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ВСТУП 
 

 

Актуальність теми. Нерівномірність економічного розвитку існує в 

світовому економічному просторі як закономірний процес, однак у ХХІ столітті 

ця проблема набула особливої актуальності, оскільки поряд з динамічною 

зміною світу, значними досягненнями людства в науково-технічному прогресі, 

прискореним глобалізаційним розвитком світового господарства та 

трансформацією економічних систем спостерігається глибокий диспаритет у 

розвитку між країнами світу. За цих умов необхідно, насамперед через призму 

національної специфіки, переоцінити проблеми формування і розвитку 

світового господарства, враховуючи виклики, які кидає людству глобалізація.  

Ключові ознаки світової економічної нерівномірності сформувалися ще у 

ХІХ столітті, коли Захід досяг стрімкого економічного прориву на основі 

промислового перевороту в Англії, наслідками чого стали експансія 

європейського капіталу та перша хвиля економічної глобалізації. 

Еволюція світового господарства свідчить про те, що досліджувати 

багатоаспектну проблему нерівномірності економічного розвитку лише з точки 

зору економіки недостатньо, оскільки сучасні тенденції розвитку світової 

економіки у взаємодії формують економічні, політичні та соціальні чинники.  

Подолання нерівномірності економічного розвитку світового 

господарства є глобальною метою та нагальним завданням міжнародної 

спільноти, виконання якого значною мірою залежить від ефективності 

наднаціональних інститутів, які не завжди себе оправдовують. Тому 

актуальним є дослідження проблеми нерівномірності економічного розвитку 

саме через ефективність інституційного механізму в державі.  

Асиметричний і водночас динамічний розвиток світового господарства 

зумовив вибір теми роботи, її теоретико-методологічне та науково-практичне 

значення і змістову спрямованість.  
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Засади наукового обґрунтування нерівномірності економічного розвитку 

країн світу досліджували зарубіжні вчені І. Валлерстайн, Ф. Кене, С. Кузнець,                    

Т. Мальтус, К. Маркс, А. Маршал, Т. Мен, Дж. Мід, В. Паретто, У. Петті,          

Д. Рікардо, А. Сміт, Р. Солоу, В. Стаффорд, Д. Стюарт, Й. Шумпетер, Дж. Юм 

та ін. 

Вагомий внесок у сучасну наукову парадигму нерівномірності 

економічного розвитку зробили іноземні дослідники  А. Алесіна, Д. Асемоглу, 

А. Банерджі, Р. Барро, Н. Бірдсалл, А. Бренетті, А. Брюер, А. Бургсталлер,         

Д. Вайнс, А. Варнер, Б. Ведера, Р. Вос, Т. Гарфорт, Дж. Ґаллуп, Дж. Даймонд,    

В. Даріті, А. Датт, С. Джонсон, Е. Дуфло, П. Еванс, А. Еммануель, Б. Ертень, 

Дж. Загс, Н. Калдор, Д. Кантоні, П. Кверубін, П. Конвей, Д. Ландес, А. Льюїс,   

Г. Молона, Дж. Окампо, Р. Перотті, С. Раделет, Дж. Раух, Дж. Робінсон,            

Н. Сааведра-Рівано, Х. Сала-і-Мартін, А. Сірлвол, Л. Тейлор, Г. Фаєрбаух,        

Р. Фіндлі, Т. Фрідман та ін. 

Нерівномірність економічного розвитку досліджували також вітчизняні 

науковці  Л. Антонюк, О. Білорус, В. Будкін, І. Бураковський, З. Варналій,                

А. Гальчинський, В. Геєць, І. Гладій, І. Грабинський, Б. Губський, І. Каленюк,          

Т. Кальченко, Г. Климко, Ю. Козак, Н. Кравчук, Д. Лук’яненко, З. Луцишин,           

Ю. Макогон, О. Мозговий, В. Новицький, Т. Орєхова, Є. Панченко,                  

Ю. Пахомов,     О. Плотніков, Ю. Полякова, А. Поручник, О. Рогач, В. Рокоча, 

Л. Руденко-Сударєва, А. Румянцев, В. Сіденко, С. Сіденко, Я. Столярчук, 

Н.Татаренко, А. Філіпенко, Н. Холод, Т. Циганкова, В. Чужиков, В. Шевчук,      

І. Школа, О. Шнирков та ін.  

Більшість вітчизняних і зарубіжних учених зосереджують увагу на 

причинах нерівномірності економічного розвитку, не досліджуючи 

фундаментально феномен економічної нерівномірності, зокрема, вплив 

інституцій та їх роль в економіці країн світу. Саме малодослідженість і 

актуальність цієї проблеми послужили підставою для визначення мети 

дисертаційної роботи.  
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Зв’язoк рoбoти з наукoвими прoграмами, планами, тeмами. 

Дисeртація викoнана в кoнтeксті підгoтoвки кафeдрoю міжнародних 

економічних відносин факультeту міжнарoдних віднoсин Львівського 

національного університету імeні Івана Франка наукoвo-дoслідних тeм 

“Еколого-економічні переваги у міжнародній торгівлі в умовах глобалізації 

світової економіки” (номер державної реєстрації 0111U008008, 2011–2013 рр., 

науковий керівник – д-р екон. наук, проф. І. М. Грабинський і “Секторальна 

інтеграція в економічній системі Європейського Союзу” (номер державної 

реєстрації 0110U003148, 2010–2014 рр., науковий керівник – д-р геогр. наук, 

проф. С. М. Писаренко),  а також у межах стажувань автора за програмою 

ERASMUS-MUNDUS при університеті М. Ромеріса у Вільнюсі (листопад  

2012 – вересень 2013 рр.), програми стажувань у штаб-квартирі Організації 

Об’єднаних Націй (травень 2014 – серпень 2014 р.) та програми для молодих 

науковців Канадського інституту українських студій, м. Едмонтон (січень  

2015 – травень 2015 р.). 

Мeта і завдання дoсліджeння. Мeтою дисeртації є дослідження  

проблеми нерівномірності економічного розвитку світового господарства та 

шляхів її подолання. 

Для досягнення мети у дисертації поставлено і вирішено такі завдання: 

1) з’ясувати суть поняття “нерівномірність економічного розвитку”; 

2) проаналізувати основні теорії та доктрини щодо проблеми 

нерівномірності економічного розвитку світового господарства, висвітлені у 

працях зарубіжних і вітчизняних дослідників; 

3) визначити конкретні прояви та з’ясувати причини виникнення 

світової економічної нерівномірності; 

4) проаналізувати динаміку нерівномірності економічного розвитку в 

ретроспективі; 

5) виявити закономірності нерівномірного розвитку країн світу; 
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6) описати сучасні світові тенденції, що сформувались під впливом 

нерівномірного економічного розвитку світового господарства; 

7) дослідити вплив інституцій на економічне зростання як основного 

фактора подолання нерівномірності економічного розвитку; 

8) проаналізувати вплив інституцій на економічне зростання для 

країн, що розвиваються і не мають виходу до моря, та їх транзитних сусідів;  

9) оцінити політику міжнародних організацій, спрямовану на 

пом’якшення негативних наслідків нерівномірності економічного розвитку 

деяких країн світу; 

10) описати основні напрями соціально-економічної політики держав 

світу з подолання економічної відсталості; 

11) розробити рекомендації для України в контексті інтеграції у світову 

економічну систему. 

Oб’єктoм дoсліджeння є розвиток світового господарства за умов 

глобалізаційних процесів.  

Прeдмeт дoсліджeння – нерівномірність економічного розвитку, її 

прояви та особливості. 

Методологічною основою дослідження слугували: системний підхід до 

вивчення проблеми нерівномірності економічного розвитку; ключові 

положення праць вітчизняних і зарубіжних учених, присвячених формуванню 

концептуальних засад економічного розвитку; комплексні наукові методи 

обґрунтування економічних процесів, зокрема статистичних та 

економетричних; поєднання історичного і системно-структурного методів; 

наукова абстракція, логічний синтез та ін. 

У дослідженні використано статистичні матеріали та бази даних МВФ, 

Світового Банку, ООН, Інституту міжнародної економіки (США), Організації 

економічного співробітництва і розвитку тощо.  
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Дисертація базується на використанні принципу єдності теорії і практики, 

прогнозуванні розвитку економічних процесів за допомогою методу наукової 

абстракції.  

Відповідно до мети, у дисертаційній роботі використано раціональну  

сукупність методів і прийомів теорії пізнання. Базовим методом цього 

дослідження є діалектичний метод – загальний науковий метод пізнання 

соціально-економічних явищ у їх суперечностях, розвитку та змінах, що дає 

змогу дослідити проблеми в єдності соціального змісту і економіки.  

Крім того, у роботі використано такі методи і прийоми пізнання:  

– формально-логічний – при формулюванні визначення поняття 

“нерівномірність економічного розвитку”; 

– історико-логічний – при дослідженні генези поняття 

“нерівномірність економічного розвитку” у вітчизняній і зарубіжній науці та 

при ретроспективному аналізі змісту й причин нерівномірності;  

– кількісного та якісного порівнянь – для порівняльного аналізу 

концепційного виміру нерівномірності економічного розвитку, зокрема теорії 

світових систем, антиглобалістської теорії, теорії синергетики, теорії полюсів 

зростання,   теорії зовнішньої залежності та теорії ендогенного розвитку з 

метою виокремлення найбільш актуальної; 

– статистичний – при аналізі емпіричних показників, що 

характеризують сучасний стан світового економічного розвитку. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретичному 

обґрунтуванні нового підходу до вивчення проблеми нерівномірності 

економічного розвитку та дослідження її впливу на процеси розвитку світового 

господарства. Ці результати є особистим внеском дисертанта та винесені на 

захист. 

Уперше: 

–     визначено фактори, які впливають на світову економічну 

нерівномірність на основі економетричних моделей впливу інституційних та 
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економічних змінних на ефективність світових господарств, в якій за 

допомогою стохастичної виробничої функції Кобба–Дугласа встановлено, що 

економічний розвиток у державі значною мірою залежить від ефективності 

інституційних механізмів; 

– встановлено, що основою економічного розвитку для країн, що 

розвиваються і не мають виходу до моря, та їх транзитних сусідів слугує 

узгоджена політика, спрямована на удосконадення всіх інституційних факторів, 

а саме верховенства права, гласності та підзвітності, політичної стабільності, 

ефективності органів влади, контролю над корупцією й високого рівня 

економічної свободи, а інституційний фактор мав би бути включений у 

Віденську програму дій для таких країн.  

Удосконалено: 

– теоретичні та методологічні підходи до визначення поняття  

нерівномірності економічного розвитку світового господарства через призму 

інституціоналізму; 

– концептуальні підходи до дослідження нерівномірності 

економічного розвитку світового господарства шляхом використання новітніх 

теорій економічного розвитку, що з’явилися у другій половині ХХ ст.; 

– визначення поняття “нерівномірність економічного розвитку 

світового господарства”; 

– побудову економетричних моделей впливу інституційних та 

економічних змінних на ВВП з урахуванням панельних даних з фіксованими і 

випадковими ефектами; 

– визначення частот розподілу країн світу за ВВП на душу населення 

впродовж кінця ХХ – початку ХХІ ст. та обґрунтування їх статистичних 

характеристик; 

– підхід до побудови гістограм розподілу країн світу за ВВП на душу 

населення із застосуванням критерію доходу; 
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– дослідження динаміки та середнього значення ВВП на душу 

населення країн світу впродовж п’ятдести останніх років; 

– аналіз динаміки обсягів ВВП на душу населення  основних регіонів 

світу впродовж тисячоліття з метою визначення глибинних причин сучасної 

світової нерівномірності економічного розвитку світового господарства; 

– теретичні підходи до аналізу можливостей поліпшення стану 

економіки України шляхом забезпечення сприятливого інституційного клімату. 

Набули подальшого розвитку: 

– класичні та сучасні погляди на проблему нерівномірності 

економічного розвитку світового господарства; 

–  аналіз факторів пом’якшення негативних наслідків нерівномірності 

економічного розвитку світового господарства; 

– дослідження потенційних можливостей економіки України через 

інституційні реформи. 

Практичне значення наукових результатів. Результати дисертаційного 

дослідження можуть бути використані при підготовці аналітичних матеріалів і 

практичних рекомендацій державними структурами, що відповідають за 

формування і проведення внутрішньої та зовнішньої економічної політики 

держави для оцінки ефективності впливу інституцій на економічне зростання 

(довідка № 51 від 05. 05. 2015 р.), також для викладання курсів світової 

економіки, міжнародних економічних відносин на кафедрі міжнародних 

економічних відносин факультету міжнародних відносин Львівського 

національного університету імені Івана Франка (довідка № 1883-H від 30. 04. 

2015 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, у якій висвітлено авторське тлумачення ідей, концепцій і 

методологічних засад. Усі наукові рeзультати, які навeдeні в дисeртації та 

винoсяться на захист, oдeржані здoбувачeм oсoбистo. 
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Публікації. За тeмoю дисeртації oпублікoванo 19 наукoвих праць 

одноосібно і 1 у співавторстві загальним обсягом 7,38 авт. арк., з них 9 статей у 

фахoвих наукoвих економічних виданнях та 11 тез доповідей на наукових 

конференціях. 

Апробація результатів дисертації. Основні ідеї та положення 

дисертації доповідались та отримали позитивну оцінку на міжнародних і 

вітчизняних конференціях, методологічних семінарах: на ІІ щорічній 

міжнародній науково-практичній конференції молодих учених “Сучасні 

проблеми міжнародних відносин: економіка, політика, право”, м. Львів,  

19 вересня 2012 р.; ІІІ міжнародній науково-практичній конференції молодих 

учених і студентів “Стратегія економічного розвитку країн в умовах 

глобалізації”, м. Дніпропетровськ, 17–18 лютого 2012 р.; міжнародній 

науково-практичній конференції “Модернізація стратегій економічного 

розвитку в умовах глобальної нестабільності”, м. Київ 22–23 листопада  

2012 р.; ХV міжнародній науково-практичній конференції “Інтеграційні 

процеси та пріоритетні орієнтири розвитку економіки України: економіка, 

фінанси, право”, м. Київ, 27 квітня 2012 р.; ІІ міжнародній науково-

практичній конференції “Еколого-економічні проблеми міжнародної торгівлі 

та інвестицій”, м. Львів, 22–23 жовтня 2013 р.; міжнародній науково-

практичній конференції “Стратегія розвитку світової економіки в умовах 

глобалізації”, м. Черкаси, 27–28 грудня 2013 р.; ІІІ щорічній міжнародній 

науково-практичній конференції “Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: 

сучасна теорія і практика”, м. Львів, 11 лютого 2014 р.; IV щорічній 

міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми 

міжнародних відносин: політичні, економічні, правові аспекти”, м. Львів, 23–

24 жовтня 2014 р.; міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні 

тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право”, м. Львів,  

15 лютого 2015 р.; міжнародній науково-практичній конференції 

“Перспективи сталого розвитку економіки: національний та регіональний 
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аспекти”, м. Дніпропетровськ, 3–4 квітня 2015 р., IV щорічній міжнародній 

науково-практичній конференції “Сучасні тенденції міжнарожних відносин: 

політика, економіка, право”, м. Львів, 16–17 квітня 2015 р.; семінарі 

факультету економіки і фінансового менеджменту університету М. Ромеріса, 

м. Вільнюс (Литва), 14 грудня 2012 р.; семінарі Школи глобальних студій 

університету м. Падова (Італія), 24 лютого, 2013 року; засіданні офісу країн, 

що розвиваються і не мають доступу до моря Організації Об’єднаних Націй, 

м. Нью-Йорк (США), 22 серпня 2014 р.; семінарі Канадського інституту 

українських студій, 20 квітня 2015 р., м. Едмонтон (Канада). 

Структура дисeртації та її oбсяг. Спeцифіка прoблeм, щo стали 

прeдмeтoм цього дoсліджeння, їх різнoпланoвість зумoвили загальну лoгіку і 

структуру дисeртації. Рoбoта складається із вступу, чотирьох рoзділів  

(11 підрoзділів), виснoвків, додатків і списку використаних джерел. Тeкст 

дисeртації викладeнo на 188 стoрінках, він містить 24 таблиці і 24 рисунки,  

5 додатків. Списoк викoристаних джeрeл із 191 наймeнування викладений на  

20 стoрінках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12	  
	  
	  

	  

РОЗДІЛ 1 

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ПРОБЛЕМУ НЕРІВНОМІРНОСТІ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

1.1. Еволюція класичних поглядів на проблему нерівномірності 

економічного розвитку у світовій економічній думці 

Аналізуючи еволюцію поглядів на проблему нерівномірності 

економічного розвитку ми спираємося на запропонований Я. Столярчук 

поділ цього процесу на шість етапів [62, с. 12–14]: 1) теорія меркантилізму 

(кінець ХV – перша половина  XVII ст) – представники – Т. Мен, 

А. Монкретьєн, Д. Лоу, В. Стаффорд, Г. Скаруффі, А. Джевонезі, С. Фортрей, 

Д. Стюарт, Дж. Юм та інші; 2) класична політична економія (друга половина 

XVII – перша половина XІХ ст.) – У. Петті, П. Буагільбер, Ф. Кене, А. Сміт, 

Д. Рікардо, Ж. Тюрго, Ж. Б. Сей, Н. Сеніор, Дж. Мілль, Д. Мак-Куллх, 

Т. Мальтус та інші; 3) неокласичні теорії (перша половина XІX ст.) – 

М. Бредлі, К. Вікссель, Г. Кассель, Дж. Кларк, А. Лаффер, Дж. Мід, 

А. Маршал, В. Паретто, А. Пігу, Р. Солоу, Р. Хоутрі та інші; 4) марксизм 

(кінець ХІХ – початок ХХ ст.) – К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін, М. Бухарін, 

Р. Гільфердінг та інші; 5) еволюційна економічна теорія (перша половина 

XX ст.) – Й. Шумпетер, С. Кузнець, М. Кондратьєв, А. Кляйнкнехт, 

Е. Менсфілд, Г. Менш, Д. Сахал та ін. 6) новітні теорії економічного 

розвитку (друга половина ХХ ст.) – Ф. Перру, Г. Мюрдаль, І. Валлерстайн, 

Й. Хендерсон, Г. Хакен, І. Пригожин та ін. Одночасно встановлено критерії 

нерівномірності на кожному із вказаних етапів.  

Науково трактувати господарське буття через призму нерівномірності 

першими спробували меркантилісти (В. Стаффорд, Т. Мен, С. Фортрей, 

Дж. Стюарт та ін.). Статичне тлумачення економічної діяльності як гри з 

нульовою сумою та твердження про те, що економічні інтереси націй 
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протилежні – так, наче у світі існує фіксована кількість ресурсів, які одна 

країна може придбати за рахунок інших, були поясненням політики 

активного торгового балансу, захоплення зовнішніх ринків та розвитку 

зовнішньоторговельних монополій [9, с. 30]. 

Проблеми нерівномірності меркантилісти висвітлювали формуючи 

концепції власності. Так, М. Монтень у знаменитих "Дослідах" критикував 

становий поділ і облаштування сучасного йому суспільства, ідеалізуючи 

суспільство первісне, яке не знало майнової нерівності. “Усі люди повинні 

бути рівні за своїм природним правом”, –  писав він [5, с. 102].  

Про природу економічної нерівномірності дискутували також 

прихильники класичної політичної економії (У. Петті, Ф. Кене, А. Сміт, 

Д. Рікардо та ін.). Головним завданням, яке ставив перед собою А. Сміт у 

праці “Дослідження про природу та причини багатства народів” – це 

економічний розвиток, тобто зростання багатства народів [61]. Для  А. Сміта 

багатство – це суспільні доходи, створені впродовж певного періоду часу, а 

збільшення доходів залежить, насамперед, від поділу праці. Багаті країни 

надають перевагу промисловому виробництву, яке створює ширші 

можливості для спеціалізації, ніж сільське господарство. Закономірно цей 

процес характеризується диспропорціями у нагромадженні капіталу [9, c. 50]. 

Для А. Сміта спеціалізація та поділ праці і, відповідно, обмін товарами 

на ринку є основними джерелами зростання продуктивності та “багатства 

націй”. Капітал, який А. Сміт визначав як потік активів акумульований з 

метою продуктивності,  – це те, що унеможливлює спеціалізацію. Підприємці 

могли використовувати акумульовані ресурси для підтримки свого 

виробництва допоки не вступали в процес обміну. Що більше капіталу було 

акумульовано, то ширший доступ до спеціалізації та більшої продуктивності 

[166, с. 39].    

Неможливо залишити без уваги і марксистські економічні погляди, які 

мали помітний вплив на соціал-демократів кінця ХІХ – початку ХХ століть 
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(К. Маркс, В. Левинський, Р. Гільфердінг та ін.), а саме теорію імперіалізму, 

оскільки це фактично теорія економічного розвитку, яка пояснює розрив між 

багатими і бідними країнами з точки зору динаміки іноземних інвестицій 

капіталістичних країн. Основою теорії є бачення К. Маркса капіталізму, 

схильного до хронічного недоспоживання. Експорт капіталу протидіє 

тенденції норми прибутку до зниження в країні відпливом надлишкових 

заощаджень. Відповідно, нездатність вигідно розпоряджатися товарами і 

капіталом може привести до імперіалістичних авантюр [9, c. 214]. 

Нерівномірність економічного розвитку К. Маркс трактує як певну стимул до 

збільшення обсягу виробництва, тобто як чинник прогресу. Узагальнено 

нерівномірний розвиток зводиться до різниці в зростанні між секторами, 

класами чи регіонами на глобальному, регіональному, національному, 

субнаціональному та місцевому рівнях [152, c. 1199]. К. Маркс пов’язує 

концентрацію капіталу з усуспільненням праці. Обидва ці фактори 

визначають ступінь зрілості суспільства щодо соціалізму. “Централізація 

факторів виробництва і соціалізація праці мають певну точку дотику, де вони 

стають несумісними з капіталізмом.” Це не означає, що капіталістичний 

розвиток суспільства має пройти всі стадії – з примітивного до стадії 

найбільшого розвитку. Це лише означає, що капіталізм – це невід’ємна 

складова процесу переходу від абсолютизму до соціалізму [144]. 

Теорію капіталізму К. Маркса можна інтерпретувати як прогнозування 

конвергенції в рівнях розвитку. Якщо поширення соціальних капіталістичних 

відносин уникнути неможливо, тоді це лише питання часу, коли відбудеться 

капіталістична трансформація світу. Якщо суть капіталізму зводиться до 

пошуку більших доходів, а ці доходи є більші в недорозвинених країнах, то 

врешті-решт капіталізм почне “перетікати” з розвинених країн в країни, що 

розвиваються [182, c. 20]. 

Своїм основним завданням представники неокласичного напряму 

(М. Бредлі, К. Вікссель, Г. Кассель, Дж. Мід та ін.) визначили створення 
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моделей економічного зростання  на основі врахування диференціації країн 

за рівнями заощаджень капіталу як однієї з причин економічної 

нерівномірності у світовій економіці [62, c. 8]. 

На відміну від К. Маркса, який вважав, що нерівномірний економічний 

розвиток є складовою акумуляції капіталу, неокласики вважають, що 

конкуренція та потоки капіталу є “силами врівноваження”, які зменшують 

диспропорції між країнами. Дж. Вікс, критикуючи погляди неокласиків на 

проблему нерівномірності стверджує, що вона є лише теоретичною та не 

підтверджена жодними емпіричними фактами, а навпаки виключає з аналізу 

саме реальні причини нерівномірності економічного розвитку [182]. 

Автор цілісної теорії інноваційного типу розвитку Й. Шумпетер звернув 

увагу на те, що науково-технічний прогрес теж має нерівномірний характер, 

а економічна рівновага порушується внаслідок впровадження нововведень. 

Саме нововведення, на думку Й. Шумпетера, і є основним рушієм 

економічного розвитку. Учений запропонував у науковий обіг поняття 

“творче руйнування”, запропоноване Й. Шумпетером, яке трактував як 

відкриття нових можливостей для розширення економіки, з одного боку, та 

унеможливлення реалізації цього процесу в традиційних напрямах – з 

іншого. Тому творче руйнування і зумовлює перехід одного стану рівноваги 

в інший.  Й. Шумпетер також відзначив нерівномірність зростання різних 

секторів економіки. Сучасні неошумпетеріанці, а саме Г. Менш, М. Фрідмен, 

Я. Ван Дейн також наголошують на стрибкоподібності технологічного 

прогресу [54]. 

Враховуючи відносну дотичність вищезгаданих доктрин до 

нерівномірності економічного розвитку, яка набула ускладненого виду в 

глобалізованому світі, та, беручи до уваги факт системного характеру 

економічної науки, сучасні теорії, все ж, ґрунтуються на класичних моделях 

даної проблематики . 
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Якісно новим етапом розвитку економічної системи стає друга половина 

ХХ ст., оскільки виводить на новий рівень норми світової 

конкурентоспроможності, підґрунтям яких став стрімкий науково-технічний 

прогрес, а наслідком – постіндустріальне суспільство та новий 

інституціонально-соціальний напрям економічної думки. Новітні концепції 

нерівномірності економічного розвитку появляються на фоні інноваційних 

зрушень, зростання ролі людського капіталу та високотехнологічних товарів. 

Аналіз економічної літератури показав, що інтерес до поняття 

“нерівномірності економічного розвитку” дослідники почали виявляти у 

другій половині ХХ ст, а справді актуальним це поняття стало лише у 80-х 

роках ХХ ст. (рис. 1.1).  

 

 

Рис. 1. 1. Динаміка вживання терміна “нерівномірність економічного 

розвитку”(uneven economic development) у світовій літературі (5 млн 

книг) з 1800 до 2000 рр.  

  
Джерело: підготовлено автором на основі [122] 
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1.2. Сучасна наукова парадигма нерівномірності економічного 

розвитку 

Справжній інтерес до проблеми нерівномірності економічного 

розвитку виник у середині ХХ ст., тобто під час розвитку економіки у 

повоєнні роки, а також під впливом процесу глобалізації з її доцентровими та 

відцентровими тенденціями [21, c. 6]. У сучасних дослідженнях причин, 

наслідків і впливу нерівномірності економічного розвитку на світову 

економічну систему проблема не знайшла достатнього висвітлення, але 

дискусії навколо неї тривають. Більшість публікацій цієї тематики належить 

англійським та американським ученим. 

Однією з причин зростання інтересу до проблеми нерівномірності 

економічного розвитку є те, що за останні 30 років у світі з’явилося багато 

нових незалежних держав, більшість з яких залишаються політично 

нестабільними. У рік заснування Організації Об’єднаних Націй (1945) у світі 

існувала лише 51 держава. У 1960 році їх було 100, у 1984 – 159, у 1992 – 

172, у 1994 –192 [93, c. 28], а у 2015  – 197 [148]. 

Не всі сучасні економісти визнають існування проблеми 

нерівномірності економічного розвитку. Так, Г. Фаєрбаух зазначає, що 

різниця між рівнями розвитку країн світу сучасному етапі еволюції світового 

господарства зменшилась, а різниця між доходами у країнах світу, навпаки, 

зросла [111, c. 88]. Цей феномен розпочався у 70-х роках ХХ ст. і триває досі. 

Вчений називає одним із міфів, створених сучасністю загальне стрімке 

зростання cвітової економічної нерівномірності внаслідок глобалізації. Він 

також заперечує те, що історична глобалізація стала причиною світової 

економічної нерівномірності. Г. Фаєрбаух стверджує, що насправді 

нерівномірність стрімко зросла ще до початку першої хвилі глобалізації і 

виокремлює чинники, які на його думку, навпаки, зменшили світову 

економічну нерівномірність. Як приклад він наводить поширення 

індустріалізації, насамперед у країни, що розвиваються, що є завдяки 
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економічній інтеграції між країнами світу (економічна інтеграція вирівнює 

інституційні відмінності між країнами світу); технологічні зміни, які 

позитивно впливають на мобільність праці; відносну стабільність 

демографічної ситуації, особливо у країнах, що розвиваються; зростання 

сфери послуг; занепад комунізму в 1990 р. (таблиця 1.1).  

Таблиця 1.1 

Індустріалізація та світова економічна нерівномірність у 

історичній ретроспективі та наприкінці ХХ ст. 

Історична 

ретроспектива 

Поширення індустріалізації – індустріалізація Заходу – 

збільшення нерівномірності економічного розвитку країн 

світу 

Кінець ХХ ст. Поширення індустріалізації – індустріалізація країн, що 

розвиваються – зменшення нерівномірності економічного 

розвитку 

Джерело [111, c. 29] 

 

У сучасній науці можна окреслити кілька підходів до цієї 

проблематики. Ми розглядаємо проблему нерівномірності через призму 

інституційного підходу, основними представниками якого є Д. Асемоглу, 

А. Банерджі, Н. Бірдсалл,   Р. Вос, Т. Гарфорт, С. Джонсон, Е. Дуфло, Дж. 

Загс, Д. Кантоні, П. Кверубін, Дж. Окампо, Дж. Робінсон. 

Дискусії 60-х років минулого століття навколо питань асиметричного 

доступу країн світу до ринків капіталу, структурних відмінностей і, 

відповідно, преференційної вигоди розвинених країн від інтеграційних і 

глобалізаційних процесів,  тобто взаємовідносин “центр – периферія” 

посприяли формуванню концепції “північ–південь” та теорії зовнішньої 

залежності, яку представляють, А. Брюер, А. Бургсталлер, Д. Вайнс, 

В. Даріті, А. Датт, Б. Ертень, Н. Калдор, П. Конвей, В. Льюїс, Г. Молона, 

Н. Сааведра-Рівано, А. Сірлвол, Л. Тейлор, Р. Фіндлі, Т. Цейсемер та ін.  
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Французький економіст А.Еммануел у 1972 році запропонував теорію 

нееквівалентного обміну, яка ґрунтувалась на припущеннях про те, 

вирівнюванню норми прибутку сприяє мобільність капіталу, а реальна 

заробітна плата, передусім, залежить від екзогенних чинників [107]. 

Припустивши, що існує повна спеціалізація: Північ виробляє сталь, Південь 

– каву. 

𝑟 = !!      !  !!

!! = !  !!  !  !!

!! . 

Учений запропонував формулу норми прибутку, де якщо qN – 

виробництво сталі на одиницю праці Півночі, qS  – виробництво кави на 

одиницю праці Півдня;  wN та wS – реальна заробітна плата Півночі та Півдня, 

відповідно; 𝑝 – відношення ціни кави до сталі; Відповідно умови торгівлі  𝑝 

Півночі – Півдня з точки зору заробітної плати та продуктивності 

визначаються співвідношенням 

𝑝 =   !
!  !!

!!!!
  . 

А. Еммануєль стверджує, що обмін є еквівалентним, за умови, що 

двофакторні умови торгівлі f, які зв'язують однофакторні умови торгівлі 

окремої країни з тенденціями зміни продуктивності в її торговельних 

партнерах, дорівнюють нулю, тобто 

𝑓 =    !!
!

!!
=    !

!

!!. 

Очевидно, що  f  може дорівнювати одиниці тільки тоді, коли wS = wN . 

Тому, за твердженням А. Еммануеля, реальна заробітна плата Півдня є 

нижчою: wS < wN і f < 1. Відповідно, між країнами відбувається 

нееквівалентний обмін, оскільки витрати праці на виробництво товару 

Півночі значно менші, ніж Півдня, що проявляється у неоднаковій заробітній 

платні, яка своєю чергою спричиняє нееквівалентний обмін між Північчю та 

Півднем. 
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На початку 80-х років ХХ ст. Р. Фіндлі удосконалив “модель Північ– 

Південь”, з урахуванням диспаритету у розвитку Півночі – індустріально 

розвинених країн та Півдня країн, що розвиваються. Удосконалення моделі є 

теоретичним обґрунтуванням теорії залежності, суть якої полягає в 

нерівномірності економічного розвитку як наслідку несправедливих умов 

торгівлі та неоднорідної інтеграції у світову економічну систему, що 

склалися між індустріально розвиненими країнам та рештою світу. 

Американський економіст Б. Ертен у 2010 р., базуючись на 

припущеннях 1990 р. К. Датт про нерівномірність зростання, запропонував 

своє трактування “моделі Північ – Південь” [107]: 

І. Модель Солоу-Льюїса – неокласична модель економічного зростання 

удосконалена Р. Фіндлі, яка утверджує: 

а) повну спеціалізацію, де Північ експортує готові товари, а Південь – 

сировинні; 

б) повну зайнятість на Півночі, де темпи зростання визначаються 

темпами зростання робочої сили, натомість темпи зростання Півдня не 

пов’язані з робочою силою, яка характеризується великою кількість 

безробітних;  

в) залежність темпів зростання Півдня від швидкості накопичення 

капіталу, що своєю чергою залежить від норми прибутку та заощаджень в 

сировинному секторі. 

Оскільки Північ є єдиним експортером готових товарів до Півдня, то 

умови торгівлі відіграють надзвичайну роль у досягненні економічного 

зростання Півдня. Тому Р. Фіндлі передбачає однакову еластичність попиту 

для готових і сировинних товарів у довгостроковому періоді й вирівнювання 

темпів економічного зростання Півночі і Півдня. Отже, єдиним способом 

економічного прориву Півдня може бути збільшення темпів екзогенного 

зростання Півночі. 
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ІІ. Модель Калецького–Льюїса, відповідно до якої темпи економічного 

зростання Півночі визначаються її власною макроекономічною динамікою, 

Північ є рушійною силою світової економіки, а умови торгівлі – основним 

механізмом, через який відбувається економічне зростання країн Півдня. 

ІІІ. Модель Льюїса, побудована британським економістом А. Льюїсом, 

який досліджуючи проблему економічного розвитку в країнах з низьким 

доходом, дійшов висновку, що економічний прорив, насамперед, залежить 

від державного регулювання. Створення умов для зростання 

капіталовкладень є першорядним завданням для інфраструктури та 

перерозподілу додаткового продукту, але не з метою стимулювання 

ефективного попиту. Рушійною силою економічного зростання А. Льюїс 

вважає розвиток промисловості, а загального зростання можна досягти за 

умови ефективної взаємодії аграрного сектора та сектора промисловості [69]. 

Модель Льюїса була підддана критиці з боку Н. Калдора, оскільки науковець 

пропонує зосередитись на стабілізації цін, а неочікувані зміни в умовах 

торгівлі можуть стати основною перешкодою на шляху промислового 

зростання Півночі. 

IV. В основу моделі технологічного розриву Півночі – Півдня 

покладено концепцію Я. Фагерберга, згідно з якою швидкість створення та 

поширення технологічних інновацій і є різницею в економічному зростанні 

країн світу, а можливість швидкого оволодіння технологіями залежить від 

інституційних та економічних чинників. 

Попри певні розбіжності усі ці моделі підтверджують високу 

диференціацію, непропорційність і нерівномірність процесів розвитку 

світового господарства. 

Аналізуючи причини світової економічної нерівномірності висловлює 

американський еволюційний біолог, професор географії та фізіології 

Каліфорнійського університету Дж. Даймонд	  зазначає: “...Основна різниця в 

становленні націй на різних континентах полягає в тому, що вони 
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відбувалися в різному навколишньому середовищі” [101, с. 13]. Під 

навколишнім середовищем вчений розуміє середню температуру та її зміну, 

кількість опадів, природні ресурси, якість ґрунту, кількість судноплавних 

річок, портів тощо. Науковець вважає, що цивілізаційний розвиток людських 

суспільств криється в глибинах доісторичного розвитку людства і протікав з 

драматично різною швидкістю, а основою економіки є земля, тобто сільське 

господарство. Учений зазначає, що Європа розвивалася порівняно швидше з 

іншими регіонами світу саме завдяки географічному положенню. Саме тому 

в Європі було набагато більше тварин і рослин, які можна було приручити. 

Також Дж. Даймонд відзначає важливість зростання міст в Європі, що 

зумовило появу політичного класу, виникнення армій, ремісничого класу, що 

забезпечував армію зброєю та імунітет, що виробився у жителів Європи на 

інфекційні хвороби.  

Деякі вчені, досліджуючи проблему нерівномірності економічного 

розвитку, звертають увагу на зв’язок між географією та технологією 

зазначають, що значущість географічного положення країни може змінитися 

з упровадженням технологічних інновацій. Для прикладу, нафта – не була 

важливим природним ресурсом аж поки завдяки технологічним змінам попит 

на неї стрімко зріс. Як наслідок, земля та, відповідно, нерухомість у деяких 

частинах світу стрімко подорожчала [111, с. 180]. 

Деякі дослідники наголошують на впливі культурних чинників на 

світову економічну нерівномірність. Так, Д. Ландес [143, c. 516] зазначає: 

“Історія економічного розвитку вчить нас, що насправді культура має 

значення”. Ці слова лише підтверджують доктрину М. Вебера, згідно з якою, 

протестантизм став інструментом запуску капіталізму на Заході. Оскільки 

його духовні наставники закликали людей наполегливо працювати, 

заощаджувати та акумульовувати весь капітал у системі капіталізму [181]. 

Х. Кантріл, дослідивши у 12 капіталістичних і 12 комуністичних державах 

фактори, які впливають на добробут людей людям, отримав однакові для всіх 
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країн результати матеріального становища [96]. Це і підтверджує Р. Істерлін: 

“За своєю природою домінантні фактори, що впливають на “щастя” людей 

дуже подібні у всіх країнах, навіть якщо ці країни суттєво різняться 

культурою, політикою чи соціокультурними особливостями” [103, с. 133]. 

Наприкінці 70-х – на початку 80-х років ХХ ст. в економічний теорії 

з’явився новий напрямок– неоінституціалізм. В його основу покладено два 

фундаментальні постулати: а) соціальні інститути мають значення 

(institutions matter або institutions rule), тобто поняття інститутів має велике 

значення при дослідженні темпів та успіхів/невдач економічних перетворень 

у країнах з перехідною економікою, проблем економічного зростання, 

добробуту, розподілу доходів, бідності, тіньової економіки тощо; 

б) інститути можна аналізувати за допомогою стандартних інструментів 

економічної теорії [67, c. 43]. 

Цей напрям представляють Д. Норт, С. Кнак, Д. Родрік, Д. Асемоглу, 

С. Джонсон, С. Робінсон.  

В економічній науці поняття “інституції” набуло актуальності завдяки 

Д. Норту, який пов’язував його з економічним зростанням. Д. Норт довів, що 

всі соціальні групи мають “правила гри”, навіть якщо ці правила дуже різні 

за формою та не збігаються в часі [85, с. 42]. 

Інституціалізм як самостійний напрям в економічної науки виник у 

США на початку ХХ ст. Засновником цього напряму був Т. Веблен, а сам 

термін запровадив у науковий обіг у 1918 р. В. Гамільтон. Категорію 

“інститут” він визначив як вербальний символ, що описує низку соціальних 

звичаїв і визначає спосіб мислення чи поведінки, що достатньо поширені і 

надійно зафіксовані у звичках груп чи звичаях народу. Основною ідеєю 

раннього інституціалізму було те, що економіку неможливо аналізувати без 

соціальних, політичних і соціально-психологічних чинників [67, c. 39]. 

Учені підтверджують, що саме інституції та політика державної влади є 

визначальними чинниками диспаритету між доходами країн світу. Науковці 
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П. Еванс та Дж. Раух стверджують, що зростання залежить від управління 

[109]. Однією із концепцій, що ґрунтуються на інституційній культурі є 

теорія світової держави. Прихильники цієї теорії вважають, що основою 

економічного зростання ХХ ст. слугує поширення глобальної культури, яка 

заохочує країни до спільних стратегій, з метою досягнення однакових 

економічних цілей, а саме економічного зростання. Колискою світової 

культури є західна цивілізація, в якій зародилися поняття прогресу, 

справедливості, індивідуалізму та раціональності [149]	  . 

Країни, в яких інституції працюють ефективно, а саме більше захищене 

право приватної власності, ефективні правова система та уряд, економічно 

зростають швидше [135; 151; 158]. Підтверджуючи значення інституцій на 

різних етапах розвитку суспільства, економісти Д. Асемоглу, С. Джонсон, 

С. Робінсон наводять приклади Північної та Південної Корея, Західної та 

Східної Німеччини, де одна частина господарства перебувала під впливом 

центрального планування та колективної власності, а інша – під випливом 

приватної власності та ринкової економіки” [74, c.  1389]. Дослідник 

М. Олсон зазначає вважає правильним пояснювати світову економічну 

нерівномірність різницею в економічній політиці та інституціях країн світу” 

[154, с. 7]. 

Так, фахівці у Європейському банку реконструкції та розвитку 

вважають, що  економічні та політичні інституції відіграють визначальну 

роль в окресленні довгострокової перспективи економічного зростання 

країни. Країни з більш сприятливим інституційним середовищем, а саме – 

верховенством права, бізнес-кліматом, захищеністю прав власності та 

стійкими соціальними нормами – є більш привабливими для інвестицій, 

успішними у міжнародній торгівлі та ефективніше використовують свій 

людський та фізичний капіталу [108]. 

Обґрунтовуючи значущість проблематики нерівномірності, економісти 

Р. Вос та Дж. Окампо формують такі висновки [153, c. 2–3]: 
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1. Світова нерівномірність, пояснюється передусім нерівномірністю 

доходів між країнами, хоча до другої світової війни вагомішими 

чинниками була нерівномірність доходів у країні. 

2. Світові інвестиційні потоки спрямовуються у країни з низьким 

інвестиційним ризиком, тобто у розвинені країни які володіють 

преференційним доступом до ринків капіталу і менш вразливі до 

зрушень на світових товарних ринках, а країн, що розвиваються 

мають менш диверсифіковану економіку, тому більш чутливі до 

потрясінь на міжнародних фінансових ринках. 

3. Економічні та політичні інституції стають дедалі більш 

взаємопов’язаними, що зумовлює неоднаковий доступ до ухвалення 

рішень на світовій арені розвинених країн і країн, що розвиваються; 

4. Глобальна економічна асиметрія є згубною для світової економіки 

загалом, оскільки слугує основним джерелом регіональних 

конфліктів, внутрішнього безладу і соціальної нестабільності. 

Представники Світового банку Д. Доллар та А. Краай висунули 

гіпотезу про те, що процеси глобалізації та відкритості однаково вигідні для 

країн світу [102]. Їхні ідеї піддали глибокій критиці представники 

міжнародної організації “Oxfam”, які вважають, цю гіпотезу 

необґрунтованою і свою позицію арґументують тим, що окрім економічного 

зростання, важливим інструментом подолання бідності є справедливий 

розподіл доходів, а цього автори гіпотези не враховують. Отже, визначальну 

роль у подоланні бідності й, відповідно, нерівності повинні відігравати уряди 

держав. Через низку економічних та соціальних факторів, населення країни 

не завжди може скористатися всіма можливостями, які створює глобалізація. 

Тому важелі подолання цієї проблеми в руках уряду, а інструменти – 

ефективні методи моделі зростання [180]. 

Американський економіст Дж. Загс, досліджуючи проблему 

економічної відсталості та нерівномірності, виокремлює три рівні бідності: 
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1) крайня бідність – 1/5 населення Землі, тобто 1 млрд людей, які щоденно 

борються за виживання; 2) поміркована бідність – 1, 5 млрд людей, які 

попри те, що мають доходи вищі за прожитковий мінімум, все ж, живуть у 

злиднях; 3) відносна бідність – 2, 5 млрд людей, які проживають у міській 

місцевості та мають відносний доступ до житла, транспорту, освіти, 

харчування. На підставі цього поділу Дж. Загс розмежовує напрями 

інвестиційних потоків з розвинених країн покликані слугувати 

інструментами економічного прориву країн, що розвиваються, а саме: а) в 

людський капітал з метою поліпшення охорони здоров'я; б) у технології 

сільського господарства, промисловості та послуг; в) в інфраструктуру; г) в 

навколишнє середовище; д) в науково-технічний прогрес; е) в удосконалення 

правових та інституційних систем [156]. 

Т. Фрідман стверджує, що глобалізація у своєму розвитку вступила в 

новий етап, на якому джерелом однорідності світової системи є індивіди, а не 

корпорації чи держави [116, c. 11]. Заперечуючи Т. Фрідману, Н. Бердсолл, 

вважає, що з початком глобалізації світова система почала втрачати 

однорідність, а глобальна нерівність поглиблюється. Н. Бердсол наводить 

такий перелік причин глобальної асиметрії [7]: 

1. Економічні вигоди від глобалізації світових ринків розподілені 

неоднаково. Як наслідок, фінансовий і людський капітал зосереджується 

в руках індивідів, які, насамперед, завдяки цьому отримують вільний 

доступ до якісної вищої освіти, що за умов, коли попит на якісних 

фахівців перевищує пропозицію, унеможливлює пропив для індивідів; 

ефективні політичні та економічні інституції – це прорив для держави; 

2. Глобальні ринки – далекі від досконалості (приклад – незбалансована 

світова екологічна система). Також диспаритет у економічному 

розвитку країн світу негативно впливає на фінансову систему, 

передусім країн, що розвиваються. Значні обсяги державного боргу 

високі відсоткові ставки суттєво погіршують інвестиційний клімат, що,  
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своєю чергою, спричиняє економічну стагнацію, яка в довгостроковому 

періоді впливає на  зменшення капітальних інвестицій в охорону 

здоров’я та освіту, боротьбу з безробіттям та бідністю. 

3. На сучасному етапі принципи міжнародної торгівлі, міграції та захисту 

прав інтелектуальної власності відображають, насамперед, інтереси 

держав–гегемонів. 

Науковець доходить до висновку, що таким міжнародним організаціям 

та інституціям, як МВФ, Світовий банк, Рада безпеки ООН, Базельський 

комітет з питань банківського нагляду, “Велика вісімка”, МОП та ін., 

покликані забезпечувати стабільність та добробут у світі необхідно 

переоцінити, зміцнити й реформувати методи боротьби з економічною 

відсталістю, спрямовуючи свої зусилля на рівномірне використання вигод від 

функціонування глобальних ринків.  

Економісти А. Банерджі та Е. Дуфло обґрунтовують методи подолання 

бідності, що передбачають виважені інституційні дії держави, тобто 

наголошують на неприпустимості нехтування політичними реформами [86]. 

Деякі вчені аналізують проблему нерівномірності економічного 

розвитку в межах теоретичного та емпіричного обґрунтування взаємозв’язку 

між економічним зростанням і розподілом доходів. Зокрема, Дж. Ґаллуп, 

С. Раделет і А. Варнер виокремлюють чинники, які суттєво впливають на 

темпи зростання доходів у країнах, що розвиваються, а саме: відкритість 

економіки; високі норми заощаджень держави; соціальний добробут 

(насамперед у сфері охорони здоров’я) та ін. Оцінюючи вплив цих чинників 

дослідники відзначають ключову роль стабільності політичних інституції 

[118]. 

Британський дослідник А. Льюїс є автором теорії структурних 

трансформацій, згідно з якою рушієм економічного зростання є перехід від 

аграрного сектору економіки, що характеризується надлишком робочої сили і 

неефективною продуктивністю праці, до розвитку промислового, за рахунок 
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чого удосконалюється вся економічна система. Доповнюючи цю теорію Х. 

Ченері уточнив, що рушієм економічного зростання є економічні, 

індустріальні та інституційні структурні зміни в економіці країн, що 

розвиваються. Він також виокремив інвестиції та заощадження як необхідні, 

але не достатні, умови економічного зростання. Їх наслідком повинні бути 

трансформації у всіх сферах господарського життя. Х. Ченері 

охарактеризував внутрішні (природно-ресурсний потенціал, соціальні 

аспекти і ефективність інституцій) та зовнішні (доступ до інвестицій, 

технологій, участь у міжнародній торгівлі) обмеження економічного 

зростання [173, c. 115]. 

Усі економічні дослідження з нової інституційної економіки можна 

поділити на декілька напрямів [98, с. 18]: 

1. Економіка трансакційних витрат – напрям пов’язаний з 

діяльністю О. Вілліамсона [184]. Його ранні публікації були присвячені 

теорії галузевих ринків. Учений вважав, що становище фірми на ринку 

залежить не лише від таких рис працівників як раціональність і фаховість, а й 

від їхньої спроможності викликати довіру, тому пізніше він спрямовував свої 

зусилля на вивчення природи контрактів у бізнес-середовищі та ін. 

2. Економіка приватної власності – цей напрям окреслився у 60-х 

роках ХХ ст., а його першими представниками були А. Алхіан та Г. Демсец 

вважаючи, що захист прав приватної власності є надзвичайно важливим для 

економічного розвитку та ефективності, а тому їх захисником повинна 

виступати держава через інституції [78, 100]. 

3. Економіка колективних дій – цей напрям в економічній науці 

започаткував М. Олсон, досліджуючи те, як певна група людей з спільними 

інтересами поводиться в тих чи інших умовах, щоб досягти спільної мети. 

Він дійшов висновку, що механізм колективних дій залежить від 
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інституційних чинників, які повинні забезпечити його ефективне 

функціонування [155]. 

Тому в дисертаційній роботі увага зосереджена на напрямку нової 

інституційної економіки, яка пояснює нерівномірність економічного 

розвитку.  

 Тривалий час економісти вважали, що бідні країни залишаються 

бідними через брак фізичного та людського капіталу, а тому економічне 

зростання інтерпретували як акумуляцію цих двох факторів або зростання 

інвестицій та освіченості населення. Звичайно, економісти розуміли, що 

політика держави та ефективність її інституцій впливають на продуктивність 

капіталу та праці, але системного аналізу того, як саме інституції впливають 

на виробничу функцію не здійснили. 

Сучасні дослідники дедалі частіше обирають предметом своїх 

досліджень інституційні форми реалізації державної політики [94]. Адже 

саме цей феномен, на думку А. Брунетті та Б. Ведера значною мірою 

зумовлює розбіжності в економічному розвитку країн світу. Подібні 

дослідження провадили А. Алесіна та Р. Перотті, Р. Барро та Х. Сала-і-

Мартін	  , А. Брунетті [79; 87; 95]. 

Якщо за словами О. Вілямсона інституційна економіка слугує мостом, 

який веде до економічного розвитку, то  інституції – це “прихована рука” 

управління економікою [184]. 

Аналізуючи вплив інституцій на диспаритет між країнами світу та 

акцентуючи на важливість економічних та політичних інституцій,  

Р. Л. Адкінс, Л. Мумо та А. Саввідес за допомогою методу стохастичного 

аналізу дослідили джерела неефективності для 75 країн світу [77]. 

Отже, проблема нерівномірності економічного розвитку завжди була 

дотичною до економічних доктрин, на основі яких можна твердити, що 

рушійною силою для економік країн, що розвиваються повинно стати 

максимальна концентрація інновацій, лібералізація політичної, економічної 
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та фінансової сфери з метою створення вільного та ефективного ринку як 

середовища для оптимального та якісного розвитку держави, тобто 

демократизація суспільних відносин та максимальна інтеграція в світову 

спільноту , що виражається через потужну освітню систему для обміну знань, 

технологій та капіталу з метою упровадження інновацій і розвитку нових 

конкурентоспроможних галузей на світовому ринку товарів і послуг. 

Більшість економічних доктрин відзначають важливість ефективних 

інституцій у державі як рушія економічного розвитку. 

 

 

Висновки до розділу 1 

Проблема нерівномірності економічного розвитку світового 

господарства є одним з ключових об’єктів досліджень представників 

багатьох наукових шкіл, що знайшло відображення у науковій літературі. 

Справжній інтерес до цієї проблематики почали виявляти у 80-х роках ХХ ст. 

західні науковці. Результати їхніх досліджень покладені в основу сучасних 

економічних теорій. 

В еволюції класичних поглядів Я. М. Столярчук виокремила такі етапи: 

1) теорія меркантилізму (кінець ХV – перша половина  XVII ст.); 2) класична 

політична економія (друга половина XVII – перша половина XІХ ст.);  

3) неокласичні теорії (перша половина XІX ст.); 4) марксизм (кінець ХІХ – 

початок ХХ ст.); 5) еволюційна економічна теорія (перша половина XX ст.); 

6) новітні теорії економічного розвитку (друга половина ХХ ст.). 

У дисертаційному дослідженні проблема нерівномірності 

розглядається на інституційних засадах, зокрема школи Д. Асемоглу та Дж. 

Робінсона, які вважають, що економічне зростання насамперед залежить від 

ефективності інституційних механізмів в державі.  

Одні вчені досліджують нерівномірність економічного розвитку з 

точки зору географічного розташування країн, висвітлюючи взаємозв’язок 
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між географічним положенням і технологічним прогресом та культурними 

особливостями, інші ґрунтують свої дослідження на емпіричному 

моделюванні впливу інституцій на економічне зростання.  

Аналіз усіх цих теорій послужив підставою для висновку про те, що 

інституції, інституційна культура та політика державної влади є вагомими 

чинниками виникнення диспропорцій між доходами країн світу, а економічне 

зростання значною мірою залежить від ефективного управління. Країни, в 

яких інституції працюють ефективно, економічно зростають швидше, тобто 

світова економічна нерівномірність є наслідком різного рівня ефективності 

інституційних механізмів у державах. Країни, в яких утвердилося 

верховенство права, захищені права власності, створене сприятливе бізнес-

середовище тощо, мають стабільну довгострокову перспективу економічного 

розвитку. 

Основні положення цього рoздiлу викладeні у статтях: 

Кирилич Х. Еволюція поглядів на проблеми нерівномірності економічного 

розвитку світового господарства/ Х. Кирилич // Економічний аналіз. – 2012. – 

Вип. 11. – С. 253–257. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

НЕРІВНОМІРНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

 

2.1. Теоретичні основи дослідження нерівномірності економічного 

розвитку світового господарства 

Міжнародні торговельні відносини є наслідком розподілу праці та 

закономірно характеризуються світовими домінантами, які визначають 

економічні реалії. Останні десятиліття несуть в собі якісні зміни через 

парадигму глобалізації, що характеризується інтенсифікацією торговельних, 

інвестиційних та інформаційних потоків, з одного боку та зосередження їх в 

руках постіндустріальних держав, з іншого, що обумовлює потребу 

наукового обґрунтування нерівномірності економічного розвитку країн світу.  

Асиметричний рівень розвитку держав на світовій арені потребує 

якісно нового осмислення поняття світового розвитку, адже дедалі 

вагомішим стають інтеграційні об’єднання, які унеможливлюють розгляд 

держав як окремих гравців на світовій арені та підкреслюють глобалізаційну 

особливість ХХІ ст. – економіку “групи проти групи”. Якісно-кількісні зміни 

параметрів у системі міжнародних економічних відносин обумовлюють 

розгляд економічного розвитку країни як комплекс взаємопов’язаних 

соціально-економічних, політико-інституційних та фінансово-правових норм. 

Глобальний економічний розвиток – це високо динамічний процес, що 

характеризується  інтеграцією національних економік на рівні виробництва, 

споживання та обміну, внаслідок якої формується новий всесвітній 

інформаційно-комунікативний простір, інформаційне суспільство, засноване 

на знаннях. В епоху глобалізації світове господарство стає більш значущим, 

за національні господарські системи, а це, своєю чергою, ускладнює 

регулювання внутрішніх економічних, соціальних і культурних процесів. 
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Формування наднаціональних ринків відсуває внутрішні проблеми на другий 

план, змушує держави призвичаюватись до глобальних економічних реалій.   

Концепції глобалізації більшості сучасних економічних теорій 

одностайні в тому, що інтеграція та уніфікація всіх сфер суспільного життя 

сприяють вирівнюванню економічного розвитку країн світу у межах єдиного 

світового господарства й міжнародного поділу праці, з одного боку, та 

прискоренню та спрощенню міжнародного обміну результатами 

господарської діяльності країн світу – з іншого. 

Щоб з’ясувати суть проблеми нерівномірності економічного розвитку 

країн світу, необхідно чітко окреслити зміст основних категорій, яких 

використовували в аналізі, зокрема “світове господарство”, “розвиток”, 

“економічний розвиток”, “асиметрія глобального розвитку”, “нерівномірність 

економічного розвитку світового господарства”.  

На думку багатьох учених відмінності у змісті понять “світове 

господарство”, “світова економіка” та “міжнародні економічні відносини” 

зумовлені особливостями розвитку міжнародного розподілу праці і 

входження національних господарств у світовий процес відтворення. Світове 

господарство можна трактувати у двох площинах: 1) як сукупність 

взаємопов’язаних міжнародним обміном національних господарств, що є 

його підсистемами; 2) як сформований всесвітнім розподілом праці єдиний 

наднаціональний світогосподарський простір, що створює інший, більш 

адекватний поняттю “світове господарство”, рівень світогосподарських 

відносин. Світове господарство як система відносин, що охоплює різні 

сфери, включає низку підсистем: технологічну, економічну, правову і 

соціально-культурну. Своєю чергою, економічна підсистема – це система 

економічних відносин, що охоплює як відносини, що реалізуються в межах 

національних відтворювальних комплексів, так і відносини, що реалізуються 

в єдиному економічному просторі вільного переміщення товарів, послуг, 
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капіталів і робочої сили, а також інформації через кордони національних 

держав [46, c. 30]. 

На підставі аналізу літератури можна виокремити кілька різних 

підходів до трактування поняття “світове господарство”: 

– сукупність взаємодіючих національних господарств світу та 

міжнародних економічних відносин [45, c.284]; 

– поступове об’єднання господарств різних країн в єдину світову 

систему [10, c. 402]; 

– взаємопов’язані і взаємодіючі господарства різних країн, що 

функціонують згідно із загальноприйнятими правилами [10, c. 

402]. 

За частотою вживання у публікаціях вітчизняних та іноземних 

дослідників термін “економічний розвиток” належить до групи лідерів, однак 

уніфікованої і взаємоузгодженої дефініції цього поняття до тепер не має. 

У сучасному уявленні поняття “розвиток” ототожнюється з поняттям 

“прогрес”, а прикметник “прогресивний” неодмінно супроводжує  “розвиток” 

[46, c. 39]. Довідкові видання здебільшого визначають “розвиток” як 

незворотну спрямовану закономірну зміну матеріальних і ідеальних об’єктів. 

Одночасна наявність усіх трьох перелічених ознак окреслює процеси 

розвитку серед інших змін таких як зворотні зміни, випадкові зміни та зміни 

без спрямувальної основи. Наслідком розвитку є новий якісний стан об’єкта, 

зміна його складу або структури, форми і змісту. Здатність до розвитку є 

однією із спільних властивостей матерії і свідомості. Особливості процесів 

розвитку знайшли відображення в основних законах матеріалістичної 

діалектики – єдності і боротьби протилежностей, переходу кількісних змін в 

якісні, заперечення заперечення [46, c. 40].     

Економічна наука виробила декілька підходів до визначення поняття 

економічного розвитку. З точки зору традиційної економіки “економічний 
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розвиток” –  це здатність національної економіки, за стабільних умов,  

створювати і підтримувати зростання ВНП на 5–7% щорічно. 

Економічний розвиток визначається також як загальне поняття, що 

означає абсолютні та відносні зміни макроекономічних показників, які 

характеризують стан економіки країни в певний період, і застосовується для 

оцінювання рівня розвитку, за якого макроекономічні показники називають 

показниками соціально-економічного розвитку [3, c. 702]. Економічний 

розвиток тлумачиться як сприятливі зміни структури виробництва та 

споживання [45, c. 404]. 

Економічний розвиток можна розглядати також як темпи зростання 

ВВП на душу населення. Якщо країна здатна збільшувати продуктивність 

швидше, ніж зростання населення, то економічно вона досягне добробуту, 

адже рівень та темпи зростання реального ВВП на душу населення 

характеризують загальне економічне становище нації. 

Економічний розвиток спричиняє зміну структури виробництва та 

зайнятості, що у високо розвинених економіках характеризується зростанням 

частки сфери послуг і виробництва за рахунок зменшення частки сільського 

господарства [173, c. 15]. 

Економічний розвиток – це кумулятивне зростання доходів на душу 

населення, що супроводжується структурними та індустріальними змінами 

[159, c. 118]. 

Постійне збільшення реального обсягу виробництва, і, відповідно, 

поліпшення технологічних, економічних і соціальних характеристик 

суспільства також є економічним розвитком. Статистично економічний 

розвиток проявляється в показниках ВВП та ВВП на душу населення країни. 

При цьому враховується “якість розвитку”. Наприклад, її соціальний 

компонент характеризується ступенем розбіжності між доходами 

найбідніших і найбагатших прошарків населення, рівнем зайнятості, 
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кількістю вільного часу, станом навколишнього середовища, якістю товарів і 

послуг тощо [1, c. 692]. 

Обсяг виробництва та рівень життя є лише одними з показників 

економічного розвитку. Термін “економічний розвиток” варто вживати для 

означення масштабного довгострокового процесу, що охоплює сукупність 

економічних і соціальних структур. При цьому слід враховувати, що зміни, 

які відбуваються у суспільстві зумовлені як об’єктивними, так і 

суб’єктивними чинниками і оцінюються як кількісними, так і якісними 

параметрами. Тільки за таких умов економічний розвиток можна вважати 

синонімом прогресу [8, c. 572]. 

Економічний розвиток – процес трансформації, в ході якого країни, що 

розвиваються, завдяки модернізації інституційних механізмів, досягають 

рівня розвитку країн Заходу [132, c. 63]. 

З точки зору регулювання економіки проблема економічного розвитку 

зводиться до[1, c. 692]:  

– виявлення тих галузей, які можуть слугувати джерелами 

розвитку і створення відповідної структури економіки; 

– визначення оптимального обсягу інвестицій, спроможного 

забезпечити зростання національного доходу країни за умовності 

повної завантаженості виробничих потужностей, але водночас не 

провокуватиме інфляційних факторів, а також забезпечення 

найвищого можливого рівня зайнятості; 

– вирахування фактора виробничо-технічних інновацій; 

–  формування такої політичної, соціальної та інституційної 

структури, яка сприятиме економічному зростанню. 

Політекономія трактує економічний розвиток як ідею безперервних 

соціальних змін, що, зазвичай, характеризуються нечіткістю мають 

наслідком поліпшення умов життя. Представники класичної політичної 

економії розуміли розвиток як іманентний історичний процес, що означає 
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перехід від індивідуальних соціальних організмів до повного розвитку, тобто 

до сучасного суспільства [157, с. 134]. 

Енциклопедія соціології визначає економічний розвиток як спосіб 

поліпшення якості та продовження тривалості життя певного суспільства. 

Соціологи тлумачать економічний розвиток спираючись на теорії 

модернізації,  що розглядають модернізацію, як складний цілісний, 

глобальний процес (універсальне явище), що охоплює всі ключові сфери 

життєдіяльності суспільства і характеризується структурно-функціональною 

диференціацією При цьому у різних країнах цей процес проходить різні 

стадії, залежно від особливостей соціальної структури і системи загалом 

[157, с. 169]. 

У 60-х роках ХХ ст. в теорію економічного розвитку були включені 

проблеми бідності, нерівності, перерозподілу доходів і безробіття,  що 

спричинило диференціацію поняття економічного розвитку на вужчі, більш 

спеціалізовані поняття. Наслідком дискусій, які точилися навколо поняття 

економічного розвитку, стало узгодження тези про унеможливленість аналізу 

процесу без урахування особливостей глобалізованої системи. Однак йшлося 

не про нерівномірність розвитку країн світу, а радше про слаборозвиненість 

деяких країн і регіонів. 

Значно ширше зміст поняття економічного розвитку тлумачиться у 

запровадженому ООН визначенню через індекс розвитку людського 

потенціалу (ІРЛП), який дає можливість отримати порівняльну оцінку 

бідності, грамотності, освіти, середньої тривалості життя й інших показників 

країни [128]. ІРЛП ранжує всі країни за шкалою від 0 ( найнижчий людський 

розвиток) до 1( найвищий людський розвиток). Так, для розрахунку ІРЛП 

2014 р. використовувалися показники: 

1. Індекс тривалості життя, тобто середня тривалість життя при народженні: 

𝐿𝐸𝐼 =   
𝐿𝐸 − 20
82, 3 − 20
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2. Індекс освіти: 

𝐸𝐼 =   
𝑀𝑌𝑆𝐼 ∗ 𝐸𝑌𝑆𝐼
0, 951

 

де, MYSI – індекс середньої тривалості навчання,  тобто рівень 

грамотності дорослого населення країни визначаються як 

𝑀𝑌𝑆𝐼 =   
𝑀𝑌𝑆  
13,2

 

а EYSI – індекс очікуваних років навчання, тривалість навчання 

особи за життя, що визначається співвідношенням 

𝐸𝑌𝑆𝐼 =   
𝐸𝑌𝑆
20, 6

 

 

3. Індекс доходів – оцінений через ВВП на душу населення при паритеті 

купівельної спроможності в доларах США, обчислюється 

співвідношення:  

𝐼𝐼 =   
ln 𝐺𝑁𝐼  𝑝𝑐 −    ln 100
ln 107, 721 −    ln 100

 

Відповідно ІРЛП обчислюється як середнє геометричне трьох наведених 

показників: 

𝐻𝐷𝐼 = 𝐿𝐸𝐼 ∗ 𝐸𝐼 ∗ 𝐼𝐼! . 

При дослідженні поняття економічного розвитку важливо врахувати 

категоріальну диференціацію розвитку країн. Вважається, що термін “країни 

третього світу” виник у часи холодної війни, коли чітко вирізнилася група 

країн, які не належать ні до капіталістичного, ні до соціалістичного табору, 

тобто найбідніші країни Африки, Азії та Латинської Америки. 

Неприйнятність цього терміна учені економісти обґрунтовували тим, що 

саме поняття “третій світ” вказує на неповноцінність і невідповідність 

світового розвитку як такого. Термін “країни, що розвиваються” або 
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“найменш/менш розвинені країни світу” більшість дослідників, до яких 

належить і  Р. Сміта, вважає виваженішим [164, c. 132]. 

Дослідження сучасного економічного розвитку країн буде неповним, 

якщо залишити поза увагою аспект нерівномірності, оскільки новий етап 

розвитку світової економіки ставить запитання: в якому напрямі рухається 

світ: залишиться він простою сукупністю національних економік, які 

вдаються до “силового тиску”, щоб забезпечити своє лідерство, чи поступово 

світ вступає в період якісно нових взаємовідносин, які формують цілісність 

світової співдружності? [ 59, c. 415].   

Семантика словосполучення “нерівномірність розвитку” чітко вказує 

на диспаритет, нерівність, дисбаланс, нерівновагу. Термін “нерівномірність” 

вживається для позначення якості чи характеристики стану нерівності, 

порушення, неузгодженості, аберації, асиметрії, спотворення, 

недосконалості, мінливості, варіацій, диспропорцій, розриву, дивергенції, 

асинхронності. Його трактують як антонім до рівності, подібності, схожості 

[106]. 

Наприклад, математики рівномірну функцію іноді називають гладкою. 

Якщо функція нерівномірна, то вона може мати розриви або стрибки. 

Функція є рівномірною тоді, коли малим змінам незалежної змінної 

відповідають малі значення самої функції. У математичному і 

функціональному аналізі рівномірна неперервність – це властивість функції 

бути однаково неперервною в усіх точках області визначення [20, c. 133]. 

Вважають, що поняття нерівномірного розвитку вперше з’явилося саме 

у праці К. Маркса “Капітал” (Т. 1 – 1867), де автор стверджує, що основною 

суперечністю капіталізму є одночасна поява концентрації багатства і 

капіталу (для капіталістів) – з одного боку, та злиднів і гноблення (для 

робітників), з іншого [152, c. 1199]. Тому загальний закон капіталістичного 

нагромадження, згідно з яким із збільшенням національного багатства, 

обсягу та інтенсивності функціонуючого капіталу, а отже, абсолютної 
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кількості пролетаріату та продуктивної сили його праці, зростає відносна 

промислова резервна армія праці, тобто існує постійне перенаселення (злидні 

якого прямо пропорційні “мукам праці” активної робітничої армії) та 

офіційний пауперизм, слугує однією з підстав обґрунтування теорії 

нерівномірності економічного розвитку [48]. Насправді, поняття 

“нерівномірності” згадується у К. Маркса ще раніше у “Нарисі критики 

політичної економії” (1857–1858), де “нерівномірність” репрезентується як 

стан переходу від одного способу виробництва та соціальної формації до 

іншої, більш прогресивної, що могло стосуватись до секторального, 

географічного, класового, регіонального прогресу на глобальному, 

регіональному, національному, субнаціональному та локальному рівнях [152, 

c. 1199]. 

Позицію у трактуванні нерівномірності економічного розвитку 

вітчизняних учених – економістів ілюструє “Економічна енциклопедія”, в 

якій закон нерівномірності економічного розвитку визначено як 

“специфічний економічний закон капіталістичного способу виробництва, 

який виражає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв'язки між загальним 

поступальним розвитком підприємств, галузей, сфер економіки, країн і 

регіонів світового господарства, з одного боку, і нерівномірним прогресом 

окремих елементів системи продуктивних сил і виробничих відносин (або 

відносин економічної власності) у межах окремих галузей, сфер економіки 

окремих країн, а також у масштабах світового господарства, його окремих 

регіонів і країн, – з іншого. Загальний поступальний прогрес різних ланок 

національної та світової економіки, зумовлений дією закону зростання 

потреб окремої людини, трудового колективу, соціальних верств, класів і 

націй, законами та суперечностями розвитку продуктивних сил” [48, с. 385]. 

Нерівномірний розвиток – це невід'ємна ознака капіталістичної 

економіки, що відображає тенденцію до зосередження зростання та 

інвестиції у певних регіонах,  переваги яких можуть бути зумовлені  
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комплексом чинників: географічне розташування, ресурсний потенціал, 

потенціал робочої сили, наявність капіталу тощо. Зосередження зростання у 

якомусь із регіонів вимагає залучення інвестицій, робочої сили та ресурсів з 

навколишніх регіонів, які в подальшому виконують роль другорядних 

постачальників ресурсів та робочої сили в зону економічного процвітання 

[146, c. 7]. 

Першою серед вітчизняних учених дефініцію поняття “ нерівномірність 

економічного розвитку” сформулювала Я.М. Столярчук, визначивши його як 

загальну закономірність розвитку міжнародної економічної системи, що за 

сучасних умов набуває якісно нових соціально-економічних форм, унаслідок 

чого зміст поняття “нерівномірність економічного розвитку” дещо 

трансформується, еволюціонує у напрямі до більш місткої та багатогранної 

категорії “асиметрія”. Згідно із трактуванням науковця, “асиметрія 

глобального економічного розвитку полягає в усталеній відсутності 

структурної рівноваги глобальної економічної системи і проявляється у 

непропорційності розвитку підсистем і елементів світового господарства на 

підставі об’єктивно існуючих суперечностей між ними”. Асиметрію 

дослідниця вважає не лише більш місткою, універсальною і загальною 

формою глобального економічного розвитку, але й рушійною силою 

суспільного прогресу, інструментом одночасного виявлення і тимчасового 

розв’язання його суперечностей, спричинених кризами, на відміну від 

нерівномірності [62, с. 8]. Дефініцією Я. М. Столярчук у своїх наукових 

дослідженнях послуговуються інші вчені, зокрема, Н. Я. Кравчук [41, 42], 

О.О Єрмоленко, О. М. Красноносова [23]. 

Виходячи з викладеного, вважаємо доцільним вказати на необхідність 

відображення у дефініції поняття нерівномірність економічного розвитку тієї 

обставини, що нерівномірність – це закономірне явище економічного 

розвитку, що має певну спрямованість на конкретну форму вираження через 

різнонаправленість розвитку регіонів світу. 



42	  
	  
	  

	  

Отже, нерівномірність економічного розвитку – це особливий 

закономірний процес розвитку, притаманний сучасній глобалізованій системі 

світового господарства, специфікою якого є глибокі дивергенції між 

країнами світу у всіх сферах соціально-економічного буття, що спричиняють 

суттєві розбіжності в рівнях доходів у планетарному масштабі. 

 

 

2.2. Методологічні основи дослідження нерівномірності 

економічного розвитку світового господарства в умовах глобалізації  

Економетричні моделі впливу інституційних та економічних змінних 

на ВВП ми використовуємо як основний емпіричний метод дослідження для 

верифікації теоретичного припущення про те, що економічний розвиток 

країни залежить від ефективності інституційного механізму. При побудові 

економетричних моделей неможливо одразу з’ясувати, який саме тип моделi 

краще вiдображатиме потрiбну нам залежнiсть. Тому в роботі досліджено 

різні види моделей з метою їх порівняння і обраннятакої, що найбільш 

адекватно відображає залежність ВВП від інституційних та економічних 

змінних.   

Найпростіша модель, яка дає змогу змоделювати панельні дані – 

модель без ефектів або модель об’єднаної регресії. Моделюючи дані таким 

способом, ми припускаємо, що зв’язки між змінними є сталими впродовж 

часу і для всіх перехресних об’єктів у вибірці.   

Моделі такого типу можна розглядати як загальні моделі панельних 

даних, а фактично вони є регресійними моделями для множин панельних 

даних [24]. 

В роботі використано економетричну модель панельних даних із 

фіксованими ефектами (EQ2). 

  Моделі об’єднаної регресії (EQ1) містять спільний для різних країн 

перетин 𝑐 і не враховують індивідуальних особливостей формування ВВП в 
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кожній країні. У цих моделях дані різних країн можна об’єднати в одну 

вибірку і трактувати їх як спостереження за однією узагальненою 

абстрактною країною, тобто припустити, що такі значення ВВП могли б бути 

у кожної з країн світу за заданих значень екзогенних змінних. Отже, якби, 

наприклад, в Україні була б такі самі коефіцієнти праці, людського і 

фізичного капіталу і такий самий рівень економічної та політичної свободи, 

то згідно з моделлю EQ1  і значення ВВП було б однаковим для України, і 

для США. 

Проте специфіка кожної країни, різні географічні , історичні, культурні  

та інші критерії, зумовлюють те, що ВВП кожної країни буде різним, навіть 

якщо перелічені коефіцієнти однакові. Перевага моделювання, яке 

ґрунтується на використанні панельних даних, полягає в тому, що таке 

дослідження дає змогу виокремити різні ефекти впливу невимірюваних 

факторів для кожного об’єкта панельної вибірки.  

Щоб дослідити модель, яка враховуватиме різні ефекти для різних 

країн, розкладемо збурення ε!" на складові 

                                                  𝜀!" =   𝛼! + 𝑢!" ,                                  (2. 1) 

 тоді модель перетвориться у модель панельних даних з однокомпонентною 

помилкою. Тут α!  позначає специфічні індивідуальні ефекти факторів кожної 

з країн, які не піддаються спостереженню та кількісному вимірюванню, тому 

й не можуть бути враховані в регресійній моделі EQ1, а 𝑢!" − випадкові 

збурення. 

Крім моделей панельних даних з одновимірною складовою помилки, 

досліджують також моделі з двовимірною складовою помилки, залишки 

такої моделі зображають у вигляді 

                                                  ε!" =   α! + τ! + u!" ,                          (2. 2) 

де α! − не спостережувані специфічні індивідуальні ефекти країн; 𝜏! − 

неспостережувані часові ефекти; 𝑢!" − залишкові шуми. У цьому випадку 

включення параметрів τ! дає змогу додатково враховувати специфічні часові 
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ефекти. Залежно від того, чи компоненти збурень фіксовані величини, чи 

випадкові, розрізняють моделі панельних даних з фіксованими ефектами та 

моделі з випадковими ефектами. 

 Модель EQ1 ґрунтувалась на припущенні, що існує спільний перетин 

для всіх країн, який позначений коефіцієнтом с. Модель панельних даних з 

фіксованими ефектами (EQ2) узагальнює модель  EQ1, ввівши різні значення 

перетинів 𝛼! і тим самим враховує те, що залежність рівня ВВП для однієї 

країни може відрізнятися від залежності рівня ВВП іншої країни, проте є 

постійною для різних періодів часу. 

          Особливістю моделі EQ2 є те, що для різних країн оцінюються різні 

значення сталих 𝛼!, які відображають вплив факторів, що є специфічними 

саме для цих країн. Отже, відмінності між країнами подаються лише як 

відмінності між постійними доданками. 

 Припустімо, що збурення 𝑢!" моделі EQ2 незалежні, однаково 

розподілені випадкові величини для всіх об’єктів і періодів часу з нульовим 

математичним сподіванням і постійною дисперсією 𝜎!!. Тоді модель EQ2 з 

фіксованими ефектами є лінійною регресійною моделлю, в якій перетини 

варіюють залежно від номера і. 

Підхід з фіксованими змінними можна доповнити врахуванням часових 

ефектів. Один зі способів такого узагальнення полягає у додаванні до моделі 

факторів 𝜏! ,    які характеризують часові ефекти. Таке моделювання 

характеризується введенням додаткових фіктивних змінних. 

Якщо ввести в модель сталу,  то для того, щоб уникнути досконалої 

колінеарності, треба відмовитись від одного з часових ефектів. Однак у такій 

моделі буде наявна певна асиметрія. У такому випадку, щоб надати       

моделі симетричної форми, вводимо постійний доданок і покладаємо 

обмеження 
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τ!

!

!!!

= 0  . 

  При використанні моделі панельних даних з фіксованими ефектами 

важливо перевірити, чи відрізняються значення перетинів статистично. 

Перевірка значущих відмінностей у фіксованих ефектах країн 

здійснюється на підставі перевірки нульової гіпотези, що всі перетини рівні 

між собою: 

H!:  α! = α! = ⋯ = α! . 

Для тестування нульової гіпотези використовують статистику 

F N − 1,NT − N − K =
(R!

! − R!!)/(N − 1)
(1 − R!!)/(NT − N − K)

  ,            (2.3) 

де 𝑁 − кількість країн ; 𝑇 − кількість років спостереження; 𝐾 − кількість 

факторів обмеження моделі; 𝑅!! − коефіцієнт детермінації моделі без 

обмежень на параметри (в нашому випадку – це коефіцієнт детермінації 

моделі з фіксованими ефектами);  𝑅!! − коефіцієнт детермінації моделі з 

обмеженнями на параметри (тобто моделі з одним загальним сталим членом). 

Обмеження полягає у тому, що всі фіксовані ефекти рівні між собою та 

дорівнюють певній сталій. 

Для перевірки нульової гіпотези обчислене значення 𝐹 – статистики (2. 3) 

порівнюють з критичним значенням, знайденим за таблицями критичних 

значень розподілу Фішера зі ступенями вільностей 𝑁 − 1   та (𝑁𝑇 − 𝑁 − 𝐾) за 

даного рівня значущості. Якщо обчислене значення  F – статистики перевищує 

критичне значення, то нульова гіпотеза відхиляється. Це означає, що краще 

оцінювати модель панельних даних з фіксованими ефектами, ніж звичайну 

регресійну модель зі спільним перетином на множині панельних даних [24]. 

Також вважаємо актуальним дослідження методики розрахунку індексу 

глобальної конкурентоспроможності (ІГК), який визначає роль і місце держави 

як суб’єкта економічно взаємопов’язаної системи, а конкурентоспроможність – 
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як набір інститутів, політик і факторів, що визначають рівень продуктивності в 

країні, показник, безпосередньо пов’язаний з добробутом, розвитком і 

прогресом [171] (рис. 2. 1). Здатність країни відповісти на виклики, які постають 

у глобалізованому світі, визначається низкою взаємопов’язаних факторів, адже 

економіка не може бути конкурентоспроможною (ринковою) без ефективної й 

плюралістичної демократії, яка, своєю чергою, неможлива без соціальної 

згуртованості населення країни. 

 
Рис. 2.1. Структура індексу глобальної конкурентоспроможності 

Джерело: [120] 

Методологія обчислення інтегрованого показника 

конкурентоспроможності країни базується на синтезі в межах одного 

показника широкого спектру економічних характеристик економіки різних 

країн і їх ієрархічному зіставленні [54, c. 24]. Ґрунтуючись на теорії 

конкурентних переваг М. Портера, ІГК поділяє економічний розвиток країн 

світу на три стадії: факторну стадію, базисними передумовами якої є 

ефективність інституційних механізмів, інфраструктура, макроекономічне 

Індекс 
глобальної 

конкурентоспро
можності

Базові передумови:
1. інституції
2. інфраструктура
3. макроекономічне 
середовище
4. охорона здоров’я 
та початкова освіта

Підсилювачі 
ефективності:
5. вища освіта
6. ринок товарів
7. ринок праці
8. розвиток 
фінансового ринку
9. технологічна 
готовність
10. розмір ринку

Фактори 
інновативності:
11. «витонченість» 
бізнесу
12. інновації

факторна 
стадія

стадія 
ефективності

стадія 
інновативності
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середовище та якісна система охорони здоров'я й початкової освіти; стадію 

ефективності, яку формують система вищої освіти, ефективність ринку товарів 

та праці, розвиток фінансового ринку, технологічна готовність і розмір ринку; 

стадію інновативності, яку визначають “витонченість бізнесу” та інновації 

(табл. 2.1). За показником ВВП на душу населення як основним критерієм 

визначення стадії економічного розвитку країни перебувають  на факторній 

стадії, якщо ВВП на душу населення менший за 2000 дол. США, на стадії 

ефективності – якщо ВВП на душу населення становив 3000–9000 дол. США, та 

на стадії інновативності, якщо цей показник перевищує 17000 дол. США. 

Таблиця 2. 1 

Частки та порогові значення стадій економічного  

розвитку країн світу 

Показник Факторна 
стадія 
(1-ша) 

Перехід з  
1-ої на  

2-гу стадію 

Стадія 
ефективнос
ті(2-га) 

Перехід з 2-
ї на 3-тю 
стадію 

Стадія 
інноватив-
ності 
(3-тя) 

ВВП на душу 
населення∗, 
порогові 
значення∗∗, дол. 
США 

<2000 2000–2999 3000–8999 9000–17000 >17000 

Частка субіндексу 
“Базові 
передумови”, % 

60  40–60 40 20–40 20 

Частка субіндексу 
“Підсилювачі 
ефективності”, % 

35  35–50 50 50 50 

Частка субіндексу 
“Фактори 
інновативності”, 
% 

5  5–10 10 10–30 30 

Джерело [120] 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
∗ Для економік із суттєвою залежністю від мінеральних ресурсів ВВП на душу населения не є єдиним 
критерієм для визначення стадії розвитку. 
 
∗∗У діапазонах часток субіндексів існує зв’язок між значенням ВВП на душу населення і субіндексами. 
Наприклад, для країни з ВВП на душу населення у 2 999 дол. США частка субіндексу “Базові вимоги” 
становить 40%. 
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Країни, економіка яких перебуває між будь-якими двома з цих трьох 

стадій, вважаються країнами з “перехідною економікою”. У процесі розвитку 

їх показники повільно змінюються,  що свідчить про поступовий перехід від 

однієї стадії розвитку до іншої, відповідно змінюється їх значущість у 

структурі конкурентноспроможності країни [171, c. 9] (додаток В).	  	  

Статистичні відомості для розрахунку ІГК отримано із опублікованих 

джерел таких міжнародних організацій як Організація об’єднаних націй з 

питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО); Міжнародний валютний фонд 

(МВФ); Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та ін. Крім того, у 

ІГК використано результати щорічного опитування керівників Всесвітнього 

економічного форуму (ВЕФ) [171, c. 9]. 

Розрахунок ІГК базується на послідовному агрегуванні балів, 

починаючи з рівня змінних (тобто найбільш деталізованого рівня) і 

закінчуючи загальним балом ІГК. Якщо іншого не вказано, для агрегування 

значень змінних у межах однієї категорії застосовується метод середнього 

арифметичного. Так, для категорії i, що складається з К показників, маємо 

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑦  𝑖   =   
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟  𝑘!

!!!

𝐾
 

Для агрегування показників вищої категорії використовується 

відсоткова частка, яка є зазначеною. Це частка категорії всередині основної 

групи показників. Наприклад, бал, який отримує країна за дев’яти бальною 

шкалою, складає 17% балу, отриманого за субіндексом “підсилювачі 

ефективності” цієї країни незалежно від її теперішнього ступеня розвитку.  

На відміну від нижчих рівнів агрегування, частка кожного з трьох 

субіндексів (факторна стадія, стадія ефективності та стадія інновативності) 

не є сталою, і залежить від стадії розвитку кожної країни окремо (табл. 2. 1). 

Для агрегування статистичні показники нормуються до значень від 1 до 

7 використовується метод нормування, з метою дотримання правила 
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послідовності розподілу отриманих країною балів і відносної відстані між 

ними. 

Стандартною є така формула нормування статистичних даних: 

 

6 ∗   
загальний  бал  країни− мінімальний  бал  у  вибірці

максимальний  бал  у  виборці− мінімальний  бал  у  виборці+ 1. 

	  

Максимальний і мінімальний бали вибірки — це максимальний і 

мінімальний бали у вибірці країн, які входять до переліку держав, 

проаналізованих за допомогою ІГК. Іноді вносяться корективи з урахуванням 

екстремальних значень. Для тих статистичних даних, для яких більше 

значення – це погіршення результату (наприклад, кількість захворювань, 

державний борг), використано нормування, яке полягає в тому, що до даних 

значень від 1 до 7 адаптувати додаткові дані таким чином, щоб значення 1 і 7 

відповідали найгіршим і найкращим результатам, як і раніше, а саме: 

 

−6 ∗
загальний  бал  країни− мінімальний  бал  у  вибірці

максимальний  бал  у  виборці− мінімальний  бал  у  виборці+ 7. 

 

Щоб уникнути подвійного обліку, у кожному випадку змінним 

надається значення половини їх частки. Для тих груп змінних, які містять 

одну або кілька змінних з половиною своєї частки, бали країн 

підраховуються так: 

 
(сума  балів  за  змінною  з  повною  часткою)   +   0,5  х  (сума  балів  за  змінною  з  половиною  часткою)

(кількість  змінних  з  повною  часткою)   +   0,5  х  (кількість  змінних  з  половиною  часткою)
	  

  

Наприклад, щоб обчислити рівень інфляції і дефляції (складова 3 – 

макроекономічне середовище) та їх вплив, інфляцію вводять до моделі з U-

подібним розподілом таким чином: для значень інфляції між 0,5% і 2,9% 
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країна отримує максимально можливі 7 балів. За межами цього діапазону 

бали зменшуються лінійно, пропорційно відхиленню від цих значень. 

Так, підскладова “конкуренція” (складова 6: ефективність ринку 

товарів) є середньозваженим значенням таких складників, як внутрішня 

конкуренція та зовнішня конкуренція. Змінні, які входять до обох цих 

складників, окреслюють ступінь спотворення конкуренції. Відносне значення 

цих спотворень залежить від співвідношення розмірів внутрішнього і 

зовнішнього ринку. Ця залежність визначається способом, яким ми 

визначаємо частки цих двох складників. Внутрішня конкуренція — це сума 

споживання (С), інвестицій (I), державних витрат (G) та експорту (Х), тоді як 

зовнішня конкуренція – імпорт (М). Отже, внутрішня  та зовнішня 

конкуренція визначаються, відповідно,  за співвідношенням: 

(𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋)
(𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 +𝑀)  

, 

 

а зовнішня конкуренція –  

𝑀
𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 +𝑀

. 

 

Розмір внутрішнього ринку (складова 10 – розмір ринку) визначається 

шляхом розрахунку натурального логарифма від суми ВВП (за паритетом 

купівельної спроможності – ПКС) плюс загальний обсяг імпорту товарів і 

послуг (ПКС), з відніманням загальної суми експорту товарів і послуг (ПКС). 

Потім показники нормують до значень від 1 до 7, а показники імпорту та 

експорту (ПКС) обчислюють множенням експорту (у відсотках від ВВП) на 

ВВП (ПКС). Відповідно, розмір зовнішнього ринку обчислюється як 

натуральний логарифм загальної суми експорту товарів і послуг (ПКС), 

нормований до значень від 1 до 7. Показники експорту за паритетом 
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купівельної спроможності отримані через множення експорту (у відсотках 

від ВВП) на значення ВВП (ПКС). 

Зазначимо, що згідно з ІГЛ рівень техногенного розвитку країн 

збігається з рівнем розвитку країн. За сучасних умов інтернаціоналізації та 

глобалізації виробництва і капіталу така методика розрахунку показників 

розвитку національної економіки і, відповідно, місця країни на національній 

арені підтверджує свою ефективність, оскільки ІГК – це показник, який 

враховує різноманітні підходи та фактори.  

 

 

2.3. Концепційний вимір проблеми нерівномірності економічного 

розвитку світового господарства 

Дослідження теоретичних аспектів проблеми нерівномірності 

економічного розвитку  має велике дидактичне, суспільне і прикладне 

значення, адже на підставі узагальнення наукових поглядів можна 

встановити реальні закономірності і тенденції. “…Чітко передбачити 

майбутні події неможливо, – зауважував Дж. Л. Андерсон, – однак 

прогнозування можливе… що більше існує гіпотез про те, чому все відбулося 

саме так, і що було рушієм такого розвитку, то реальнішими вони будуть.  

Важливим елементом такого дослідження є розуміння того,  як і чому події 

відбувалися в минулому” [84, c. 10]. Необхідність вирішення важливих 

теоретичних питань нерівномірності економічного розвитку зумовлює 

з’ясування природи і сутності явищ. Концепційний вимір проблеми 

нерівномірності економічного розвитку варто висвітлити передусім через 

призму новітніх теорій економічного розвитку, що з’явилися у другій 

половині ХХ ст., оскільки саме на цьому етапі розвитку економічна думка 

досягла нового рівня світової норми, яке характеризується науково-

технічним прогресом, появою постіндустріального суспільства, що 

характеризується, зростанням ролі людського капіталу і високотехнологічних 
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товарів та формуванням нового інституціонально-соціального напряму 

економічної думки. Новітні концепції нерівномірності економічного 

розвитку появляються на фоні інноваційних зрушень. 

Серед новітніх концепцій економічного розвитку, суть яких 

проявляється через призму економічної відкритості, фінансової лібералізації, 

гармонізації загальносвітових норм і правил торгівлі, максимальної 

лібералізації для суб’єктів економічної діяльності, стимулювання інвестицій 

та інформаційного суспільства, слід виокремити теорію світових систем, 

антиглобалістську теорію, теорію синергетики, теорію полюсів зростання,   

теорію зовнішньої залежності, в межах якої розглядається неоколоніальна 

модель залежності, хибна парадигма розвитку і теорія дуального розвитку, і 

теорію ендогенного розвитку, які деякою мірою перетинаються і є особливо 

актуальними та практичними з точки зору нерівномірності економічного 

розвитку. Особливістю новітніх теорій економічного розвитку  

Я. М. Столярчук називає те, що всі вони розглядають процеси економічного 

розвитку не тільки в ракурсі дії об’єктивних законів суспільного розвитку, 

але й залучають в поле аналізу його новітні тенденції та нелінійні чинники” 

[62, с. 28]. 

Закінчення холодної війни і, відповідно, остаточне завершення 

біполярної структури міжнародних відносин у 90-х роках ХХ ст., вивели 

глобалізацію на новий рівень. Це змусило науковців зосередитись на 

дослідженні феномену глобалізації як форми світової інтеграції, хоча даний 

процес розпочався набагато раніше, ще у 50-х роках ХХ ст. Найчастіше 

науковці шукають відповіді на питання, чи приведе глобалізація до: 

1. поступової експансії економічних благ чи, навпаки, поглибить 

прірву між країнам світу; 

2.  анігіляції національностей та зіткнення цивілізацій чи, навпаки, до 

взаємної вигоди; 
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3. глобальної демократичної держави чи, навпаки, до авторитарної 

“світ-держави”; 

4. гармонії людства з навколишнім середовищем чи, навпаки, до 

остаточного його знищення. 

Через призму нерівномірності економічного розвитку глобалізацію 

пояснює є теорія світових систем, уперше сформульована  І. Валлерстайном. 

На думку цього вченого, послідовника марксизму, сучасну “світ-систему” 

об’єднує капіталістична “світ-економіка”. “Капіталістична “світ-економіка”, 

– за словами І. Валлерстайна, – це система, що припускає ієрархічну 

нерівність у розподілі, основою чого є концентрація певних видів 

виробництва в певних обмежених зонах, які, у зв'язку з цим, стають місцями 

найбільш великомасштабного накопичення капіталу” [12, c. 157]. Вона 

поділяє країни світу на “ядро” і “периферію”. Також виокремлюється 

“напівпериферія”, тобто деякі країн Південно-Східної Азії, арабські країни – 

експортери нафти та країни Східної Європи – колишні члени соціалістичного 

блоку та колишні республіки СРСР.   Позиція кожної окремої локальної 

економіки в одній із цих підсистем визначається на підставі переважання 

одного з двох типів виробництва: капіталомісткого та трудомісткого: 

економіку з превалюванням капіталомісткого виробництва відносять до ядра; 

економіку, у якій домінує трудомістке виробництво, – до периферії; 

економіку, у якій ці два типи виробництва поєднуються приблизно в 

однакових пропорціях, – до напівпериферії [68]. Згідно з концепцією І. 

Валлерстайна ринок виконує функцію перерозподілу, а центр експлуатує 

периферію. Домінування центру забезпечується домінуванням у 

продуктивності, торгівлі, фінансовій сфері [178]. Країни, включені до світ-

економіки, не мають окремої економіки – більшість світових активів 

акумулюються у центральній зоні [179, c. 74–75]. Концепцію І. Валлерстайна 

у своїх наукових доробках використовують Ф. Бродель [11], А. Франк [113], 

С. Амін [82],  Т. Сантос [162].   
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На думку фундатора “радикальної географії” Д. Харві, справедливим у 

“світ-системному” підході І. Валлерстайна є роль капіталу в процесі 

економічної глобалізації та той факт, що транснаціональний фінансовий 

капітал є рушієм світової економічної інтеграції. Більш небезпечною формою 

капіталізму вчений вважає постмодернізм через надмірне значення 

фінансового капіталу, який перебуває поза контролем фінансових інституцій, 

навіть у найбільш розвинених країнах світу, що уможливлює спекуляції на 

ринку цінних паперів [126]. 

Погоджуючись із важливістю сформольованого положення про роль 

фінансового капіталу, все ж варто виокремити деякі його дискусійні 

моменти: 

– по-перше, Д. Харві (також І. Валлерстайн) розглядають лише 

економічний аспект глобалізації як найважливіший, не враховуючи 

інших аспектів глобалізації як  складного та багатостороннього явища. 

Приміром, поширення демократії у світі як політичну проблему; 

– по-друге, політика неолібералізму світових еліт і процес демократизації 

відбуваються одночасно з такими процесами, як поглиблення прірви між 

Північчю та Півднем, виникнення гострих соціальних проблем і  

“глобалізація бідності”;  

– по-третє,  екологічним аспектам глобалізації треба приділяти більше 

уваги з урахуванням гостроти проблеми, а саме: 

- оптимальне використання природних ресурсів, гранична і 

допустима норма забруднення навколишнього середовища, 

екологічна безпека є невід’ємними проблемами сучасних 

міжнародних економічних відносин; 

- незважаючи на різницю в рівнях розвитку та суспільно-політичного 

устрою, кожна нація живе у глобальному природному просторі, 

тому важливим є пошук важелів управління природокористуванням 
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на наднаціональному рівні, зумовлений також особливостями та 

характером розвитку сучасних міжнародних економічних відносин; 

- екологічна політика держави є важливим чинником, від якого 

залежить висока ефективність еколого-економічної системи 

сучасності, а саме контроль над викидовмісними галузями 

економіки, забезпечення ефективнішого використання природних 

ресурсів і підвищення свідомості людства у розумінні того, що 

сировинна база як продовольча забезпеченість людської цивілізації 

вичерпується [26]. 

– по-четверте, глобалізація ХХІ ст. супроводжується культурно-

етнічними зіткненнями та конфліктами ідентичності.  

На підставі викладеного вважаємо за доцільне виокремити 

антиглобалістичні рухи як характерну ознаки процесу глобалізації. 

Відповідно концепція антиглобалізму та їх розуміння проблеми 

нерівномірності економічного розвитку як наслідку процесу глобалізації 

заслуговує уваги через чіткий скептицизм, що проявляється у побудові 

альтернативної концепції світу (табл.2.2). 

Першим проявом антиглобалізму як соціального руху сучасності були 

протести проти СОТ в Сіетлі 1999 р. Основні твердження скептиків 

глобалізації полягають у тому, що світова економіка була більш торговельно 

глобальною у 1890–1914 рр.  та тому, що сучасні ТНК закріплені лише у 

певних державах, де і відбуваються основні операції	  [80,134].   

Антиглобалісти вважають глобалізацію політичним міфом, створеним 

для підтримки неолібералізму на противагу прихильникам урядового 

втручання. Вони стверджують, що інтеграція світового господарства 

призводить до поглиблення прірви між багатими і бідними та, відповідно, до 

нерівномірності економічного розвитку [146, c. 91]. 
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Таблиця 2. 2 

Основні концепції економічної глобалізації 

Основні 
характеристики 

Гіперглобалізм Антиглобалізм Трансформацизм 

Масштаби та 
інтенсивність 

Єдина глобальна 
економіка (ТНК та 
фінансові ринки на 
противагу 
національному 
рівню)  

Торгові та 
інвестиційні потоки 
все ж 
зосереджуються 
між розвиненим 
державами світу. 

Інтенсифікація 
торговельних 
потоків і зв’язків  

Точка відліку 1970 р. – (поява 
неоліберальної 
економічної 
політики) 

1890–1914 – 
(світова економічна 
система набула 
перших ознак 
глобалізації) 

XVI ст. 

Суспільні 
переваги та втрати 

Вигода від 
вільного ринку в 
довгостроковій 
перспективі 

Нерівність і 
бідність як 
наслідки 
нерівномірного 
розподілу вигод 

Збільшення 
економічних 
зв’язків, з одного 
боку, та соціальна 
нерівність з іншого 

Географічні 
наслідки 

Відстань не має 
значення, але 
географічні 
кластери на 
субнаціональному 
рівні регулюються 
ринковими сили 

Збереження 
існуючої 
географічної 
структури 
(існування центру 
та периферії на 
національному та 
міжнаціональному 
рівнях) 

Поява нових форм 
нерівномірності та 
відмінностей 

Політичний вимір Глобалізація 
неминуча. 
Втручання урядів – 
підтримка бізнес 
середовища 

Державне 
регулювання 
економіки. Потреба 
в глобальній 
системі 
забезпечення 
інституційного 
економічного 
середовища 

Потреба у нових 
формах 
економічного 
втручання урядів 

Прихильники О. Кенічі, Р. Рейх Д. Гордон,  
П. Хірст,  
Г. Томпсон,  
Л. Вейсс 

М. Кастеллс,  
А. Гідденс 

 

Джерело: [146, c. 90] 
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До негативних наслідків глобалізації І. Мисляєва і Д. Пайар відносять 

таке [50]: 

– вихід капіталу за національні межі, пов'язаний з посиленням тиску на 

уряд, як наслідок, урядовці позбавляються традиційних важелів впливу 

на суспільні процеси і поступово втрачають контроль над соціально-

економічною і політичною ситуацією в країнах; 

– глобалізація супроводжується стрімким зростанням фінансових ринків 

(валютних, кредитних, фондових), які стають все більш самостійними і 

самодостатніми, відриваючись від власних сфер виробництва і торгівлі; 

внаслідок цього збільшуються масштаби фінансових спекуляцій; 

– процеси глобалізації, не обмежуючись економічною сферою, потужно 

впливають на культуру, мораль, життєві цінності населення. Але, 

найголовніше, що вони негативно впливають на функціонування 

інститутів громадянського суспільства. 

І справді, немає підстав стверджувати, що глобалізація позитивно 

впливає на всі сфери господарського буття та на всі прошарки населення в 

планетарному масштабі. Все ж ми вважаємо, що підхід антиглобалістів 

занадто радикальний, тому є прихильниками більш ліберального – 

трансформаційного підходу, однак, підтримуємо деякі ідеї скептиків, 

наприклад, про створення нових глобальних інституцій з метою 

ефективнішого функціонування економічного середовища. 

Світову економічну нерівномірність виправдовує теорія синергетики. Її 

основними прихильниками є Г. Хакен [125], В. Милованов, І. Пригожин,  

Г. Ніколіс [52], В. Ебелінг, Р. Файстель, А. Михайлов [60] та ін. 

Синергетика (від гр. synergeos – сумісний; такий, що діє узгоджено) – 

галузь наукових досліджень, метою яких є виявлення загальних 

закономірностей у процесах; стійкості та деструкції упорядкованих 

тимчасових простіших структур у системах різної складності [2]. 
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У межах синергетики вивчаються спільні дії окремих частин якоїсь 

невпорядкованої системи, внаслідок яких відбувається самоорганізація – 

виникають макроскопічні просторові, тимчасові або просторово-часові 

структури, причому розглядаються як детерміновані, так і стохастичні 

закономірності. Вивчається і зворотне явище – перехід від упорядкованого 

стану до хаосу [125]. 

Сучасна синергетика стала визнаним міждисциплінарним напрямом 

наукових досліджень складних систем, що складаються з багатьох елементів, 

частин, компонентів, які взаємодіють між собою нелінійним чином [60]. На 

відміну від класичних концепцій, які трактують нерівномірність як негативне 

явище, якого необхідно уникати, з позиції теорії синергетики, нелінійність, 

незамкненість і нерівномірність – це необхідні умови процесу 

самоорганізації, що не мають негативного відтінку.  

Отже, будь-який економічний процес характеризується певними 

об’єктивними та закономірними зв’язками, які систематично повторюються. 

Економічна система сучасності є складною, багаторівневою, динамічною та 

інформаційною, у ній виявляється велика кількість різноманітних відношень, 

зв’язків  і закономірностей. Низка прямих й опосередкованих чинників 

формують нерівномірність як характерну ознаку міжнародної господарської 

системи. 

Аналізуючи висвітлення проблем нерівномірності економічного 

розвитку через призму теорії синергетики у працях вітчизняних науковців, Я. 

М. Столярчук, зазначає, що “ …у теорії синергетики, по суті, найчіткіше 

простежується нівелювання негативного відтінку нерівномірності 

економічного розвитку, оскільки вона вважається такою самою органічною 

його складовою, як стабільність, стійкість та рівновага, і забезпечує високий 

динамізм та безперервність розвитку світогосподарських процесів. Саме 

такий методологічний підхід узяли на озброєння багато сучасних дослідників 

глобалізаційних процесів, котрі наголошують на необхідності забезпечення 
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ефективної інституціоналізації загальносвітового розвитку з метою надання 

йому цілісності та цілевпорядкованості” [62, c. 36].   

Загалом, ідея виправдання нерівномірності економічного розвитку 

світового господарства не викликає заперечень, проте, форма вираження цієї 

ідеї не виглядає такою ж незаперечною. Трактування нерівномірності, як 

властивість світової економіки, що складається з низки елементів – 

національних економік, не цілком обґрунтоване.   

Теорія полюсів зростання уперше була сформульована французьким 

економістом Ф. Перру. Представники цього напряму (Г. Мюрдаль,  

А. Хрішман, Ф. Перру, Х. Ричардсон, Дж. Фрідман, Т. Хегерстранд,  

Ж-Р. Будвіль, П. Потьє, Х. Р. Ласуен, Х. Гірш та ін.) припускали, що до 

складу просторових факторів зростання економіки можна віднести 

спеціалізацію, або територіальний поділ праці, транспортні витрати, 

мобільність факторів виробництва, центральне місце й фактори його 

виникнення, агломерацію виробництва й фактори її утворення, інновацію й 

інші нововведення, а також канали їх поширення, локалізацію, пов’язану з 

немобільністю факторів виробництва й індивідуальних особливостей 

регіонів. Так, відповідно до теорії полюсів зростання  Ф. Перру економіка 

країн у всіх регіонах не зростає рівномірно, а зі змінною інтенсивністю 

з’являється в деяких пунктах або полюсах зростання та поширюється 

різними каналами і з певним змінним ефектом на всю економіку, тобто 

регіональне зростання не забезпечує зближення рівнів економічного розвитку 

територій, хоча деяке вирівнювання шляхом каналів розподілу “ефектів 

збільшення” можливе [53, c. 14]. У сучасному світі втілення теорії полюсів 

зростання відбувається через створення вільних економічних зон, 

технополюсів, технопарків. Наприклад, у деяких країнах поляризація є 

наслідком модернізації і реструктуризації промислових і аграрних регіонів, 

створення в них передових (інноваційних) виробництв разом з об’єктами 

сучасної виробничої і соціальної інфраструктури або створення промислових 
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вузлів, зокрема, територіально-виробничих комплексів, які дають змогу 

комплексно освоювати природні ресурси, створюючи технологічний 

ланцюжок виробництв разом із об’єктами інфраструктури [17, c. 180]. Тобто, 

погляди Ф. Перру будувались на економічній нерівності як  основному 

принципі соціально-економічної системи сучасного капіталістичного 

суспільства [165]. 

Послідовник теорії Ф. Перру Дж. Фрідман вважає, що нерівномірність 

економічного зростання і процес просторової поляризації неминуче 

породжують диспропорції між центром і периферією. Периферія не є 

однорідним полем, вона  поділяється на так звану  внутрішню, що тісно 

пов’язана з ядром і  безпосередньо отримує від нього імпульси розвитку, і 

зовнішню, на яку ядро практично не спричиняє впливу. Центр і периферія на 

будь-якому  просторовому рівні пов’язані між собою потоками інформації, 

капіталу, товарів, робочої сили. Саме напрямок цих потоків визначає 

характер взаємодії між центральними і периферійними структурами [4]. 

На думку Дж. Фрідмана, формування центрів (ядер) зростання 

поділяється на чотири стадії [114]: 

1. наявність великої кількості числа локальних ядер, які мало 

впливають на навколишню територію; 

2. поява одного найбільш потужного ядра, яке формує полюс 

зростання і впливає на широку периферію; 

3. розвиток ще декількох ядер, що спричиняє утворення 

поліцентричної структури полюсів зростання; злиття ядер у 

структуру з потужною периферією. 

Це узгоджується з твердженнями Я. М. Столярчук, яка зазначає, що 

“теорія полюсів зростання розглядає диспропорційність економічного 

розвитку через призму нерівноправних відносин між центром та периферією, 

які породжують дві діаметрально спрямовані тенденції – тенденцію до 

залучення, або дифузії, економічного зростання та тенденцію до його 
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гальмування... Нерівномірність економічного розвитку розглядається в 

рамках однополюсного світу, що істотно обмежує можливості теорії полюсів 

зростання у поясненні її природи та рушійних сил” [62, c. 29]. 

Теорія зовнішньої залежності (екзогенного зростання, або 

екстернальних чинників), яка виникла на фоні концептуального 

переосмислення економічного розвитку у 70-х роках ХХ ст., за умов 

енергетичної, а потім – економічної кризи спростувала суто кількісний підхід 

до оцінювання стану економічного зростання. В основу теорії покладена 

схема взаємовідносин "центр-периферія", яка почала формуватися ще в  

XV ст., одночасно з зародженням світового ринку. Ця теорія отримала 

підтримку представників марксизму й набула яскравого політичного 

забарвлення (С. Амін [82], Ф. Борншир [91], Ф. Кардосо та Е. Фалетто [97], 

О. Санкель [169] та ін) .Т. Сантос визначає поняття “залежності”, як 

“історичну умову, яка формує певну структуру світової економіки так, що 

вона вигідна деяким країнам, шкодячи іншим, обмежуючи можливості 

розвитку цих країн” [162, с. 226]. Причину диспропорційності економічного 

розвитку світового господарства прихильники теорії зовнішньої залежності 

вбачали в залежності економік країн, що розвиваються, від колишніх 

метрополій і міжнародних фінансових організацій, у наявності структурних 

та інституційних дисбалансів в економіці [40]. Теорія зовнішньої залежності 

залишається актуальною і сьогодні, що підтверджують такі обставини: 

1. країни, що розвиваються, опинилися під тиском з боку розвинених країн 

через борги  у кредитних відносинах. Наприклад, у 1970–2002 рр. 

Африканський континент отримав 540 млрд дол. США кредитних коштів 

від Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Виплативши  

550 млрд дол. США боргу, африканські країни зобов’язані ще 295 млрд 

дол. США через складний відсоток. Очевидно, економічний і людський 

розвиток для країн, що розвиваються, не може бути пріоритетним при 

боргових зобов’язаннях [131]; 
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2. незважаючи на те, що концентрація сировинно-ресурсного потенціалу в 

країнах, що розвиваються, є доволі високою і достатньою для стрімкого 

економічного розвитку, все ж дохід від цих запасів, зазвичай, 

акумульовано в руках ТНК. Відповідно, робоча сила країн, що 

розвиваються залишається низькооплачуваною та некваліфікованою. 

Заощадження та інвестиції в цих країнах знаходяться на низькому рівні, 

наслідком чого є нерівномірне зростання доходів населення і 

нерівномірний економічний розвиток [30].  

М. Тодаро та С. Сміт у межах теорії зовнішньої залежності 

окремлюють три наукові течії:  неоколоніальну модель залежності, хибну 

парадигму розвитку і теорію дуального розвитку [173, c. 115]. 

Неоколоніальна модель залежності визначає причину взаємозалежності 

країн світу, передусім, через історичну еволюцію вкрай нерівномірної 

міжнародної капіталістичної системи на основі відносин колишніх колоній і 

метрополій. Незалежно від того, чи експлуатують багаті країни бідні в 

міжнародному масштабі, їх співіснування будується на основі відносин 

“центр–периферія” та відповідно нееквівалентного обміну у взаємній 

торгівлі, експлуатації природних і людських ресурсів країн, що 

розвиваються. У країнах, що розвиваються, формуються соціальні верстви, 

наприклад, приватні підприємці, землевласники, вищі державні чиновники, 

політичні еліти, зацікавлені в збереженні статусу-кво, тобто їм  

“недорозвиненість” вигідна оскільки дає змогу реалізувати власні інтереси. 

Як наслідок у країні відбуваються реформи, які не можуть змінити ситуацію, 

що призводить до економічної відсталості та поглиблення їх залежності. 

Революційну боротьбу або докорінну перебудову світової капіталістичної 

системи пропонують як методи розв’язання проблеми. 

Хибна парадигма розвитку полягає в невдалих спробах  науковців та 

теоретиків з розвинених країн світу пояснити суть світової економічної 

асиметрії. Розробці теоретичні моделі та наукові концепції  подолання 
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відсталості вони ігнорують низку факторів, зокрема інституційні фактори, які 

відіграють важливу роль, оскільки їх неефективність проявляється в 

існуванні різноманітних традиційних племінних, кастових, класових 

структур, вкрай нерівномірному розподілі землі та інших ресурсів, 

диспропорційними умовами для провадження бізнесу, доступу до кредитів, 

контролем з боку окремих груп і фінансово-економічних кланів над 

основними галузями економіки тощо. У такий спосіб ці теорії 

виправдовують, політику своїх елітних груп, надаючи інституційним і 

структурним реформам лише поверхневого значення. 

Теорія дуального розвитку аргументована ієрархічною побудовою 

світу, у якій між країнами світу існують відносини підпорядкованості. Цим 

виправдовується світова економічна нерівномірність. Співіснування 

розвинених країн і країн, що розвиваються, не є лише історичним 

феноменом, який зміниться з часом, а оскільки розрив між країнами 

збільшується, прихильники теорії пояснюють це незацікавленістю вищих 

ієрархічних структур у розвитку нижчих.  

Отже, радикальність теорії зовнішньої залежності є актуальною в 

сучасних господарських реаліях, адже насправді, політичні та господарські 

інтереси розвинених країн визначають ступінь розвитку країн “третього 

світу”. Слаборозвиненість є наслідком навмисного просування власних 

інтересів, а не відставання у сферах буття. А. Френк зазначає, що “історичні 

дослідження доводять, що сучасні відсталості є історичним продуктом 

минулих і сучасних економічних відносин між слаборозвиненими країнами 

колишніми колоніями та розвиненими метрополіями. Крім того, ці відносини 

є невід'ємною частиною капіталістичної системи у світовому масштабі” [113, 

c. 3]. Отже, теорія зовнішньої залежності заслуговує на увагу, хоча вона, 

радше, констатує факт та генезу світової економічної нерівномірності, не 

пропонуючи методів боротьби з нею.  
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Теорія ендогенного розвитку (внутрішньосистемного розвитку, нова 

теорія зростання)  виникла у 80-х роках ХХ ст. на фоні загострення проблеми 

бідності та асиметрії економічного розвитку, недосконалості неокласичної 

концепції вільного ринку, пріоритетності знань як фактора виробництва та 

важливості макроекономічної політики держави у забезпеченні 

довгострокового зростання. Згідно із теорією ендогенного розвитку, 

представниками якої  є Р. Барро [87], Р. Лукас [145], Д. Ромер [160], 

виробнича функція побудована на трьох факторах виробництва, якими є 

праця, фізичний капітал і людський капітал. На відміну від праці та 

фізичного капіталу, людський капітал є надбанням усього суспільства, а не 

окремих економічних суб’єктів, і тому може бути використаний всіма 

підприємствами. При цьому людський капітал розглядається як 

довготривалий економічний ресурс, який накопичується в результаті 

навчання людей у молодому віці та забезпечує підвищення продуктивності 

праці впродовж наступного періоду їх трудової діяльності [57]. 

Особливість теорії ендогенного розвитку полягає в орієнтації, 

насамперед, на внутрішній механізм господарського розвитку, на власні 

ресурси та потенціал країни. Технічний прогрес вона трактує як ендогенну 

змінну, яка може залежати від урядової політики. Темпи тривалого зростання 

країни можуть залежати від урядової політики, зокрема від охорони 

інтелектуальної власності, оподатковування, підтримки законності й 

порядку, а також від фіскальної та грошової політики [130, c. 4]. 

Наприклад, стрімке економічне зростання деяких країн Південно-

Східної Азії (“Азійських тигрів”) у 90-х роках ХХ ст., теорія ендогенного 

зростання пояснює реформуванням фінансових ресурсів та управлінських 

можливостей з метою підвищення рівня освіти людського капіталу, що 

забезпечило абсорбцію іноземних технологій і можливість виходу на 

світовий ринок з новими технологічними конкурентоспроможними товарами.  



65	  
	  
	  

	  

Варто відзначити, що ця теорія є справедливою не лише для країн, що 

розвиваються, тобто колишніх колоній, а й для країн, які перебували у складі 

інших держав, тому особливо актуальна для України.   

Попри існування різних теорій і концепцій нерівномірності 

економічного розвитку, дебати відносно чинників і тенденцій цього явища, 

пояснення рушіїв, які визначають рівень розвитку країн, тривають. 

 

 

Висновки до розділу 2 

Нерівномірний економічний розвиток потребує якісно нового 

осмислення цієї проблематики у системі міжнародних економічних відносин, 

аналізу кількісних змін як комплексу взаємопов’язаних соціально-

економічних, політико-інституційних і фінансово-правових норм. 

З метою теоретичного дослідження проблеми нерівномірності 

економічного розвитку світового господарства з’ясовано суть понять “світове 

господарство”, “економічний розвиток”, “нерівномірність розвитку”, 

“асиметрія глобального економічного розвитку”, “нерівномірність 

економічного розвитку”, висвітлено різноманітні точки зору на їх 

трактування та запропоновано авторську дефініцію поняття нерівномірності 

економічного розвитку світового господарства.  

Нерівномірність економічного розвитку світового господарства – це 

особливий закономірний процес розвитку, притаманний сучасній 

глобалізованій системі світового господарства, специфікою якого є глибокі 

дивергенції між країнами світу у всіх сферах соціально-економічного буття, 

що супроводжується нерівномірністю розподілу переваг від глобалізації та 

cуттєвими розбіжностями в рівнях доходів у планетарному масштабі. 

У другому розділі дисертаційного дослідження також розкрито суть 

методології наукового дослідження, висвітлено методику побудови 

економетричної моделі впливу інституційних та економічних змінних на 
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зростання ВВП. Обґрунтовано актуальність застосування обраного методу, 

який полягає у верифікації теоретичних припущень. Описано методику 

обчислення індексу глобальної конкурентноспроможності (ІГК) як 

інтегрованого показника визначення рівня розвитку країн світу, який 

включає широкий спектр економічних характеристик та інституційну 

складову.   

Концепційний вимір проблеми нерівномірності економічного розвитку 

розглянуто через призму новітніх теорій економічного розвитку, які 

з’явилися в другій половині ХХ ст., а саме: теорію світових систем, 

антиглобалістську теорію, теорію синергетики, теорію полюсів зростання, 

теорію зовнішньої залежності, в межах якої розглядаються неоколоніальна 

модель залежності, хибна парадигма розвитку та теорія дуального розвитку, і 

теорію ендогенного розвитку.  

Найбільш актуальною в контексті дослідження проблеми 

нерівномірності економічного розвитку є теорія ендогенного розвитку 

(теорія внутрішньосистемного розвитку, нова теорія зростання), 

прихильники якої наголошують на важливості орієнтації на внутрішній 

механізм економічного розвитку, на власні ресурси та потенціал країни. 

 

Основні положення цього розділу висвітлені у статтях:  

Кирилич Х. Концепційний вимір проблеми нерівномірності економічного 

розвитку світового господарства / Х. Кирилич // Вісник Одеського ун-ту, Сер. 

Економіка. – 2014. – Т. 18. – Вип. 4/2. – С. 43 – 46; Кирилич Х. Еволюція 

поняття “нерівномірності економічного розвитку світового господарства” в 

економічній літературі” /  Х. Кирилич //  Зб. наук. пр. Буковин. уні-ту. – 2014. 

– Вип.10. – С. 195 – 202; Кирилич Х. Еколого-економічні проблеми країн 

“Великої вісімки” / Х. Кирилич // Вісн. Львів. ун-ту, Сер. Міжнародні 

відносини. – 2012. – Вип. 28. – С. 217–226. 
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РОЗДІЛ 3 

ВПЛИВ НЕРІВНОМІРНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА 

ЗАГАЛЬНОСВІТОВІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ 

 

 

3.1. Дослідження змісту та причин нерівномірності економічного 

розвитку 

Нерівномірний розвиток країн світу як невід’ємна складова 

глобалізаційних процесів зумовлений зосередженням інвестицій у певних 

регіонах, переваги яких визначені географічним положенням і запасами 

ресурсів, потенціалом робочої сили, обсягами капіталу, демографічними 

тенденціями тощо.  

 Науково-технічний прогрес посилює вплив високих технологій, 

людського капіталу та інституційних чинників на ефективність економік 

країн світу.  

Економічна нерівномірність закладена у динамічно змінюваній 

економічній системі вільного підприємництва та має дещо закономірний 

характер, підґрунтям якого є різнорівневий потенціал регіонів світу. Реалії 

сучасного економічного глобалізму спонукають до наукового 

переосмислення дисбалансів у світовому господарстві з урахуванням 

національної специфіки. У сучасному світі, що характеризується 

поляризацією та маргіналізацією, основні торговельні, фінансові та 

інвестиційні потоки сконцентровані в руках економічно розвинених держав. 

Пошук шляхів прискорення соціально-економічного розвитку менш 

розвинених країн, зменшення економічної прірви вимагає насамперед чіткого 

визначення поняття “нерівномірний економічний розвиток”. 

Нерівномірний розвиток – це невід'ємна ознака капіталістичної 

економіки, що відображає тенденцію до зосередження зростання та 

інвестиції у певних регіонах [146, c. 7]. Переваги цих регіонів можуть бути 



68	  
	  
	  

	  

визначені певним набором чинників: географічне розташування, ресурсний 

потенціал та потенціал робочої сили, наявність капіталу тощо. Зосередження 

зростання у певному регіоні призводить до залучення інвестицій, робочої 

сили та ресурсів з навколишніх регіонів, які в поступово перетворюються в 

другорядних постачальників ресурсів і робочої сили в зону економічного 

процвітання. Тому для аналізу нерівномірного економічного розвитку 

використовують географічну шкалу нерівномірності (рис. 3.1).  

Рис. 3.1. Шкала географічного аналізу проблеми нерівномірності 

економічного розвитку 

Джерело [146, c. 34] 

У глобальному масштабі суть дивергенції нерівномірності полягає у 

взаємовідносинах і взаємозв’язках між центром, США – Японія – ЄС та 

периферією, “глобальним Півднем” – деякими країнами Азії, Латинської 

Америки та Африки.  
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Однією з причин нерівномірності економічного розвитку на 

глобальному рівні є колоніальна спадщина. За умов високої світової 

господарської взаємозалежності наслідки колоніалізму, різнорівневого 

функціонування інституційних механізмів у метрополіях і колоніях, а також 

економічної експлуатації відчуваються особливо гостро [32] (табл. 3. 1). 

Незважаючи на те, що низка країн Східної Азії впродовж останніх 25 років 

досягнула значних успіхів в економічному розвитку, все ж більшість 

колишніх колоніальних країн дотепер перебувають за межею бідності. 

Таблиця 3.1 

 Поділ світу між державами кінця ХІХ- поч. ХХ ст.(млн.) 

Держави Колонії Метрополії Всього 
1876 1914 1914 

пл., 
млн 
км2 

насе- 
лення, 
млн 
осіб 

пл., 
млн 
км2 

насе- 
лення, 
млн 
осіб. 

пл., 
млн 
км2 

насе- 
лення, 
млн 
осіб. 

пл., 
млн 
км2 

насе- 
лення, 
млн 
осіб. 

Англія 22,5 251,9 33,5 393,5 0,3 46,5 33,8 440 
Росія 1,7 15,9 17,4 33,2 5,4 136,2 22,8 169,4 
Франція 0,9 6 10,6 55,5 0,5 39,9 1,1 95,1 
Німеччина - - 2,9 12,3 0,5 64,9 3,4 77,2 
Японія - - 0,3 19,2 0,4 53,0 0,7 72,2 
США - - 0,3 9,7 9,4 97 9,7 106,7 
Разом 40,4 273,8 65 523,4 19,5 437,2 81,5 960,6 

Колонії інших 
держав 

- - 9,9 45,3 - - 9,9 45,3 

“Напівколонії” 
(Туреччина, 
Китай, Персія) 

- - - - - - 14,5 361,2 

Інші держави 
світу 

- - - - - - 28 289,9 

Світ - - - - - - 133,9 1657 
Джерело: [44, c. 17] 

Економічний диспаритет спостерігається також на локальному рівні, 

між окремими регіонами однієї країни, наприклад, південно-східними 

провінціями КНР та рештою територій. Нерівномірного економічного 
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розвитку на місцевому рівні проявляється, передусім, через призму 

соціальної поляризації.  

У світовій економічній системі, що динамічно змінюється формуються 

глобальні попит, пропозиція, ціни й конкуренція. Отже, проблема 

нерівномірності економічного розвитку потребує осмислення насамперед у 

глобальному масштабі.  

У процесі багатоетапної та різносторонньої еволюції 

зовнішньоторговельних відносин між країнами світу виокремлюється три 

стадії економічного глобалізму з такими часовими межами: 1) 1870–1914 рр., 

2) 1945–1970 рр. 3) 1970-до сьогодні. Ретроспективний аналіз рівня світової 

бідності з 1820 р, запропонований Ф. Боургуіном та К. Морріссоном [92], 

свідчить про зниження рівня крайньої бідності починаючи з 80- х років (рис. 

3.2), де бідність – проживання менш ніж на 2 долари США в день; крайня 

бідність – на 1 долар США в день ( за паритетом купівельної спроможності 

дол США у 1985 р.). Кількість “бідного” населення Планети зросла з 1 млрд у 

1820 р. до 2, 8 млрд у 1992 р.  

 
Джерело: сформовано автором на основі [92] 

Рис. 3.2. Еволюція світової бідності протягом 1820–1992 рр., (млн. осіб) 
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Нерівномірність економічного розвитку країн світу набула чітких ознак 

вже у ХІХ ст., коли Захід досягнув різкого економічного прориву на основі чого 

сформувалась група розвинених країн.  Промислова революція в Англії, яка 

пізніше розповсюдився на інші країни Європи, Японію та США,  

удосконалення фінансової, банківської, інституційної та сфери сільського 

господарства стали причинами прориву, натомість країни, що розвиваються 

характеризувалися відсутністю всіх вищезгаданих факторів. Світова 

господарська система сформувалась шляхом експансії європейського капіталу, 

де ХІХ ст. було перехідним періодом між двома хвилями колоніальної 

експансії, а саме початком ХV та ХХ ст. Друга хвиля колоніальної експансії, що 

розпочалася після першої світової війни, збіглася з першою хвилею сучасної 

глобалізації. Також важливо є відзначити, що перша фаза демократизації 

політичних систем обмежилася переважно країнами Заходу і відбулася у другій 

половині ХІХ ст. та перші десятиліття ХХ ст. [6, c. 27]. Як наслідок, на початку 

XX ст. панування Заходу утвердилося у політичній, економічній, військовій і 

культурній сферах [121, с. 23] (рис.3.3). 

 
Джерело: сформовано автором на основі [147] 

Рис. 3.3 Динаміка показника ВВП на душу населення  основних регіонів світу  

упродовж 1000 – 1998 рр. (за ПКС 1990 р.) 
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Вагомим чинником нерівномірності економічного розвитку є 

демографічний вибух. Упродовж 1000–2000 років населення країн, що 

розвиваються збільшилося приблизно на 4, 5 млрд осіб, тоді як населення 

інших регіонів зросло на 1 млрд осіб. Особливо швидко зростало населення 

Азії, незважаючи на те, що його світова частка зменшилась з 65 % у 1000 р. 

до 57 % у 2000 р. У період демографічного вибуху народжуваність значно 

випереджає смертність, що призводить до прискореного збільшення кількості 

населення, неузгодженого із соціально-економічним розвитком суспільства 

[15]. Особливістю сучасної структури населення світу є те, що країни з 

високим показником народжуваності характеризуються малою часткою 

старого населення і навпаки, що визначає “демографічну модуляцію” 

сучасності.  

 
Рис. 3.4. Зростання населення деяких регіонів світу  впродовж 1000 – 

1998 рр. (млн. осіб) 

Джерело: сформовано автором на основі [147] 

Збільшення частки осіб похилого віку спостерігається в економічно 

розвинених країнах, тобто старінням населення [121, c. 23]. Наприклад, у 

2008 р. на Землі,  було 506 млн людей, старших за 65 років, що на 10, 4 млн 
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більше, ніж у 2007 р., тобто 7% населення планети. Згідно з прогнозами, у 

2040 р. людей, старших за 65 років буде 1,3 млрд, а їх частка становитиме 

14% [83]. Щомісячно осіб, яким понад 65 років стає більше приблизно на 87 

тис. Так, у 1990 р. налічувалося 26 держав, у яких в середньому було 2 млн 

людей похилого віку, а у 2008 – 38. Попри те, що “старіння населення” – це 

феномен розвинених країн (країн Європи, Північної Америки, Австралії, 

Нової Зеландії та Японії), в даний час темпи зростання кількості населення, 

старшого за 65 років,  країн, що розвиваються, стрімко прискорилася. Згідно 

з прогнозами, у 2040 р. 1 млрд людей, старших за 65 років, проживатимуть в 

країнах, що розвиваються, тобто 76% усього “старого” населення. 

 

 
Джерело: сформовано автором на основі даних [83] 

Рис. 3.5. Динаміка вікової структури населення Землі у 1950 р. 
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Джерело: сформовано автором на основі даних [83] 

Рис. 3.6. Динаміка вікової структури населення Землі у 2011 р. 

 
Джерело: сформовано автором на основі даних [83] 

Рис. 3.7. Динаміка вікової структури населення Землі у 2050 р. 
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Ключові параметри сучасної системи світового господарства 

сформувались на основі колоніальних відносин минулого, а міжнародна 

торгівля послужила фундаментом економічного піднесення Західної Європи. 

Так, у 1000–1500 рр. європейська торгівля базувалась на морських шляхах 

між Венецією та Фландрією, Францією, Німеччиною і Балканами. Порти 

Чорного моря відкрили шлях у Китай, а Сирії та Александрії – в Індію. 

Перевагами Венеції як інтелектуального та економічного центру тієї епохи, 

окрім високої техніки кораблебудування, були інституційні інновації: 

розвиток фінансової та банківської справи, бухгалтерського обліку, 

валютного та кредитного ринків, дипломатичної справи. У другій половині 

XV ст. лідерство перейняла Португалія, відкривши шлях в Індійський океан, 

Японію, Китай, Бразилію та Америку. Між 1500–1820 рр. більш ніж 

половина рабів з Африки в Америку були доправлені португальцями.  

Економічним феноменом XVI ст. стала Голландія, характеризуючись 

однаковою пропускною спроможністю торгових суден з Англією, Францією 

та Німеччиною у 1570 році. Міжнародна спеціалізація відіграла ключову 

роль у економічному розвитку Голландії, яка з 1400 до 1650 була 

найпотужнішою в Європі. У 1700 р. лише 40% робочої сили Голландії були 

залучені у сферу сільського  господарства. Фландрія та Брабанта були 

найбільш розвиненими індустріальними зонами в Європі, будучи центрами 

розвитку банківської та фінансової справи і міжнародної торгівлі. 

У ХVIII ст. на економічній арені Європи з’являються нові домінанти – 

Англія та Франція. У той час як обсяг зовнішньої торгівлі Голландії впав на 

20 % у період з 1720 по 1820 рр., а експорт Великої Британії зріс у 7 разів, 

Франції – більш, ніж удвічі у цей самий час. ВВП на душу населення 

Голландії зменшився у 7 разів, у Великобританії та Франції –  зріс у 0,5 та 0, 

25 разів, відповідно. Причиною стрімкого зростання доходів Великої 

Британії було удосконалення банківської, фінансової та 
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сільськогосподарської сфер, також запровадження податково-бюджетних 

інституцій.  

 Із завершенням наполеонівських воєн розподіл колоніальних сил в 

Європі змінився: Голландія втратила азійські території (окрім Індонезії), 

Франція – у країнах Карибського басейну та Азії, Іспанія – у Латинський 

Америці, зберігши лише Кубу, Пуерто-Рико та Філіппіни, а Бразилія 

отримала незалежність. Велика Британія навпаки отримала французькі та 

голландські території в Африці та Азії, розширила контроль над Індією та 

Латинською Америкою.  

 Велика Британія стала вагомим чинником економічного розвитку 

тогочасного  світового господарства, не лише завдяки технічному прогресу і 

зростанню освітнього та кваліфікаційного рівня робочої сили, а й завдяки і 

змінам у торговельній політиці. У 1846 році було скасовано мито на імпорт 

сільськогосподарської продукції, а у 1849 втратив чинність Навігаційний акт, 

згідно з яким усі товари, що потрапляли до Англії, могли перевозити лише 

англійські судна або ж судна країни-виробника. До 1860 р. були скасовані всі 

торговельні та тарифні обмеження, тобто політика фрітрейдерства 

забезпечила Англії як вільний збут за кордоном своїх товарів, так і дешеву 

імпортну сировину та продовольство [147]. У процесі інтеграції 

національних ринків ХХ ст. провідну роль відігравали інновації у сфері 

комунікацій та панування золотого стандарту в міжнародній платіжній 

системі [62, c. 41]. На початку ХХ ст. Англію була наймогутнішою світовою 

державою з населенням 440 млн людей, з яких лише 46 млн проживало у 

Великій Британії та в Англії – решту становило населення колоній –  

393,5 млн. [44, c. 10]. 

Отже, підґрунтям  формування системи міжнародного поділу праці 

послужив колоніальний фактор, що зумовив закріплення за 

найрозвиненішими країнами світу монополістичного права на виробництво 

основних груп промислових товарів і зосередження групи товарів, 
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орієнтованих на експорт, у колоніальних територіях, з метою задоволення 

потреб своїх національних економік у сільськогосподарській і мінеральній 

сировині.  Колонії поступово перетворились на аграрно-сировинний 

придаток народногосподарських комплексів провідних держав світу, що 

закріпило нееквівалентність обміну між ними та країнами – метрополіями. 

На основі цього утворилась нерівноправна модель міжнародного поділу 

праці, а нерівномірність сільськогосподарського розвитку поширилась на 

сферу виробництва [62, c. 43–44] (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

 ВВП на душу населення метрополій і колишніх колоніальних 

країн упродовж 1500–1998 рр. дол. США за ПКС 1990 р. 

Країна 1500 1700 1820 1913 1950 1998 

Метрополії 

Велика 

Британія 

762 1405 2121 5159 6907 18714 

Франція 727 986 1230 3485 5270 19558 

Італія 1100 1100 1117 2564 3502 17759 

Нідерланди 754 2110 1821 4049 5996 20224 

Португалія 632 854 963 1244 2069 12929 

Іспанія 698 900 1063 2255 2397 14227 

Колонії 

Китай 600 600 600 552 439 3117 

Індія 550 550 533 673 619 1746 

Індонезія 565 580 612 904 840 3070 

Бразилія 400 560 646 811 1672 5459 

Мексика 425 568 759 1732 2365 6655 

Джерело [147] 
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 Отже, сучасна європейська колоніальна експансія розпочалась в кінці 

XV ст. і до 1800 р. Західні держави, а саме Великобританія, Голландія, 

Франція, Іспанія та Португалія зосереджували у своїх руках 35% Земної 

поверхні, до 1878 р. – 65%, а на початок ХХ ст. колоніальне володіння 

оминуло лише деякі держави світу [124, c. 59]. 

У період між 1913–1950 рр. темпи приросту світової економіки значно 

сповільнилися, порівняно з 1870–1913 рр., а світова нерівність стрімко 

зросла. Перша та друга світові війни, велика депресія 1929–1930 рр. та 

холодна війна мали руйнівний вплив на міжнародні економічні відносини 

загалом: ВВП на душу населення зросло лише на 38,5% – з 1524 дол. США 

до 2111 дол. США, тоді як в часи золотої доби 1870–1913 рр. приріст 

становив 75%. Населення зросло на 41% з 1, 738 млрд. до 2, 528 млрд. людей. 

Перебіг подій першої світової війни змінив розподіл сил у світі: зміцніли 

позиції США та Японії як наймогутніших морських світових держав, Велика 

Британія залишилася позаду, а основним завданням стало повернення до 

золотого стандарту та відродження потоків капіталу й торгівлі на 

міжнародному рівні. США вступили у війну, як найбільший світовий 

боржник, а вийшли з неї найбільшим кредитором. Криза перевиробництва у 

сільському господарстві призвела до зниження цін у наступні 10 років. 

Гіперінфляція в Німеччині знищила середній клас, внаслідок чого 

загострилася політична ситуація, уможлививши прихід до влади нацистів. 

Велика депресія  мала настільки нищівний вплив на світову фінансову 

систему, що до рівня 1929 р. світовий ринок відновився лише через 25 років – 

у 1954 рр.[ 104, с. 25]. 

У період між 1954–1969 рр. 54 країни отримали незалежність, а з 1950 

до 1973 р. світова економіка зростала швидше, ніж будь коли, 

характеризуючись зростання ВВП на душу населення, ВВП та обсягів 

торгівлі  на 3%, 5% та 8%, відповідно, щорічно. Динамізм процесів зростання 

торкнувся таких регіонів як США, Західна Європа та Східна Азія. 
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Причинами нових форм соціально-економічного процвітання став новий тип 

ліберального міжнародного порядку, в основу якого була покладена 

міжнародна інституційна співпраця (ОЕСР, МВФ, Світовий банк, ГАТТ та 

ін.), а відносини Північ-Південь були трансформовані на нову стадію – 

стимуляцію економічно розвитку країн, що розвиваються (Додаток Г).  

Прихильники теорії структуралізму запевняють, що сучасний стан 

світового економічного розвитку не може розглядатися поза колоніальною 

спадщиною, що розподіляє торговельні, технологічні та фінансові вигоди 

між країнами світу.  

Якісно новим етапом розвитку економічної системи стала друга 

половина ХХ ст., оскільки виводить на новий рівень норми світової 

конкурентоспроможності, підґрунтям яких став стрімкий науково-технічний 

прогрес, а наслідком – постіндустріальне суспільство та новий 

інституціонально-соціальний напрям економічної думки, в якому, 

насамперед, зростає роль людського капіталу та високотехнологічних 

товарів. Роль Організації Об’єднаних Націй, заснованої 51 державою, на 

підставі Хартії Об’єднаних Націй у 1945 році, стрімко зростає, налічуючи  

156 держав-членів, у 1981 році. “Золота доба” економічного процвітання 

Заходу (1945–1970 рр.)  остаточно розмежувала країни світу на 

капіталістичні та комуністичні. Перемога Комуністичної партії в Китаї у 

1949 році, означала існування 1/6 населення Землі в комуністичному режимі. 

План Маршалла, згідно із яким економічна допомога надавалась деяким 

країнам Західної Європи (особливо Франці та Італії, де комуністичні партії 

мали велику підтримку), з метою запобіганню поширення соціалістичних 

ідей, фактично можна вважати початком холодної війни.  

У цей період створено чимало міжнародних інституцій, покликаних 

регулювати та гармонізувати різні аспекти міжнародних відносин: ООН – з 

метою підтримки миру, міжнародної безпеки та розвитку співпраці між 

державам; Бреттон-Вудська система – врегулювання міжнародних валютних 
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і фінансових відносин після завершення другої світової війни та узгодження 

принципів нової валютної системи; ГАТТ – з метою  забезпечення рівних і 

недискримінаційних умов торгівлі, зменшення ставок мита на основі 

багатосторонніх домовленостей і поступового скасування імпортних квот; 

МВФ – з метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів та 

надання їм допомоги за дефіциту платіжного балансу шляхом надання 

коротко- і середньострокових кредитів в іноземній валюті; Світовий банк – з 

метою збереження економічної стабільності. Хоча комуністичні держави 

характеризувались економічною стагнацією та нижчим, порівняно з Заходом, 

рівнем розвитку, але реально біднішими були держави – колишні європейські 

колонії [124, c. 59]. 

Зараз найгостріше негативні наслідки даного явища відчувають країни, 

що розвиваються, оскільки перспектива досягнути високого соціального 

благополуччя рівня Заходу зменшується, незважаючи на те, що концентрація 

сировинно-ресурсного потенціалу в країнах, що розвиваються є доволі 

високою для стрімкого економічного розвитку. На жаль, дохід від цих запасів 

акумулюється в руках ТНК, відповідно, робоча сила країн, що розвиваються, 

залишається низькооплачуваною та некваліфікованою. Збереження та 

інвестиції в цих країнах знаходяться на низькому рівні, наслідком чого є 

нерівномірне зростання доходів населення, що веде до нерівномірного 

економічного розвитку [30]. Я. М. Столярчук досліджуючи монополізацію 

капіталу, зазначає, що сьогодні вона досягла свого найвищого рівня, 

охопивши майже всі країни світу, що дає підстави стверджувати про її 

глобальний характер [64, c. 132]. Протягом 1971–2010 рр. сумарні активи  

10 найбільших світових корпорацій зросли у 33 рази, обсяги продажу – у  

25 разів, а частка першої десятки світових ТНК у загальному обсязі активів 

100 найпотужніших корпорацій у 2010 р. становила 28%, у продажу – 27, 5%, 

а в загальній чисельності зайнятих – 10, 5% [65, c. 233]. 
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Як наслідок реалії сучасної світової господарської системи є такими: 

86% світового споживання припадає на 20% населення Землі, а сумарні 

статки 225 найзаможніших людей (1 трлн дол. США) дорівнюють  доходам 

47% населення планети (2,5 млрд осіб). Згідно з прогнозами ООН, 4% доходу 

найзаможніших забезпечило б достатній доступ до освіти, охорони здоров’я, 

продуктів харчування, чистої води та інших життєво необхідних ресурсів 

населенню країн, що розвиваються. Для прикладу, у 1989 р. 1/5 найбагатшого 

населення Землі отримувала у 59 разів більший дохід, ніж 1/5 найбіднішого –  

82, 7% та 1,4 %, відповідно. Третій та четвертий квантелі також залишаються 

на низькому рівні – 2, 3% та 1, 9%. На жаль, з кожним роком погіршується, 

оскільки співвідношення між 1/5 найбагатших і найбідніших: у 1960 році – 

30:1; у 1990 – 60:1; у 1997 – 74:1. Очевидним є також зростання прірви між 

ВВП на душу населення розвинених країн світу та країн, що розвиваються: 

3:1 у 1820 р.; 11:1 у 1993 р.; 35:1 у 1950 р.; 44:1 у 1973 р. та 72:1 у 1992 р. 

Однак, згідно з підрахунками Світового банку, у 80-ті роки ХХ ст. рівень 

світової бідності дещо зменшився, адже у 1981 році кількість людей, що 

проживали на менше, ніж 1 долар в день значно зменшилась, ніж у 2007 – 1, 

452 млрд. та 1,1 млрд., відповідно. Зменшення рівня бідності відбулось у 

Південній та Східній Азії, натомість у більшості країн Африки, Латинської та 

Центральної Америки зросло або залишилось без суттєвих змін [119,  

c. 155–157].   

За даними Population Reference Bureau, яке провело моніторинг 

різноманітних статистичних показників, у 2011 р. 48% населення Землі жило 

менш ніж на 2 долари США в день. Факт асиметрії глобального економічного 

розвитку є очевидним [189].   

Отже, витоки нерівномірності економічного розвитку країн світу 

сягають періоду колоніалізму, а ХVI-ХХ ст. відзначились пануванням 

метрополій над рештою світу, економічною експлуатацією на користь 

метрополій. Акумуляція капіталу в руках метрополій спричинила 
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нерівномірний розподіл сил та інтересів на міжнародному рівні, 

монополізацію світової торгівлі та доступу до сировинних ресурсів, 

експлуатацію людських і природних ресурсів.  

 

 
Джерело: сформовано автором на основі [146] 

Рис. 3.8 Динаміка населення деяких регіонів світу, що проживає у 

крайній бідності (менше, ніж 1,08 дол. на день) упродовж 1981 – 2001 рр. 

(млн осіб) 

Промислова революція ХІХ ст. в країнах Європи, США та Японії 

призвела до ієрархічного розподілу вигоди від економічного прогресу, і 

розмежування країн світу на індустріальні та залежні. Техногенний розвиток 

як наслідок виникнення капіталістичних відносин і використання наукових 

знань у виробництві, поглибив поділ учасників міжнародних економічних 

відносин на “центр” і “периферію”.  

Інтегрована світова економічна система, сформована під впливом 

глобалізації, є вкрай нерівномірною у географічному вимірі, тобто 

міжнародна торгівля, наслідком якої є міжнародний поділ праці і світовий 
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ринок, зараз має радше “регіональний”, ніж глобальний характер. Так, 2/3 

торговельних потоків Західної Європи зосереджені між європейськими 

державами. Аналогічними є показники торгівлі між країнами Азії та 

Північної Америки: 50% і 40%, відповідно [146]. Світовий досвід 

підтверджує, що економічні зв’язки між цими трьома регіонами світу є 

інтенсивними,  порушують пропорційність між іншими регіонами, 

залишаючи позаду Африку, Близький Схід, Східну Європу. 

 

 

 

Рис. 3.9. Причинно-наслідкова діаграма Ісікави щодо проблеми  

нерівномірності економічного розвитку 

Джерело: сформовано автором 

Отже, обмін товарами, послугами та капіталом між країнами світу  є 

основою взаємодії сучасного глобалізованого світового господарства. Така 

інтегрованість проявляється у всіх сферах суспільного життя, 

характеризуючись взаємозалежністю, з одного боку, та асиметрією доступу 

до світових ринків – з іншого. Досліджувати проблему нерівномірності лише 

з економічного аспекту недостатньо, оскільки політичні та соціальні чинники 

взаємодіючи значною мірою впливають на сучасні тенденції розвитку 
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світового господарства. Ретроспективний аналіз проблеми нерівномірності 

економічного розвитку доводить, що падіння колоніальної системи призвело 

до виникнення низки незалежних країн, що пізніше сформували групу 

“країни третього світу”, а повоєнна трансформація закріпила поділ світу на 

капіталістичний і комуністичний табори, що стало причиною його політичної 

та економічної поляризації.  

 

 

3.2. Вплив інституційних чинників на ефективність економік країн 

світу 

Незважаючи на те, що в деяких країних світу сконцентровані чималі 

людські та природні ресурси, вони залишаються економічно неефективними. 

Учені вважають, що причиною різниці в доходах між країнами світу є саме 

продуктивність, а не акумуляція факторів [172]. Різниця в продуктивності 

виникає на різних рівнях технологічного розвитку та ефективності 

виробництва.  Якщо припустити, що технології однаково доступні, то постає 

питання – як збільшити ефективність? Спираючись на визначення  

С. Мочерного, згідно з яким ефективність – це здатність приносити ефект, 

результативність проекту тощо, які визначаються як відношення ефекту, 

результату до витрат, що забезпечили цей результат, доходимо висновку, що 

ефективність показує не сам результат, а те якою ціною його досягнуто [49, 

с. 214].  На наш погляд, саме інституції, як формальні та неформальні 

обмеження і стимули, що впливають на здатність індивіда діяти 

продуктивно,  відіграють ключову роль у збільшенні ефективності. Інституції 

характеризують структуру держави і є її неодмінними складовими.  

Як зазначає Д. Родрік, усі економічні школи, які досліджують проблему 

нерівномірності економічного розвитку, тобто з’ясовують причини значної 

різниці між доходами багатих і бідних країн світу, можна умовно можна 

поділити на три групи, а саме [158]: 
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1. Прихильники географічної теорії, які вважають, що географічне 

положення країни є основним визначником рівня її розвитку, оскільки 

вона впливає на клімат і забезпечення природними ресурсами, що 

своєю чергою впливають на поширення хворіб, транспортні витрати та 

рівень поширення технологій. Усі перелічені фактори суттєво 

впливають на продуктивність сільського господарства та людський 

потенціал (школа Дж. Даймонта та Дж. Захса); 

2. Прихильники теорії інтеграції, які рушійною силою зростання 

продуктивності та доходів у країні вважають міжнародну торгівлю. 

Вони стверджують, що стимули (чи перешкоди) до участі у світовій 

торгівлі є визначниками економічної конвергенції між регіонами світу, 

а в глобалізаційних дебатах як основні аргументи наводять вигоди від 

світової економічної інтеграції; 

3. Прихильники інституційної теорії, відстоюють верховенство законів і 

приватної власності. Згідно із засадами цієї теорії, “правила гри в 

суспільстві” визначають рівень розвитку держави (школа Д. Норта,  

С. Джонсона та Дж. Робінсона). 

Дотримуючись інституційної теорії Д. Норта, С. Джонсона та  

Дж. Робінсона, ми вважаємо, що від якості інституцій значною мірою 

залежить ефективність механізмів економічного розвитку держави. 

Поняття інституції є досить широким, але в цьому дослідженні увагу 

сконцентровано на таких індикаторах як верховенство права, політична та 

економічна стабільність, боротьба з корупцією, ефективність політики уряду, 

незалежність судової системи, захист прав приватної власності, свобода 

міжнародної торгівлі тощо [105]. Ефективність інституційного механізму в 

державі визначає рівень її розвитку, а на ефективність економіки, насамперд, 

впливають економічні інституції, на яких, в свою чергу, впливають політичні 

інституції.  
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А. Тіффін виокремлює декілька джерел неефективності [172]: 

1. Непродуктивна активність (крадіжки, контрабанда, політичне 

лобіювання виробництва непотрібних товарів). 

2. Неефектвне використання ресурсів (безробіття спричинине не лише 

макроекономічною нестабільністю, а й малоефективністю державних 

підприємств). 

3. Нераціональний розподіл факторів виробництва між секторами, що 

може спричинити обмеження мобільності (ціна на фактор не 

відповідає граничній продуктивності). 

Припустивши, що неефективність, тобто відхилення від виробничих 

можливостей, є функцією певних економічних та інституційних змінних. 

Тобто, дослідимо вплив інституцій та економічних змінних на ефективність 

світових господарств з метою визначення факторів, що впливають на світову 

економічну нерівномірність. Дослідженням охоплено показники 185 країн 

світу за 1980, 1990, 2000 і 2010 рр, а в його основу покладена дещо 

розширена модель Л. Адкінса, Л. Мумо та А. Саввідеса, оскільки взято до 

уваги більшу кількість країн та довший період часу [77]. Аналізом також 

охоплено більше чинників, які можуть впливати на ефективність.  

Використовуючи показники деяких ендогенних змінних, а саме рівень 

економічної свободи, рівень політичної свободи, рівень розвитку людського 

капіталу, робочої сили, валового нагромадження основного капіталу та ВВП, 

ми включаємо рейтинг недієздатності держав.  

Отже, аналізуємо такі ендогенні змінні: 

– рівень економічної свободи [105]  (ECF) – запропонований Гвартней і 

Лавсон, індекс що публікується Канадським аналітичним центром – 

Fraser Institute. Згідно з цим індеком, основою економічної свободи є 

свобода вибору, конкуренції, обміну та приватна власність. Економічну 

свободу визначають за “принципом невтручання”. Індекс вимірює такі 
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показники, як якість урядового правління, правова структура та безпека 

прав власності, гроші, свобода міжнародної торгівлі й регулювання 

кредитної політики, ринку праці та бізнесу, на основі врахування  

42 змінних, зібраних з різних джерел, зокрема зі Світового банку та 

Міжнародного валютного фонду; 

– рівень політичної свободи [115] – індекс, що складається зі стану 

політичних (PR) і громадянських свобод (CR), запропонований 

міжнародною неурядовою організацією Freedom House, яка проводить 

дослідження для підтримки демократії, політичних свобод і прав людини. 

Згідно з цим індексом, рівень свободи в країні залежить від того "чи є 

главою держави і / або уряду чи іншого головного органу людина, обрана 

в ході вільних і справедливих виборів", "чи існує незалежна судова 

система", “чи є вільні профспілки і селянські організації або їх 

еквіваленти, а також чи є ефективними колективні переговори", "чи є 

вільні професійні та інші приватні організації". Тут використано широкий 

інформаційний спектр, зокрема наукові розробки вчених, неурядових 

організацій, аналітичних центрів тощо; 

– рівень розвитку людського потенціалу [128]  (HDI) – індекс, що 

публікується в межах Програми розвитку ООН. Інтегральний показник 

охоплює такі показники: очікувану тривалість життя як оцінку 

довголіття, рівень грамотності населення та очікувану тривалість 

навчання; рівень життя як ВВП на душу населення; 

– рейтинг недієздатних держав [112]  (рейтинг держав, що не відбулися) 

(FAIL) – рейтинг, розроблений Фондом миру для аналізу спроможності 

держав контрулювати цілісність своїх кордонів, економічну, 

демографічну, політичну та соціологічну ситуацію в країні. Оцінка 

вироблена за такими показниками, як демографічний тиск (визначається 

густотою населення та наявністю протиборчих етнічних груп), рівень 

еміграції, рівень економічної нерівності, економічне становище, 
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криміналізація держави, роздрібненість у силових структурах й еліті, 

переміщення біженців усередині країни, зростання реваншистських 

настроїв, кількість послуг держави, дотримання законів і прав людини, 

зовнішнє втручання (ризики іноземного втручання в політичні й військові 

суперечки, а також залежність від зовнішнього фінансування); 

– робоча сила [188]  (L), а саме населення країни віком 15 років і старші, які 

відповідають визначенню Міжнародної організації праці як економічно 

активне населення. Показник охоплює зайнятих і безробітних громадян. 

Використано базу даних Світового банку; 

– валове нагромадження основного капіталу [188]  (K) у постійних цінах, 

дол. США за 2005 р. як основа забезпечення капіталізації економіки 

країни. Використано базу даних Світового банку; 

– валовий внутрішній продукт [188] (GDP) у постійних цінах, дол. США за 

2005 р. Використано базу даних Світового банку.   

Для розрахунку економічного зростання використовуємо “метод 

стохастичного кордону” – для оцінювання ефективності використання 

ресурсів, а також для оцінювання виробничої функції з урахуванням того, що 

ресурси можуть використовуватися недостатньо ефективно. Вперше 

стохастична виробнича функція була розроблена у 1977 р. незалежно двома 

групами економістів – Д. Айгнером, С. Ловеллом, П. Шмідтом та У. 

Мойсеном і Дж. Брокером. Дослідники дійшли висновку, що залишковий 

член регресійного рівняння виробничої функції складається з двох елементів, 

один з яких відображає вплив випадкових факторів, а інший – рівень 

технічної неефективності [43]. Певною мірою удосконалив цю модель Г. 

Батезі та Т. Коелі у 1995 р., запропонувавши метод оцінювання стохастичної 

виробничої функції для незбалансованих панельних даних [88], який дає 

змогу залишкам неефективності варіювати з часом і має такий вигляд: 

𝑦!"!    !!"𝛽 + 𝑉!" − 𝑈!" ;               𝑖 = 1,… ,𝑁                      𝑡 = 1,… ,𝑇,       (3.1) 
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 де 𝑦 it – логарифм обсягу виробництва для і -ї країни, залежний від 

часової змінної  t  (наприклад, ВВП для виробничої функції країни); 

хіt – вектор факторів виробництва (праця, фізичний і людський капітал); 

𝛽 – вектор коефіцієнтів моделі; 

Vіt – випадкові змінні, які, відповідно до припущення, мають однаковий 

незалежний нормальний розподіл із математичним сподіванням 0 та певним 

середньоквадратичним відхиленням; 

Ui – невід'ємні випадкові змінні, що, згідно з припущенням, повинні 

відображати технічну неефективність виробництва. 

Припускається, що N(mit, 𝜎!!) незалежно розподілені.  

Середнє значення неефективності є детермінованою функцією p 

пояснюваньних змінних 

𝑚!" =   𝑧!"   𝛿, 

де 

 𝛿 – p-вимірний вектор параметрів моделі, який необхідно оцінити. 

Згідно із дослідженням Дж. Баттезе і Г. Корра [89], маємо 

𝜎! =   𝜎!! +   𝜎!! 

та 

𝛾 =
𝜎!!

𝜎!! +   𝜎!!  
. 

Відповідно, неефективність (Uit) можна подати у вигляді 

𝑈!" =   𝑧!"𝛿 +   𝑊!", 

де Wit  має зрізаний нормальний розподіл, математичне сподівання 0 та 

дисперсію 𝜎!. 

Тому неефективність i-ої країни в часовому періоді t має таке 

представлення: 

𝑇𝐸!" = exp −𝑈!" = exp(−𝑧!"𝛿 −𝑊!"). 

Отже, неефективність моделюється як функція кількох екзогенних 

змінних, які визначають розбіжності в ефективності між країнами світу. 
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Загалом база даних цього дослідження налічує понад 700 

спостережень, але деяких показників, що характеризують певні часові 

періоди в окремих країнах, немає або через те, що, такі дослідження не 

проводились, або ж через їх недоступність. 

Наведемо кореляційний аналіз, розрахований на підставі даних (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Кореляційна матриця 
        
        Correlation       
t-Statistic       
Probability GDP  K  L  ECF  PR  CR  HUM  

GDP  1.000000       
 -----        
 -----        
        

K  0.969697 1.000000      
 [66.88892] -----       
 (0.0000) -----       
        

L  0.311498 0.431938 1.000000     
 [5.524305] [8.070882] -----      
 (0.0000) (0.0000) -----      
        

ECF  0.261724 0.249400 –0.086009 1.000000    
 [4.569948] [4.340107] [–1.454837] -----     
 (0.0000) (0.0000) (0.1468) -----     
        

PR  –0.180201 –0.142724 0.145664 –0.415223 1.000000   
 [–3.087350] [–2.430109] [2.481240] [–7.691889] -----    
 (0.0022) (0.0157) (0.0137) (0.0000) -----    
        

CR  –0.192604 –0.156437 0.175344 –0.488436 0.921296 1.000000  
 [–3.307760] [–2.669190] [3.001447] [–9.433049] [39.92674] -----   
 (0.0011) (0.0080) (0.0029) (0.0000) (0.0000) -----   
        

HUM  0.283379 0.268207 –0.058828 0.679256 –0.438693 –0.475782 1.000000 
 [4.979709] [4.691799] [–0.993103] [15.59748] [–8.226893] [–9.115905] -----  
 (0.0000) (0.0000) (0.3215) (0.0000) (0.0000) (0.0000) -----  

        
        У [] подано t-критерій Стьюдента коефіцієнтів кореляції між змінними, 

а в () їх p – значення.   

Як видно з матриці (табл.3.4), коефіцієнти кореляції між показниками 

GDP, K, L, ECF, PR, CR, та HUM є значущими, окрім між L та змінними ECF, 

HUM. Зокрема, спостерігаємо сильний прямий зв’язок між змінними GDP та 

K, тобто зі збільшенням GDP збільшується K. Також тісно пов’язані між 
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собою змінні PR та CR, HUM та ECF. Такі результати підтверджують 

припущення, що економічна свобода є передумовою економічного розвитку і 

сприяє поліпшенню якості життя населення.  

Проаналізуємо статистичні характеристики показників на основі 286 

спостережень. Використання логарифмів змінних в емпіричному 

моделюванні зумовлене економічною теорією, яка відзначає увігнутість 

теоретичних економічних співвідношень, а також статистичними 

властивостями рядів, що досліджуються. 

Таблиця 3.4 

Статистичні характеристики показників 
 GDP K L ECF PR CR HUM 

 Mean  4.02E+11  8.83E+10  25050197  6.524371  2.842657  2.919580 0.670678 
 Median  4.81E+10  1.03E+10  4687411.  6.690000  2.000000  3.000000 0.696500 
 Maximum  1.36E+13  2.63E+12  7.74E+08  8.760000  7.000000  7.000000 0.939000 
 Minimum  4.82E+08  77728759  62883.00  2.800000  1.000000  1.000000 0.232000 
 Std. Dev.  1.30E+12  2.84E+11  84537245  1.143913  2.008683  1.625618 0.166200 
 Skewness  7.028182  6.374080  6.763764 –0.654097  0.671750  0.399980 –0.562087 
 Kurtosis  61.37554  49.57971  52.34571  3.274325  1.968399  2.036471 2.498608 

        
 Jarque-Bera  42962.98  27791.87  31197.75  21.29062  34.19119  18.68920 18.05570 
 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000024  0.000000  0.000087 0.000120 

        
 Sum  1.15E+14  2.52E+13  7.16E+09  1865.970  813.0000  835.0000 191.8140 
 Sum Sq. Dev.  4.85E+26  2.29E+25  2.04E+18  372.9328  1149.920  753.1503 7.872354 

        
 Observations  286  286  286  286  286  286 286 
 
 
 
 

 
 
 

LOG(GDp) LOG(K) LOG(L) ECF PR CR LOG(HUM) 
 Mean  24.67477  23.07165  15.50839  6.524371  2.842657  2.919580 –0.436527 
 Median  24.59568  23.05580  15.36039  6.690000  2.000000  3.000000 –0.361688 
 Maximum  30.24077  28.59715  20.46731  8.760000  7.000000  7.000000 –0.062940 
 Minimum  19.99383  18.16874  11.04903  2.800000  1.000000  1.000000 –1.461018 
 Std. Dev.  2.082442  2.154116  1.652135  1.143913  2.008683  1.625618  0.288148 
 Skewness  0.231441  0.177865  0.170836 –0.654097  0.671750  0.399980 –1.162020 
 Kurtosis  2.362713  2.405613  3.374556  3.274325  1.968399  2.036471  3.983839 
        
 Jarque-Bera  7.393025  5.718081  3.062969  21.29062  34.19119  18.68920  75.89844 
 Probability  0.024810  0.057324  0.216214  0.000024  0.000000  0.000087  0.000000 
        
 Sum  7056.985  6598.492  4435.399  1865.970  813.0000  835.0000 –124.8467 
 Sum Sq. Dev.  1235.921  1322.462  777.9217  372.9328  1149.920  753.1503  23.66331 
        
        
 Observations  286  286  286  286  286  286  286 
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Зауважимо, що середнє значення показників GDP, K, L та PR 

перевищує медіану вибірки.  

Значення середнього квадратичного відхилення переважно незначні 

порівняно з середнім значенням, отже, дані густо сконцентровані навколо 

середнього значення та не розкидані в широкому діапазоні відносно нього. 

Коефіцієнт асиметрії у GDP, K, L, PR, CR є додатним, тобто права 

частина розподілу є значно довшою за ліву. Отже, ймовірність потрапити у 

праву (відонсно середнього значення) частину розподілу більша, аніж 

ймовірність попасти у ліву. В нашому випадку це означатиме, що 

ймовірність належати до країн, показники ВВП, валового нагромадження 

капіталу, робочої сили та політичної свободи яких перевищують середні, є 

вищою, аніж навпаки. 

Коефіцієнт ексцесу для кожної змінної є додатним, тобто крива 

розподілу має вищу і гострішу вершину, ніж крива нормального, отже, 

ймовірність потрапити у бічні частини розподілу є значно менша, ніж 

ймовірність потрапити в головну його частину.  

Тест Жарку – Бера – це статистичний тест, який перевіряє 

спостереження на нормальність шляхом прирівнювання коефіцієнтів 

асиметрії та ексцесу до відповідних коефіцієнтів стандартного нормального 

розподілу. За допомогою тесту Жарку – Бера перевіряється нульова гіпотеза 

H0/S=0, K=3 супроти альтернативної гіпотези H1/S≠0, K≠3, де S і K – 

коефіцієнти асиметрії та ексцесу, відповідно. Значення статистики Жарку–

Бера вказує на ненормальність розподілу усіх змінних, окрім змінної l=labor, 

яка нормально розподілена [24]. 

У моделюванні використовуватимемо натуральні логарифми змінних. 

Статистичні характеристики використаних у моделюванні рядів наведено в 

табл. 3.4. Будуємо стохастичну виробничу функцію на основі специфікації 

моделі Кобба–Дугласа.  
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Таблиця 3.5. 

Статистичні характеристики рядів 
 

Dependent Variable: LOG(GDP)   

Method: Pooled Least Squares   

Sample (adjusted): 1982 1984   

Included observations: 3 after adjustments  

Cross-sections included: 119   

Total pool (unbalanced) observations: 286  
Cross sections without valid observations dropped 
 
 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 15.92035 1.280500 12.43292 0.0000 

LOG(K) 0.263376 0.033569 7.845908 0.0000 

LOG(L) 0.193472 0.081278 2.380374 0.0185 

LOG(HUM) 0.616600 0.188354 3.273623 0.0013 

ECF –0.000886 0.015094 –0.058679 0.9533 

PR 0.015620 0.014935 1.045838 0.2972 

CR –0.031516 0.020589 –1.530712 0.1278 

     

     
  

Оцінимо економетричну модель для панельних даних з фіксованими 

ефектами країн (об’єктів) і фіксованими часовими ефектами. Оцінки 

параметрів моделі обчислимо за допомогою узагальненого методу наймен-

ших квадратів для панельних даних. Залежною змінною є ВВП. Модель, 

побудована для 119  країн світу, враховує спостереження у 1990, 2000 та 2010 

рр. (загалом 286 спостережень).  

У результаті дослідження отримано модель 

              GDPit = с+ai + τt + λ!  K it     + λ!   Lit + 
                                    (7,84**)   (2,38*) 

            λ!   HUMit – λ!  ECFit–1+λ!  PR -λ!  CR                                
                                         (3,27**)       (–0,05)        (1,04)   (–1,5*)   

              R2 =0,99 ,     F=776,63,    DW =2,24. 
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У цій моделі ai  – позначає фіксовані ефекти країн, які визначають їх 

ефективність, а змінна  τt – слугує замінником технологічних змін у часі, 

тобто темп зростання технологій є змінними в часі. 

У дужках подано значення статистики Стьюдента параметрів моделей, 

позначення * вказує на їх статистичну значущість на рівні надійності 95%, ** 

– 99%. Аналізуючи значення t-статистик, бачимо, що всі ендогенні змінні, 

окрім змінних ECF, PR та CR, є значущими. 

Метою цієї моделі є показати взаємозалежність показників ВВП та 

інституційних і економічних змінних. Параметри моделі визначають 

коефіцієнти впливу еластичностей ВВП за відповідними включеними 

факторами. Економічний зміст параметрів полягає в тому, що вони 

вимірюють граничний ефект впливу включених факторів на рівень ВВП за 

умови, що всі інші змінні не змінюються.  

Коефіцієнти моделі визначають еластичність ВВП за відповідними 

чинниками (факторами), а саме капіталом, працею та людським  капіталом. 

Еластичність за капіталом становить 0,26, тобто якщо капітал збільшується 

(для країни або в певний період часу) на 1%, то ВВП буде більшим на 0,26%. 

Отже, зростання капіталу спричиняє зростання ВВП. На рівень ВВП суттєво 

впливає також людський капітал: наслідком його зростання на 1% буде 

збільшення ВВП на 0, 61%, що є вдвічі більше за показник капіталу та втричі 

–  за показник праці. Значення статистик Стьюдента показують, що ECF, PR, 

CR незначуще впливають на ВВП. Результати моделювання наведено в 

таблиці 3.6.  

Коефіцієнт детермінації моделі R2 становить 0,99 і є достатньо близький 

до одиниці. Це дає підставу стверджувати, що модель пояснює 98,5% 

дисперсії зміни рівня ВВП. Перевіримо модель на адекватність на підставі 

статистики Фішера. Оскільки значення  F-статистики настільки велике, що P 

= 0,000000, то доходимо до висновку, що побудована модель адекватно 
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описує дані. Обчислене значення статистики Дарбіна–Уотсона DW = 2,24 

свідчить про відсутність автокореляції залишків моделі. 

Таблиця 3.6 

Параметри моделі 

    
     
     

Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  
     
     

R-squared 0.998361     Mean dependent var 24.67477 

Adjusted R-squared 0.997062     S.D. dependent var 2.082442 

S.E. of regression 0.112874     Akaike info criterion –1.224064 

Sum squared resid 2.025748     Schwarz criterion 0.399401 

Log likelihood 302.0411     Hannan-Quinn criter. –0.573331 

F-statistic 768.6339     Durbin-Watson stat 2.248155 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Уведення в специфікацію моделі різних значень αi  дає змогу врахувати 

те, що залежність GDP від чинників, які на нього впливають, може 

відрізнятися для різних країн, а значення τt враховують часові відмінності в 

зв’язках. Водночас оцінені параметри βj є однаковими для всіх об’єктів і всіх 

періодів часу. Статистичні тестування показують значущі відмінності між 

фіксованими ефектами країн і часовими ефектами (Cross-section  F =  12, 

54**,  Period F= 21, 63**) (табл. 3.7).  

Таблиця 3.7 

Статистичні тестування 
Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: POOL02    
Test cross-section and period fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 12.541704 (118,159) 0.0000 

Cross-section Chi-square 667.206320 118 0.0000 
Period F 21.637682 (2,159) 0.0000 
Period Chi-square 68.847566 2 0.0000 
Cross-Section/Period F 13.093792 (120,159) 0.0000 
Cross-Section/Period Chi-square 682.716300 120 0.0000 
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 Наведемо узагальнену транслогарифмічну модель, побудовану на 

основі  виробничої функції зі сталою еластичністю заміщення (CES-функція) 

[ 47, c. 273].   

Таблиця 3.8 

Узагальнена транслогарифмічна модель 
Dependent Variable: LOG(GDP)   
Method: Pooled Least Squares   
Included observations: 3 after adjustments  
Cross-sections included: 119   
Total pool (unbalanced) observations: 286  
Cross sections without valid observations dropped 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 8.850310 5.899152 1.500268 0.1356 

LOG(K) –1.167433 0.422526 –2.762984 0.0064 
LOG(L) 3.143352 0.610245 5.150966 0.0000 

LOG(HUM) 2.120563 2.442805 0.868085 0.3867 
0.5*(LOG(L))^2 –0.077859 0.044361 –1.755120 0.0812 
0.5*(LOG(K))^2 0.094877 0.036607 2.591783 0.0105 

0.5*(LOG(HUM))^2 2.707936 0.733223 3.693198 0.0003 
LOG(K)*LOG(L) –0.057730 0.036589 –1.577815 0.1166 

LOG(K)*LOG(HUM) –0.284695 0.149187 –1.908308 0.0582 
LOG(L)*LOG(HUM) 0.486876 0.160117 3.040762 0.0028 

ECF –0.000160 0.010860 –0.014712 0.9883 
PR 0.010018 0.011568 0.865984 0.3878 
CR –0.040724 0.015179 –2.682905 0.0081 

     
R-squared 0.999050     Mean dependent var 24.67477 
Adjusted R-squared 0.998254     S.D. dependent var 2.082442 
S.E. of regression 0.087021     Akaike info criterion –1.741828 
Sum squared resid 1.173749     Schwarz criterion –0.067230 
Log likelihood 380.0814     Hannan-Quinn criter. –1.070599 
F-statistic 1254.271     Durbin-Watson stat 2.676354 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

Ця модель підтверджує, що людський капітал є важливим чинником, 

оскільки всі фактори моделі, які містять змінну HUM є статистично 

значущими. Згідно з цією моделлю, CR також суттєво впливає на ВВП, 

оскільки зменшення його на 1 спричиняє зростання ВВП на 4 %.  

На основі даної моделі визначимо рівень ефективності економік для 

кожної країни. Щоб окреслити з усієї вибірки країни, ефективність яких була 

найбільшою та найменшою, побудуємо ряд, складений з середніх значень 
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ефективності за весь проміжок часу і розмістимо їх у порядку спадання. 

Коефіцієт ефективності обчислений за допомогою нормування параметрів ai. 

Згідно з обчисленнями, найбільш ефективними економіками світу є США, 

Японія, Німеччина, Велика Британія та Франція, ефективність яких 

варіюється від 1 до 0, 953, а найменш ефективними – Монголія, Малаві, 

Лесото, Бурунді та Беліз із середньою ефективністю – 0,730; 0,728; 0, 725; 0, 

718 та 0, 716 відповідно (див. Додаток Б). 

Наведемо модель ефективності, у якій * позначає статистичну 

значущість параметра на рівні 10%, ** статистичну значущість параметра на 

рівні 5%, **** статистичну значущість параметра на рівні 1%. 

 

Таблиця 3.9 

Значення змінних моделі ефективності 

 

Dependent Variable: LOG(EFEC)  

Method: Pooled Least Squares   

Included observations: 3 after adjustments  

Cross-sections included: 119   

Total pool (unbalanced) observations: 307  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LOG(HUM?)  0.010986 0.000782 14.05124*** 0.0000 

ECF? 0.000291 8.96E–05 3.248231*** 0.0014 

PR? –0.000185 9.51E–05 1.947748* 0.0530 

CR? –0.000267 0.000123 –2.169367** 0.0313 

C –0.180785 0.000941 –192.1447*** 0.0000 
 
     

Як видно з цієї моделі PR та CR суттєво впливають на ефективність 

виробництва. Збільшення ECF на 1 спричиняє збільшення EFEC на 0,029%, а 

зменшення PR на 1 спричиняє збільшення EFEC на 0,018%. Відповідно 

зменшення CR на 1 призведе до збільшення ефективності на 0,026%.  
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Таблиця 3.10 

Вагові показники моделі 
    
     
     R-squared  0.950534     Mean dependent var 6.488403 

Adjusted R-squared  0.948360     S.D. dependent var 1.053207 
S.E. of regression  0.139504     Sum squared resid  5.312924 
F-statistic  437.1648   
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

Коефіцієнт детермінації R-squared вказує на частку поясненої дисперсії, 

тобто  використані в моделі чинники, а саме політична та економічна свобода 

і людський капітал (ECF, CR, PR, HUM) пояснюють 95%  різниці в 

ефективності між країнами. Також, як видно з табл. 3.10, скорегований 

коефіцієнт детермінації становить 0, 94, стандартна похибка регресії – 0, 13, 

F-статистика – 437,16, а сума квадратів залишків – 5, 31. 

На оцінку економічної ефективності помітно впливає індекс держав, що 

не відбулися, оскільки він відображає спроможність держави контролювати 

цілісність своїх кордонів, економічну, демографічну, політичну та 

соціологічну ситуацію в країні [112]. Найбільш недієздатною державою у 

2014 р. був Південний Судан, він випередив Сомалі, яка шість років посідала 

перше місце в рейтингу. Причиною цього є той факт, що показники, які 

найбільшою мірою впливають у Сомалі на індекс держав, що не відбулися, а 

саме широке беззаконня, неефективний уряд, тероризм, злочинність не 

зростають, хоч і залишаються на сталому рівні. До країн, ситуація в яких 

погіршилась найбільшою мірою віднесені ЦАР, Сирія та Лівія. Основною 

причиною погіршення індекса у всіх цих країнах були громадянські війни. 

Натомість країни, в яких у 2014 р. відбулося поліпшення цього індексу – це 

Іран, Сербія та Зімбабве [110]. 

На підставі дослідження взаємозв’язку між ефективністю і цим індексом 

побудовано її модель (рис. 3.10, табл. 3.11).  
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Рис. 3.10 Взаємозв’язок між ефективністю та індексом держав, що не 

відбулися 

Таблиця 3.11 

Модель впливу індексу FAIL на економічну ефективність 

 
Dependent Variable: LOG(EFEC)  
Method: Pooled Least Squares   
Date: 10/22/14   Time: 20:53   
Sample (adjusted): 1984 1984   
Included observations: 1 after adjustments  
Cross-sections included: 119   
Total pool (balanced) observations: 119  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C –0.072381 0.016679 –4.339703 0.0000 

FAIL –0.001771 0.000235 –7.536190 0.0000 
     
     R-squared 0.326790     Mean dependent var –0.190422 

Adjusted R-squared 0.321036     S.D. dependent var 0.075877 
S.E. of regression 0.062522     Akaike info criterion –2.689918 
Sum squared resid 0.457360     Schwarz criterion –2.643210 
Log likelihood 162.0501     Hannan-Quinn criter. –2.670951 
F-statistic 56.79416     Durbin-Watson stat 0.000000 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Взаємозв’язок між економічною ефективністю, тобто результативністю 

діяльності економічних систем, та індексом FAIL є досить щільним. 

Наприклад, якщо FAIL менший на 10, то ефективність більша на 1,7 %. 

Беззаперечним є той факт, що спроможність держави контрулювати 

цілісність своїх кордонів і політична стабільність значою мірою впливають 

на економічне зростання. Війни, конфлікти та суперечки є найбільш 

руйнівними факторами впливу на економіку, оскільки за умов війни 

виробництво, споживання, заощадження та інвестиції змінюються, що 

призводить до падіння ВВП та рецесії економіки. Для стабільзації економіки 

потрібні міжнародна підтримка фінансових інституцій, економічні реформи 

та зростання надходджень іноземного капіталу (інвестицій). 

Отже, що рівень політичної та економічної свободи, який ми аналізуємо 

як інституційні чинники, значною мірою впливає на економічну 

ефективність, що підтверджує нашу гіпотезу про те, що рівень розвитку 

держави залежить від ефективності інституційних механізмів, тобто 

збільшення економічних і політичних свобод збільшує ефективність. 

 Найбільш успішними економіками світу є США, Японія, Німеччина, 

Велика Британія та Франція, що є найбільш розвинутими економіками світу 

та характеризуються високими прибутками на душу населення. Це 

підтверджують і підрахунки нашої економічної ефективності. 

Згідно із узагальненою транслогарифмічною моделлю, побудованою на 

основі  виробничої функції зі сталою еластичністю заміщення, важливою 

економічною категорією є людський капітал, він стимулює зростання 

продуктивності праці та зростання доходів.  

За словами Л. Бальцеровича, людський капітал потенційно є чинником 

швидкого розвитку економіки, адже освічені люди можуть швидше 

засвоювати нові методи, запроваджувати інновації та – завдяки усьому 

вищепереліченому – працювати продуктивніше. Але те, як люди можуть 

скористатися своєю освітою значною мірою залежить від внутрішнього 
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економічного устрою. Для прикладу, при соціалізмі люди отримували 

непогану освіту, але система унеможливлювала відповідне використання 

їхніх умінь, тому їхня продуктивність зростала повільно і економіка 

розвивалася повільно. Подібний рівень загальної освіченості за умов вільної 

конкуренції забезпечував значно швидше зростання продуктивності праці, а 

відтак – швидше поліпшення умов життя людей. Знову критично важливим 

залишається внутрішній економічний лад” [6, c. 46]. 

 Як видно з табл. 3.3, в якій представлено кореляційну матрицю 

показників, між людським капіталом та економічною свободою існує висока 

кореляція, тобто можемо вважати, що однією з умов розвитку і поліпшення 

якості людського капіталу є високий індекс економічної свободи. Інвестиції в 

людський капітал мають значний і тривалий економічний та соціальний ефект.  

Отже, на підставі побудованої економетричної моделі для панельних даних 

з фіксованими ефектами країн і фіксованими часовими ефектами, метою якої є 

показати взаємозалежність показників ВВП та інституційних і економічних 

змінних, доходимо висновоку, що рівень політичної та економічної свободи, 

який взято за інституційні чинники, значною мірою впливає на економічну 

ефективність. Це верифікує теоретичне припущення про те, що рівень розвитку 

держави залежить від ефективності інституційних механізмів, тобто збільшення 

економічних і політичних свобод збільшує ефективність. 

 

3.3. Сучасні тенденції економічного розвитку країн світу 

Фундаментальною особливістю глобалізації як процесу всесвітньої 

економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації є те, що вона 

сприяє “дис-вирівнюванню” регіонів світу на міжнародному рівні. Не 

зважаючи на те, що сучасний світ динамічно змінюється, економічні системи 

трансформуються, реалії сьогодення свідчать про те, що світова економічна 

нерівномірність зростає. Для прикладу, доходи середньостатистичного 
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жителя Ефіопії сьогодні в 35 разів менші за доходи середньостатистичних 

жителів США чи Західної Європи. Для порівняння, у 1950 р. доходи жителів 

Ефіопії були в 16 разів меншими. Причиною таких розбіжностей є те, що за 

останні десятиліття доходи жителів високорозвинених країн різко зростали, 

тоді як у країнах, що розвиваються, залишалися на тому ж самому рівні. 

Серед країн, що розвиваються стійке економічне зростання спостерігалося 

лише в Індії та Китаї, але якщо врахувати, що сумарно населення цих країн 

становить половину населення світу, то світова нерівномірність зменшується. 

Усе ж, якщо виключити з дослідження показники саме цих країн, можемо 

константувати, що нерівномірність економічного розвитку країн світу є 

глибокою [153, c. 1]. 

Згідно з дослідженнями Population Reference Bureau, станом на 2014 р. 

населення Землі становить 7,2 млрд осіб, з них 6 млрд живе в країнах, що 

розвиваються і лише 1,2 млрд – в розвинених країнах. Відповідно до 

прогнозів, населення Землі в 2050 р. становитиме 9, 7 млрд осіб, зокрема, 

населення Африки зросте до 2,4 млрд осіб. Сьогодні до трійки лідерів за 

кількістю населення входять Китай, Індія та США, а у 2050 р. це будуть 

Китай, Індія та Нігерія з населенням у 396 млн осіб. Враховуючи, що Нігерія 

– це країна з найвищим коефіцієнтом народжуваності, а саме 7,6. До лідерів 

за цим показником також належать Південний Судан, Сомалі, Чад, 

Демократична республіка Конго, ЦАР, Ангола, Малі, Бурунді та Замбія. У 

всіх цих країнах коефіцієнт народжуваності перебуває в межах 6 – 7,6. 

Натомість до країн з найнижчим коефіцієнтом народжуваності в 2014 році 

належали Тайвань, Португалія, Сінгапур, Південна Корея, Молдова, Польща, 

Боснія та Герцоговина, Іспанія, Греція, Угорщинна, Словаччина та Ромунія 

[189]. За хвилину в світі народжується 273 дитини, лише 26 з яких – у 

розвинених країнах, натомість помирає 108 людей, 23 з них у розвинених 

країнах.  
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З метою дослідження трендів економічної нерівномірності наведемо 

частоту розподілу країн світу за ВВП на душу населення з 1961 по 2013 р. та 

їх статистичні характеристики (див. Додаток E). 

Як видно з Додатка Е, у 1961 р. ВВП на душу населення було значною 

мірою більш сконцентроване для всіх країн світу, ніж у 2013 р. Станом на 

2014 р. рівень крайньої бідності зменшився у багатьох країнах світу, що 

свідчить про позитивну тенденцію. Зокрема, у 2010 році вдалося досягнути 

першої із окреслених цілей розвитку тисячоліття ООН, а саме: за період з 

1990 по 2015 рр. удвічі скоротити частку населення, дохід якого не 

перевищує одного долара США на день та вдвічі скоротити частку 

голодуючого населення. Попри очевидний прогрес на світовому рівні, в 

окремих регіонах і країнах ці досягнення не є такими значущими. Сьогодні в 

світі 1, 2 млрд людей все ще живуть на менш ніж 1, 25 дол. США на день, 

причому сконцентровані вони преважно у Південній Азії та у країнах 

Африки, розташованих нижче Сахари. Рівень бідності в Індії та Китаї суттєво 

зменшився, однак якщо взяти сумарно кількість їх населення, що становить 

2, 5 млрд осіб, то вони ще досі залишаються в п’ятірці країн світу з 

найвищими показниками бідності [189].   

Таблиця 3.11  

Статистичні характеристики  ВВП на душу населення   
GDP per capita 1961 1973 1980 2000 2013 

 Mean  525.5083  1733.688  4769.444  7942.231  13553.90 
 Median  249.4916  586.6577  1481.042  2060.576  4925.339 
 Maximum  2934.553  21278.31  52846.50  75606.20  115037.9 
 Minimum  41.21842  70.52618  93.78981  86.76460  230.8559 
 Std. Dev.  636.4974  2586.715  7717.180  12543.83  20101.27 
 Skewness  1.772140  3.818009  3.335142  2.615110  2.377056 
 Kurtosis  5.286937  26.30446  17.29702  11.56203  9.168542 
 Jarque-Bera  78.58130  3282.679  1514.126  834.6684  447.3121 
 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 
 Sum  55703.88  227113.2  696338.8  1580504.  2399041. 
 Sum Sq. Dev.  42538545  8.70E+08  8.64E+09  3.12E+10  7.11E+10 
 Observations  106  131  146  199  177 

Джерело: розраховано автором 
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Як видно з таблиці 3.11 мінімальне значення ВВП на душу населення 

становило 41, 21 дол. США у 1961 році, а максимальне – 2934, 55 дол. США. 

Для порівняння, у 2013 році цей показник мав відповідні значення  

230, 85 дол. США та 115037,9 дол. США. Отже, у 1961 р. дохід найбідніших 

був у 71 раз менший, ніж найбагатших, а вже у 2013 – у 500 разів. 

На підставі табл. 3. 11, побудовано гістограму частот розподілу  

214 країн світу за ВВП на душу населення. Країни поділено на три групи за 

доходами. Як бачимо, група країн, доходи яких є вище середнього світового 

зростає надзвичайно стрімко, натомість дві інші групи значно відстають. 

 

 
Рис. 3.12. Зростання  ВВП на душу населення країн світу в порівнянні з 

середньосвітовим рівнем (за ПКС у 1990 р., дол. США) 

Проблема нерівномірності не була такою гострою у повоєнні роки. Так 

званий “золотий вік” (1950–1983) показники ВВП на душу населення 

зростали майже у всіх регіонах світу (табл. 3.12). Другий “нафтовий шок” 

1979–1980 рр., викликаний зростанням цін на нафту і підвищенням рівня 

позичкового відсотка в розвинених країнах, які боролися з високими темпами 

інфляції, різко збільшив зовнішню заборгованість країн, що розвиваються, до 

кінця 1981 вона досягла 530 млрд. дол [13]. Як наслідок, у період між 1980 та 
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1990 рр. економічна нерівномірність між розвинутими країнами та країнами, 

що розвиваються, стрімко зростає (окрім країн південно-східної Азії). 

Таблиця 3.13  

Щорічне зростання ВВП на душу населення в регіонах світу 
Регіони 1820–1913 1913–1950 1950–1973 1973–1980 1980–2002 1820–2002 
Розвинені 
країни світу 

1.3 1.2 3.3 1.9 2.0 19.4 

Східна 
Європа 

1.0 0.6 3.8 2.1 0.3 9.1 

Країни-
колишні 
республіки 
СРСР 

0.8 1.8 3.3 0.8 –1.1 7.3 

Південна 
Америка 

0.8 1.4 2.6 2.7 0.3 8.3 

Азія 0.4 0.1 3.6 2.8 2.3 7.1 

Китай –0.1 –0.6 2.9 3.5 6.4 7.0 

Індія 0.3 –0.2 1.4 1.4 3.5 3.8 

Японія 0.8 0.9 8.1 2.3 2.0 31.3 

Африка 0.4 0.9 2.0 1.2 –0.1 3.6 
Джерело: [153, c. 6] 

Як змінювалася динаміка розвитку країн світу за показником, що 

характеризує рівень економічного розвитку, а саме ВВП на душу населення, 

ілюструє pис. 3.12. Поновлення інтересу до дослідження причин 

економічного розвитку спостерігається у період стрімкого економічного 

зростання країн Південно-Східної Азії. Стандартна економічна модель 

зростання, яка фокусується, насамперед, на ролі збережень та інвестицій, не 

виправдала себе, тому фахівці зацікавилися і іншими факторами, такими як 

людський капітал та ендогенні технологічні зміни. Для прикладу, 

нобелівський лауреат Р. Лукас підрахував, що поширення технологій 

сприятиме зменшенню різниці між доходами багатих і бідних, завдяки чому 

доходи населення Землі до 2100 року вирівняються [153, c. 5]. Чи справді 

буде так, покаже час. Однак за нашими підрахунками, світова економічна 

нерівномірність сьогодні лише зростає. 
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Рис. 3.12. Динаміка та середнє значення ВВП на душу населення країн світу 

 У довгостроковій ретроспективі різкий стрибок країн Заходу, а саме 

Західної Європи, США, Австралії, Нової Зеландії припав на 20-і роки ХІХ ст. 

Виняток становила Японія, яка почала поступово економічно зростати у 90-х 

роках ХІХ ст., здійснила економічний прорив у повоєнний період та сягнула 

піку в 1970-х роках. Зростання решти країн світу було більш сповільненим. 
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Для прикладу, ВВП на душу населення країн Африки у 2001 р. був лише в 

3,5 раз більшим, ніж у 20-х роках ХІХ ст. Натомість у розвинених країн світу 

цей показник зріс у 19 разів [153, c. 5].   

 
Рис. 3.13. Динаміка ВВП на душу населення країн світу вище середнього у 

1962–1972 рр. 

 
Рис. 3.14. Динаміка ВВП на душу населення країн світу нижче середнього у 

1962–1972 рр. 

На підставі рис. 3.14 та 3.15 проведемо порівняльний аналіз країн світу, 

показники ВВП на душу населення яких у період 1962–1972 рр. були 
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нижчими та вищими середнього. Країн, з показниками нижчими від середніх 

є найбільше, що особливо чітко видно на рис. 3.12, де грубшою лінією 

позначено середню світову межу ВВП на душу населення в період 1965–2013 

р. У 1961 р. країн з показниками нижчими від середнього було 76, а з 

вищими – 30. Вже у 1973 р. таких було 84 і 47, відповідно. Звичайно це 

пов’язано і з тим, що бази даних для деяких країн у 1961 р. були ще 

недоступні, але можна константувати той факт, що незначна група країн 

досягла економічного прориву та подолала рубіж, натомість з групи країн, з 

показниками, вищими за середній, ніхто не опустився (рис. 3.15, 3.16,  

табл. 3.13). 

   
Рис. 3. 15. Кількісний розподіл країн за категоріями доходу 

З викладеного випливає, що у 1961 р. у 51 країни (48%) показник ВВП 

на душу населення становив половину середнього світового показника. У 

1973 р. їх кількість зростає, що свідчить про загострення проблеми – це вже 

64 країни, або 49% населення світу. У 1980 р. 67 найбідніших країн світу 

становлять 46% населення Землі, а вже у 2000 р. показник сягає рекордного 

рівня, відображаючи 109 країн світу та 55% населення Землі. У 2013 р. 
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ситуація дещо поліпшилася, та все ж 90 найбідніших країн світу 

репрезентують 51% населення Землі. 

 

 
Рис. 3.16. Відсотковий розподіл країн за категоріями доходу 

Таблиця 3.13 

 Кількісний і відсотковий розподіл країн за категоріями доходу 
Розподіл 
країн 

1961 1973 1980 2000 2013 
К-сь 
країн 

% країн К-сь 
країн 

% країн К-сь 
країн 

% 
країн 

К-сь 
країн 

% 
країн 

К-сь 
краї
н 

% 
країн 

1. Y<0.5 
wld 

51 
48 

64 
49 

67 46 109 55 90 51 

2. 
0,5w<Y<w 

25 
24 

20 
15 

25 17 26 13 28 16 

3. 
w<Y<2w 

10 
9 

13 
10 

12 8 16 8 21 12 

4. 2w<Y 20 19 34 26 42 29 48 24 38 21 
Джерело: розраховано автором 

Можемо константувати, що за останні 15 років нерівномірність 

економічного розвитку між країнами світу незначною мірою зменшилась, але 

вона існує. 

Згідно із дослідженням Credit Suisse “Global Wealth Report 2014”, 

особистих статків людей у всьому світі, активи 69,8% населення планети 
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(3,282 млрд осіб) становлять менше 10 тис. дол. США на рік на людину; ці 

люди контролюють усього 2,9% світового багатства – 7,6 трлн дол. США. 

Людей, чий капітал становить 10–100 тис. дол. США, трохи більше 1 млрд 

(21,5% населення), водночас вони контролюють 31,1 трлн дол. США 

накопичень (11,8%), а 8% населення (408 млн осіб) мають статок, що 

перевищує 100 тис. дол. США, та володіють 41,3% усіх багатств (108,6 трлн 

дол. США). Усього в світі 35 млн. доларових мільйонерів становить всього 

35 млн. (0,7% населення); вони володіють активами і коштами в розмірі 

майже 116 трлн дол. США, тобто 44% усіх накопичень. При цьому в Індії та 

країнах Африки активи більш як 90% дорослого населення не перевищують 

10 тис. дол. США на рік, тоді як у США 4,1% населення (14,2 млн) є 

доларовими мільйонерами. У США зафіксовано найбільше зростання 

кількості мільйонерів за  2014 рік – їх кількість збільшилася на 1,629 тис. 

Також до лідерів за зростанням належать Велика Британія, Франція, 

Німеччина, Італія, Австралія, Канада, Японія, Китай та Іспанія, тоді як в 

Індонезії (- 15), Росії (–12), Норвегії (–11), Аргентині (–9), Туреччині (–8) 

багатих людей стає дедалі менше [51]. 

 

 

Висновки до розділу 3 

Нерівномірність економічного розвитку набула чітких ознак у ХІХ ст., 

коли Захід стрімко розвивався на основі науково-технічного прогресу. 

Основою науково-технічного прогресу було не масове виробництво, а саме 

інновації та інституційні зміни. Стимулятивним фактором різкого зростання 

Заходу було те, що друга хвиля колоніальної експансії збіглася з першою 

хвилею глобалізації (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).  

Для дослідження впливу економічних та інституційних змінних на 

економічне зростання побудовано економетричну модель, метою якої є 

показати взаємозалежність показників ВВП та інституційних й економічних 
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змінних, а саме рівня економічної свободи (ECF), рівня політичної свободи, 

що враховує стан політичних (PR) та громадянських свобод (CR), рівня 

розвитку людського капіталу (HUM), робочої сили (L) та валового 

нагромадження основного капіталу (K). Рівень економічної свободи, який 

вимірює такі показники, як якість урядового правління, правова структура і 

безпека прав власності, свобода міжнародної торгівлі, регулювання 

кредитної політики, ринку праці і бізнесу, та рівень політичної свободи 

виступають інституційними змінними.  

Проведений кореляційний аналіз, засвідчує, що коефіцієнти кореляції 

між показниками PR та CR, HUM та ECF є високими. Це підтверджує 

припущення, про те, що економічна свобода є передумовою економічного 

розвитку і сприяє поліпшенню якості життя населення. 

Для оцінювання впливу економічної ефективності на зростання ВВП 

використано метод стохастичного порога. Оцінки параметрів економетричної 

моделі для панельних даних з фіксованими ефектами країн і часовими 

ефектами визначені за допомогою узагальненого методу найменших 

квадратів. Модель, побудована для 119 країн світу, враховує спостереження у 

1990, 2000 та 2010 рр. (загалом 286 спостережень). Перевірку моделі на 

адекватність проведено на підставі статистики Фішера, коефіцієнт 

детермінації R2 близьким до одиниці, що дає підставу стверджувати, що 

модель пояснює 99% дисперсії зміни рівня ВВП. Уведення в специфікацію 

моделі різних значень ai  дає змогу врахувати те, що залежність ВВП від 

чинників, які на нього впливають, може відрізнятися для різних країн, а 

значення tt  враховують часові відмінності в зв’язках. Статистичні тестування 

показують значущі відмінності між фіксованими ефектами країн і часовими 

ефектами. (Cross-sectoin F = 12, 54**, Period F = 21,61**). 

У розділі також наведено узагальнену транслогарифмічну модель, 

побудовану на основі  виробничої функції зі сталою еластичністю заміщення 

(CES-функція), яка є нелінійною модифікацією функції Кобба – Дугласа  
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Обчислено значення ефективності економіки для деяких країн світу, на 

основі чого побудовано модель впливу інституційних чинників на 

ефективність економіки, яка підтверджує, що PR, CR, ECF спричиняють 

збільшення економічної ефективності (EFEC), яка коливається в межах від 1 

до 0, 953, на 0, 018%, 0, 026% та 0,029%, відповідно. 

 Досліджено в’заємозв’язок між ефективністю економіки та індексом 

держав, що не відбулися, який характеризує спроможність держав 

контролювати цілісність своїх кордонів, економічну, демографічну, 

політичну та соціологічну ситуацію в країні. 

Побудовано модель, на основі якої з’ясовано, що складові індекса 

FAIL, а саме демографічний тиск (визначається густотою населення та 

наявністю протиборчих етнічних груп), рівень еміграції, рівень економічної 

нерівності, економічне становище, криміналізація держави, роздрібненість у 

силових структурах й еліті, переміщення біженців усередині країни, 

зростання реваншистських настроїв, кількість послуг держави, дотримання 

законів і прав людини, зовнішнє втручання (ризики іноземного втручання в 

політичні й військові суперечки, а також залежність від зовнішнього 

фінансування), є суттєвим фактором впливу на економічне зростання, 

оскільки зменшення індексу FAIL на 10 одиниць збільшує ефективність 

економіки на 1,7%. Результати досліджень також підтверджують, що 

спроможність держави контролювати цілісність своїх кордонів і політична 

стабільність суттєво впливають на економічне зростання, адже для 

стабілізації економіки потрібна підтримка міжнародних фінансових 

інституцій, економічні реформи, надходження іноземного капіталу. 

Вагомими чинниками ефективності економіки є також політична та 

економічна свобода. 

Проаналізовано частоту розподілу та статистичні характеристики для 

країн світу з 1961 по 2013 рр., на основі чого зроблено висновок, що із 

середини ХХ ст. нерівномірність економічного розвитку світового 
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господарства стрімко зростає, адже мінімальне значення ВВП на душу 

населення у 1961 р. становило 41, 2 дол. США, в той час як максимальне – 

2934, 5 дол. США. У 2013 р. цей показник мав, відповідно, значення  

230, 8 дол. США та 115 037,9 дол. США.  Отже, у 1961 р. дохід найбідніших 

був у 71 раз менший, ніж дохід найбагатших, а вже у 2013 р. – у 498 разів. 

Проведено аналіз динаміки розвитку країн світу за ВВП на душу 

населення з 1960 по 2013 рр., де визначено середній світовий рівень ВВП, 

значення якого є набагато меншим за максимальне. Отже, велика кількість 

країн (більше 50%) належить до країн з низьким рівнем доходів, де ВВП на 

душу населення не сягає навіть половини середнього світового показника. 

Кількість країн з середнім рівнем доходів практично не змінюється, їх частка 

коливається в діапазоні 8 – 24%, а країн з високим рівнем ВВП стає більше. 

Аналіз сучасних тенденцій розвитку країн світу показав, що нерівномірність 

економічного розвитку за останнє десятиліття дещо зменшилась, однак 

залишається глибокою.  

Основні положення цього розділу висвітлені у статті: 

Kyrylych K. Problem of uneven economic development of the world 

economy: essence and causes / K. Kyrylych // Intellectual economics. –  2013. – 

Vol. 7. –  No. 3 (17). – P. 344–354. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ПОЛІТИКИ ПОДОЛАННЯ НЕРІВНОМІРНОСТІ  

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

 

 

4.1. Формування глобальної системи інституційного забезпечення 

країн, що розвиваються і не мають виходу до моря 

Дослідження впливу інституційних чинників на економічний розвиток 

країн світу буде неповним, якщо не врахувати географічний фактор. 

Об’єктом аналізу обрано країни, що розвиваються та не мають виходу до 

моря. Згідно із резолюцією 55/279 від 12 липня 2001 р. Генеральної Асамблеї 

ООН у 2001 р. у межах ООН було створено “Офіс верховного 

представництва найменш розвинених країн світу, країн, що розвиваються та 

не мають виходу до моря, і малих острівних держав” з функціями, 

рекомендованими Генеральним Секретарем ООН у доповіді A / 56/645 від 

23 листопада 2001 р. Країни, що розвиваються і не мають виходу до моря, 

частіше стикаються з соціально-економічними проблемами через те, що 

більшість з них є водночас найменш розвиненими країнами світу. Так, 9 з 

12 найбідніших країн з точки зору індексу розвитку людського капіталу не 

мають доступу до моря [175].   

Країни, що розвиваються і не мають доступу до моря, мають обмежені 

можливості через віддаленість та ізольованість від світових ринків, 

відсутність територіального доступу до моря та високу вартість транзиту. 

Отже, їх географічне становище безпосередньо впливає на ключові 

економічні показники та економічне зростання, що є одним з найслабших у 

світі: із 32 країн, що розвиваються і не мають доступу до моря, 16 належать 

до категорії найменш розвинених країн світу. Порівняно з європейськими 

країнами, що не мають доступу до моря, країни, що розвиваються, не оточені 
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великими ринками, а частка морської торгівлі у їх зовнішній торгівлі є 

значною. Для прикладу, найбільш віддалений від моря Казахстан – на 3750 

км. Далі йдуть Афганістан, Чад, Нігер, Замбія, Зімбабве, від моря їх 

віддаляють більше ніж 2000 км. Ефективність транзитних перевезень для цих 

країн є низькою через складний рельєф місцевості, вартість доріг та 

залізничних шляхів. За оцінками UNCTAD, розрахованими на основі даних 

МВФ щодо платіжного балансу країн, що розвиваються і не мають доступу 

до моря, в середньому ці країни витрачають удвічі більше своїх експортних 

надходжень на оплату транспортних і страхувальних послуг, ніж країни, що 

розвиваються, і втричі більше, ніж розвинені країни. Тому транспортні 

витрати стали для торгівлі цих країн значно більшим бар’єром, ніж мита. З 

метою поліпшення економічного становища країн, що не мають доступу до 

моря 25–29 серпня 2003 році в м. Алмати (Казахстан) була проведена 

міжнародна конференція міністрів, на якій була схвалена Алматинська 

програма дій: задоволення особливих потреб країн, що розвиваються і не мають 

виходу до моря, в нових глобальних межах для співпраці в сфері транзитних 

перевезень між країнами, що розвиваються і не мають виходу до моря,  

країнами, що розвиваються, і транзитними країнами, що розвиваються [73].   

Пріоритетними завданнями Алматинської програми дій визначені 

узгодження транзитної політики, розвиток інфраструктури (дороги, 

залізниця, порти, водні шляхи, трубопроводи, повітряний транспорт і 

комунікація), міжнародна торгівля та сприяння її розвитку, міжнародні 

заходи з підтримки та виконання окреслених завдань [81]. Генеральна 

Асамблея в резолюції 66/214 від 22 грудня 2011 р. та в резолюції 67/222 від 3 

квітня 2013 р. ухвалила рішення скликати конференцію з метою аналізу 

імплементації Алматинської програми дій в 2014 р. (відповідно до пункту 49, 

параграфу 32 Алматинської програми дій) [72]. Друга конференція відбулася 

у м. Відень (Австрія) 3–5 лиспопада 2014 р. Відповідно, основними 

завданнями Віденської програми дій були визначені транзитна політика, 
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розвиток інфраструктури (транспортної та енергетичної інфраструктури та 

інформаційно-комунікаційних технологій), міжнародна торгівля та сприяння 

її розвитку, регіональна інтеграція та кооперація, структурні економічні 

трансформації й методи реалізації перелічених завдань [177]. 

Ідея важливості географічного положення віддаленості та ізольованості 

від світових ринків не є новою. Ще А. Сміт писав: “В Афиці немає таких 

морських шляхів, як у Балтійському, Адріатичному, Середземноморському 

чи Чорному морях в Європі для того, щоб розвинути морську торгівлю на 

всьому континенті. Великі ріки в Африці знаходяться занадто далеко одна від 

одної” [163]. 

Прихильники теорії “нової економічної географії” стверджують, що 

географічне положення країни є важливим, особливо з урахуванням відстані. Як 

пише А. Венаблес, є дві причини, чому географічне положення країни може 

бути важливим: перша – та, що деякі регіони можуть мати абсолютну невигоду 

від свого положення, а саме від недостатньої кількості природних ресурсів, 

поганого клімату, поганої якості ґрунтів, низької продуктивності сільського 

господарства, cхильності до хворіб тощо; друга – та, що країна розташована 

далеко від основних світових економічних центрів. Ця відстань негативно 

впливає на ціну товарів і доступ ідей і технологій у країну” [ 176, c. 239].    

Важливість географічного положення країни як основного фактора 

економічного розвитку відзначає Р. Хаусман [127]. Зокрема автор стверджує, 

що є лише декілька розвинених країн, що знаходяться між північним та 

південним тропіком, а саме Бруней, Гонконг та Сінгапур, а динамічність 

сільськогосподарського сектору в тропічних країнах дуже низька. Також 

автор вважає, що можливості країн, які не мають доступу до моря, в 

міжнародній торгівлі є ускладненими. Як приклад, Р. Хаусман стверджує, що 

транспортування стандартного контейнеру з Балтімору до Кот-д'Івуару 

коштує 3000 дол. США, водночас аналогічне транспортування в Центральну 

Африканську Республіку – 13000 дол. США. Автор доходить висновку, що 
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причиною нерівномірності економічного розвитку є не глобалізація свтового 

господарства, а радше її брак.  

Таблиця 4.1  

Перелік країн, що розвиваються і не мають виходу до моря, та їх 

транзитних сусідів 
№ Країни, що розвиваються і не мають 

виходу до моря 
Транзитні країни 

1.  Азербайджан  
Аргентина 

2.  Афганістан Алжир 
3.  Болівія Ангола 
4.  Боствана Бангладеш 
5.  Буркіна Фасо Бенін 
6.  Бурунді Бразилія 
7.  Бутан В’єтнам 
8.  Вірменія Гана 
9.  Ефіопія Гвінея 
10.  Замбія Демократична Республіка Конго 
11.  Зімбабве Джибуті 
12.  Казахстан Еритрея 
13.  Киргистан Індія 
14.  Лаос Іран 
15.  Лесото Камбоджа 
16.  Македонія Камерун 
17.  Малаві Кенія 
18.  Малі Китай 
19.  Молдова Кот д'Івуар 
20.  Монголія М'янма 
21.  Непал Мозамбік 
22.  Нігер Намібія 
23.  Парагвай Нігерія 
24.  Руанда Пакистан 
25.  Свазіленд Перу 
26.  Таджикістан Південна Африка 
27.  Туркменістан Сенегал 
28.  Уганда Сомалі 
29.  Узбекистан Тайланд 
30.  ЦАР Танзанія 
31.  Чад Того 
32.   Туреччина 
33.   Урагвай 
34.   Чилі 

Джерело [73] 



118	  
	  
	  

	  

Теорія Р. Хаусмана викликане хвилею критики серед науковців. 

Зокрема, в одній зі статей Д. Асемоглу, С. Джонсон та Дж. Робінсон 

стверджують, що якщо географічне положення країни справді відігравало 

ключову роль в економічному розвитку, то економічний розвиток був би 

дуже стійким, адже географічні чинники не змінилися з часів новітньої 

історії. Автори наводять приклади ацтеків, монголів, інків, які були 

розвиненими націями вже у 1500 р. (на відміну від США, Канади, Австралії). 

Науковці вважають, що інституції та індустріалізація ХІХ ст. відіграли 

ключову роль в економічному розвитку країн, однак не спростовують 

географічну теорію повністю, а лише вважають, що географічні відмінності 

важливі лише через їхній вплив на інституції [74]. 

Щоб дослідити влив інституцій на збільшення ВВП країн, що 

розвиваються і не мають виходу до моря та їхніх транзитних сусідів (табл 

4.1) ми аналізували основні показники, запозичені з баз даних міжнародних 

організацій або установ: 

1. Валовий внутрішній продукт (GDP) у постійних цінах, дол. США за 

2005 р. [188]. 

2. Робоча сила (L), а саме населення країни віком 15 років і старші, які 

відповідають визначенню Міжнародної організації праці як економічно 

активне населення. Показник охоплює зайнятих і безробітних громадян 

[188]. 

3. Валове нагромадження основного капіталу (K) у постійних цінах, дол. 

США за 2005 р. як основа забезпечення капіталізації економіки країни [188]. 

4. Рівень економічної свободи (ECFRE) – індекс, запропонований Дж. 

Гвартней та Р. Лавсон, що публікується Канадським аналітичним центром – 

Fraser Institute [105]. Згідно з цим індеком, основу економічної свободи 

формують свобода вибору, конкуренції, обміну та приватна власність. 

Автори індексу визначають економічну свободу за “принципом 

невтручання”. Індекс економічної свободи вимірюється такими показниками 
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як якість урядового правління, правова структура та безпека прав власності, 

гроші, свобода міжнародної торгівлі й регулювання кредитної політики, 

ринку праці та бізнесу. У дисертаційному дослідженні використано  

42 змінних, зібраних з різних джерел, зокрема зі Світового банку та 

Міжнародного валютного фонду. 

5. Рівень розвитку людського потенціалу (HDI) – індекс, що публікується 

в межах Програми розвитку ООН [128]. Цей інтегральний показник охоплює 

такі показники: очікувану тривалість життя як оцінку довголіття, рівень 

грамотності населення та очікувану триалість навчання; рівень життя як ВВП 

на душу населення. 

6. Верховенство права (RULE)– індекс, що відображає ступінь 

дотримання правил суспільства, зокрема якість виконання договорів, право 

власності, робота поліції і суддів, а також рівень злочинності та насильства 

[190]. 

7. Гласність і підзвітність (VOIC) – індекс, що відображає можливість 

громадян країни брати участь у виборі свого уряду, а також свободу 

вираження думок, свободу асоціації та свободу засобів масової інформації 

[190]. 

8. Політична стабільність (POL) – індекс, що відображає ймовірність того, 

що уряд буде дестабілізовано або повалено неконституційними методами або 

із застосуванням насильства, в тому числі політично мотивованого 

насильства і тероризму [190]. 

9. Ефективність органів влади (GOV) – індекс, що відображає сприйняття 

якості державних послуг, якість цивільної служби і ступінь її незалежності 

від політичного тиску, якість реалізації політичної волі, а також довіру та 

прихильность до уряду та такої політики [190]. 

10. Контроль над корупцією (CORUP) – індекс, що відображає ступінь 

використання державної влади в корисливих цілях, в тому числі дрібнні та 
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великі форми корупції, а також використання державної влади в приватних 

інтересах [190]. 

На основі специфікації моделі Кобба–Дугласа для країн, що розвиваються 

і не мають виходу до моря побудовано стохастичну виробничу функцію, 

використовуючи у моделюванні натуральні логарифми змінних.  

Таблиця 4.2 

Специфіковані моделі для країн, що розвиваються і  

не мають виходу до моря 
 
Dependent Variable: LOG(GDP)   
Method: Panel Least Squares   
Sample (adjusted): 2000 2012   
Periods included: 6   
Cross-sections included: 28   
Total panel (unbalanced) observations: 127  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.206822 3.356078 1.253493 0.2131 

LOG(L) 0.891133 0.218622 4.076131 0.0001 
LOG(K) 0.210729 0.044059 4.782840 0.0000 

LOG(HDI) 0.595293 0.390723 1.523567 0.1309 
POL+GOV+CORUP+RULE+VOIC+ECFRE 0.018628 0.003618 5.148338 0.0000 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.985159     Mean dependent var 22.51907 

Adjusted R-squared 0.980316     S.D. dependent var 0.928424 
S.E. of regression 0.130256     Akaike info criterion –1.025003 
Sum squared resid 1.611830     Schwarz criterion –0.308357 
Log likelihood 97.08768     Hannan-Quinn criter. –0.733838 
F-statistic 203.4288     Durbin-Watson stat 0.516868 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

  
Щоб більш точно оцінити вплив інституцій на ВВП країн, що 

розвиваються і не мають виходу до моря, об'єднаємо дані часових рядів для 

п’яти інституціних індексів за 12 років  в одну вибірку. Зауважимо, що 

емпіричні дані, на яких базується  моделювання, є панельними, тобто 

одночасно об'єднують і часові ряди, і просторові вибірки.  Такі 

спостереження є значно повнішим джерелом інформації порівняно з суто 
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перерізними просторовими даними або з окремими часовими рядами, проте 

їх моделювання вимагає складнніших специфікацій. Крім того, при побудові  

економетричної моделі неможливо одразу визначити, який саме тип моделі 

відображатиме потрібну нам залежність краще. У результаті дослідження, 

оцінювання та порівняння  різних видів взаємозв’язків обрано таку модель: 

 

log 𝐺𝐷𝑃_𝐿𝐿𝐷𝐶   !"
=   𝑎!   +   𝑎! log 𝐿!" + 𝑎! log𝐾!" + 𝑎!   log𝐻𝐷𝐼!" +   𝑎!  𝑃𝑂𝐿!"
+   𝑎!𝐺𝑂𝑉!" + 𝑎!𝐶𝑂𝑅𝑈𝑃!" + 𝑎!𝑅𝑈𝐿𝐸!" + 𝑎!𝑉𝑂𝐼𝐶𝐸!" + 𝑎!  𝐸𝐶𝐹𝑅𝐸!"
+ 𝑢!" 

 

де ar – фіксовані ефекти країн (r=1, …, 32); 

Lrt – зайняті та безробітні громадяни (економічно активне населення) r-

тої країні за рік t, тис. осіб; 

Krt – валове нагромадження капіталу r-ї країни за рік t у постійних 

цінах 2005 року, дол. США; 

HDIrt – індекс розвитку людського потенціалу в r-й країні за рік t; 

POLrt – індекс політичної стабільності у r-й країні впродовж року t; 

GOVrt – індекс ефективності органів влади в  r-й країні впродовж  

року t; 

CORUPrt – індекс контролю над корупцією у r-й країні впродовж  

року t; 

RULErt – індекс верховенства права у r-й країні впродовж року t; 

VOICrt – індекс гласності та підзвітності r-й країні впродовж року t; 

ECFRErt – індекс економічної свободи у r-й країні у рік t; 

urt – випадкова величина;  r = 1,…,32; t = 1,…,12. 

Для порівняння побудуємо стохастичну виробничу функцію на основі 

специфікації моделі Кобба–Дугласа для транзитних країн.  
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Таблиця 4.3 

Специфіковані моделі для транзитних країн 
 
Dependent Variable: LOG(GDP)   
Method: Panel Least Squares   
Sample: 2000 2013 IF GDP<10000000000  
Periods included: 5   
Cross-sections included: 9   
Total panel (unbalanced) observations: 31  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 18.14306 2.626752 6.907032 0.0000 

LOG(L) 0.192968 0.229323 0.841469 0.4111 
LOG(K) 0.127671 0.069458 1.838110 0.0826 

LOG(HDI) 2.457289 0.226864 10.83156 0.0000 
POL+VOIC+GOV+RULE+CORUP+ECFRE 0.009834 0.002953 3.329648 0.0037 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.998241     Mean dependent var 22.25205 

Adjusted R-squared 0.997069     S.D. dependent var 0.728638 
S.E. of regression 0.039450     Akaike info criterion –3.332487 
Sum squared resid 0.028013     Schwarz criterion –2.731137 
Log likelihood 64.65354     Hannan-Quinn criter. –3.136462 
F-statistic 851.3571     Durbin-Watson stat 0.906280 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     У результаті отримаємо модель 

log 𝐺𝐷𝑃_𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝐼𝑇   !" =   𝑎!   +   𝑎! log 𝐿!" + 𝑎! log𝐾!" + 𝑎!   log𝐻𝐷𝐼!" +

  𝑎!  𝑃𝑂𝐿!" +   𝑎!𝐺𝑂𝑉!" + 𝑎!𝐶𝑂𝑅𝑈𝑃!" + 𝑎!𝑅𝑈𝐿𝐸!" + 𝑎!𝑉𝑂𝐼𝐶𝐸!" + 𝑎!  𝐸𝐶𝐹𝑅𝐸!" +

𝑢!", 

у якій збережено вже описані позначення. 

Коефіцієнти цих логарифмічно-лінійних моделей визначають 

еластичність за відповідними чинниками і показують, на скільки відсотків 

змінюється залежна змінна (ВВП) зі збільшенням фактора на 1% за умови, 

що всі інші фактори залишаються незмінними.  

Результати оцінювання моделей наведені в табл 4.4, показують що  

коефіцієнти детермінації усіх моделей є достатньо високими. Значення F-

статистики Фішера підтверджує адекватність оцінених моделей. 
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Таблиця 4.4 

Результати оцінювання моделей 
Method: 
Panel Least Squares	  

Model 1	   Model 2	  

	   Dependent Variable	  

	   log (GDP_LLDC)	   log (GDP_TRANSIT)	  

Variable	   Coef.	   t-Stat. 
(p-value)	  

Coef.	   t-Stat. 
(p-value)	  

Const	   4.206 1.25 
(0.2131) 

18.143 6.90*** 
(0.000) 

log (L) 
0.891 4.07*** 

(0.0001) 
0.192 0.84 

(0.411) 

log (K) 
       0.210      4.78*** 

    (0.0000) 
0.127 1.83* 

(0.082) 

log (HDI) 
        0.595 1.52 

(0.1309) 
2.457 10.8*** 

(0.000) 
log 
(POL+GOV+CORU
P+RULE+VOIC+EC
FRE) 

0.018 5.14*** 
(0.000) 

     0.009         3.32*** 
       (0.003) 

R-squared 0.985 0.998 
Adjusted R-squared 0.980 0.997 
F-statistic 203.42 851.35 
Prob  
(F-statistic) 

0,000 0,000 

 

Коефіцієнти моделі визначають еластичність ВВП за відповідними 

чинниками, а саме за капіталом, працею, людським  капіталом та 

інституційними чинниками. Ми розглядаємо їх вплив сумарно, адже, згідно з 

нашим дослідженням, вони суттєво впливатимуть на ВВП лише зі 

збільшенням усіх чинників. Еластичність за інституційними чинниками 

дорівнює 0,018 для країн, що розвиваються і не мають виходу до моря та 0,09 

– для транзитних країн. Це означає, що зі збільшенням їх на 1, ВВП зросте на 

1,8% та 0,9 %, відповідно.  

На рис. 4.1 та 4.2 наведемо взаємозалежність між деякими 

інституційними чинниками та ВВП для країн, що розвиваються і не мають 

виходу до моря, та транзитних країн. 
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Рис. 4.1. Взаємозалежність між інституційними індексами та ВВП для 

країни, що розвиваються і не мають виходу до  моря 
 

 
Отже, між ВВП і різноманітними інституційними чинниками існує 

пряма залежність. Представники школи Д. Асемоглу та Дж. Робінсона 

вважають, що за допомогою інституцій країни можуть значно зміцнити своє 

економічне становище, незважаючи на географічні чинники: дослідженням 

підтверджено, що досягти зростання ВВП можна лише за узгодженої 

політики, спрямованої на поліпшення всіх інституційних чинників, а саме 

верховенства права, гласності та підзвітності, політичної стабільності, 

ефективності органів влади, контролю над корупцією та дотриманням рівня 

економічної свободи. Це також підтверджує, що всі інституційні чинники 

взаємозалежні, адже, для прикладу, боротьба проти корупції, за відсутності 

верховенства права є неможливою. 
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Рис. 4.2. Взаємозалежність між інституційними індексами та ВВП для 

транзитних країн 

Джерело: розраховано автором 
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Таблиця 4.5  

Середнє значення інституційних чинників у 2012 р. 
 

Група 
країн 

Гласність і 
підзвітність 

Політична 
стабільність 

Ефективність 
органів влади 

Якість 
регулюван-
ня 

Верховенство 
права 

Контроль 
над 
корупцією 

Країни, 
що 
розвива-
ються і 
не мають 
виходу 
до моря 

27,36 32,30 32,01 32,38 29,42 29,75 

Транзитн
і країни 

33,49 30,63 34,11 34,49 31,08 32,87 

Джерело [190] 

 

 

Рис. 4. 3. Порівняння інституційного розвитку країн, що розвиваються і  

не мають доступу до моря та транзитних країн у 2012 

Джерело: розраховано автором на основі [190] 

Графічне порівняння свідчить про те, що в обох групах країн інституції 

розвивалися майже однаково (табл.4.5, рис. 4.3). Отже, інституційний 

розвиток має бути пріоритетним для обох груп країн, адже він охоплює 
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культуру поваги до демократії, верховенство права та прав людини й 

соціальну справедливість. Країнам, що розвиваються і не мають виходу до 

моря ще належить подолати низку бар’єрів, а допоможе їм у цьому 

інституційний фактор. Адже, економічний розвиток визначається не лише 

відсутністю виходу до моря. Наприклад, політична стабільність і контроль за 

корупцією мають вирішальне значення для створення сприятливого бізнес-

середовища й залучення інвестицій, що є шляхом до інтеграції та виходу на 

світовий ринок.  

Аналіз засвідчив поліпшення інституційних показників за період 2002–

2012 рр., що підтверджує ефективність Алматинської програми дій. 

Наприклад, збільшився показник якості регулювання, що свідчить про 

підвищення ефективності торгівлі, спрощення процедури перетину кордонів 

та розвитку приватного сектора.  

Отже, інституційний розвиток має бути невід’ємною складовою 

внутрішніх реформ, які здійснюються відповідно до Алматинської програми 

дій з метою створення конкурентного ринку, оптимізації роботи уряду, 

стимулювання приватного сектора та розвитку громадянського суспільства 

[71]. Загальне оздоровлення економічного клімату, безумовно, сприятиме 

соціально-економічному розвитку країн, що розвиваються і не мають виходу 

до моря [139]. 

 

 

4.2. Економічні перспективи формування світової політики 

збалансованого розвитку 

Сучасні економічні теорії пропонують кілька шляхів подолання 

світової економічної нерівномірності. Досить радикальні і, на нашу думку, 

нереалістичні рішення пропонують прихильники теорії світових систем. 

Згідно з їхньою теорією, основною причиною нерівномірності є експлуатація 

країн, що розвиваються, розвиненими країнами. Тому розв’язати  проблему 
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можна шдяхом фундаментальної та повної трансформації світової економіки 

і політичної структури світу, створення так званого “нового міжнародного 

економічного порядку” (NIEO). Прихильники цієї теорії, зокерма В. 

Борншер, пропонують нову світову політичну систему, в якій стабільність 

економічного становища держави та захист людських прав будуть 

гарантовані федеральною світовою державою. Ця держава буде 

конституційно обмежена щодо культурного нав’язування, натомість у неї 

буде можливість запобігати міжнародним війнам за допомогою юридичних 

та військових методів, а також збирати податки, щоб гарантувати допомогу 

потребуючим [91, c. 152]. Отже, прихильники теорії світових систем 

фактично пропонують перерозподілити доходи між багатими та бідними 

країнами з допомогою певного типу світового правління. Однак, враховуючи 

фрагментарність сучасного світу, створення світової держави є 

малоймовірним.  

Й. Бредшоу та М. Воллейс, пропонуючи свої шляхи подолання світової 

економічної нерівномірності, поділяють їх на декілька рівнів [93]: 

1. Глобальний: 

а) більше фінансової допомоги країнам, що розвиваються від розвинених 

країн на першочергові потреби у їжі, охороні здоров’я, чистій воді та освіті; 

б) “списання” боргу країнам, що розвиваються; 

в) технічна допомога країнам, що розвиваються, з метою удосконалення 

технологій; 

2. Регіональний – створення інтеграційних об’єднань (на кшталт НАФТА, 

ЄС) з метою вирівнювання диспропорцій економічного розвитку в регіоні. 

Щоб подібні інтеграційні обєднання були значущими в світовому 

порядку, їм необхідно забезпечити фінасову та дипломатичну підтримку.  

3. Національний: 

а) імплементація реформ; 



129	  
	  
	  

	  

б) активна співпраця з неурядовими організаціями для створення 

громадянського суспільства; 

в) міжурядова співпраця для вирішення міжрегіональних проблем. 

  4. Громадський – створення громадських і неурядових організацій з метою 

зменшення нерівності та соціальних змін.  

Вагомим внеском у справу подолання світової економічної 

нерівномірності стали рекомендації щодо створення в країні належного 

середовища – банківського, економічного, політичного, правового, 

задекларовані у Вашингтонському консенсусі (1989). Це десять правил, 

прийнятих МВФ для країн Латинської Америки, які пізніше були покладені в 

основу  вимог МВФ до усіх позичальників [39]: 

– підтримка фіскальної дисципліни (мінімальний дефіцит бюджету); 

– пріоритетність охорони здоров’я, освіти та інфраструктури серед 

державних витрат; 

– зниження граничних ставок податків; 

– лібералізація фінансових ринків для утримання реальної ставки за 

кредитами на невисокому, але все ж позитивному рівні; 

– вільний обмінний курс національної валюти; 

– лібералізація зовнішньої торгівлі (головно за рахунок зниження 

ставок  імпортних мит); 

– зниження обмежень для прямих іноземних інвестицій; 

– приватизація; 

– дерегулювання економіки; 

– захист прав власності. 

Фактично десять правил, чи вимог, Вашингтонського консенсусу 

визначають заходи, спрямовані на зміцнення ролі ринкових сил та інстру-

ментів і зниження ролі державного сектора. Вашингтонський консенсус 

послужив рекомендаційним документом для провадження фінансової, 
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економічної й торговельної лібералізації. Політики багатьох держав поклали 

його принципи в основу економічних перетворень у своїх країнах, зробивши 

акцент на стабілізації, лібералізації та дерегулюванні. Перехід до більш 

децентралізованої економіки, здавалося, повинен був сприяти прискоренню 

економічного зростання, однак цього не сталося, в багатьох випадках через те, 

що соціальна політика та захист прав власності залишалися на другому плані 

[39].    

За це та й з багатьох інших причин Вашингтонський консенсус жорстко 

критикували, і науковці, так і політики,. Зокрема, в квітні 2011 р. Д. Стросс-

Кан, на той час голова МВФ, виступив із заявою про те, що Вашингтонський 

консенсус з його спрощеними економічними поглядами й рецептами втратив 

своє значення під час кризи світової економіки, що стало ознакою нового 

історичного етапу фінансової лібералізації [168]. 

Дослідники відзначають такі недоліки Вашингтонського консенсусу 

[14]: 

– універсальний характер, хоча країни, які ним користувалися, були 

дуже різними; 

– відсутність вказівок щодо зв’язку між створеними на час реформ 

інституціями та державною макроекономічною політикою; 

– відсутність рекомендацій щодо реалізації деяких ринкових процесів 

(приватизації, дерегуляції тощо); 

– непрогнозованість і дороговизна постреформаторського періоду; 

– відсутність рекомендацій щодо швидкості та часу проведення 

реформ; 

– нечітко сформульована роль держави в ході реформ. 

 Переосмислюючи Вашингтонський консенсус, економіст Дж. 

Стігліц дає деякі рекомендації щодо управління на світовому рівні [167]: 
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– зміна принципів управління Світовим банком та МВФ, а саме в системі 

голосування та представництва. Країнам, що розвиваються, необхідна 

більш ефективна система представлення їхніх інтересів; 

– зміна характеру діяльності СОТ, що передбачає більшу відкритість, 

більш узгоджений процес прийняття ухвалення рішень і створення 

незалежного органу альтернативних пропозицій; 

– перехід від “G8” до “G24”. Китай, як один з найбільших торговельних 

гравців на світовому ринку повинен бути включений у неформальну 

інституцію, а разом з ним Індія, Бразилія  та представники найменш 

розвинених країн світу; 

– зміцнення економічної та соціальної ради ООН як наглядового органу 

над іншими інституціями, такими як ІМФ чи Світовий банк, з метою 

запобігання просування власних інтересів; 

– фінансування глобальних суспільних благ, з доходів від управління 

глобальними природними ресурсами, доходів від випуску “спеціальних 

прав запозичень” (SDRs), оподаткування негативних глобальних дій 

(забруднення, продаж зброї тощо); 

– менеджмент глобальних природних ресурсів і навколишнього 

середовища; 

– виробництво і захист глобальних знань; 

– глобальна правова інфраструктура. 

 Ще один спосіб подолання світової економічної нерівномірності – 

це  “офіційна допомога розвитку”, так званий інструмент у формі грантів, 

кредитів, грошових переказів, які надають країнам, що розвиваються 

міжнародні інституції та розвинені країни. Хоча він має противників. Так,   

Д. Мойо та П. Коллієр запевняють, що офіційна допомога є неефективною, а 

країни, які її отримують, використовують її неправильно. [150, c. 54; 99,  

c. 108]. Д. Мойо, яка працювала в Світовому банку, вважає, що допомога 
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уповільнює розвиток і змушує країни позичати і, відповідно, залежати від 

позичальника. П. Коллієр умовою ефективності допомоги називає 

підкріпленість сприятливим інституційним середовищем. Дж. Стігліц 

стверджує, що найстрімкішого за останні дисятиліття економічного 

зростання  вдалося досягти Китаю, саме завдяки тому, що він відмовився від 

нав’язаної Світовим банком чи МВФ політики.  

І все ж, що формування світової політики збалансованого, рівномірного 

розвитку, тобто подолання світової економічної нерівномірності, значною 

мірою залежить від ефективності інституцій у кожній окремій державі. Саме 

політичні та економічні інституції спроможні привести суспільство до 

занепаду, процвітання чи стагнації.  Світова практика показує, що країни, в 

яких домінують “екстративні” інституції, потерпають від надмірного та 

безвідповідального присвоєння національних ресурсів “правлячими 

коаліціями”, тому будь-які реформи потрібно починати з інституцій – 

політичних та економічних, адже саме вони формують мотивацію та стимули 

поведінки людей (табл. 4.6) [76, c. 73]. Стимули –це не лише закони та чи 

формальні рішення громадських інституцій, а їх правильне систематичне 

застосування, практичне функціонування та вплив на суспільство. 

Отже, мають рацію Д. Асемоглу та Дж. Робінсона, стверджуючи, що 

заможність держави можна забезпечити такими чинниками, як сприятливий 

клімат для інвестицій в інноваційну діяльність та створення механізму для 

того, щоб люди максимально можливо розкривали свої таланти з 

економічним зиском. Інструментом для створення таких умов є “інклюзивні” 

інституції. Правлячі еліти здебільшого створюють інституції з метою 

збагатчення небагатьох за рахунок нації. Вчені вважають, що бідність націй – 

це навмисний план, а не помилка правлячих еліт, трансформація 

“екстрактивних” інституцій можлива лише під тиском суспільства, адже в 

іншому випадку вона невигідна для правлячого класу. Щодо появи 
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“інклюзивних” інституцій, то їх створюють тоді, коли відчиняється “вікно 

можливостей” для змін (табл. 4.6).  

Таблиця 4.6 

Різновиди інституцій 

“Інклюзивні” економічні 

інституції 

• недискримінаційний контроль над 

доступом і розподілом ресурсів; 

• чесна конкуренція; 

• збереження приватної власності. 

“Інклюзивні” політичні 

інституції 

• суспільство вільно обирає і контролює 

владу; 

• кожен, у кого є своя точка зору чи власні 

ідеї, активність і громадянська позиція, має 

практичну можливість бути обраним до 

законодавчих органів влади і змінити в 

громадських інститутах те, що не 

влаштовує виборців; 

• плюралізм. 

“Екстрактивні” 

економічні інституції 

• відсутність закону і порядку; 

• незахищене право приватної власності; 

• бар'єри і норми, що перешкоджають 

функціонуванню ринку. 

“Екстрактивні” політичні 

інституції 

• відсутність верховенства права; 

• концентрація влади в руках небагатьох. 

Сформовано автором на основі [70, 165] 

Прихильники нової інституційної економіки наголошують на 

важливості реформ у країнах, що розвиваються. Вони вважають, що 

формальні та неформальні правила, тобто інституції, впливають на індивідів, 

домогосподарства та економіку загалом. Уряд держави, своєю чергою, слугує 
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інструментом їх упровадження. У країнах, що розвиваються, інструментами 

впровадження реформ можуть бути також МВФ, Світовий банк, 

Африканський банк розвитку, Азійський банк розвитку, інші міжнародні 

організації. Ці організації спроможні ідентифікувати реформи, які потрібно 

зробити, профінансувати або простежити за їх імплементацією. Для 

прикладу, база даних Світового банку світчить про те, що зараз проводиться 

близько 5000 інституційних реформ у різних країнах світу. Усі ці реформи 

можуть бути спрямовані на реформування ринку через приватизацію, 

дерегуляцію, лібералізацію торгівлі з метою створення конкурентного 

середовища; уряду – через кадрові зміни, контроль за бюджетом, через 

модернізацію та реформатизацію урядового процесу [85, c. 10]. 

На важливості урядового правління для досягнення цілей розвитку 

тисячоліття наголошується у “Проекті тисячоліття” ООН. Зокрама 

зазначається, що уряд країни повинен створити сприятливе середовище для 

провадження бізнесу та розвитку приватного сектора [174, c. 121]: 

по-перше, приватний сектор повинен розвиватися у сприятливому 

макроекономічному середовищі, адже внутрішня та зовнішня 

макроекономічна стабільність мінімізує ризики для бізнесу. Це стосується 

інфляції, девальвації національної валюти, торговельних бар’єрів тощо; 

по-друге, приватний сектор потребує сприятливого законодавчого 

середовища. Це стосується справедливої судової системи, захисту прав 

приватної власності, боротьби з корупцією та раціональних адміністративних 

обмежень. Відсутність перелічених механізмів проявляється в 

неефективності, корупції та ухилянні від податків. Тому уряд повинен 

сприяти бізнес-середовищу шляхом дерегуляції економіки з метою 

спрощення процедури виходу на ринок (зменшення квот, ліцензій, 

бюрократичних процедур), для прикладу, враховуючи пряму залежність між 

середнім часом для того, щоб розпочати бізнес, і рівнем доходів  

(рис. 4.4 і 4.5); 
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по-третє, процвітання приватного сектора фундаментально залежить 

від інфраструктури та людського капіталу, адже рентабельність бізнесу 

безпосередньо пов’язана з якістю інфраструктури: якісна інфраструктура – 

запорука конкурентного бізнесу. Це також стосується інвестицій у людський 

капітал, а саме в освіту та здоровя; 

по-четверте, уряд повинен підтримувати технології та інновації;  

по-пяте, уряд повиненс сприяти прямим іноземним інвестиціям шляхом 

таргетування окремих потенційних секторів економіки, запровадження 

податкових канікул тощо;  

по-шосте, для розвитку приватного сектора потрібен також ефективно 

функціонуючий фінансовий ринок (банківський сектор і фінансові інституції) 

та ринок робочої сили; 

 

 

Рис 4.4. Середній час для того, щоб почати бізнес за рівнем доходів, днів 

Джерело: [174] 
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Рис. 4. 5. Середній час для того, щоб почати розбізнес за 

регіонами  світу, днів 

Джерело: [174] 

Згідно із запропонованою моделлю інституційних змін Р. Грінвуудом, 

Р. Саддабі та С. Хінінгсом, інституційна перебудова є процесом, що виникає 

з певного поштовху та проходить кілька стадій, а саме: 

деінституціоналізацію (усвідомлення проблеми та потреби змін), 

преінституціоналізацію (стадія інновативності); теоретизування 

(запропоновані інституційні зміни представлені широкому огляду); дифузію 

(імплементація нових інституцій) та реінституціоналізацію (інституційні 

зміни загальноприйняті) [123]. 

Для підтвердження важливості інституцій наведемо кілька прикладів. У 

період між 1970–1996 рр., відносно бідні на той час країни, такі як Китай, 

Гонконг, Індонезія, Малайзія, Сінгапур, Північна Корея, Тайвань і Тайланд, 

дуже стрімко розвивалися, тоді як їх ВВП зростало в середньому на 8% 

щороку, тоді як в індустріально розвинених країнах – на 2,7%. У 1993 р. 

Світовий банк у своєму звіті “Східноазійське диво” зазначив, що розвиток 

цих країн залежить головним чином від політики державної влади. Обсяги 

заощаджень та інвестицій у цих країнах утримувалися на високому рівні, 
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високоякісна робоча сила та висока продуктивність, були створені завдяки 

залученню імпортного капіталу та технологій. Пріоритетними завданнями 

для урядів цих країн стали вища освіта з метою удосконалення людського 

капіталу та інфраструктура для підвищення ефективності транспортування та 

комунікацій. Експортно орієнтована політика уряду знизила торговельні 

бар’єри для того, щоб збільшити конкуренцію та зменшити ціни. Бюджетна 

політика уряду була спрямована на стримування інфляції та стабілізацію 

валютного курсу як інструментів стимулювання інвестицій. Наслідком 

відкритої політики уряду та стабілізації цін стало зростання обсягів 

заощаджень домогосподарств [170]. З урахуванням досвіду зростання країн 

Східної Азії була розроблена модель ендогенного розвитку. Її автори  

П. Ромер, Р. Лукас і С. Ребело виходили з того, що технологічні зміни в 

країні є ендогенними (на противагу молелі Солоу). Для прикладу, політика 

уряду має бути спрямована на навчання та освітні програми з метою 

інвестицій в людський капітал та захит прав приватної власності, що пізніше 

збільшиить продуктивність праці та інновативність капіталу [155, c. 101–

149]. Тому ми вважаємо, що такі методи подолання нерівномірності, як 

міжнародна фінансова допомога чи списання боргів, можуть бути 

ефективними лише в короткостроковій перспективі.  

Економіст Д. Ландес описує хронологію економічного зростання таким 

чином: “Інституції та культура – це найосновніше. Гроші – для вливань 

капіталу – наступне. Знання також мають дуже велике значення”  

[143, c. 276]. 

Мабуть, найяскравішим прикладом “економічного дива” є Сінгапур. 

Його особливіть полягає в особливій моделі укравління країною, до якої 

вдався Лі Куан Ю, а саме – м’який авторитаризм. Лі Куан Ю поставив за 

мету створити країну, найбільш спрятливу для провадження бізнесу, в якій 

закон однаковий для всіх, а корупції немає. Історія становлення економіки 

Сінгапуру вражає, адже ще у 50-х роках ХХ ст. 40% населення країни не 
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вміло писати і читати, а ВВП на душу населення становив приблизно 550 

дол. США на рік. За час перебування Лі Куан Ю при владі цей показник 

виріс у 100 разів. Умови процвітання держави, згідно з Лі Куан Ю, є такими 

[16, 191]: 

1. Довіра до судової системи. Для того, щоб залучити інвесторів, потрібно 

переконати їх у тому, що їхні права будуть захищені.  

2. Право приватної власності. Коли Сінгапур перетворився з колонії на 

незалежну державу, то його населяло близько мільйона іммігрантів. 

Забезпечення їхніх права на приватну власність житла було 

приорітетним. 

3. Повага до державного правління, адже політичні скандали могли стати 

причиною вторгення сусідніх держав. 

4. Верховенство права. Однаковий закон для всіх з метою дотримання 

законності та правопорядку. 

5. Високі зарплати державним службовцям з метою запобігання корупції.  

6. Ідеологічна свобода. Полягає в ненав’язуванні релігії тощо. 

Особливістю політики Сінгапуру є те, що державна влада спочатку 

здійснила економічні реформи, і лише після цього утверджувала політичну 

свободу, а не навпаки. Виходячи з ідеї раціональної поведінки індивіда, яка 

полягає в максимізації прибутку, це правильно. 

Польща завдячує успіхам у проведенні реформ дерегуляції економіки, 

здійсненим урядом Л. Бальцеровича – Т. Мазовецького [55]:   

по-перше, було стверено сприятливі умови для малого та середнього 

бізнесу; 

по-друге, відкрито національний ринок для іноземного капіталу 

(скасовання обмеження на частку акціонерного капіталу для іноземців, 

податкові пільги для зарубіжних інвесторів, скасування ліцензій на імпорт та 

експортних квот);  
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по-третє, податкова реформа, а саме зменшення податку на прибуток з 

27 до 19%, дала змогу поповнити бюджет на 1 млрд податкових надходжень 

за рік. 

Л. Бальцерович виокреслив передумови стрімкого економічного 

розвитку [6, c. 49]: 

1. Макроекономічна стабільність, а саме низька інфляція та міцна 

конвертована валюта, яка вимагає інституційного забезпечення у формі 

центрального банку. 

2. Вільний ринок і конкуренція, що ґрунтуються на широкому діапазоні 

економічних свобод. 

3. Приватна економіка, в якій панує ліберальне підприємництво. 

4. Орієнтація на зовнішній світ, а не ізоляція від нього.  

5. Ефективна система фінансових інституцій та банків, розмаїтих 

інвестиційних фондів, ключовою проблемою яких є деполітизація цієї 

сфери.  

6. Еластичний ринок праці та орієнтовані на розвиток трудові відносини.  

7. Достатньо низька частка податків і бюджетних видатків у 

національному доході.  

8. Політична стабільність, яка потрібна для того, щоб створити та 

утримати змінні основи розвитку, а не як мета сама по собі. За словами 

Л. Бальцеровича – політична стабільність з нерозважливою 

економічною політикою дає Північну Корею, а в поєднанні з мудрою 

економічною політикою – Південну Корею” [6, c. 53].  Так, Південна 

Корея сьогодні має в чотири рази вищий рівень життя, ніж Північна, і 

цей розрив утворився всього лише за 30 років [6, c. 59]. 

Перелічені передумови швидкого розвитку є особливими станами 

визначених чинників, що набувають різної гостроти або форм, які можна 

трактувати як інституційні детермінанти розвитку. Темпи розвитку залежать 

від того, якої форми вони набувають у певній конкретній країні [6, c. 54].  
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Показовим є приклад Грузії, уряд якої здійснив податкову реформу у 

2008 р. та дерегуляцію економіки в 2004 р. За що отримав нагороду 

Світового банку “Ведення бізнесу” як “найбільш вдалий реформатор 

бізенсу”, оскільки економічне зростання Грузії у 2004–2007 рр. було дуже 

стрімким.  

Оцінюючи перспективу формування збалансованої політити 

економічного розвитку світу, скористаємося інформацією Світового банку за 

2008 р. [187]: 

1) за індексом політики держави та її інституційної оцінки (CPIA) – після 

реалізації проектів Світового банку індекс підвищився у 70% держав, 

відповідно у 30% залишився на тому ж рівні або знизився; 

2) за індексом управління державними фінансами (PFM) – індекс зріс у 62% 

держав, а погіршився – у 38%; 

3)   за індексом контролю над корупцією, відкритістю та гласністю – 

поліпшення спостерігалося лише у 53% держав, погіршення – у 47%. 

Портфоліо проектів Світового банку різко зростає починаючи з 1970 р.: 

їх кількість збільшилась з 469 у 1980 р. – до 1700 у 1990 р. та до 3235 у 2000 

р. Загальний обсяг кредитів для реформ у сфері менеджменту публічного 

сектора зріс з 1,8 млрд дол. США у 1990 р. до 2,7 млрд дол. США у 2000 р. (з 

урахуванням інфляції) [186].   

Отже, подолати проблему нерівномірності можна шляхом акумуляції 

фізичного і людського капіталу та імплементації новітніх технологій у 

країнах, що розвиваються. Своєю чергою, це залежить від інституційного 

середовища країни.  
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4.3. Ефективність подолання нерівномірності в контексті інтеграції 

України у світову економічну систему 

 

Проблема нерівномірності економічного розвитку є складною, адже 

вона повязана не лише з економічними питаннями, а й із соціальними 

особливостями, політичними конфліктами та історією. Ускладнює проблему 

також глобалізація, що історично проявилася спочатку як лібералізація, а 

потім – як інтеграція капіталу, товарів і праці в один світовий ринок. З 

одного боку глобалізація – це розширення можливостей для вирівнювання 

розвитку країн світу, а з іншого боку – поява нових чинників нерівномірності 

розвитку між країнами, поглиблення цієї нерівномірності, хоча в середньому 

стандарти життя також зростають [136, c. 191].    

Починаючи від А. Сміта, економісти наголошують на важливості 

спеціалізації, адже вона дає змогу підвищити ефективність на рівні індивідів, 

організацій, регіонів і країн через ефект масштабу, порівняльні переваги та 

технологічні зміни. Спеціалізація несе за собою обмін, але без відповідного 

інституційного забезпечення ні сепціалізація, ні обмін не будуть 

раціональними. Тому за сучасних умов особливо важливими є економічна 

влада та контроль над економікою, що здійснюється з допомогою інституцій: 

як формальних законів (конституція, право власності, законодавство), так і 

неформальних  (звичаї, традиції, кодекс поведінки).  

Згідно з індексом глобальної конкурентноспроможності 2014–2015 рр. 

Україна піднялася з 84-го місця на 76-те місце, що повязано з очікуваннями 

після революційних подій (табл. 4.7) і перебуває на стадії ефективності з 

такими показниками: ВВП – 177.8 млрд дол. США; ВВП на душу населення –  

3,919 млрд дол. США, ВВП (за паритетом купівельної спроможності) як 

частка світового 0,39 % [120, c. 372]. 
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Таблиця 4.7 

Основні показники України за ІГК у 2014–2015 рр. 

Показник Місце (серед 144 країн світу) Шкала (1–7), 

балів 

ІГК (2014–2015) 76 4,1 

ІГК(2013–2014) (серед 148 країн світу) 84 4,1 

ІГК(2012–2013) (серед 144 країн світу) 73 4,1 

ІГК(2011–2012) (серед 142 країн світу) 82 4,0 

Базові передумови (40%) 87 4,4 

Інституції 130 3,0 

Інфраструктура 68 4,2 

Макроекономічне середовище 105 4,1 

Здоров’я та початкова освіта 43 6,1 

Стадія ефективності (50%) 67 4,1 

Вища освіта 40 4,9 

Ефективність ринку товарів 112 4,0 

Ефективність ринку праці 80 4,1 

Розвиток фінансового ринку 107 3,5 

Технологічна готовність 85 3,5 

Розмір ринку 38 4,6 

Стадія інновативності (10%) 92 3,4 

“Витонченість” бізнесу 99 3,7 

Інновації 81 3,2 

Джерело [складено автором на основі 120] 

До факторів, що негативно впливають на провадження бізнесу в 

Україні належать корупція (17,8%); політчна нестабільність (14,0%); доступ 

до фінансування (13,9%); нестабільність уряду (10,5%); неефективна урядова 

бюрократія (8,8%); інфляція (8,0%); податки (7,7%); податкове регулювання 

(4,3%); регулювання валютного курсу (4,1%); обмежувальні норми 

працевлаштування (3,4%); недостатність інновацій (1,8%); злочини та 

крадіжки (1,7%); недостатнє забезпечення інфраструктурою (1,7%); охорона 
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здоровя (1,1%); недостатня освітченість населення (0,8%); погана етика 

робочої сили (0,6%) [120, c. 372]. 

Україна посідає 130-те місце серед 144 країн світу за інституціями,  

112-те місце за ефективністю ринку товарів, 107-ме місце за фінансовим 

ринком і 105-те місце за макроекономічним середовищем. Зміцнення цих 

позицій сприятиме розвитку та розширенню можливостей щодо 

використання таких переваг, такими як освітченість населення (40-ве місце) і 

розмір ринку (38-ме місце). Зауважимо, що ІГК вимірює інституції як базову 

передумову розвитку. 

Глибокі інституційні реформи – це єдиний спосіб модернізації 

економіки України. Як зазначає відомий український економіст, радник трьох 

українських президентів, фундатор економічного форуму в Давосі Б. 

Гаврилишин, “...є чотири основні характеристики ефективних країн, які 

нормально працюють: повна політична свобода; певний рівень економічного 

добробуту для цілого населення, тобто там є багаті, але немає бідних; 

соціальна справедливість; симбіоз з біосферою, а не руйнація та засмічення 

навколишнього середовища. Абсолютна більшість країн, за винятком кількох 

європейських, не має тих чотирьох характеристик. Маємо зробити закон про 

право власності, ясну судову систему і ясні правила гри... дуже мало 

потрібно, щоби українське економічне диво почалося ”[17]. 

На важливості ефективного інституційного механізу для України 

наголошує також А. Тіффін зазначаючи, що Україна має потенціал, достатній 

для того, щоб бути економічно розвиненою країною, адже її робоча сила 

відносно освітчена, умови для ведення сільського господарства є одними з 

найсприятливіших у світі, інфраструктура також відносно розвинена [172]. 

Попри ці переваги, ВВП на душу населення в Україні є низьким: за 

підрахунками МВФ, у 2013 р. цей показник становив 3 930 тис. дол. США 

(109-те місце у світі). Відповідно, автор вважає, що Україна неспроможна 

ефективно використовувати свій потенціал саме через несприятливу 
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інституційну базу. Для кількісної оцінки рівня ефективності економіки в 

Україні вчений використовує метод стохастичного кордону. Ця 

економетрична методика запропонована Дж. Айгнером, С. Ловеллом та 

П. Шмідтом у 1977 р. і розроблена спеціально для ситуацій, в яких агенти 

працюють неоптимально, тобто, вона дає змогу з’ясувати, що країна/фірма 

могла б виробляти, якби працювала на 100 % ефективно. Пізніше реальне 

значення ВВП порівнюється з гіпотетично можливим і на цій основі 

визначається рівень неефективності країни. Згідно з аналізом автора регресія 

включає в себе показники за 1950–2000 рр., охоплює 128 країн світу (окрім 

членів ОПЕК). З метою визначення впливу інституцій на ефективність країн 

автор використовує інституційні дані Світового банку, розроблені  

Д. Кауфманом, А. Краєм та М. Маструззі. Результати дослідження 

показують, що поліпшення інституційного індексу на одне стандартне 

відхилення означає збільшення ефективності на 38%.  

Суттєве зниження ефективності економіки України відбулося у 90-х рр 

( з 49 до 22% упродовж 1990–2000 рр). А. Тіффін пояснює таке значне 

падіння тим, що на відміну від інших держав Центрально-Східної Європи 

інституції в Україні не були замінені, адже замість того, щоб рухатися до 

більш ринково орієнтованої системи, інституційний механізм в Україні 

опинився у “вакуумі”, тобто середовище було відносно закритим для 

інноваційної та виробничої діяльності. Згідно з моделлю А. Тіффіна, 

ефективність в Україні зросла з 22 у 2000 р. до 30% у 2005 р. Він вважає, що 

поліпшення якості життя в Україні є наслідком підвищення ефективності, а 

не акумуляції факторів, що, свєю чергою, залежить від здатності влади 

створити ринково орієнтовані інституції з метою імплементації реформ. 

Також А. Тіффін наголошує на тому, що існують певні зовнішні фактори, які 

допомагають поліпшити інституційне середовище, а для країн з перехідною 

економікою цим фактором виступає перспектива вступу до ЄС. Учений 

доходить висновку, що Україна має шанс стати “економічним дивом” з 
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щорічним зростанням у 8,5 % ВВП та подвоєнням ВВП на душу населення 

впродовж десяти років, за умови, що інституційна ринково орієнтована 

реформа буде проведена правильно [172].     

Світовий економічний Форум, що відбувся в квітні 2014 року, 

опублікував документ “Сценарії для України: реформування інституцій на 

відновлення економіки після кризи”, зосередивши увагу на трьох 

стратегічних викликах, які можуть визначити ступінь реалізації Україною 

свого потенціалу в умоавх глобалізованого міжнародного економічного 

середовища [108, c. 4]: 

1. Адаптація до змін попиту на світовому ринку. Враховуючи те, що попит на 

деякі традиційні сегменти українського експорту падає, Україна повинна 

переглянути свою експортно-імпортну політику і пристосувати економіку 

до нових вимог. 

2. Сприяння вищому рівню продуктивності української економіки. Інвестиції 

потрібні у всіх секторах української економіки для підвищення 

продуктивності та впровадження технологій, що своєю чергою потребує 

ефективних інституцій і конкурентного ринкового середовища.  

3. Зниження енергоємності та забезпечення надійного доступу до ринку 

енергоресурсів. Оскільки українська економіка є однією з найбільш 

енергоємних у світі і сильно залежна від імпорту енергоносіїв, країні 

потрібно зосередитися на надійному інвестиційному кліматі, особливо 

зважаючи на реформування цін на енергоносії.   

На підставі цього описано три найбільш ймовірні сценарії розвитку 

української економіки: 

а) сприятливе зовнішнє середовище плюс сприятливі інституції 

дорівнює “розкриття потенціалу”. Новий соціальний контакт між державою, 

бізнесом і суспільством, побудований на принципах прозорості та взаємної 

довіри. Поява сприятливих інстиуцій послужить основою трансформаційних 

змін в економіці. Широка підтримка радикальних реформ, наслідками чого є 



146	  
	  
	  

	  

приплив інвестицій, збільшення продуктивності та реструктуризація 

економіки [108, с. 22]    

б) сприятливі інституції плюс несприятливе зовнішнє середовище  

дорівнює “назад у майбутнє”. Несприятливі зовнішні умови спонукають до 

обмежених заходів з реформування економіки. Уряд діє в напрямі підтримки 

стратегічних секторів економіки, і як наслідок, нові торговельні та 

інвестиційні перспективи спричиняють короткострокове зростання, але не 

всеосяжне реформування системи. Таким чином економічна системи 

перебуває у певній рівновазі, але фундаментальних змін досягти не вдається, 

що обмежує потенціал розвитку в довгостроковій перспективі [108, с.30]; 

в) несприятливе зовнішнє середовище плюс несприятливі інституції 

дорівнює “загублені в стагнації”. Зацікавлені сторони не можуть дійти згоди 

щодо вирішення проблеми, що проявляється у неспроможності здійснити 

глибокі реформи [108, с.26]. 

Л. Бальцерович називає чотири детермінанти  темпів економічного 

розвитку, а саме: стартовий рівень розвитку, людський капітал, внутрішні та 

зовнішні умови господарювання [6, c. 44]. На його думку у відсталості 

криються деякі з пружин прискорення, тому країни з нижчим рівнем 

розвитку можуть розвиватися швидше, ніж багаті. Такий досвід може бути 

актуальним і для України, адже: 

по-перше, країна-аутсайдер може використовувати перевірені 

практикою інституційні та технологічні здобутки найпотужніших країн світу; 

по-друге, країни-аутсайдери зазвичай мають застарілу економічну 

структуру, тому існує більше можливостей для переміщення засобів до 

продуктивніших сил; 

по-третє, зазвичай існує диспропорція між доволі високим загальним 

рівнем освітченості та можливістю її застосування у конкретній економічній 

системі.  
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Л. Бальцерович зазначає, що можливість скористатися шансами 

насамперед залежить від запровадження внутрішніх протистоянь [6, c. 45].  

 В. Філіпчук, прогнозуючи майбутнє України, зазначає, що українська 

економічна модель – це яскравий приклад закритих інституцій. З історичної 

точки зору, Україна увійшла в ХХI ст. зі зруйнованими, закритими 

радянськими політичними та економічними інституціями. У 90-х роках в 

Україні відбулася лише “фасадна” трансформація інституцій, за той самий 

час її західні сусіди – Польща та країни Прибалтики – пройшли період 

євроінтеграції та узгодили свої інституції з європейськими зразками. Події, 

що відбулися в Україні 2004 р. автор називає класичним прикладом того, що 

пишуть Д. Асемоглу та Дж. Робінсон [76]: з одного боку перемога 

прореформаторських сил, а з іншого – їх неспроможність створити відкриті 

інституції, наслідком чого стає “закляте коло бідності” – закритість 

політичних інституцій, концентрація економічних ресурсів у руках вузького 

кола осіб, економічний занепад більшості населення. Відповідно, брак 

стимулів до економічної діяльності і “тіньовий” сектор або еміграція як 

спосіб реалізації. В. Філіпчук зазначає, що на сьогодні євроінтеграція – це 

чітка та сформульована ідеологія запровадження в Україні сприятливих 

політичних та економічних інституцій, адже ЄС – це спільнота з відкритими 

інституціями. Водночас стартовими умовами входу в ЄС Україна суттєво 

відрізняється  від своїх найближчих сусідів – Польщі та країн Прибалтики, у 

яких процес євроінтеграції зайняв приблизно півтора десятиліття. 

Насамперед, в Україні існує пролема внутрішньої дезінтегрованості. 

Д. Аджемоглу та Дж. Робінсон відзначають важливіть тиску суспільства на 

процес становлення “інклюзивних” інституцій зсередини чи ззовні. 

Наслідком тиску ззовні може бути внутрішня самоорганізація суспільства, як 

це сталося у Ботсвані [66].     

 Відомий канадський економіст українського походження, 

О. Гаврилишин зазначає, що основною перешкодою на шляху до ринкової 
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економіки та імплементації реформ постає страх погіршення статусу 

політиків через трансформацію до ринку. Д. Асемоглу та Робінсон також 

вважають страх “творчого руйнування” однією з причин “занепаду націй” 

[76]. Порівнюючи успіхи Чехії, Польщі та Естонії у проведенні реформ 

О. Гаврилишин зазначає, що реформування української економіки почалося 

дещо з запізненням, тому реформи доводилось проводити за умов 

закорінених суперечностей між політичними елітами. Реформами 

першочергового значення для економіки України автор вважає дерегуляцію 

бізнесу, адже у щорічному рейтингу "Ведення бізнесу" Світового банку 

Україна посідає 130–140-ву позицію серед 180 країн (для порівняння – 

Естонія перебуває на 10–11-му місці), зміну податкової системи та 

забезпечення верховенства права [18].    

 Аналітик “Стандарт банк”, Т. Еш вважає, що в Україні вже 

сформований середній клас на рівнях ментальності, освіти тощо, залишилася 

одна перешкода – брак грошей. Настомість основними фактором залучення 

інвестицій економіст вважає такі інституційні чинники, як верховенство 

права, захист прав власності та європейські принципи [22]. 

 Група радників Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

стверджують, що найважливішим інструментом економічного розвитку в 

Україні є дерегуляція економіки. Дерегуляція – це зняття бар’єрів, які 

держава створила для українського бізнесу, а саме: зменшення кількості 

ліцензій, процедур, інспекцій і контролюючих органів, спрощення процесу 

перетину товарами кордону, а також удосконалення податкової системи 

(спрощення адміністрування податків і зниження податкового тиску).  

Світовий досвід підтверджує, що наслідками дерегуляції економіки є 

збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій та кількості робочих місць. 

Для прикладу, успішний процес дерегуляції обернувся для Південної Кореї  

37 млрд дол. США прямих іноземних інвестицій та 1,5 млн робочих місць, а 

для Мексики – 25 млрд дол. США прямих іноземних інвестицій та 1 млн 
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робочих місць. Цей процес може принести Україні додаткових 161 млрд грн, 

в тому числі завдяки припиненню корупційних потоків, які виникають від 

регуляторних бар’єрів, скоротчненю державних витрат і зростанню 

економіки. Зокрема, концепція дерегуляції передбаччає скорочення кількості 

ліцензій, кількості часу, яку бізнес витрачає на отримання дозвільних 

документів, кількості органів контролю з 79 до 32, обмеження їхніх функцій  

більш ніж на 40%, при цьому все українське законодавство у сфері 

технічного регулювання має бути узгоджене з нормами ЄС. Ефективність 

цих реформ значною мірою залежить від ефективності роботи Верховної 

Ради та Президента України [56].    

 Визначальними чиниками економічного розвитку Л. Бальцерович 

вважає інституції, які створюють потіжні стимули та стримання для людської 

ініціативності, ощадиливості та здатності інвестувати; відкритість 

зовнішньому світові, високу освіченість та відсутність конфліктів, що 

шматують суспільство [6, c. 102]. 

Сьогодні економіка України перебуває у кризовому стані – у так 

званому процесі стагфляції, що одночасно характеризується стагнацією 

виробництва та інфляцією (рис.4. 6) Для прикладу, стагфляція охопила 

економіку США у 70-х роках, коли країни-експортери різко підняли ціну на 

нафту. В Україні основними причинами стагфляції є негативні очікування 

населення та військовий конфлікт.  

                       
                                Рис 4.6. Стагфляція економіки 
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Враховуючи те, що значна частина української економіки перебуває в 

тіні можна констатувати, що здійснивши процеси дерегуляції та 

реформування Україна має шанс на успіх. Особливістю реформ в Україні є 

те, що їх каталізатором виступає суспільство. Різке пожвавлення суспільної 

активності, послужило основою для переходу до лібералізації економіки та 

інклюзивних економічних і політичних інституцій. Отже, реформи потрібно 

починати з інституцій, зміни способу їх функціонування та впливу на 

суспільство. 

 

 

 Висновки до розділу 4 

Країни, що розвиваються і не мають доступу до моря, мають обмежені 

можливості через віддаленість та ізольованість від світових ринків, 

відсутність територіального доступу до моря та високу вартість транзиту. 

Отже, їх географічне становище безпосередньо впливає на ключові 

економічні показники та економічне зростання, що є одним з найслабших у 

світі: із 32 країн, що розвиваються і не мають доступу до моря (Азербайджан, 

Афганістан, Болівія, Ботсвана, Буркіна-Фасо, Бурунді, Бутан, Вірменія, 

Ефіопія, Замбія, Зімбабве, Казахстан, Киргизстан, Лаос, Лесото, Македонія, 

Малаві, Малі, Молдова, Монголія, Непал, Нігер, Парагвай, Південний Судан, 

Руанда, Свазіленд, Таджикістан, Туркменістан, Уганда, Узбекистан, ЦАР, 

Чад), 16 належать до категорії найменш розвинених країн світу.  

Щоб дослідити вплив інституцій на збільшення ВВП країн, що 

розвиваються і не мають виходу до моря, та їх транзитних сусідів 

проаналізовано показники  баз даних міжнародних організацій або установ: 

ВВП (GDP); робоча сила (L); валове нагромадження основного капіталу (K); 

індекс економічної свободи (ECFRE); індекс розвитку людського потенціалу 

(HDI); верховенство права (RULE); гласність і підзвітність (VOIC); політична 

стабільність (POL); ефективність органів влади (GOV); контроль над 
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корупцією (CORUP). Розглянуто вплив чинників сумарно, адже, згідно із 

дослідженням, вони суттєво впливатимуть на ВВП лише зі збільшенням усіх 

чинників, тобто досягти зростання економіки можна лише за умови 

узгодженої інституційної політики, спрямованої на поліпшення всіх 

інституційних чинників. 

Порівняльний аналіз свідчить про те, що в країнах обох груп інституції 

розвиваються майже однаково. Отже, інституційний розвиток має бути 

пріоритетним для обох груп країн, адже він охоплює культуру поваги до 

демократії, верховенство права і прав людини, соціальну справедливість.  

Країнам, що розвиваються і не мають виходу до моря, ще належить 

подолати низку бар’єрів, а допоможе їм у цьому інституційний фактор, адже 

економічний розвиток визначається не лише відсутністю виходу до моря. 

Наприклад, політична стабільність і контроль за корупцією мають 

вирішальне значення для створення сприятливого бізнес-середовища й 

залучення інвестицій, що є шляхом до інтеграції та виходу на світовий ринок.  

Отже, інституційний розвиток має бути невід’ємною складовою 

внутрішніх реформ, які здійснюються відповідно до Алматинської (2003 р.) 

та Віденської програм дій (2014 р.) з метою створення конкурентного ринку, 

оптимізації роботи уряду, стимулювання приватного сектора та розвитку 

громадянського суспільства.  

Формування світової політики збалансованого, рівномірного розвитку, 

тобто подолання світової економічної нерівномірності значною мірою 

залежить від ефективності інституцій у кожній окремій державі. Саме 

політичні та економічні інституції спроможні довести суспільство до 

занепаду чи процвітання.  Світова практика показує, що країни, в яких 

домінують “екстративні” інституції, тобто немає закону і порядку, не 

захищене право власності, існують бар’єри, що перешкоджають 

функціонуванню ринку, відсутність верховенства права тощо,  потерпають 

від надмірного та безвідповідального зосередження національних ресурсів “у 
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руках небагатьох”, тому будь-які реформи потрібно починати з інституцій – 

політичних та економічних, адже саме вони формують мотивацію та 

стимули, що впливають на поведінку людей. Інструментами створення умов 

для економічного розвитку слугують “інклюзивні” інституції, тобто 

недискримінаційний контроль над доступом і розподілом ресурсів, чесна 

конкуренція, збереження приватної власності, плюралізм тощо.  

Згідно з ІГК за 2014–2015 рр., за інституціями Україна посідає  

130-те місце серед 144 країн світу, тому зміцнення цих позицій сприятиме 

розвитку можливостей скористатися перевагами, а саме освіченістю 

населення (40-ве місце) та розміром ринку (38-ме місце). Інституційні 

реформи – це основний інструмент модернізації економіки України, яка має 

потенціал, необхідний для того, щоб бути розвиненою економічно, а 

поліпшення якості життя України залежить від спроможності влади створити 

ринково орієнтовані інституції з метою імплементації реформ.  

 

Основні результати цього розділу опубліковані у статтях: Kyrylych K. 

An Assessment of the Performance of Landlocked Developing Countries on 

Institutional Development / K. Kyrylych  // Handel wewnętrzny. – 2014. – No 4. – 

S. 144–157; Кирилич Х. Формування системи інституційного забезпечення 

країн, що не мають виходу до моря / Х. Кирилич // Глобальні та національні 

проблеми економіки. – 2015. – Вип. 4. – С. 30–40; Kraevska O. Ukraine and 

European Union: Chellenges to Integrate /  O. Krayevska, Kh. Kyrylych, 

A. Syzenko// Ekonomisti. International Scientific-Analitical Jornal Tbilisi State 

University. – 2013 – No. 5.  – P. 6–18. 

 

 

 

 



153	  
	  
	  

	  

ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційному дослідженні проведено аналіз проблеми 

нерівномірності економічного розвитку світового господарства, що дало 

змогу оцінити її вплив на світові економічні процеси та визначити основні 

методи її подолання. За підсумками дослідження сформульовано такі 

висновки теоретичного та практичного характеру: 

 1. У науковій літературі справжній інтерес до проблеми 

нерівномірності економічного розвитку світового господарства прокинувся у 

другій половині ХХ ст., хоча певною дотичністю до наукових доктрин 

характеризуються погляди меркантилістів, представників класичної 

політекономії, марксизму, представників неокласичного напряму та 

еволюційної економічної теорії, оскільки нерівномірність є невід’ємною 

ознакою розвитку світового господарства.  

 2. Ретроспективний аналіз цієї проблематики доводить, що 

нерівномірність економічного розвитку країн світу набула чітких ознак у ХІХ 

ст., коли Захід здійснив стрімкий економічний стрибок завдяки промисловій 

революції в Англії. Друга хвиля колоніальної експансії, що збіглася з 

першою хвилею сучасної глобалізації (початок XX ст.) закріпила панування 

Заходу в політичній, економічній, військовій й культурній сферах. 

 3. На підставі аналізу наукових напрацювань представників 

новітніх концепцій економічного розвитку, а саме: теорії світових систем; 

антиглобалістської теорії; теорії синергетики; теорії полюсів зростання;   

теорії зовнішньої залежності, в межах якої розглядається неоколоніальна 

модель залежності, хибна парадигма розвитку і теорія дуального розвитку; 

теорії ендогенного розвитку – обґрунтовано, що саме теорія ендогенного 
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розвитку є найбільш актуальною в контексті дослідження проблеми 

нерівномірності економічного розвитку, оскільки прихильники цієї теорії 

наголошують на важливості орієнтації на внутрішній механізм економічного 

розвитку, на власні ресурси та потенціал країни. 

 4. У межах сучасної наукової парадигми економічного розвитку 

найбільш актуальним є обґрунтування нерівномірності економічного 

розвитку через призму ефективності інституційних механізмів держави як 

основного інструменту створення умов для економічного зростання.  

 5. З допомогою економетричних моделей, побудованих для 

панельних даних з фіксованими ефектами країн і фіксованими часовими 

ефектами, метою яких є показати взаємозалежність показників ВВП та 

інституційних і економічних змінних, доведено, що рівень політичної та 

економічної свободи, який взято за інституційні чинники, значною мірою 

впливає на економічну ефективність. Це підтверджує запропоновану гіпотезу 

про те, що рівень розвитку держави залежить від ефективності інституційних 

механізмів,   тобто із збільшенням економічних і політичних свобод 

збільшується ефективність економіки. 

 6. Виявлена залежність між ефективністю економіки та індексом 

FAIL свідчить про те, що контрольованість державою своїх кордонів і 

політична стабільність значною мірою впливають на економічне зростання, 

адже війни, конфлікти й суперечки є найбільшими руйнівними факторами 

впливу на економіку, оскільки за умов війни виробництво, споживання, 

заощадження та інвестиції змінюються, спричиняючи падіння ВВП та 

рецесію економіки. 

 7. При аналізі частоти розподілу та статистичних характеристик для 

країн світу за показником ВВП на душу населення з 1961 по 2013 р. виявлено 

глибокі дивергенції між країнами світу та вкрай низьке середнє значення 
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ВВП на душу населення; у 1961, 1973, 1980, 2000 та 2013 рр. мінімальні та 

максимальні значення ВВП на душу населення в дол. США становили 41, 2; 

70, 5; 93, 7; 86, 7; 230, 8 та 2934, 5; 21278,3; 52846,5; 75606,2; 115037,9 , 

відповідно.  

 8. Аналіз кількісного та відсоткового розподілу країн за категоріями 

доходу свідчить про те, що за останні 15 років нерівномірність економічного 

розвитку між країнами світу незначною мірою зменшилась, хоча залишається 

глибокою. Поділивши країни світу на чотири категорії за ВВП на душу 

населення, а саме Y<0.5 wld, 0,5w<Y<w, w<Y<2w, 2w<Y можна 

константувати, що у 2013 р. до найнижчої категорії за ВВП на душу 

населення належить 51% населення Землі, до найвищої – 21% населення 

Землі. Натомість країн з середнім показником ВВП на душу населення у цих 

групах було 16% та 12%, відповідно.  

 9. Дослідження інституційного середовища країн, що розвиваються 

і не мають виходу до моря, підтверджує, що лише за узгодженої політики, 

спрямованої на удосконалення всіх інституційних факторів, а саме 

верховенства права, гласності та підзвітності, політичної стабільності, 

ефективності органів влади, контролю над корупцією та рівня економічної 

свободи, можна досягти зростання ВВП, а інституційний фактор повинен 

бути врахований у розширенні Віденської програми дій для таких країн. 

 10. Основою для економічного зростання деяких країн Південно-

Східної Азії, Польщі, Грузії та інших послужило сприятливе інституційне 

середовище, тобто “інклюзивні” економічні та політичні інституції, що 

знаходять вираження у недискримінаційному контролі над доступом і 

розподілом ресурсів, чесній конкуренції, збереженні прав власності, 

плюралізмі тощо. На підставі аналізу досвіду Сінгапуру – “економічного 

дива” XX століття виокремлено деякі інституційні реформи як основі 
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фактори економічного зростання: довіру до судової системи, право приватної 

власності, повагу до державного правління, верховенство права, ідеологічну 

свободу та ін. Так, Польща завдячує успіхам у проведенні реформ 

дерегуляції економіки, здійсненим урядом Л. Бальцеровича – Т. 

Мазовецького, основними кроками якого було створення сприятливих умов 

для малого та середнього бізнесу,  відкриття національного ринку для 

іноземного капіталу (скасування обмеження на частку акціонерного капіталу 

для іноземців, податкові пільги для зарубіжних інвесторів, скасування 

ліцензій на імпорт та експортних квот) і податкова реформа. 

 11. Основною перешкодою на шляху розвитку економіки України 

постає слабке інституційне середовище, адже за ІГК у 2014–2015 рр. Україна 

посідає 130-те  місце серед 144 країн світу. До факторів, що негативно 

впливають на ведення бізнесу в Україні, належить корупція, політична 

нестабільність, доступ до фінансування, нестабільність уряду, неефективна 

урядова бюрократія тощо. Отже, основний спосіб модернізації економіки 

України – це глибокі інституційні реформи. Концептуальним напрямом 

переформатування та трансформації економічної системи України повинна 

стати дерегуляція економіки та євроінтеграція як чітка й сформована 

ідеологія запровадження в Україні сприятливих політичних та економічних 

інституцій.  
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ДОДАТКИ 
 

Додаток А 
 

Динаміка обсягів ВВП на душу населення  основних регіонів світу  

упродовж 0 – 1998 рр. (тис. дол. США за ПКС 1990) 

 Рік 

Країна 0 1000 1820 1998 

Західна 

Європа 

450 400 1232 17921 

Японія 400 425 669 20413 

Латинська 

Америка 

400 400 665 5795 

Східна Європа 

та країни – 

колишні 

республіки 

СРСР 

400 400 667 4354 

Азія (без 

Японії) 

450 450 575 2936 

Африка 425 416 418 1368 

Світ 444 435 667 5709 

Джерело [147] 
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Додаток Б 

Рівень економічної ефективності деяких країн світу  

в 1990, 2000 та 2010 рр. 

 

№ Країна 1990 2000 2010 Середня 
ефективність 
щодо світової 
межі 

1.  США 1.000 1.000 1.000 1.000 

2.  Японія 0.971 0.971 0.971 0.971 

3.  Німеччина 0.961 0.961 0.961 0.961 

4.  Велика 

Британія 
0.954 0.954 0.955 0.954 

5.  Франція 0.953 0.953 0.953 0.953 

6.  Італія 0.948 0.948 0.948 0.948 

7.  Канада 0.929 0.929 0.930 0.929 

8.  Іспанія 0.925 0.926 0.926 0.926 

9.  Нідерланди 0.915 0.916 0.917 0.916 

10.  Бразилія 0.915 0.915 0.916 0.915 

11.  Китай 0.914 0.915 0.915 0.915 

12.  Австрія 0.909 0.910 0.911 0.910 

13.  Південна 

Корея 
0.907 0.908 0.909 0.908 

14.  Швейцарія 0.903 0.904 0.904 0.904 

15.  Туречччина 0.903 0.904 0.904 0.904 

16.  Бельгія 0.902 0.902 0.903 0.902 

17.  Норвегія 0.900 0.900 0.901 0.900 

18.  Швеція 0.899 0.900 0.901 0.900 

19.  Австрія 0.893 0.894 0.895 0.894 

20.  Данія 0.891 0.892 0.893 0.892 

21.  Південна 

Африка 
0.886 0.887 0.888 0.887 

22.  Греція 0.884 0.885 0.886 0.885 
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23.  Польща 0.882 0.882 0.883 0.882 

24.  Фінляндія 0.879 0.880 0.881 0.880 

25.  Португалія 0.878 0.878 0.879 0.878 

26.  Аргентина 0.876 0.877 0.878 0.877 

27.  Ірландія 0.875 0.876 0.877 0.876 

28.  ОАЕ 0.871 0.872 0.873 0.872 

29.  Ізраїль 0.871 0.872 0.873 0.872 

30.  Індонезія 0.868 0.868 0.869 0.868 

31.  Сінгапур 0.864 0.865 0.866 0.865 

32.  Нова Зеландія 0.861 0.862 0.863 0.862 

33.  Угорщина 0.857 0.858 0.859 0.858 

34.  Чеська 

Республіка 
0.855 0.856 0.857 0.856 

35.  Малайзія 0.853 0.854 0.855 0.854 

36.  Чилі 0.853 0.854 0.855 0.854 

37.  Алжир 0.851 0.852 0.853 0.852 

38.  Тайланд 0.850 0.851 0.852 0.851 

39.  Пакистан 0.847 0.848 0.849 0.848 

40.  Єгипет 0.841 0.842 0.843 0.842 

41.  Філіппіни 0.838 0.840 0.841 0.840 

42.  Марокко 0.834 0.835 0.836 0.835 

43.  Перу 0.833 0.834 0.836 0.834 

44.  Україна 0.831 0.832 0.834 0.832 

45.  Бангладеш 0.822 0.823 0.825 0.823 

46.  Еквадор 0.821 0.822 0.824 0.822 

47.  Домініканська 

Республіка 
0.818 0.820 0.821 0.820 

48.  Гватемала 0.818 0.819 0.820 0.819 

49.  Кот д’Івуар 0.816 0.817 0.819 0.818 

50.  В’єтнам 0.814 0.815 0.816 0.815 

51.  Туніс 0.811 0.813 0.814 0.813 

52.  Азербайджан 0.806 0.807 0.809 0.807 
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53.  Ель-Сальвадор 0.804 0.806 0.807 0.806 

54.  Сербія 0.804 0.805 0.807 0.805 

55.  Камерун 0.803 0.804 0.806 0.804 

56.  Уругвай 0.802 0.803 0.805 0.803 

57.  Демократична 

Республіка 

Конго 

0.800 0.801 0.803 0.801 

58.  Коста Ріка 0.800 0.801 0.802 0.801 

59.  Панама 0.800 0.801 0.802 0.801 

60.  Трінідад і 

Тобаго 
0.799 0.801 0.802 0.801 

61.  Кенія 0.797 0.798 0.800 0.798 

62.  Шрі Ланка 0.795 0.796 0.798 0.796 

63.  Габон 0.789 0.791 0.792 0.791 

64.  Ефіопія 0.785 0.787 0.788 0.787 

65.  Йордан 0.782 0.784 0.785 0.784 

66.  Ботсвана 0.781 0.783 0.784 0.783 

67.  Багами 0.781 0.783 0.784 0.783 

68.  Танзанія 0.780 0.781 0.783 0.781 

69.  Замбія 0.779 0.780 0.782 0.780 

70.  Намібія 0.779 0.780 0.782 0.780 

71.  Гондурас 0.776 0.778 0.780 0.778 

72.  Парагвай 0.776 0.778 0.780 0.778 

73.  Болівія 0.776 0.777 0.779 0.777 

74.  Республіка 

Конго 
0.774 0.775 0.777 0.775 

75.  Сенегал 0.772 0.773 0.775 0.773 

76.  Мозамбік 0.770 0.772 0.774 0.772 

77.  Маврикій 0.767 0.768 0.770 0.768 

78.  Уганда 0.767 0.768 0.770 0.768 

79.  Малі 0.764 0.766 0.768 0.766 

80.  Буркіна Фасо 0.764 0.766 0.767 0.766 
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81.  Нікарагуа 0.764 0.765 0.767 0.765 

82.  Камбоджа 0.761 0.763 0.764 0.763 

83.  Непал 0.759 0.761 0.762 0.761 

84.  Бенін 0.756 0.757 0.759 0.757 

85.  Чад 0.752 0.754 0.755 0.754 

86.  Мадагаскар 0.752 0.754 0.755 0.754 

87.  Вірменія 0.747 0.749 0.751 0.749 

88.  Сієра Леоне 0.745 0.747 0.749 0.747 

89.  Руанда 0.741 0.743 0.745 0.743 

90.  ЦАР 0.737 0.738 0.740 0.738 

91.  Того 0.734 0.736 0.738 0.736 

92.  Мавританія 0.734 0.736 0.738 0.736 

93.  Киргизстан 0.729 0.730 0.733 0.731 

94.  Монголія 0.728 0.730 0.732 0.730 

95.  Малаві 0.726 0.728 0.730 0.728 

96.  Лесото 0.723 0.725 0.727 0.725 

97.  Бурунді 0.716 0.718 0.720 0.718 

98.  Беліз 0.714 0.716 0.718 0.716 

Джерело [розраховано автором] 
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Додаток В 

Стадії економічного розвитку країн світу 

1-ша стадія: 

факторна 

(38 країн) 

Перехід з 1-ї на 

2-гу стадію 

(17 країн) 

2-га стадія: 

ефективності 

(33 країни) 

Перехід з 2-ї на 

3-тю стадію 

(21 країна) 

3-тя стадія: 

інновативності 

(35 країн) 

Бангладеш Алжир Албанія Аргентина Австралія 

Бенін Азербайджан Вірменія Бахрейн Австрія 

Буркіна-Фасо Болівія Боснія і 

Герцеговина 

Барбадос Бельгія 

Бурунді Ботсвана Болгарія Бразилія Канада 

Камбоджа Бруней Кабо-Верде Чилі Кіпр 

Камерун Єгипет Китай Хорватія Чеська 

Республіка 

Чад Габон Колумбія Естонія Данія 

Кот–д'Івуар Гондурас Коста-Рика Угорщина Фінляндія 

Ефіопія Іран Домініканська 

Республіка 

Казахстан Франція 

Гамбія Кувейт Еквадор Латвія Німеччина 

Гана Ліберія Ель-Сальвадор Ліван Греція 

Гвінея Монголія Грузія Литва Гонконг 

Гаїті Філіппіни Гватемала Малайзія Ісландія 

Індія Катар Гаяна Мексика Ірландія 

Кенія Саудівська 

Аравія 

Індонезія Оман Ізраїль 

Киргизстан Шрі-Ланка Ямайка Польща Італія 

Лесото Венесуела Йорданія Російська 

Федерація 

Японія 

Ліберія  Македонія Сейшельські 

Острови 

Республіка Корея 

Мадагаскар  Маврикій Республіка 

Тринідад і 

Тобаго 

Люксембург 
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Малаві  Чорногорія Туреччина Мальта 

Малі  Марокко Уругвай Нідерланди 

Мавританія  Намібія  Нова Зеландія 

Молдова  Панама  Норвегія 

Мозамбік  Парагвай  Португалія 

Непал  Перу  Пуерто-Рико 

Нікарагуа  Румунія  Сінгапур 

Нігерія  Сербія  Словаччина 

Пакистан  Південна 

Африка 

 Словенія 

Руанда  Суринам  Іспанія 

Сенегал  Свазіленд  Швеція 

Сьєрра-Леоне  Таїланд  Швейцарія 

Таджикистан  Східний 

Тимор 

 Тайвань 

Танзанія  Україна  ОАЕ 

Уганда    Велика Британія 

В’єтнам    США 

Ємен     

Замбія     

Зімбабве     

Джерело  [120] 
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Додаток Г 

Частка у світовому ВВП окремих регіонів та країн упродовж 1000–

1998 рр., % 

Країна, 

регіон 

1000 1500 1600 1700 1820 1870 1913 1950 1973 1998 

Австрія - 0,6 0,6 0,7 0,6 0,8 0,9 0,5 0,5 0,5 

Бельгія - 0,5 0,5 0,6 0,7 1,2 1,2 0,9 0,7 0,6 

Данія - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,4 0,3 

Фінляндія - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

Франція - 4,4 4,7 5,7 5,5 6,5 5,3 4,1 4,3 3,4 

Німеччина - 3,3 3,8 3,6 3,8 6,5 8,8 5,0 5,9 4,3 

Італія - 4,7 4,4 3,9 3,2 3,8 3,5 3,1 3,6 3,0 

Нідерланди - 0,3 0,6 1,1 0,6 0,9 0,9 1,1 1,1 0,9 

Норвегія - 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

Швеція - 1,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,9 0,7 0,5 

Швейцарія - 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,8 0,7 0,5 

Велика 

Британія 

- 1,1 0,1 2,9 5,2 9,1 8,3 6,5 4,2 3,3 

12 країн 

разом 

- 15,5 17,2 19,5 20,9 30,7 31,1 24,1 22,8 17,9 

Португалія - 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 

Іспанія - 1,9 2,1 2,2 1,9 2,0 1,7 1,3 1,9 1,7 

Західна 

Європа 

8,7 19,9 19,9 22,5 23,6 33,6 33,5 26,3 25,7 20,6 

Східна 

Європа 

2,2 2,5 2,7 2,9 3,3 4,1 4,5 3,5 3,4 2,0 

країни- 

колишні 

республіки 

СРСР 

2,4 4,3 3,5 4,4 5,4 7,6 8,6 9,6 9,4 3,4 
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США - 0,3 0,2 0,1 1,8 8,9 19,1 27,3 22,0 21,9 

Мексика - 1,3 0,3 0,7 0,7 0,6 1,0 1,3 1,7 1,9 

Латинська 

Америка 

3,9 2,9 1,1 1,7 2,0 2,5 4,5 7,9 8,7 6,7 

Японія 2,7 3,1 2,9 4,1 3,0 2,3 2,6 3,0 7,7 7,7 

Китай 22,7 25,4 29,2 22,3 32,9 17,2 8,9 4,5 4,6 11,5 

Індія 28,9 24,5 22,6 24,4 16,0 12,2 7,6 4,2 3,1 5,0 

Африка 11,8 7,4 6,7 6,6 4,5 3,6 2,7 3,6 3,3 3,1 

Джерело: [147] 
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Додаток Д 

 
Гістограма розподілу ВВП на душу населення для країн світу в 1961, 

1973, 1980, 2000 та 2013 роках 
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