку до-

мінуючими постали тенденції, які обумовили інертність перебігу інноваційних 

зрушень в економіці. Головними з них нами визначено такі: низький рівень інве-

стиційної зацікавленості нерезидентів щодо участі у розбудові сектора вітчизня-

ного високотехнологічного виробництва; деформація секторальної структури 

наукової галузі; неоднозначність якісного характеру розширеного відтворення 

інституційної структури сектора науки; низький рівень результативності вітчиз-

няної індустрії високих технологій. У контексті останнього зазначимо, що тен-

денція до зростання економіки України, що мала місце упродовж нечисельних 

періодів відновлення, не була зумовлена динамікою економічних процесів 

у сфері національного високотехнологічного виробництва, а висхідний тренд по-

жвавлення виробництва та експорту продукції сектора високих технологій мав 

дискретний характер і не набув ознак стійкої, тривалої в часі тенденції. Відтак, 

головний економічний виклик для країни, який полягав і полягає у здійсненні 

успішного пошуку необхідного фінансово-економічного ресурсу та відповідних 

міжнародних ринків збуту задля реалізації розширеного формату відтворення 

виробництва та експорту продукції вітчизняного високотехнологічного сектора, 

на жаль, Україною так і не подолано до сьогодні. 

Волатильність економічних параметрів активності та результативності 

інноваційної діяльності набула для України також і обрисів перспективи втрати 
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національним сектором науки вітчизняного ринку розробки інноваційного про-

дукту вже в короткостроковому періоді. Виявлена нами диспропорційність 

у структурі виплат за користування об’єктами права інтелектуальної власності 

формує економічні передумови до зменшення рівня фінансового забезпечення 

процесу розробки та патентування об’єктів інтелектуальної власності, до кількіс-

ного, а головне якісного скорочення людського та інтелектуального наповнення 

сфери науково-прикладного пошуку і розробки нових прогресивних техніко-те-

хнологічних винаходів, корисних моделей та промислових зразків. Відтак, де-

факто залишивши поза межами активного державного впливу сферу якісного 

відтворення кадрового потенціалу сучасної вітчизняної науки і освіти, перед еко-

номікою країни неминуче постала загроза не лише успішній реалізації інновацій-

них трансформаційних зрушень в економіці, але й збереженню критичної маси 

базових інновацій світового рівня.  

З огляду на зазначене цілковито логічною постає ситуація, коли у секторі 

середніх та високих технологій об’єктом придбання виступають переважно вже 

втілені технологічні процеси, що є необхідною підставою для висновку про до-

мінування здебільшого зовнішнього напряму фінансової винагороди за отримані 

результати винахідницької активності. Економіка України впевнено рухається в 

напрямі суттєвого посилення технологічної залежності комерційного успіху еко-

номічної діяльності власних резидентів від обсягу та якості імпортованого в на-

ціональну економіку наукомісткого продукту. Збільшення обсягу інтелектуаль-

ної ренти, сплаченої іноземним торговим партнерам за придбаний наукомісткий 

продукт, на нашу думку, не можна цілковито відносити на рахунок здійснення 

проєктів технологічної модернізації економіки, принаймні якісного його спо-

собу. З урахуванням рівня інноваційної активності резидентів, кількості та якості 

впроваджуваних ними технологічних процесів, у цьому випадку фактично йде-

ться про реалізацію сформованої рівнем конкурентних відносин необхідності не-

значного ситуативного вдосконалення техніко-технологічної бази існуючого 

способу виробництва. 
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Основні причини низького рівня ефективності комерціалізації знаннєвого 

ресурсу, на нашу думку, пояснюються невирішеністю нагальних проблем щодо: 

доступності знаннєвого продукту, тобто високий рівень деконцентрації ресурсу 

створює для керівників підприємств значний інформаційний бар’єр під час вирі-

шення першочергових завдань підвищення науково-технологічного рівня влас-

ного виробництва; якості знаннєвого продукту, оскільки де-факто реалізовані на-

уково-технічні розробки не завжди відповідають заздалегідь запланованим пара-

метрам їхнього техніко-економічного обґрунтування; відсутності напрацьованих 

успішних технологій використання раніше набутих знань, оскільки конкретної ва-

ртості будь-яка ідея або знання так чи інакше набувають все ж таки лише в процесі 

їхньої реалізації, а без останнього елемента знання як такі втрачають властиву їм 

характеристику креативного імпульсу розвитку економіки; запровадження на за-

гальнодержавному рівні сучасної системи управління знаннєвим ресурсом, функ-

ціонування якої відігравало б визначальну роль у програмуванні підсумкової еко-

номічної ефективності комерціалізації новітніх знань у виробництві.  

За результатами міжнародного порівняльного аналізу тенденцій та дина-

міки змін інституційної структури фінансування та виконання науково-техніч-

них робіт, наукомісткості ВВП, рівня фінансового забезпечення роботи праців-

ника сфери інновацій встановлено, що відставання України від країн ЄС та ОЕСР 

за останні десятиліття лише збільшилося. Так, розвиток існуючої в Україні ін-

ституційної структури основних джерел надходження коштів у сферу наукових 

досліджень і розробок фактично не відповідає загальноєвропейській та світовій 

тенденціям. Більше того, негативного економічного значення вказаній невідпо-

відності також додає і той факт, що досягнуто її було не на тлі масштабних фі-

нансових вкладень з боку промисловості, а в умовах достатньо низького рівня 

зацікавленості у виконанні подібного ґатунку функції з боку держави. Саме тому 

в абсолютному вимірі показники фінансового забезпечення розвитку сфери нау-

кових досліджень і розробок в Україні значно поступаються відповідним анало-

гам у країнах ЄС та ОЕСР. В інституційному розподілі учасників процесу 
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виконання наукових досліджень і розробок вітчизняна економіка до 24.02.2022 

р. мала абсолютну перевагу щодо питомої ваги урядового сектора та найменший 

показник участі сектора освіти у реалізації науково-технічних досліджень і роз-

робок. Частка ж вітчизняної промисловості свідчила про наявність невисокого 

рівня зацікавленості сфери виробництва у впровадженні техніко-технологічних 

новацій. Отже, можна зробити висновок, що, по-перше, наша країна перманен-

тно поступається економічно розвиненим державам за показниками розвитку те-

хнологічного фактора зростання економіки, по-друге, подолати зазначене відс-

тавання буде вкрай складно без кардинальної зміни насамперед ролі держави у 

даному процесі, і лише згодом розширення економічного та науково-технологі-

чного міжнародного співробітництва. 

Таким чином, визначальними, на нашу думку, особливостями локальних 

реакцій вітчизняної сфери інновацій на відтворення процесів економічної глоба-

лізації є: 

• розвиток високотехнологічного виробництва в умовах відкритості до 

впливу процесів економічної глобалізації виявився економічно невигідним 

ані виробникам, ані споживачам, ані системі державного регулювання; 

• домінуюча практика розвитку високотехнологічного виробництва – це 

імпорт втілених технологій. Деетатизація у сфері регулювання інновацій-

ного розвитку та розвитку високих технологій, а саме такою постала вико-

ристовувана концепція державної політики в умовах економічної глобаліза-

ції, призвела до посилення залежності національного виробництва від зов-

нішньої кон’юнктури, і не лише економічної. За умови незмінності діючої 

системи державного регулювання імпорт втілених технологій постане 

єдино можливою, втім нетривалою, перспективою і способом відтворення 

сфери інноваційних розробок і високотехнологічного виробництва; 

• перспектива щодо зміни ситуації у сфері фінансового забезпечення роз-

витку інноваційних наукових розробок і наукомісткого виробництва, за 

умови пролонгації стану з не сформованістю національного бачення іннова-

ційної ідентичності, відсутня. Адже існуюча ситуація провокує відтворення 
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замкненого кола: збільшення обсягу фінансування процесу створення інно-

ваційних технологій з держбюджету, доходна частина якого формується 

здебільшого за рахунок результату діяльності ресурсомістких виробництв, 

в умовах посилення невизначеності щодо достатності обсягу майбутньої фі-

нансової підтримки України в період післявоєнної реконструкції з боку ос-

новних країн-партнерів, є неможливим апріорі; 

• нерозв’язаність проблеми комерціалізації наукових розробок створила 

передумови для утвердження спеціалізації вітчизняної науки на виконанні 

замовлень іноземних замовників, а відтак, особливо за умови тривалого про-

довження війни на території України, високоімовірною постає тенденція до 

суттєвого посилення еміграції кваліфікованого наукового і техніко-інжене-

рного персоналу, що матиме наслідком згортання обсягу науково-технічних 

робіт всередині країни та різке скорочення і до того незначного обсягу зов-

нішнього інвестування вітчизняного наукомісткого виробництва. 

16.3.  Перспектива локалізації інноваційного  

розвитку України в умовах післявоєнної реконструкції 

Результати дослідження особливостей руху суперечностей інноваційного 

розвитку національної економіки дозволяють, з одного боку, визначати вказаний 

рух як еволюційний, а траєкторію його відтворення як висхідну – від виключення 

з інноваційного процесу частки його науково-технічного потенціалу до втрати 

інноваційного ефекту для економіки в цілому. З іншого боку, можемо зробити 

висновок, що зазначена еволюція не є об’єктивним процесом і критичний експе-

ртний аналіз змісту суперечностей інноваційного розвитку країни доводить, що 

еволюційний характер руху таких суперечностей був процесом запрограмова-

ним. Запрограмованим він виявився не лише з огляду на негативний вплив нас-

лідків трансформації колишньої політичної системи на сферу інновацій нової са-

мостійної країни, але передовсім з огляду на управлінську неготовність профіль-

ної владної вертикалі до побудови якісно відмінної системи організації 
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інноваційного розвитку національної економіки в умовах відкритості до впливу 

процесу економічної глобалізації. 

Особливості та головні наслідки руху економічних суперечностей іннова-

ційного розвитку в Україні, на нашу думку, визначаються таким: 

1) економічна глобалізація, котра постала для країни невідворотною реаль-

ністю на початку новітнього етапу її самостійного державотворення, обумо-

вила домінування в управлінській системі прийняття рішень елементу ситуа-

тивності щодо розв’язання проблеми забезпечення інтенсивного розвитку 

економіки в нових геополітичних реаліях. Не створення умов, а боротьба з 

наслідками їх відсутності призвели до того, що перспектива утвердження Ук-

раїни як європейської держави з потужним інноваційним потенціалом, в якій 

однаково ефективно діючою була б система як формування, так і реалізації 

знаннєвого ресурсу, виявилась не реалізованою, адже, отримавши в спадок 

розвинену, високоефективну загальнодержавну систему вищої освіти і науки, 

економіка країни опинилась в стані своєрідної ізоляції від впливу на неї ре-

зультатів вітчизняної наукової думки. Наслідком такої, на наш погляд, ство-

реної власноруч інноваційної ізоляції стала поява і перманентне утвердження 

в подальшому тенденції до неефективного використання інтелектуального 

ресурсу, прямим підтвердженням чому були процеси скорочення та відпливу 

висококваліфікованих кадрів спочатку зі сфери науки, а згодом і з країни; 

2) поява і поступове загострення суперечностей інноваційного розвитку 

внаслідок взятого на озброєння в умовах економічної глобалізації ситуатив-

ного принципу їх розв’язання призвели до трансформації інституційної сис-

теми управління науково-технічним та інноваційним процесами, підсумком 

якої стало формування управлінської вертикалі, в якій місця центральному 

органу виконавчої влади, який би зосереджував у своїх повноваженнях повну 

відповідальність виключно за розробку та провадження державної політики 

суто у сфері інновацій та високих технологій, в Україні не виявилось. Така 

система управління є діючою в країні понад два останні десятиліття, а покла-

дений наразі на МОН України статус центрального органу виконавчої влади, 
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що забезпечує формування державної політики у сфері інновацій, де-факто в 

стінах міністерства реалізується силами єдиного профільного, не одноразово 

реорганізованого, структурного підрозділу. Абсолют політичної доцільності 

як домінування політичної коректності над професійністю у питанні держав-

ного управління інноваціями призвів до того, що передбачення перспектив-

них напрямів розвитку нових технологій функціонує у вигляді механізму ро-

зробки та затвердження стратегічних та середньострокових пріоритетних на-

прямів інноваційної діяльності загальнодержавного, галузевого та регіональ-

ного рівнів. Вказаний механізм не відтворює стратегічне бачення місця кра-

їни на світовому ринку високих технологій, інноваційної продукції, перспек-

тивних наукових розробок, а відтак, зовнішня конкурентна боротьба України 

в пропонованих економічною глобалізацією умовах видається для країни за-

відомо невиграшною; 

3) особливістю руху суперечностей інноваційного розвитку національної 

економіки в умовах економічної глобалізації є також стратегічна невизначе-

ність в питаннях не лише наукових та інноваційних перспектив країни, але і 

місця країни на глобальному ринку високих технологій цивільного та вій-

ськового призначення. Логічно, що за таких обставин діючі на сьогодні зако-

нодавчі норми лише частково врегульовують питання щодо трактування сут-

ності інновацій, інноваційної діяльності, інноваційної продукції, інновацій-

ного та пріоритетного інноваційного проєкту, інноваційного підприємства, 

інноваційної інфраструктури, високих наукомістких технологій, високотех-

нологічної продукції та високотехнологічного виробництва, проєкту з розроб-

лення наукоємних технологій. Разом з тим чинне у сфері інноваційної діяль-

ності українське законодавство на стимулювання інноваційної діяльності 

суб’єктів господарювання не спрямоване, а відтак, у нечисленних випадках 

настання його дії має суто компенсаційний характер. Законодавча у сфері 

інноваційної діяльності неврегульованість питання щодо необхідності, по-

рядку та періодичності реалізації профільними державними інституціями 
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заходів у частині організації моніторингу результативності розвитку іннова-

цій та високих технологій призводить до того, що в Україні є відсутнім 

централізований облік науково-технічних розробок у сфері високих техноло-

гій, припинено статистичний облік кількості створених та використаних в 

економіці нових технологій, не здійснено структурування сфери високотех-

нологічного виробництва, моніторинг виробництва високотехнологічних то-

варів та знаннєвих послуг не проводиться. За таких умов, а саме – умов під-

міни стратегічних цілей тактичними завданнями, сподівання на спрацювання 

європейського фактора стимулювання процесу інтенсифікації створення но-

вітніх знань та підвищення рівня їх комерціалізації в економіці залишаються 

для України навіть у довгостроковій перспективі невиправданими; 

4) формування перспективи втрати національним сектором науки вітчиз-

няного ринку розробки інноваційного продукту внаслідок домінування зов-

нішнього напряму спрямування фінансової винагороди як у частині здійсне-

них резидентами виплат за користування окремими об’єктами права інтелек-

туальної власності, так і в частині виплат за придбання секторами середніх та 

високих технологій нового технологічного обладнання зумовлене допуще-

ною на рівні держави національною недалекоглядністю, яка визначає особ-

ливість руху суперечностей інноваційного розвитку національної економіки 

в умовах економічної глобалізації насамперед тим, що інтереси глобальних 

корпорацій було ототожнено з національними пріоритетами. Прикладом бо-

ротьби інтересів корпорацій в окремих галузях і держави на національному 

рівні була ситуація в країнах-членах ЄС щодо запровадження колективного 

ембарго на імпорт природного газу і нафти з РФ. У цьому зв’язку прийняте 

Польщею та Болгарією рішення про припинення ними з 27 квітня 2022 року 

імпорту природного газу є одним із варіантів розв’язання проблеми національ-

ної недалекоглядності на рівні держави. 

Перебіг фази загострення суперечностей глобалізації у формі розгортання 

широкомасштабного відкритого військового конфлікту має своїм наслідком не 

лише фізичне руйнування економічних активів, інфраструктури, скорочення 
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валового внутрішнього продукту, зниження рівня життя населення, насамперед, 

головним наслідком пролонгації ситуації з відсутністю шляхів розв’язання гло-

балізаційних суперечностей на території України постане реалізація перспективи 

невиправної втрати країною залишків інноваційного ресурсу стимулювання тех-

нологічної трансформації національної економіки. Передовсім ідеться про інте-

лектуальний ресурс як у частині самостійного створення і впровадження нова-

цій, так і в частині спроможності до опанування сучасного світового технологіч-

ного доробку в обсягах і динаміці, необхідній для забезпечення належних темпів 

ефективного відновлення національної економіки в післявоєнний період.  

Факторами, котрі наразі формують і формуватимуть надалі перспективу 

інноваційного відновлення України в умовах післявоєнної реконструкції, з нашої 

точки зору, є: 

• першочерговою перешкодою на шляху дієвого використання інновацій-

ного фактора відновлення національної економіки в післявоєнний період по-

стає відсутність консолідованого бачення урядовими та профільними вітчиз-

няними і міжнародними експертами найближчої перспективи економічного 

розвитку України принаймні на рівні макропоказників, адже практично по-

двійна розбіжність у фахових оцінках щодо рівня падіння ВВП за підсумками 

2022р. – від 30 до 50% (ЄБРР – 30%, МВФ, Moody’s – 35, Світовий банк – 45, 

Д. Шмигаль – 30−50%) – суттєво нівелює активну роботу уряду в напрямі 

посилення впевненості суб’єктів господарювання на швидке відновлення на-

ціональної економіки в період післявоєнної реконструкції45. Втім, справа на-

віть не стільки у доволі широкій варіативності висловлюваних міжнародними 

інституціями прогнозів, скільки, по-перше, у швидкості, з якою вони зміню-

ють власні ж оцінки негативного прогнозу ВВП України за підсумком 2022 

року: кінець березня 2022 р. – -20 %, початок травня 2022р. – -30 % (і це в 

 
45

ЄБРР погіршив прогноз падіння економіки України у 2022 році / Аналітичний портал «Слово і діло». URL: 

www.slovoidilo.ua/. 10.05.2022; Як війна позначиться на економіці України у 2022 році: прогноз Moody”s . URL: 

www.meta.ua/uk/news/. 22 травня 2022 року. 
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межах лише одного ЄБРР); а, по-друге, у вже реалізованих, щоправда станом 

на травень 2022 року поки що поодиноких, спробах окремих міжнародних 

інституцій взагалі відкинути саму імовірність існування прогнозу ВВП Укра-

їни за підсумком вже наступного 2023р. Саме так у Світовому економічному 

огляді від квітня 2022 р. висловився МВФ, який відзначив, що для України 

всі прогнози на 2023−2027 роки «опущені через надзвичайно високий ступінь 

невизначеності», а тому реальний ВВП прогнозується лише до 2022 року46; 

• перешкодою для економічного подолання фази загострення суперечно-

стей глобалізації, котра набула форми військового конфлікту на території Ук-

раїни, залишається, та імовірно залишатиметься надалі, непослідовність дій 

виконавчої та законодавчої гілок влади в частині реалізації власних заходів 

підтримки національної економіки під час воєнного стану. Так, запроваджені 

владою невдовзі після введення на території країни воєнного стану заходи 

щодо підтримки бізнесу (відміна перевірок, штрафів, нульовий акциз на па-

льне, безвідсоткове кредитування аграріїв, запровадження спрощеної сис-

теми оподаткування і добровільна сплата 2 % податку резидентами з обігом 

до 10 млрд грн, спрощення митних процедур, розширення переліку товарів 

критичного імпорту, що передбачає звільнення від сплати ПДВ та відтермі-

нування і відміну сплати митних платежів) можуть бути фактично нівельо-

вані зі вже прийнятим ЗУ №2244-IX, про що в травні наголосив президент 

УСПП А. Кінах47. Відверто про необхідність якнайшвидше відмінити всі ра-

ніше надані податкові пільги висловився в травні 2022 р. міністр фінансів Ук-

раїни С. Марченко, наголосивши, що потрібно повернути всі податки на до-

воєнний рівень, оскільки бізнесу допомогу надано, а тепер потрібно допомо-

гти державі, яка фінансує армію48. Втілювана в життя в такий спосіб держа-

вна політика підтримки національної економіки не сприятиме не лише акти-

візації економічної активності в період продовження на території країни 

 
46

МВФ утримався від прогнозу для економіки України на 2023 рік.  URL: www.finbalance.com.ua/. 19.04.2022. 
47

Кинах А. Послевоенная экономика Украины будет кардинально иной. URL: www.gmk.center/ 20 травня 2022. 
48

Все налоги вернуть: глава Минфина предложил отменить льготы, введенные после начала войны. URL: 

www.rbc.ua. 25 травня 2022р. 
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бойових дій, але і суттєво вплине на рівень негативних очікувань з боку не-

резидентів після їх закінчення; 

• загострення економічних суперечностей глобалізації матиме наслідком 

для інноваційної сфери України суттєве скорочення внутрішнього ресурсу 

для її розвитку, адже, відповідно до оцінок уряду та міжнародних експертів, 

незворотна втрата країною 20 % ВВП49 та повна зупинка станом на травень 

2022р. економічної діяльності 50 % підприємств50 є не стільки факторами 

стрімкого звуження внутрішнього реального і потенційного попиту на нова-

ції з боку резидентів, скільки ознакою незворотної втрати промислового по-

тенціалу, який був не лише прикладною сферою застосування вітчизняних 

наукових розробок, але і виступав замовником виконання значної частини ві-

тчизняних наукових досліджень та розробок; 

• нагальна для сфери науки та інновацій України упродовж всього попе-

реднього періоду її державотворення проблема невпинного скорочення ква-

ліфікованого кадрового складу на етапі нинішньому змінюється відразу декі-

лькома тенденціями. По-перше, в ситуації, коли робоче місце в національній 

економіці втратили 40% працездатного населення51, збитки в економіці зага-

лом, за оцінками Д. Шмигаля, вже в квітні 2022р. перетнули позначку 500 

млрд і невдовзі сягнуть 1 трлн дол. США52, а 9 з 10 українців опиняться за 

межею бідності, якщо війна затягнеться53,вочевидь невідворотною постає те-

нденція до одномоментного і різкого збільшення відтоку з галузі фахівців 

найвищої кваліфікації, По-друге, в умовах досягнення станом на травень 

2022 року міграційним та еміграційним процесами кількості в 13 мільйонів 

громадян України можна небезпідставно стверджувати, що сфера наукового 

пошуку вже в найближчій перспективі стикнеться з проблемою на кшталт 

 
49Як війна позначиться на економіці України у 2022 році: прогноз Moody”s . 
50

9 з 10 українців можуть опинитися за межею бідності через війну з рф – ООН.  URL: www. meta.ua/uk/news/. 16 

травня 2022р. 
51Кинах А. Послевоенная экономика Украины будет кардинально иной. 
52

Шмигаль не виключає падіння ВВП України на 50 відсотків. URL: www.slovoidilo.ua. 28 квітня 2022 року. 
539 з 10 українців можуть опинитися за межею бідності через війну з рф – ООН.   

http://www.slovoidilo.ua/
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«демографічної ями», але вже в науці, оскільки еміграція працездатного на-

селення відбувається здебільшого сім’ями, в складі яких сьогоднішні шко-

лярі, що виїхали з України, вже за 5−10 років могли б поповнити лави аспі-

рантур українських вишів і науково-дослідних установ. 

Отже, масштаб вже отриманих Україною станом на червень 2022 року руй-

нівних наслідків війни, з одного боку, а з другого боку, високий ступінь невизна-

ченості щодо тривалості війни та потенційного обсягу нових руйнувань, дає від-

повідь на питання щодо успішності перспективи локалізації інноваційного роз-

витку країни в умовах післявоєнної реконструкції вкрай невизначеною. 

На підставі викладеного вище можемо зробити такі узагальнення: 

1) під приводом економічної глобалізації реалізується процес світогоспо-

дарської дезінтеграції, в результаті якого відбувається не лише збільшення 

розриву між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, але й зна-

чно посилюється низка загроз для подальшого розвитку людської цивіліза-

ції, головними серед яких є голод, глобальна міграція, тероризм, цифрова 

колонізація, широкомасштабне військове зіткнення країн із застосуванням 

ядерної зброї; 

2) події останніх неповних трьох років, зокрема показовий вакцинний 

егоїзм з боку розвинених країн на етапі спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2 світової пандемії 2020−2021рр., приклад кулуарного перефо-

рматування в односторонньому порядку міжнародного військового контра-

кту (AUKUS, вересень 2021р.), показова неодностайність усередині ЄС 

щодо безапеляційності пріоритету законодавства ЄС над національним за-

конодавством (рішення Конституційного трибуналу Польщі, жовтень 

2021р.), військове вторгнення РФ на територію України 24.02.2022 р. – всі 

вказані події постають тими прецедентами, аналіз яких надає підстави для 

висновку про те, що світ на сьогодні є локалізованим. Сучасна локалізація 

набуває територіального (за країнами, окремими регіонами) та сектораль-

ного характеру (економіка, сфера охорони здоров’я, міграційна політика);  
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3) зосередженість України на прагненні до механічного перенесення у ві-

тчизняну практику іноземного досвіду у фінансуванні інновацій, було з са-

мого початку приречене на провал, бо не відповідало умовам України, адже 

фінансування інновацій, насамперед в промисловості, можливе виключно 

на другому етапі, етапі, який слідує за етапом тривалої і активної фінансової 

участі у розвитку інновацій коштом держави. Домінування сектору освіти у 

виконанні інноваційних розробок, на зразок тому, що є властивим досвіду 

західних країн, також є неможливим в умовах неконтрольованого зростання 

кількості закладів вищої освіти, а саме це було притаманним сектору освіти 

України в перші 20 років незалежності, що саме по собі свідчить радше про 

кон’юнктуру на ринку освітніх послуг, аніж про фахову готовність і чисельну 

достатність кваліфікованого кадрового освітнього ресурсу до повномасшта-

бного, а головне якісного виконання науково-дослідних робіт національ-

ного та світового рівня; 

4) недотримання послідовності у виборі вектора, а згодом і обмеженість за 

обраним вектором траєкторії поступу країни на шляху інтеграції до складу 

геополітичних регіональних об’єднань не лише негативно позначилась на по-

тенційно можливих позитивних трансформаціях вітчизняної інноваційної 

сфери, але і не сприяла навіть щонайменшій інтеграції нерезидентного капі-

талу розвинених країн Північної Америки та Західної Європи в українську 

галузь виробництва технологічних новацій високого і середнього рівнів. Від-

так, у реаліях існування максимально відкритої до впливу економічної глоба-

лізації національної економіки високотехнологічна інноваційна її складова 

виявилась для іноземного капіталу розвинених економік світу непривабли-

вою, а тому цілковито закритою для їх національного інвестора; 

5) перелік проблем інноваційного розвитку країни, ступінь їх неухиль-

ного з часом поглиблення і, головне, їх вплив на якість і темпи розбудови 

національної економіки мали можливість дієвого розв’язку виключно за 

умови своєчасної відмови від практики тотального несприйняття, 
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неприйняття і попрання отриманого спадку у сфері управління, планування 

та регулювання розвитку інноваційної сфери, ефективність застосування 

якого була доведена тривалим періодом його використання; 

6) зважаючи на доволі високу імовірність входження економік США та 

країн-лідерів ЄС у стан рецесії вже в найближчій часовій перспективі, Ук-

раїні у гонитві за лідерством у набутті статусу європейського взірця глоба-

лізації варто зважити на суттєве посилення загрози опинитися в період піс-

лявоєнної реконструкції на узбіччі локалізації. Відтак, прагнучи перебувати 

на передовій глобалізаційного процесу, вкрай необхідним є усвідомлення 

того, що бажана рівноправна участь в універсальному глобальному різнома-

нітті зовсім не означає формування Україною власноруч максимальної своєї 

залежності від зовнішнього світу. 

Отже, успішність розбудови Україною національної економіки в період пі-

слявоєнної реконструкції визначатиметься не швидкістю заміни національного 

глобальним, а навпаки, буде у прямій залежності від сформованості, а головне, 

здатності держави Україна до практичного відстоювання власної суверенної по-

зиції щодо чільного місця національних економічних інтересів на мапі геополі-

тичних інтересів країн-лідерів сучасного мінливого світу. 
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ВИСНОВКИ 

1. Епоха глобалізації переживає кризу. Незважаючи на велику кількість до-

сліджень, які розглядають цю проблематику з різних боків, глибинні причини 

сучасних кризових явищ ще не з’ясовано. Це пов’язано з пануванням функціона-

льних підходів і відповідної методології, яка на підґрунті відносно збалансова-

ного і динамічного розвитку після Другої світової війни стала мейнстримом і за-

раз, попри ґрунтовну критику, володіє умами багатьох дослідників.  

2. Глобалізація досліджується як самостійний феномен безвідносно до 

своєї протилежності – локалізації, або у зовнішньому фрагментарному зв’язку з 

нею. В дійсності глобалізація і локалізація є протилежностями, які взаємно за-

перечуючи і взаємообумовлюючи одна одну, проходять закономірні історичні 

етапи свого розвитку і досягають апогею у сучасності. 

3. Закономірними логічними етапами розвитку суперечності глобалізації 

та локалізації є рух від тотожності (яка включає в себе внутрішню відмінність) 

через різність (де глобалізація і локалізація стають відносно самостійними про-

цесами), та протилежність (в якій вони взаємно заперечують одна одну) до про-

цесуючої суперечності як єдності протилежностей (де глобалізація та локаліза-

ція, взаємно виключаючи і зумовлюючи одна одну, заглиблюються в основу, 

створюючи таким чином форму руху і розв’язання цієї суперечності).  

4. Клітиною, з якої починається розвиток глобалізації та локалізації, є су-

місно-розділена праця. У процесі історичного розвитку сумісність досягає свого 

найвищого результату в глобалізації, а роздільність – в локалізації. 

5. Спочатку, до розвитку міжнародного поділу праці і господарського 

освоєння світового простору, суперечність глобалізації та локалізації розвива-

лась в імпліцитній формі, і тільки епоха великих географічних відкриттів і фор-

мування світового ринку перетворила цю суперечність у відкритий і дуже інте-

нсивний процес.  
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6. Розвиток експліцитної глобалізації проходить три найважливіших 

етапи: спочатку він, базуючись на національно локалізованому виробництві, від-

бувався за рахунок зовнішньої торгівлі та міграції людських ресурсів; потім на 

перший план висунулася міграція капіталу, який, рухаючись у фінансово-еконо-

мічному просторі, сам знаходить необхідні йому локалізовані ресурси, або пере-

міщує їх; нарешті, з формуванням інформаційно-мережевої економіки та посту-

повим перетворення інформації у головний ресурс і продукт виробництва, гло-

балізація переходить у віртуальну сферу, де просторово локалізовані та віддалені 

у фізичному просторі та часі ресурси можуть бути об’єднані в один виробничий 

процес, що у віртуальному просторі відбувається тут і зараз.  

7. Основною суперечністю сучасності стає суперечність між глобаліза-

цією, яка розвивається за рахунок інформаційно-фінансових технологій, і лока-

лізацією матеріальних і трудових ресурсів, не здатних переміщуватися в прос-

торі зі швидкістю інформації та фінансових потоків.  

8. «Зняття» (одночасне зникнення і збереження) просторових та часових 

характеристик фізичних об’єктів у віртуальному просторі-часі, з одного боку, від-

криває небачені раніше можливості синергетичної взаємодії минулого і сучас-

ності, накопиченого і актуального багатства, усіх локальних складових глобаль-

ного світу, з другого боку, створює небачені раніше ризики деструктивних і руй-

нівних процесів, які також набувають глобального характеру (глобальний теро-

ризм, глобалізація військових конфліктів, деструктивних психологічних, ідеоло-

гічних та інших процесів створюють не тільки ризики розвитку, а й загрози са-

мому існуванню людства).  

9. На першому етапі експліцитної глобалізації виграш отримують переважно 

розвинені країни, а негативні наслідки відчувають країни з більш низьким рівнем 

розвитку. На другому етапі від глобалізації починають потерпати і розвинені 

країни. На третьому етапі суперечність глобалізації та локалізації, охоплюючи 

весь простір (економіку, соціальне життя, суспільну свідомість, культуру, ідео-

логію тощо), доходить до своєї вищої точки і неминуче набуває характеру гло-

бальної гібридної війни, в якій збройні конфлікти перемежовуються з 
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економічними, цивілізаційними, інформаційними, ідеологічними та іншими вій-

нами, що вплетені в тканину суспільного життя. На цьому підґрунті формується 

гібридна система «мир-війна».  

10. Суперечності глобалізації та локалізації рухаються і розв’язуються в 

різноманітних формах і різноманітними методами (методом опосередкування 

протилежностей, балансування, компромісу, ускладнення шляхом заглиблення 

суперечності в основу тощо). Але найбільш ґрунтовні та системні протилежно-

сті розв’язуються шляхом зміни структури та механізмів функціонування сис-

тем (зміни світових порядків, війни, реконструкції тощо). 

11. Переформатування світових порядків відбувається на різних рівнях. 

Воно зазвичай починається з війн і закінчуються мирними угодами. На рівні фо-

рмування нових міжнародних порядків, що стосуються територіального поділу і 

регулювання відносин провідних країн, можна виділити:  

• Вестфальский мир (1648 р.), який після завершення Тридцятирічної 

війни, що вплинула майже на всі країни Європейського континенту, сформу-

вав новий порядок в Європі та відповідну систему міжнародних відносин, за-

сновану на концепції державного суверенітету; 

• Віденський конгрес (вересень 1814 р. – червень 1815 р.), в якому взяли 

участь понад двісті дипломатів майже з усіх країн Європейського континенту 

та який перекроїв політичну карту Європи і перетворив її на спільноту легі-

тимних монархій, забезпечивши на певний час мир і спокій;  

•  Версальський мирний договір (1919 р.), що оформив результати Першої 

світової війни і, після окремої угоди між США та Німеччиною (1921 р.), яка 

практично повторювала Версальський договір, проте не містила статей про 

Лігу Націй і про відповідальність Німеччини за розв’язання війни, став хит-

кою основою міждержавних відносин, що пов’язано із суттєвими суперечнос-

тями між країнами, революцією в Росії та загальною нестабільністю ситуації;  

•  Ялтинська та Потсдамська конференції (1945 р.), які підбили підсу-

мок Другої світової війни і сформували післявоєнний світовий порядок, 
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включаючи зміни державних кордонів, денацифікацію, демілітаризацію, демо-

кратизацію та декартелізацію Німеччини, рішення про принципи утворення і 

діяльності ООН. Розпад СРСР започаткував зміну післявоєнного світового по-

рядку.  

12.  Сучасний світ стоїть на початку нової зміни світового порядку. Війна 

на території України є формою руху і розв’язання суперечності глобалізації та 

локалізації. Вона фізично відбувається у локальному просторі України, але фак-

тично, завдяки постачанню зброї, дипломатичній, економічній, фінансовій та ін-

формаційній підтримці США та ЄС, вона має глобальний гібридний характер. Це 

є локальне втілення глобального конфлікту.  

13. В Україні просторово локалізувалися: її внутрішні суперечності, нако-

пичені з часів набуття незалежності; суперечності США і Росії як двох головних, 

найпотужніших мілітарних сил, здатних гарантовано знищити одна одну і світ 

загалом; суперечності ЄС з Україною і Росією щодо вступу України в ЄС.  

14. Повоєнна реконструкція української економіки також буде формою 

розв’язання суперечності глобалізації та локалізації, в якій Україна повинна 

знайти свою власну ідентичність і своє місце у глобальному світі. В процесі ре-

конструктивного відновлення важливо уяснити і практично реалізувати власний 

інтерес України з урахуванням усіх її географічних, геополітичних, історичних, 

ментальних та інших характеристик і віднайти способи реалізації власного інте-

ресу в мінливих умовах формування нового світового порядку.  

15.  На вирішення завдань повоєнної реконструкції і знаходження місця 

України в глобальному розвитку впливатимуть загальносвітові тенденції, 

пов’язані з перерозподілом сил і впливу між Сходом і Заходом, переформатуван-

ням світової фінансової системи, новою полярністю та конфігурацією головних 

світових центрів, розвитком мережевого характеру суспільних відносин і форму-

ванням мережевої людини, суб’єктність якої розмивається, тощо.  

16. Реконструктивний характер відбудови економіки України передбачає 

не відтворення старої структури, а вибудовування нової, заснованої на застосу-

ванні сучасних технологій та сучасних підходів до просторової локалізації 
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виробництв. Реконструкція соціально-економічної системи повинна бути спря-

мована на створення умов ефективної занятості, забезпечення зростання доходів 

населення, подолання бідності, зменшення соціального розшарування і ство-

рення сприятливих умов для бізнесу та інвестування. Вона повинна бути спря-

мована на створення національно укоріненого соціально-економічного розвитку, 

який спирається передусім на використання національних матеріальних і трудо-

вих ресурсів та створення найбільшого числа ланок переробки сировини в сере-

дині країни.  

17. Серед найважливіших напрямів об’єктивних змін, що визначатимуть 

умови реконструкції, можна виділити такі як: розвиток інформаційно-мережевої 

економіки, що включає розповсюдження інформаційно-цифрових та нейромере-

жевих технологій, зумовлює суттєві зміни у відносинах власності, формах праці 

та розподілу результатів виробництва (зміни у формах реалізації інтелектуальної 

власності, розвиток спільного користування, кластерно-окружний тип організа-

ції життєвого простору, дистанційну роботу, безумовний і рентно-преміальний 

види доходів тощо); орієнтація на енергоефективність, екологічно чисті вироб-

ництва, «зелену» економіку. 

18. В умовах України виникає необхідність використовувати нетрадиційні 

механізми фінансового забезпечення вирішення таких завдань. Центром докла-

дання сил держави повинна стати структурна політика, спрямована на ство-

рення економічної архітектоніки, здатної забезпечити сучасний дизайн соціа-

льно-економічного розвитку. На структурну політику повинні бути зав’язані всі 

інші види політики, насамперед бюджетно-податкова, грошово-кредитна та 

інвестиційна.  

19. Структурна політика на основі стратегії національно укоріненого соці-

ально-економічного розвитку повинна спиратися на поєднання стратегічного 

планування і ринкової самоорганізації. Вона відштовхується, з одного боку, від 

визначення провідних кінцевих продуктів: 1) продуктів, що забезпечують жит-

тєдіяльність людини (харчування, житло, ліки, предмети довгострокового 
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споживання), 2) продуктів, що розповсюджуються внаслідок формування нового 

технологічного укладу (електронно-технічні пристрої, інформаційно-цифрові те-

хнології тощо), з іншого ж боку, від існуючих ресурсів (у тому числі природних), 

необхідних для виробництва цієї продукції, і націлена на створення якомога бі-

льшого числа ланок виробництва цих продуктів в Україні.  

20. Фінансово-кредитне забезпечення інвестицій у нові види виробництва 

здійснюється за рахунок поєднання державного цільового кредитування та залу-

чення приватного капіталу (загальне правило: якщо є ресурси для виробництва, 

не може існувати проблем із фінансуванням). Цільове довгострокове кредиту-

вання може здійснюватися: за рахунок емісійних коштів через державну креди-

тну установу під низький відсоток (із залученням комерційних банків лише як 

операторів, що отримують нормальний прибуток на свої витрати, а не на суму 

кредиту); за рахунок бюджетних коштів. Зважаючи на те, що емісійні гроші ви-

пускаються під створення і рух нової вартості, це не призведе до надмірного зро-

стання інфляції.  

21. Методологічним імперативом структурування завдань відновлення і 

повоєнної реконструкції економіки України повинно стати розуміння просто-

рово-часової єдності та послідовності процесів вирішення невідкладних за-

вдань безпосереднього виходу із воєнного стану, середньострокових завдань за-

безпечення стійкого розвитку та довгострокового процесу формування нової ін-

формаційно-мережевої економіки. Необхідно на кожному етапі виділяти про-

відне завдання (ланку), на вирішенні якого концентруються зусилля та яке ви-

значає субординованість інших завдань.  

22. На нинішньому етапі переходу від індустріально-ринкової до інформа-

ційно-мережевої економіки загострюється конкурентна боротьба за реалізацію 

національних інтересів країн та фінансових інтересів глобальних промислово-

фінансових корпорацій, які вже відіграють панівну роль у глобальному супереч-

ливому співрозвитку економік. Зважаючи на це, сучасність можна характеризу-

вати як еру глобального наддержавного корпоративізму. 

23. Хронічні торговельно-економічні війни стають іманентними явищами 



 

583 

 

глобального суперечливого співрозвитку через загострення конфліктів економі-

чних інтересів, особливо, серед країн-лідерів. Глобальна конкурентна боротьба 

набуває форм і методів посилення агресивної експансії наймогутніших країн, що 

призводить до збройних конфліктів, економічних війн або їх поєднання. 

24. Історична місія міжнародних організацій в сучасних умовах глоба-

льної конфліктності полягає в тому, щоб не допустити переростання локальних 

гібридних війн у повномасштабну третю світову війну. 

25.  Одним із важливих моментів стратегії нових незалежних держав, та-

ких як Україна, є поєднання розвитку народного підприємництва з формуванням 

державних і приватних корпорацій, здатних витримувати глобальну конкурен-

цію на світових ринках. Довгострокова стратегія нарощування національної мо-

гутності держави повинна базуватись на міжнаціональній співпраці з країнами-

партнерами, які зацікавлені в солідаризації співрозвитку і в інноваційно-випере-

джальному розвитку досягнень світової та національної науки і техніки. 

26. Війна Росії проти України стала каталізатором визрівання безпреце-

дентної для періоду після Другої світової війни кризи міжнародної безпеки, яка 

є багатофакторним та багатовимірним процесом, що зародився всередині про-

цесу неоліберальної глобалізації. Саме це накладення глобальних безпекових ви-

кликів на вже існуючу комбінацію взаємопов’язаних глобальних дисбалансів, 

асиметрій, міжкраїнових та міжрегіональних суперечностей робить цей безпеко-

вий виклик особливо масштабним, стійким до антикризових заходів і небезпеч-

ним в аспекті впливу на довгострокові тренди світового розвитку. Безперспекти-

вно боротися лише з вищезазначеною каталізуючою функцією без застосування 

більш широкого, загальносистемного підходу до вирішення проблем всередині 

самого глобалізаційного процесу. 

27. В умовах кризи міжнародної безпеки співвідношення процесів глоба-

лізації та локалізації істотно змінюється та ускладняється, з відносним поси-

ленням ролі локалізаційних процесів, які можуть підвищувати стійкість еконо-

мічної системи в умовах кризових шоків. Внаслідок цього дозована зміна 
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співвідношення у дихотомічній структурі «глобальне–локальне» на користь ло-

кального (включаючи регіоналізацію окремих макропроцесів) виглядає раціона-

льним і може сприяти розв’язанню ключових ускладнень нинішнього глобаліза-

ційного процесу. Такий підхід, однак, несумісний з намаганнями нав’язати всім 

єдиний глобальний інституційний стандарт та єдині критерії оцінки успішності 

політики розвитку. Так само слід уникати гіпертрофії локалізації, яка може спри-

чинити глобальний тренд падіння економічної ефективності та зростання інфля-

ції витрат. 

28. Нинішня гостра криза міжнародної безпеки може створювати умови 

для спонтанної, некерованої зміни співвідношення між глобалізаційними та ло-

калізаційними чинниками, що може стати додатковим чинником розбалансу-

вання глобальної системи на основі неадекватної реакції на нові безпекові ви-

клики, породжуючи значні руйнівні та дестабілізаційні процеси у світовій еко-

номіці, призводячи до фрагментації світової економіки замість бажаного процесу 

глокалізації. Необхідно запобігти таким негативним траєкторіям, оскільки фраг-

ментація напевно дуже ускладнить розв’язання ключових глобальних проблем 

людства, від яких залежить його майбутнє.  

29. При створенні та подальшій трансформації стратегічних напрямів 

протидії воєнним геополітичним викликам варто враховувати особливості групи 

держав, котрі мають ознаки розбалансованості (fragility, крихкості) щодо загроз 

національній безпеці, низької резилієнтності та конфліктогенності. Взаємний 

вплив нестійкості й конфліктів посилює ризики багатьох тенденцій невизначе-

ності в розвитку, доволі складно та суперечливо позначаючись на їхніх складо-

вих. Протидія загрозам резилієнтності – це безперервний процес відтворення 

інноваційної, інтелектуальної, ефективної, стійкої до відмов, надійної національ-

ної економіки. Протягом усіх циклів господарювання мають здійснюватися про-

цеси усунення системних уразливостей, котрі сприяють більш розумній, адапти-

вній, такій, що своєчасно й динамічно реагує на ризики і несподівані проблеми, 

діяльності. 
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30.  У державній стратегії повоєнного стійкого зростання необхідно ро-

збудовувати синергію заходів щодо забезпечення як сталого («sustainable»), так і 

резилієнтного («resilient») розвитку. Стресостійкість ланцюжків поставок, 

структури бізнесу та виробничої інфраструктури в корпоративному секторі слід 

підвищувати за допомогою: 

– цілепокладання стосовно готовності до опору зовнішнім шокам з акцен-

том на прогнозуванні й моніторингу резилієнтної активності, життєстійко-

сті критичної інфраструктури, максимізації ділових інвестиційних циклів і 

обсягів капіталовкладень; 

– управління ризиками у виробничих процесах, де надзвичайно важливим 

є накопичення резервів, раннє виявлення, запобігання загрозам, оціню-

вання, прогнозування ризикогенності; 

– операційної адаптивності й ринкової гнучкості у просторово-часовому 

освоєнні ринків збуту, формуванні конкурентоспроможності, забезпеченні 

прозорості в ціноутворенні. 

31. В умовах воєнного стану слід виокремити питання про роль динаміч-

ного хаосу. Поряд із «хаотичними» (випадок, імовірність тощо) і динамічними 

поняттями (передбачуваність найближчих наслідків, горизонт прогнозування та 

ін.) потрібне дотримання певної рівноваги саме серед цілей та завдань розвитку, 

особливо під час забезпечення збалансованості між турбулентністю (швидкість і 

величина мінливості) зовнішнього середовища і здатністю керівництва до реак-

ції на ці зміни, тобто для кожного рівня турбулентності середовища можна діб-

рати комбінацію (вектор) елементів, котрий оптимізує успішні результати. 

Стійкі довгострокові результати за умов системних, структурних криз передба-

чають комплексність та інноваційність на всіх рівнях регулювання економічних 

відносин. Зі свого боку несистемність модернізаційних зусиль, як правило, пов'-

язана з відсутністю нових методів і способів адекватного реагування на виклики 

дестабілізації. Це вимагає перегляду ролі змісту й механізмів менеджменту: 
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переходу від принципу «об'єкт – суб'єкт управління» до унормування його взає-

модії із самоорганізацією та саморозвитком. 

32. Стратегічне управління у період системних потрясінь потребує дотри-

мання принципу комплементарності в діяльності державних нефінансових та фі-

нансових корпорацій з урахуванням сучасної теорії і практики антикризового ре-

гулювання, міжнародного досвіду тощо. Упровадження такого концепту доцільно 

супроводжувати згуртованістю суспільства навколо протидії викликам і загро-

зам, що за нової реальності постають перед країною, її фінансово-економічною 

системою, через послідовне внесення в рамках національних особливостей від-

повідних інституціональних змін. 

33.  У Плані повоєнного відновлення варто передбачити інституціона-

лізацію національних індексів, стандартів із глобальними показниками, міжна-

родними нормами збору та обміну інформацією. У сучасному світі технології 

інформатизації набувають значення окремого, самостійного ресурсу разом з 

управлінською діяльністю, спрямованою на формування резилієнтних засад 

стійкості національних СЕС. Специфіка їх функціонування повинна орієнтува-

тися на захист прав власності, а також дотримання принципів доброчесності, пі-

дзвітності, превентивності ймовірних порушень встановлених норм та правил, 

запобігання спотворенню фінансових результатів інвестиційних, амортизацій-

них, страхових та інших операційних сфер, зокрема таких, що призводять до не-

законного заниження прибутку або навмисного завищення цінових складових у 

контрактних відносинах, котрі регулюють обороти всіх видів активів.  

34. Основним змістом сучасної корекції темпів і напрямів глобалізації є 

вимушена локалізація функціонування та розвитку світової економіки. В умовах 

війни Росії проти України локалізація набула обвального характеру, що може 

означати глобальний провал у невизначений історичний простір. Тому сьогодні 

вкрай важливим є пошук будь-яких концептуальних підстав розуміння інтегра-

тивних механізмів фундаментального рівня, що здатні уповільнити загальний об-

вал правил та інститутів.  
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35. Характеристику місії інститутів в глобальній економічній системі 

доцільно доповнити ефектом «сполучної тканини» як найпростішої складової ін-

ституційних інтегративних механізмів соціального організму, яка робить можли-

вим рух інформації та ресурсів між суб’єктами. Таке розуміння механізмів забез-

печення цілісності глобальної економіки показує, що інституційні розриви мо-

жуть бути ідентифіковані як відсутність необхідної «сполучної тканини», що 

унеможливлює інформаційно-ресурсний зв’язок між суб’єктами.  

36. Негативну роль у вимушеній локалізації відіграє явище переро-

дження інституту боргу як процес перетворення його на інструмент перекла-

дання актуальних ризиків та витрат інвестиційних та споживчих рішень на май-

бутнє, впритул до майбутніх поколінь. Це надає підстави для характеристики 

внеску чинника перекрученого боргу у погіршення якості інституційного сере-

довища глобальної економіки. 

37. Сьогодні вимушена локалізація у глобальному просторі доповню-

ється перекрученою локалізацією у часі, проявом чого слугують від’ємні проце-

нтні ставки та перекручене співвідношення між короткостроковими та довго-

строковими ставками. На ціннісному рівні цьому сприяє криза інституту тради-

ційної сім’ї, який раніше надавав людині владу над майбутнім соціальним часом 

ціною прийняття відповідальності за своїх нащадків.  

38. Відсутність можливості опосередкованого контролю над майбут-

нім знижує для пересічної людини загальну цінність її соціального буття, звужу-

ючи простір та час її особистої свободи і залишаючи лише поточні потреби та 

уподобання. У новому локалізованому інституційному середовищі попит на лік-

відність (касові залишки) як функція мотиву передбачливості може набувати пе-

рекрученої форми попиту на товарні запаси як виробничого, так і споживчого 

попиту, що породжує та поглиблює глобальний дефіцит як одну з головних під-

став вимушеної локалізації.  

39. За умов ціннісної методологічної дезорієнтації, коли існуюча мо-

дель світового політико-економічного порядку піддається руйнації, а новий, 
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прийнятний для більшості глобально-локальних гравців, науково обґрунтований 

конструкт суспільних взаємодій донині не сформований, правові засади грома-

дянського суспільства зазнають процесів загрозливої ерозії, зокрема, через зне-

важання моральних норм на тлі «глобальної війни проти тероризму», що позба-

вило військову ініціативу обмежень, закріплених провідними правовими світо-

вими інститутами та інституціями: Нюрнберзьким процесом, Статутом ООН, 

Женевськими конвенціями. Отже, право на легітимність військово-політичних 

дій самооцінюється й оцінюється за результативністю реалізованих програм жо-

рсткої сили.  

40. У глобально-локальному просторі суспільних взаємодій відбува-

ється процеси перетворення форм власності. В контексті логіки спільно-розділе-

ної праці з урахуванням світового досвіду, форма власності (державна чи прива-

тна) як така не є безумовною ознакою успішності економічної діяльності; крите-

рієм економічної ефективності стає якість управлінських відносин – належна ор-

ганізація корпоративного управління об'єктами власності. Проте, на тлі загальної 

політизації локально-глобальних економічних відносин за умов активізації гаря-

чої фази гібридної війни Росії проти України відбуваються процеси ірраціональ-

ної трансформації інституту власності, який реалізується переважно як право 

політичного розпорядження майном, правовими повноваженнями, життям, гос-

подарськими перспективами та історичними долями.  

41. Глобальні наслідки Війни Росії України породжують нові виклики 

для монетарної політики: 1) посилення суперечності між цілями монетарної по-

літики щодо цінової стабільності та підтримки економічного зростання унаслі-

док збільшення дисфункцій у глобальних логістичних ланцюжках, яке загрожує 

стагфляцією, та внаслідок появи нових перешкод для глобалізації; 2) значна ди-

ференціація вразливості провідних економік щодо впливів війни Росії проти Ук-

раїни, що породжує нові джерела зовнішньої нестабільності унаслідок зростання 

розриву між відсотковими ставками і зміни обмінних курсів; 3) посилення ризи-

ків для економік з ринками, що формуються, та економік країн, що розвиваються, 

унаслідок: підвищення відсоткових ставок Федеральною резервною системою 
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США, яке провокує відплив капіталів з цих країн; зміцнення курсу долара США, 

що збільшує тягар деномінованих у цій валюті боргів; більшої вразливості насе-

лення щодо подорожчання цін на продукти харчування з огляду на нижчі серед-

ньодушові доходи в цих країнах; для деяких країн нижчої імовірності зовнішньої 

компенсації втрат від структурних зрушень, спричинених геополітичними чин-

никами. 

42. Якщо у розвинутих економіках протягом останніх десятиліть моне-

тарна політика нерідко ставала ключовим інструментом макроекономічного сти-

мулювання, компенсуючи стриманість фіскальної політики, то в багатьох країнах 

з ринковою економікою, що формується, в тому числі в Україні, навпаки, моне-

тарна жорсткість часто компенсує фіскальні та інші дисбаланси, забезпечу-

ючи вигідні дохідності за державними борговими паперами ціною обмеження 

внутрішньої економічної активності. Напередодні повномасштабного російсь-

кого воєнного вторгнення підвищення облікової ставки в Україні було націлене 

на стримування виходу нерезидентів з ринку ОВДП, а у розпал війни – на збіль-

шення привабливості державних цінних паперів для резидентів, аби обмежити 

емісійне фінансування бюджету в умовах значного руйнування виробничого по-

тенціалу країни та зростання воєнних видатків. Вирішенням цієї проблеми є 

більш активна і цілеспрямована політика залучення іноземних інвестицій, яка 

передбачає довгострокову взаємодію з глобальним капіталом.  

43. Сучасні механізми використання фінансових санкцій як альтерна-

тиви військовим інтервенціям почали розроблятися у США після терактів у Нью-

Йорку та Пентагоні. Юридичне обґрунтування та стратегічна логіка заморожу-

вання активів, на думку авторів такого підходу, полягає в тому, що вони підри-

вають здатність країни слідувати небезпечному курсу дій і можуть змінити її по-

ведінку, бо якщо країна відмовляється від цих дій, активи підлягають розблоку-

ванню. Перехід від такого підходу до конфіскації є принципово новим кроком, 

який породжує низку юридичних викликів і викликів для стійкості світопорядку 

та міжнародної валютно-фінансової системи як його складової. 
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44. Низка країн, серед яких і Китай, не підтримують політику фінансо-

вих санкцій, особливо порушення недоторканості валютних резервів, і ставить 

питання про ймовірність втрати доларом статусу домінуючої резервної валюти. 

Частка долара США у міжнародних резервах справді знизилася з 71 % у 1999 р. 

до 59 % у третьому кварталі 2021 р., втім, це зменшення поки що відбулося пе-

реважно за рахунок так званих нетрадиційних резервних валют – австралійського 

та канадського доларів, а також валют Данії, Норвегії, Південної Кореї та Швеції 

– і відбивало політику диверсифікації портфелю резервів, потреба в якій зумов-

лена зростанням ролі дохідності унаслідок стрімкого зростання розмірів резервів 

після азійської фінансової кризи. Однак це не означає, що статус-кво є непохит-

ним в умовах посилення глобальної конкуренції провідних світових гравців.  

45. Концентрація державного банківського капіталу в Україні після пе-

редвоєнного банкопаду (понад 50 % усієї банківської системи) у період війни 

стала підтримуючим чинником стійкості банківської та загалом фінансової сис-

теми держави. 

46. На початковому періоду війни не відбулося класичного «набігу на 

банки» завдяки вчасно втіленим інституційним заходам банківського регулю-

вання, таким як фіксація валютного курсу, виведення з ринку банків із росій-

ським державним капіталом, дозвіл на транскордонні транзакції в прийнятних 

обсягах для біженців, що виїхали за межи України та автоматичне продовження 

термінів дії платіжних карток та випереджаючий рівень цифрових банківських 

технологій. 

47. Основним інституційним важелем впливу на фінансову стабільність 

стало введення тимчасового 100 % гарантування усіх вкладів не тільки у держа-

вному Ощадному банку, а й в усіх банках – державних та недержавних. Застосу-

вання такого потужного заходу у 2014–15 рр. могло би призвести до значно мен-

ших наслідків попередньої банківської кризи.  

48. Основним фінансовим інститутом у сфері фінансово-кредитної підт-

римки післявоєнної відбудови економіки в Україні має стати Українська фінансово-

кредитна установа (або Український банк відбудови), яка повинна бути утворена 
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Верховною Радою шляхом прийняття відповідного Закону України як нова спеці-

алізована державна банківська установа, що функціонуватиме на засадах та прин-

ципах, визначених у ЄС для Національних банків підтримки та розвитку.  

49. Сучасна динаміка процесів міжкраїнної конвергенції та дивергенції ви-

значальною мірою де термінується поєднанням трендів глобалізації і локалізації 

(глокалізацією), яке впливає на формування внутрішньо- та міжкраїнних соціально-

економічних зв’язків, параметрів, інститутів, а також суперечностей і можливо-

стей їх розв’язання.  

50. Воєнні шоки справляють довгостроковий негативний вплив на про-

цеси міжкраїнної соціально-економічної конвергенції, зумовлюючи стрімкі кри-

зові тенденції в макроекономічному, соціальному та інституційному середовищі 

воюючих держав. Приклад України та ЄС показує, що цей вплив набуває руйні-

вного характеру у випадку, коли лише одна із сторін процесу конвергенції є без-

посередньо учасницею війни і несе масштабні людські та економічні втрати. Під 

впливом воєнних шоків набувають поширення процеси міжкраїнної соціально-

економічної дивергенції, динаміка яких залежить від інтенсивності, масштабів 

і тривалості воєнного конфлікту, а також реалізації / упередження комплексних 

гібридних загроз у повоєнний період. 

51. Політика ЄС щодо подолання дивергенції та сприяння конвергенції 

з країнами-партнерами в умовах їх післявоєнного відновлення першочергово 

спрямована на підтримку інституційних і структурних реформ цих країн, що 

прискорюють їх спрощену інтеграцію до економічної та оборонно-безпекової ар-

хітектури Євросоюзу. Перспективи забезпечення соціально-економічної конвер-

генції країн, що були охоплені (всі чи одна з них) воєнним конфліктом, визнача-

ються ефективністю післявоєнної реконструкції економіки та відновлення соці-

ального розвитку постраждалих країн з числа зазначених. 

52. Глобальні масштаби соціально-економічної циклічності стали мож-

ливими завдяки формуванню світ-системи, яка набула форми глобального капі-

талізму. Однак підґрунтя для розгортання глобальних соціально-економічних 
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циклів, зокрема воєнних циклів, утворилися вже в аграрному суспільстві. В умо-

вах аграрного суспільства відбувалися циклічні процеси зародження, накопи-

чення, загострення та вирішення соціально-економічних, воєнно-політичних, 

ціннісних протиріч не лише в межах локальних суспільств, але й у межах взає-

модії різних суспільств і цивілізацій, зокрема це проявлялось у розгортанні во-

єнно-економічних циклів, обумовлених циклічною взаємодією кочівників та осі-

лих землеробів, а також довгих цінових циклів. Окремі історичні прототипи гло-

бальних соціально-економічних циклів, які розгортались в умовах аграрного су-

спільства, перестали існувати в умовах капіталізму, а інші трансформувалися та 

інтегрувались в глобальну циклічну динаміку. 

53. Глобальні соціально-економічні цикли в умовах капіталізму породжу-

ються суперечливою взаємодією політико-економічних систем найбільш розви-

нених країн ядра капіталістичної світ-системи, що здійснює вирішальний вплив 

на розвиток решти світу, задаючи його циклічний ритм, який має індивідуальні 

характеристики в кожній країні напівпериферії та периферії капіталістичної світ-

системи. 

54. Сучасні протиріччя глобалізації та локалізації обумовлені супереч-

ливою сутністю глобальної капіталістичної системи, її глибокими внутрішніми 

протиріччями – соціально-економічними, техніко-технологічними, інституцій-

ними, цивілізаційними. В історичній ретроспективі і сьогодні циклічний процес 

формування, накопичення, загострення та вирішення цих протиріч представле-

ний єдністю різноманіття глобальних соціально-економічних циклів, серед яких 

вирішальну роль відіграють кондратьєвські цикли, довгі цикли світової полі-

тики, системні цикли накопичення капіталу, цикли гегемонії; усі ці форми гло-

бальних циклів мають воєнну складову. 

55. Циклічний ритм розвитку капіталістичної світ-системи визначається 

періодичним настанням етапів великих трансформацій, під час яких відбува-

ються техніко-технологічні, соціально-економічні, інституційні, геополітичні 

перетворення, що обумовлюють встановлення нового технологічного укладу, 
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укорінення відповідних йому інституційних практик суспільного життя на наці-

ональному рівні, а також інституційних практик міжнародного співробітництва. 

56. У розгортанні циклів гегемонії, існування яких обґрунтоване І. Валлер-

стайном, важливу роль відіграють «тридцятирічні світові війни». Успішним при-

кладом економічної політики регулювання циклічного розвитку економіки після 

закінчення Другої світової війни, яка завершила період «тридцятирічних світо-

вих війн» у розгортанні чергового циклу гегемонії, стала кейнсіанська політика. 

Зважаючи на цей досвід, для подолання кризи вітчизняної економіки необхідно 

у повоєнний період зосередити зусилля на реалізації масштабних модернізацій-

них та інноваційних проєктів в промисловості та щодо розвитку інфраструктури, 

при цьому доцільно активно використовувати технології четвертої промислової 

революції; особливу увагу слід приділяти житловому будівництву та розвитку 

транспортної інфраструктури. 

57. Існування монополій є результатом розвитку суперечностей глобаліза-

ції і локалізації, формою руху і розв’язання яких може бути контроль над моно-

поліями. Для ефективного контролю монополій доцільно використовувати дві 

групи кількісних показників. Перша група оцінює величину монопольної влади. 

Друга — ступінь впливу цієї влади на економіку в цілому та на різні її сегменти.  

58. На базі СМІ-моделі величину монопольної (ринкової) влади на рівні фі-

рми можна оцінити за формулою: 

±𝐌𝐏𝒇 =  
∆𝑃𝑓

 𝑃𝑓

=
 𝑃0,𝑓 −  𝑃𝑓

 𝑃𝑓

 

де ∆𝑃𝑓 — ступінь недосконалості ринку для фірми; 𝑃0,𝑓— природна (конкурен-

тна) ціна продукції фірми; 𝑃𝑓 — ринкова ціна продукції фірми. Різниця між ве-

личинами ±𝐌𝐏𝒇 для різних моментів часу оцінює приріст монопольної (ринко-

вої) влади фірми за відповідний період часу. Величину монопольної (ринкової) 

влади на рівні сектору економіки (галузі) можна оцінити за формулою: 
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±𝐌𝐏𝒔 =  
∆𝑃𝑠

 𝑃𝑠

=
 𝑃0,𝑠 −  𝑃𝑠

 𝑃𝑠

 

 де ∆𝑃𝑠 — ступінь недосконалості ринку для сектору економіки;  ∆𝑃𝑠
𝑡— середня 

природна (конкурентна) ціна для сектору економіки; 𝑃𝑠 — середня ринкова ціна 

для сектору економіки. Різниця між величинами ±𝐌𝐏𝒔 для різних моментів часу 

оцінює приріст монопольної (ринкової) влади в секторі економіки за відповідний 

період часу.  

59. Ступінь впливу недосконалості ринку (монопольної влади) на окре-

мий сектор економіки внаслідок дій монополії на рівні фірми можна оцінити за 

формулою:  

±𝐌𝐈𝒇 =
𝑃0,𝑓𝑋𝑓 − 𝑃𝑓𝑋𝑓

 𝑃𝑠 𝑋𝑠

=  
∆(𝑃𝑓𝑋𝑓)

 𝑃𝑠 𝑋𝑠

 

де Xs, Xf − відповідно, обсяги випуску сектору економіки та фірми з цього сек-

тору в натуральних одиницях виміру; 𝑃0,𝑓  − природна (конкурентна) ціна на про-

дукцію фірми; Pf − ринкова ціна на продукцію фірми з даного сектору; 𝑃𝑠  − се-

редня ціна в цьому секторі економіки. 

60. Застосування показників величини монопольної влади і ступеня 

впливу цієї влади на економіку забезпечує низку конкурентних переваг в порів-

нянні з відомими світовими аналогами, а саме: а) можливість моніторингу пока-

зників в динаміці, тобто можливість оцінювати в режимі реального часу як сам 

факт використання влади монополією, так і ступінь її прояву; б) можливість відо-

кремлення інноваційної складової у виробничих витратах монополіста на різних 

ієрархічних рівнях економічної системи; в) можливість відображати вплив пока-

зників монопольної влади на амплітуду та період економічного циклу; г) можли-

вість здійснювати контроль монополій безперервно, практично в режимі online, 

а не дискретно, як в існуючих методах контролю монополій.  

61. Необхідність повоєнного відновлення економіки посилює потребу в 

прискоренні цифрових трансформацій шляхом повсюдної заміни або суттєвої 

модифікації «аналогових» технологій і процесів на цифрові. Практична реаліза-

ція такого підходу повинна передбачати не лише використання нових ІК-
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технологій та перехід до «Індустрії 4.0», а й зміну організаційних, управлінських 

і регулятивних підходів та бізнес-моделей діяльності підприємств і установ. 

62. У зв’язку з прискоренням процесів цифровізації важливого значення 

набуває організація роботи з відкритими даними. Відповідно до європейських 

підходів, головними напрямами вдосконалення роботи з відкритими даними в 

умовах відновлення економіки України повинні бути: підвищення рівня консо-

лідації екосистем; удосконалення взаємодії уряду та органів місцевого самовря-

дування у сфері збирання, публікації, моніторингу та використання даних; забез-

печення високого рівня стійкості інфраструктури даних; розвиток співробітниц-

тва з національними порталами відкритих даних, ІТ-компаніями, навчальними 

закладами та науковими установами; вдосконалення показників вимірювання, 

моніторингу та оцінки впливу даних на економічні та соціальні процеси; вдоско-

налення моделей фінансування державних і приватних компаній, які працюють 

на ринку даних. 

63. В умовах військового стану потребує вдосконалення процес регулю-

вання використання та обміну не лише відкритими даними, а й конфіденційними 

або такими, які не підлягають відкритому поширенню, зокрема дані, що стосу-

ються національної безпеки та оборони, кібербезпеки, комерційної таємниці, ін-

телектуальної власності. Тому нагальною є більш активна реалізація концепції 

«даних, які мають суспільний інтерес», згідно з якою в галузях і сферах, де пе-

реважають суспільні інтереси, обмін даними між приватним і державним секто-

рами повинен бути обов’язковим. 

64.  Зважаючи на розширення спектру потенційних кіберзагроз і необхід-

ність постійної підтримки належного рівня кіберстійкості, зростає значення за-

хисту активів і ресурсів порівняно з захистом фізичних об’єктів і технічних сис-

тем. З метою організації ефективного захисту від кіберзагроз підприємства та ор-

ганізації повинні розробляти комплексні системи забезпечення кіберстійкості, що 

ґрунтуються на ранньому виявленні кіберзагроз, формуванні адекватних політик 

кібербезпеки, мінімізації негативного впливу кібератак, забезпеченні цілісності, 
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доступності та конфіденційності даних, а також на можливості відновлення діяль-

ності до умов функціонування у стандартному режимі. Необхідність забезпечення 

належного рівня кіберстійкості обумовлює потребу у формуванні національної 

системи кіберзахисту, в якій будуть чітко визначені інститути, стандарти, поло-

ження, механізми взаємодії зацікавлених сторін, в т. ч. з міжнародними організа-

ціями та системами збору й поширення інформації про кіберзагрози. 

65. В контексті глобалізації під дією інформаційно-телекомунікаційних 

технологій на сучасний процес трансформації соціально-економічних систем 

найбільш інтегративний вплив здійснюють три чинники. По-перше, принципова 

зміна «технологічної» складової соціальних стосунків, оскільки інформаційно-

телекомунікаційні технології надають нові можливості для передачі та обробки 

інформаційних потоків. По-друге, трансформація змістовної сторони соціальних 

стосунків в основних сферах суспільного життя, оскільки сучасні інформаційно-

телекомунікаційні технології змінюють сутнісне наповнення соціальних стосун-

ків у сфері виробництва, споживання, розваги, освіти, спілкування. По-третє, фор-

мування культури інформаційного суспільства, як культури користування інфо-

рмацією, оскільки досягнення в галузі інформаційно-телекомунікаційних техно-

логій все більше впливають на культуру всієї цивілізації. 

66. Факторам, які сприяли зростанню української IT-індустрії протя-

гом останніх років, стали відсутність втручання держави і регулювання ринку, 

збереження вільного вибору контрактної моделі взаємодії компаній і IT-фахівців 

і стабільно високий професійний рівень українських IT-фахівців. 

67. Пандемія та війна прискорили цифрові перетворення та усвідом-

лення керівниками того, що посилення цифровізації — один з головних факторів 

розвитку організації. Компаніям доводиться переосмислювати, чого хочуть клі-

єнти і як їм це реалізувати. Щоб відповідати мінливим потребам і поведінці клі-

єнтів, необхідні працівники нового цифрового покоління та інвестиції у розвиток 

людського капіталу. 

68. Основними викликами законодавчого та нормативного забезпечення 

цифровізації є: неузгодженість між собою (а також і відсутність) ключових 
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стратегічних документів у сфері цифровізації, які повинні визначати напрями ро-

звитку сфери, ключові завдання та терміни їх виконання; імплементація актів ЄС 

у сфері електронної комерції до законодавства України; створення правового 

поля для сфери застосування технологій штучного інтелекту, машинного нав-

чання, Big Data та розвитку ринку віртуальних активів; необхідність адаптації 

нормативної бази України у сфері інформаційної безпеки під вимоги ЄС та 

НАТО, а також врахування практики більш розвинених країн. 

69. При доопрацюванні Плану Відновлення України доцільно: - перед-

бачити в національній програмі № 8 «Розвиток секторів економіки з доданою ва-

ртістю» та у проєкті «Цифрова Держава»: розроблення нормативно-правового 

забезпечення для формування виробничого сектору ІКТ, структуризації та відп-

рацювання механізмів його діяльності; створення умов для розвитку компаній-

виробників програмного забезпечення; сприяння поширенню експорту програм-

ного забезпечення; стимулювання внутрішнього ринку інформаційних техноло-

гій та послуг, а також забезпечення зростання їх експорту; створення і впрова-

дження нових видів кінцевих програмних продуктів; організації випуску вітчиз-

няної комп'ютерної та комунікаційної техніки з поступовим збільшенням ком-

плектуючих власного виробництва; 

- здійснити структурування та наукове обґрунтування галузевого складу ІКТ-

комплексу з використанням міжнародного досвіду та специфіки стану націона-

льного господарства України; сформувати збірне статистичне угрупування «Се-

ктор інформаційно-комунікаційних технологій» для організації регулярного зби-

рання первинної статистичної інформації та накопичення необхідної статистич-

ної звітності по даному сектору. 

70. Активна платформізація практично усіх складових життєдіяльності 

суспільства впливає на еволюцію суперечностей між глобалізацією та локаліза-

цією у економічній та політичній сферах як передумови посилення конфлікто-

генності міжнародних відносин. Серед чинників цього процесу важливе місце 

займає структурна комплементарність імперій та цифрових платформ як 
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інституційних утворень. Відповідно, платформізація відкриває нові можливості 

для посилення потенціалу імперських структур і відновлення та активізації ім-

перської політики у умовах цифровізації.  

71. Структурна подібність імперій та цифрових платформ ґрунтується 

на концентрації у центрі / ядрі інформаційних потоків, що забезпечує контроль 

над периферією / екосистемою безвідносно до просторового розташування, на 

основі як формальних, так і неформальних засобів, з можливістю делегування 

частки управлінських функцій проміжним центрам. Подібність структури імпе-

рій і платформ забезпечує функціональну оптимізацію використання ресурсів. 

Ключова роль у цьому належить інформації. Її розподіл може набувати багаторів-

невого характеру але зберігається домінування центру / ядра над периферією / 

екосистемою. Структурні відмінності між імперіями та платформами ґрунту-

ються на тому, що перші роз’єднують периферії, а платформи навпаки поєдну-

ють учасників екосистеми, перші виключають можливість встановлення зв’язку 

периферії з суб’єктами, що знаходяться за межами імперії, а другі допускають 

мультихомінг. Імперії розбудовують відповідну концентричну логістичну інфра-

структуру, а концентричний характер платформ проявляється у віртуальній формі. 

Імперії – макроекономічний суб’єкт, а платформи – мезоекономічний. Функціо-

нальна взаємодія у імперіях вибудовується на довготерміновій основі, а на пла-

тформах вона є результатом дискретного співпадіння інтересів учасників екоси-

стеми. Відповідно, жорсткому ієрархічному підпорядкуванню протистоїть гори-

зонтальна кооптація на основі задоволення поточних інтересів учасників екоси-

стеми, ініціатива взаємодії йде від центру / учасників екосистеми. 

72. На трансформацію напрямів розв’язання суперечностей глобалізації 

та локалізації у військовий та мирний час суттєво впливають особливості війни 

ХХІ століття. До них відносять геополітичний характер конфліктів і глобалізо-

ваність опосередкованого залучення та сприйняття негативних наслідків війсь-

кової агресії; зростання ролі нелетальних засобів впливу на суперника; знеці-

нення обмежень у засобах військових дій; посилення терористичного впливу на 

цивільне населення; асиметрія статусу учасників, сил і засобів ведення 
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військових дій; опора на політику ідентичності; комплементарний характер ін-

струментів впливу на суперника; посилення ролі та значення інформаційного су-

проводження військової агресії. 

73. На відміну від економіки, де взаємодія суб’єктів господарювання на 

основі платформ може набувати форми «гри з ненульовою сумою» − забезпечу-

вати виграш обом партнерам, у політичній сфері вона має форму «гри з нульовою 

сумою» через її спрямованість на встановлення та підтримання влади над парт-

нером. Об’єктивна схильність платформних ринків до монополізації відкриває 

додаткові можливості посилення інструментарію впливу суб’єкта-агресора, у ви-

падку, коли він має ресурсні переваги у створенні, розповсюдженні та підтримці 

екосистем цифрових платформ. Його можливості зростають також завдяки подо-

ланню платформною моделлю просторових і часових обмежень, здатності прак-

тично миттєво збирати, накопичувати, аналізувати та розповсюджувати дані до-

лаючи географічні обмеження та використовувати алгоритмічну модель управ-

ління, яка виключає або мінімізує необхідність залучення до керування елемен-

тами екосистеми (периферії імперського утворення) її учасників. 

74. Економіко-теоретичні засади дослідження структурної складової ме-

ханізму комплементарного розв’язання військовими засобами суперечностей 

між глобалізацією та локалізацією в умовах цифровізації ґрунтуються на враху-

ванні принципів обмеженості економічних ресурсів та необхідності вибору між 

альтернативними варіантами їх ефективного використання у процесі розв’язання 

конфліктів військовими засобами; впливу суспільних цінностей, внутрішньої 

мотивації, «споживчих» переваг та зовнішніх стимулів суб’єктів, що ведуть вій-

ськові дії, на поведінку, визначення мети та вибір засобів її досягнення; прийняття 

рішень, що визначають динаміку розгортання військового конфлікту на підставі 

врахування співвідношення додаткових вигід та витрат. У свою чергу дослі-

дження його функціональних складових засновується на врахуванні принципів 

переваги, у випадку наявності альтернатив і за умов рівності інших чинників, 

менш витратного з варіантів досягнення військової мети; врахування скорочення 
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віддачі від використання певного ресурсу у процесі зростання обсягів його вико-

ристання з метою досягнення військової переваги; опори на потенціал викорис-

тання у ході військових дій асиметрії у доступі до даних, що мають важливе зна-

чення для отримання переваг однією зі сторін. 

75. В умовах посилення суперечностей глобалізації та локалізації, плат-

формізації економіки, порушення традиційних комплементарних зв’язків перет-

ворюється на найбільш ефективний інструмент геоекономічного суперництва, 

застосування якого активізується у ході військових конфліктів шляхом як безпо-

середнього впливу на цифрову інфраструктуру, так і у результаті поширення за-

стосування ІП для забезпечення накопичення даних про середовище здійснення 

відповідної політики, її розроблення, реалізації, оперативного реагування на ди-

наміку розвитку ситуації, координації, забезпечення комплементарності, форму-

вання синергетичного ефекту від взаємодії між усіма напрямами геоекономічної 

політики та усіма учасниками цього процесу. 

76. Структурна комплементарність проявляється у тому, що у захід-

них, переважно індивідуалістичних суспільствах (США, країни ЄС), які нале-

жать до ринкової Y-матриці прийняття рішень, що стосуються геоекономічної 

стратегії, ускладнюється та затримується через пріоритетну здатність суб’єктів 

господарювання впливати на політичні рішення. Визначальний імпульс механі-

зму формування геоекономічної політики спрямовується з мікроекономічного на 

макроекономічний рівень. Зокрема це стосується введення санкцій, які можуть 

зачіпати інтереси окремих суб’єктів господарювання. З протилежної сторони, у 

країнах зі Східною, редистрибутивною Х-матрицею (Росія, Китай) можливості 

прийняття відповідних геоекономічних рішень значно полегшуються, а процес 

імплементації прискорюється завдяки домінуючій ролі у їх напрацюванні керів-

ництва держави. Визначальний імпульс механізму формування геоекономічної 

політики спрямовується з макроекономічного на мікроекономічний рівень.  

77. Зворотною стороною впливу структурної комплементарності альте-

рнативних варіантів механізму формування геоекономічної політики стає її 

зв’язок з формуванням функціональної комплементарності й ефективності 



 

601 

 

економічних систем. У країнах з Західною інституційною матрицею пріоритет 

інтересів мікроекономічних суб’єктів у процесі розробки геоекономічної полі-

тики забезпечує більший рівень функціональної комплементарності складових 

системи суспільного відтворення. З протилежної сторони вторинний характер 

врахування інтересів мікроекономічних суб’єктів у країнах з Х-матрицею зумо-

влює зростання вірогідності втрати функціональної комплементарності.  

78. Ускладнення накладання глобальних або секторальних санкцій 

у країнах з Західною інституційною матрицею зумовлені зіткненням інтересів 

значної кількості мікроекономічних суб’єктів, здатних впливати на рішення уря-

дів, що обумовлює доцільність формування під егідою ЄС на базі цифрових пла-

тформ характерні для європейської підприємницької культури галузеві консуль-

тативні об’єднання з залученням мікроекономічних суб’єктів-організаторів та 

учасників мереж (ланцюжків) створення доданої вартості, інтереси яких зачіпа-

ються. Їх мета – вироблення як елементів геоекономічної стратегії професійних 

технологічних рішень з переформатування відповідних ланцюжків, виключення 

учасників, що підпадають під санкції, визначення альтернативних учасників.  

79. Одним із проявів суперечностей глобалізації та локалізації є те, що 

під завісою економічної глобалізації реалізується процес світогосподарської 

дезінтеграції, в результаті якого відбувається не лише збільшення розриву між 

розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, але й значно посилюється 

низка загроз для подальшого розвитку людської цивілізації, головними серед 

яких є голод, глобальна міграція, тероризм, цифрова колонізація, широкомасш-

табне військове зіткнення країн із застосуванням ядерної зброї 

80. Події останніх неповних трьох років, зокрема показовий вакцинний 

егоїзм з боку розвинених країн на етапі спричиненої корона вірусом SARS-

CoV-2 світової пандемії 2020-2021 рр., приклад кулуарного переформатування в 

односторонньому порядку міжнародного військового контракту (AUKUS, вере-

сень 2021 р.), показова неодностайність всередині ЄС щодо безапеляційності 

пріоритету законодавства ЄС над національним законодавством (рішення 
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Конституційного трибуналу Польщі, жовтень 2021 р.), військове вторгнення РФ 

на територію України 24.02.2022 р. – всі вказані події свідчать про загострення 

суперечностей глобалізації і локалізації та різноманітність їх форм, що вимагає 

такої ж різноманітності форм розв’язання цих суперечностей.  

81. Зосередженість України на прагненні до перенесення у вітчизняну прак-

тику іноземного досвіду стосовно фінансування інновацій не мало успіху, бо та-

кому підходу закономірно повинен передувати етап тривалої і активної фінансової 

участі держави у розвитку інновацій, насамперед в промисловості, а приватне фі-

нансування може мати успіх на другому етапі. Домінування сектору освіти у ви-

конанні інноваційних розробок, на зразок тому, що є властивим досвіду західних 

країн, також є неможливим в умовах неконтрольованого зростання кількості за-

кладів вищої освіти, а саме це було притаманним сектору освіти України в перші 

20 років незалежності, що саме по собі свідчить радше про кон’юнктуру на ринку 

освітніх послуг, аніж про фахову готовність і чисельну достатність кваліфікова-

ного кадрового освітнього ресурсу до повномасштабного, а головне якісного ви-

конання науково-дослідних робіт національного та світового рівня. 

82. Непослідовність у виборі вектору та формату інноваційної політики 

не лише негативно позначилась на потенційно можливих позитивних трансфор-

маціях вітчизняної інноваційної сфери, але і не сприяла навіть інтеграції нерези-

дентного капіталу розвинених країн Північної Америки та Західної Європи в ук-

раїнську галузь виробництва технологічних новацій високого і середнього рів-

нів. Відтак в реаліях існування максимально відкритої до впливу економічної 

глобалізації національної економіки високотехнологічна інноваційна її складова 

виявилась для іноземного капіталу розвинених економік світу непривабливою, а 

тому цілковито закритою для їх національного інвестора. 

83. Перелік проблем інноваційного розвитку країни, ступінь їх неухиль-

ного з часом поглиблення і, головне, їх вплив на якість і темпи розбудови націо-

нальної економіки свідчать про недопустимість ігнорування попереднього наці-

онального досвіду, необхідність врахування інституційних чинників цього про-

цесу і конкретних умов повоєнного відновлення і реконструкції.  
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84. Успішність розбудови Україною національної економіки в період піс-

лявоєнної відбудови і реконструкції визначатиметься не швидкістю механічної 

заміни національного глобальним, а навпаки, знаходитиметься у прямій залеж-

ності від сформованості, а головне, здатності держави до практичного відстою-

вання власної суверенної позиції щодо чільного місця національних економічних 

інтересів на мапі геополітичних інтересів країн-лідерів сучасного мінливого 

світу. Це і є адекватний Українським умовам шлях розв’язання суперечностей 

глобалізації та локалізації.  
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